
PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PATRONUJE

Nr (178) 9 � Poznań � wrzesień 2009 � Nr indeksu 327948 � ISSN 1231-8876

FINANSUJĄ

 

Holendrzy
w „Pawełku”

str. 2

Kórniccy seniorzy 
na wyspie 
Bornholm

str. 4

Wrzesień 
miesiącem SM-u

str. 15

Opowieści
z wiatraczkiem(1)

str. 16 i 17

Kadr z życia,
kadr z filmu

str. 34

DRUKARNIA

KOM-DRUK

WSPÓŁPRACUJE

W NUMERZE:

FO
T.

 M
. B

A
JE

R
O

W
IC

Z

Mariola Wower Mariola Wower 
- malarka, poetka, pisarka- malarka, poetka, pisarka

sstrtr. . 88 i  i 99



STRONA2 WRZESIEŃ 2009

W bieżącym roku Powia-
towe Centrum Pomocy 

Rodzinie rozpoczęło kolejną 
edycję projektu „Pokonać wy-
kluczenie. Wszechstronna ak-
tywizacja osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z 
powiatu poznańskiego”, pro-
wadzonego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, działanie 7.1.2.

Celem jest przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu, 
dzięki wspieraniu integracji 
społecznej i zwiększaniu kon-
kurencyjności beneficjentów na 
rynku pracy. Adresatem projektu 
są osoby mieszkające na terenie 
powiatu poznańskiego, będące 
klientami pomocy społecznej.

W 2009 roku projekt obejmu-
je swymi działaniami grupę 32 

osób opuszczających placów-
ki opiekuńczo-wychowawcze, 
młodzieżowe placówki resocja-
lizacyjne czy rodziny zastępcze 
(osoby usamodzielniane) w 
wieku 17 do 25 lat. Działania są 
też kierowane do 60 osób nie-
pełnosprawnych w wieku pro-
dukcyjnym (18 do 56 lat), w tym 
20 pełnoletnich uczestników 
WTZ. Wraz z nimi działaniami 
objęte są osoby z ich otoczenia 
(20 osób).

W ramach projektu organi-
zowane są Kursy Aktywnego 
Poszukiwania Pracy i Kursy 
Umiejętności Społecznych. Aby 
ułatwić udział w nich osobom 
niepełnosprawnym, realizowa-
ne one są w postaci Obozów 
Aktywnej Integracji na terenie 
Domu Pomocy Społecznej w Li-

sówkach (40 osób). Uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
(20 osób wraz z osobami z ich 
najbliższego otoczenia) wezmą 
udział w turnusie rehabilitacyj-
nym, gdzie wspomniane szko-
lenia będą rozszerzone także o 
tematykę interesującą dla opie-
kunów takich osób. Wszyscy 
beneficjenci projektu objęci są 
doradztwem specjalistycznym 
(psycholog, doradca zawodo-
wy, a u osób usamodzielnia-
nych także poradnictwo praw-
ne). Dodatkowym elementem 
uzupełniającym wspomniane 
działania są szkolenia o cha-
rakterze zawodowym, na który 
to cel przewidziane są środki 
odpowiednio: osoby usamo-
dzielniane – 2700 PLN, grupa 40 
osób niepełnosprawnych – 1670 

PLN. W maju, jako działanie 
mające charakter środowisko-
wy, zorganizowany został pik-
nik integracyjny, którego celem 
było promowanie osób niepeł-
nosprawnych jako pełnowarto-
ściowych członków naszej spo-
łeczności i przybliżenie działań 
podejmowanych w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej.

Działania te będą konty-
nuowane także w przyszłym 
roku. Planuje się zatrudnienie 
w kolejnych edycjach projektu 
także asystentów osób niepeł-
nosprawnych. Całość działań 
kontynuowana będzie aż do 
roku 2013.

Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerem 
telefonu: (0-61) 841-07-22 w go-
dzinach od 8.00 do 15.00. tk

Uczestnicy Warszatu Tera-
pii Zajęciowej „Pawełek” w 

Owińskach przy Wielkopolskim 
Związku Inwalidów Narządu 
Ruchu długo czekali na tę wi-
zytę. 18 sierpnia przyjechał do 
nas z Holandii nasz przyjaciel 
o wielkim sercu Luc Ter Heide 
z żoną. 

W pracowni gospodarstwa 
domowego nasze dziewczyny: 
Julitka, Marta, Kasia i Ania, przy-
gotowały przepyszne, tradycyjne 
polskie potrawy, a ich zapach 
roznosił się po całych warsza-
tatch!

Po ciepłym i serdecznym po-
witaniu nasi Goście odwiedzili 
każdą z siedmiu pracowni, w tym 
także dwie nowe: wyrobu świec 

Przeciw wykluczeniu

Holendrzy w „Pawełku”
i stolarską, by zobaczyć naszych 
uczestników przy pracy.

Podczas przerwy śniada-
niowej poczuliśmy się, jakby 
odwiedził nas gwiazdor! Nasi 
goście wyciągali ze swojego 
samochodu pięknie zapakowa-
ne paczuszki. Byliśmy bardzo 
ciekawi, co się w nich kryje. 
Zaczęliśmy klaskać, a naszym 
oczom po kolei pokazały się: 
laptop, kamera, odtwarzacz 
DVD oraz kolorowe piłki!

Podziękowaniom nie było 
końca, najpierw ze strony pana 
Piotra Der, prezesa Koła WZINR 
w Owińskach, a następnie 
uczestników. Na zakończenie 
zrobiliśmy kilka pamiątkowych 
zdjęć. na

Luc Ter Heide przygląda się pracy Karoliny.

Rozpakowywanie prezentów. W pracowni tkacko-krawieckiej. 
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Moje spotkanie z rodziną 
zastępczą, utworzoną 

przez państwa Arletę i Krzysz-
tofa Matusiaków, zawsze będę 
wspominała z sentymentem. 
Jadąc do nich na rozmowę 
zastanawiałam się, co spowo-
dowało, że ludzie, którzy mają 
własne dzieci, postanowili 
pomóc także i tym doświad-
czonym przez los w okrutny 
sposób.

Wiadomo, że wszystkie dzie-
ci potrzebują takiego samego 
zainteresowania, poświęcenia 
czasu i zapewnienia odpo-
wiednich warunków do życia. 
Żadnemu nie można okazywać 
mniej serca. Jak pogodzić pracę, 
obowiązki domowe i wychowy-
wanie pociech własnych oraz 
tych przyjętych do rodziny?

Państwo Matusiakowie zdo-
łali sprostać temu wielkiemu 
zadaniu.

W 2004 roku ukończyli szko-
lenie dla rodziców zastępczych 
zorganizowane przez Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu. Dzięki temu od 
lipca 2005 roku prowadzą po-
gotowie rodzinne dla dzieci z 
powiatu poznańskiego. Krzysz-
tof Matusiak jest z zawodu po-
licjantem, obecnie czynnie wy-
konuje swój zawód, natomiast 
jego żona zrezygnowała z pracy 
w branży odzieżowej poświę-
cając się prowadzeniu domu i 
wychowywaniu dzieci.

Mieszkają w podpoznańskiej 
Mosinie leżącej na skraju Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego, 
w dużym domu z ogrodem. Mają 
dwóch synów własnych, rodzo-
nych – Szymona i Kacpra. Za-
równo oni jak i dzieci przybrane, 
mają w mosińskim domu dosko-
nałe warunki do wypoczynku. W 
tym roku dzieci spędziły wakacje 
na działce w Tucznie w Puszczy 
Zielonce, gdzie w otoczeniu ma-
lowniczego krajobrazu mogły 
spędzić czas na swoich ulubio-
nych zabawach: grze w piłkę,  
kąpiel w basenie i nad jeziorem. 
Oczywiście wspólnie z dorosły-
mi, bo bez państwa Matusiaków 
pociechy nie wyobrażają sobie 
zabaw. Podczas odwiedzin ro-
dziny właśnie w tym miejscu, 
mogłam dostrzec szczęście ma-
lujące się na twarzach dzieci.

Rozmowę przerywają nam 
chłopcy, którzy wpadają do po-
koju. 

– Tato, obiecałeś pograć z 
nami w piłkę i pójść nad wodę! 
– przekrzykują się wzajemnie. 

No cóż, jak obietnica to obiet-
nica. Odmówić nie można.

– W pogotowiu rodzinnym 
może przebywać równocze-
śnie maksymalnie troje dzieci, 
ale zdarzało się również więcej 
i na to jesteśmy przygotowa-
ni – mówi Krzysztof Matusiak. 
– Ponad połowa dzieci, które 
przewinęły się już przez nasze 
pogotowie, to noworodki pozo-
stawione przez matki w szpi-
talu. Los okazał się jednak dla 
nich łaskawy, bo od nas trafiły 
one do rodzin adopcyjnych. 

– Aktualnie przebywa u nas 
półtoraroczna Marzenka, dwu-
ipółletni Igor i piętnastoletnia 
Ilona – mówi Arleta Matusiak. 
– Pogotowie rodzinne jest naj-
bardziej rotacyjną formą rodzi-
ny zastępczej, gdyż najdłuższy 
czas pobytu dziecka tutaj może 
wynosić piętnaście miesięcy. 
Odchodzi jedno dziecko, przy-
chodzi drugie. Takie sytuacje 
wymagają dużej odporności 
psychicznej. Rozstania z dzieć-
mi są bardzo bolesne. Trzeba to 
jednak zaakceptować. 

Rodzinie pomaga w tym mot-
to na stronie internetowej: www.
naszepogotowie.pl: 

„Nie martw się tym, że coś się 
skończyło, ale ciesz się, że przy-
trafiło się akurat Tobie”. 

Pogotowie rodzinne pro-
wadzone przez państwa Ma-
tusiaków nosi imię Janusza 
Korczaka, wielkiego pedagoga, 
którego zasady stosują, wycho-
wując zarówno własne dzieci, 
jak i te przybrane. 

Nadzieja dzieci
odrzuconych

– Dzieci trafiające do nas 
pochodzą najczęściej z rodzin 
dysfunkcyjnych, w których al-
koholizm i przemoc są na po-
rządku dziennym. Chcielibyśmy 
zastąpić dzieciom prawdziwą 
rodzinę, nauczyć je zasad i re-
guł, jakie w niej panują – tłuma-
czą moi rozmówcy. 

Jak doszło do tego, że wspól-
nie podjęli decyzję o utworzeniu 
rodziny zastępczej? 

– Nasi synowie zaczęli na-
mawiać nas na powiększenie 
rodziny o dwie dziewczynki i 
tym sposobem obudzili myśl, 
która tkwiła w naszych sercach 
od dawna. Zapragnęliśmy, aby 
dzieci odrzucone mogły tutaj 
odnaleźć szczęście, ale przede 
wszystkim miłość. W taki oto 
w sposób zostaliśmy rodziną 
zastępczą o charakterze pogo-
towia rodzinnego – opowiada 
Arleta Matusiak. – Dzięki naszej 
inicjatywie dzieci mogą tutaj 
doświadczyć nie znanego do-
tąd poczucia bezpieczeństwa, 
miłości oraz szacunku dla dru-
giego człowieka. Wyszły z do-
mów gdzie nikt nie dbał o nie 
ani nie interesował się tym co 
robią, dlatego też szczególnie 
starsze dzieci na początku się 
buntują kiedy czegoś od nich 
wymagamy. 

– Tak właśnie było z Iloną, 
która trafiła do nas po próbie 
samobójczej – mówi Krzysztof 
Matusiak. – Mieszkała z matką 
alkoholiczką i jej konkubentem. 
W domu odbywały się nieustan-
nie libacje alkoholowe. Dziew-

czyna nie uczyła się i wagaro-
wała. Było trudno zmienić jej 
przyzwyczajenia wyniesione z 
domu rodzinnego, ale w koń-
cu udało się. Podczas pobytu 
u nas poprawiła swoje stopnie, 
nauczyła się dyscypliny i samo-
dzielności. 

Dom państwa Matusiaków 
jest miejscem, gdzie często 
przebywają goście. Do dzieci 
przychodzą koledzy, koleżanki, 
wspólnie się bawią, zapomi-
nając w ten sposób o przykro-
ściach i krzywdach wyrządzo-
nych przez bliskich. Biologiczni 
rodzice, rodzeństwo czy dziad-
kowie także je odwiedzają, ale 
są również i takie dzieci, któ-
rych nikt nie odwiedza. Jednym 
z nich jest Marzenka. Podbiega 
do mnie i wyciąga rączki. Pa-
trzę na nią i w myśli zadaję so-
bie pytanie: jak można odrzucić 
takie maleńkie dziecko? Rodzi-
ce zniknęli zaraz po urodzeniu 
Marzenki i od tej pory ślad po 
nich zaginął. Słowo „mamo” 
wypowiada do osoby, która ją 
wychowuje. To ona obdarzyła 
ją bezwarunkową miłością i nie 
pozwoliła skazać dziewczynki 
na chorobę sierocą spowodo-
waną odrzuceniem. 

Wciąż potrzebni są kandydaci 
na rodziców zastępczych.

Aby zostać rodziną zastęp-
czą, nie potrzeba wcale wy-
kształcenia pedagogicznego, 
wystarczy mieć serce gotowe 
obdarzyć miłością istoty, które 
jej tak bardzo potrzebują.

W sierpniowym wydaniu 
„Filantropa” zamieszczona zo-
stała informacja o realizowa-
nym przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie programie 
szkoleń dla rodzin zastępczych. 
Szkolenia są bezpłatne dla 
wszystkich mieszkańców po-
wiatu poznańskiego. Osoby 
zainteresowane szkoleniami i 
pragnące włączyć się do pomo-
cy dzieciom poprzez rodziciel-
stwo zastępcze proszone są o 
kontakt: 
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie
ul. Zielona 8

61- 851 Poznań
tel. (061) 841 07 10

www.pcprpoznan.bip.net.pl

Państwo Matusiakowie z dziećmi (od lewej): Darek, Marzenka, 
Kacper, Igor, Szymon i Piotr.

Karolina
Kasprzak
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Wiele wspomnień przy-
wieźli tego lata seniorzy 

należący Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Kórniku 
z pobytu w nadmorskim Rewa-
lu. Od wielu już lat, w czerwcu, 
wyjeżdżają tam na dziesięcio-
dniowy wypoczynek. W tym 
roku nad morzem przebywała 
aż 80-osobowa grupa. Seniorzy 
mieszkali w nowym budynku 
Ośrodka Alfa, do morza było 
zaledwie kilkadziesiąt metrów. 

Były codzienne spacery plażą. 
Niektórzy morze zobaczyli po 
raz pierwszy i ze łzami w oczach 
sprawdzali, czy morska woda, 
jak mówią wnuczęta, jest słona. 
Były wycieczki do Kołobrzegu i 
Niechorza, zwiedzano latarnię 
morską, molo, park, deptak nad-
brzeżny, statek muzeum, mu-
zeum rybołówstwa, kościół, 

Pasażerskim katamaranem 
Jantar seniorzy popłynęli na 
duńską wyspę Bornholm do por-
tu w Nexo. Przewodnikiem był 
18-letni Polak, od 13 lat miesz-
kający na wyspie. Opowiadał 
o życiu, zwyczajach i kulturze 
mieszkańców, którzy mówią o 
sobie „bornholmczycy”. Stolicą 
jest miasto Ronne (15000 miesz-

45. akcja krwiodawcza, 
zorganizowana w nie-

dzielę 14 czerwca w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Luboniu przez Klub Ho-
norowych Dawców Krwi PCK 
„Lubonianka” im. Błogosławio-
nego Edmunda Bojanowskiego, 
dostarczyła 56,25 litrów krwi. 
Lubońscy krwiodawcy po raz 
kolejny nie zawiedli. 

Krew oddało 125 osób, w tym 
38 kobiet. Prezes „Lubonian-
ki” Jerzy Zieliński stwierdził, 
że oddających krew było tylko 

Razem z lipcowym wyda-
niem miesięcznika „Filan-

trop Naszych Czasów” rozesła-
liśmy do naszych Czytelników 
ankietę, w której pytaliśmy o 
ocenę wartości merytorycz-
nej naszego czasopisma, jego 
wartości literackiej, graficznej 
i edytorskiej. Pytaliśmy także 
o ocenę znaczenia „Filantropa” 
dla środowiska osób niepełno-
sprawnych i jego integracji z 
całym społeczeństwem. Prosi-
liśmy również o obszerniejsze, 
osobiste refleksje na temat za-
znaczonych w ankiecie kwe-
stii.

W odpowiedzi otrzymaliśmy 
kilkadziesiąt wypełnionych an-
kiet oraz wiele bardzo cennych 
dla nas opinii, ocen, uwag i rad, 
które nadesłali zarówno nasi 
niepełnosprawni Autorzy i Czy-
telnicy, jak i zwłaszcza wiele 
osób działających na rzecz tego 
środowiska, ale nie tylko. 

Fakt, że odnieśliście się, Dro-
dzy Czytelnicy, bardzo rzetelnie 
do naszej ankiety, że nadesła-
liście liczne i merytorycznie 
interesujące wypowiedzi, jest 
dla nas ogromnie budujący i 
stanowi zachętę do dalszych 
wysiłków na rzecz utrzymania i 
rozwoju pisma. Jest też dla nas 
dowodem dobrego kontaktu „Fi-
lantropa” z Wami.

TAK TRZYMAĆ!
W ankiecie zapowiedzieliśmy, 

że najciekawsze wypowiedzi 
opublikujemy na naszych ła-
mach, co też właśnie z satysfak-
cją czynimy. Najobszerniejszą i 
szczególnie cenną dla nas opi-
nię nadesłał Witold Bońkowski, 
prezes Stowarzyszenia Pomocy 
Mieszkaniowej dla Sierot:

„Od ponad 10 lat jesteśmy 
wiernymi czytelnikami unikal-
nego czasopisma ruchu twór-
czego osób niepełnosprawnych 
FILANTROP, którego Szanowny 
Pan jest dobrym duchem i ani-
matorem. Nigdy Pan nie zwątpił, 
by swoim piórem i publicystyką 
społeczną służyć potrzebują-
cym. Doskonale pamiętamy nie-
ustający zapał i siłę w pokony-
waniu przyziemnych przeszkód 
i niemożności, by utrzymać 
wysoki poziom wydawnictwa. 
W pionierskich czasach brał 
Pan na siebie zadania wydaw-
cy, dziennikarza, redaktora i na 
szczęście nie stracił entuzjazmu 
oraz stworzył wspaniały i odda-
ny sprawie zespół redakcyjny, 
który do dziś dostarcza czytelni-
kom niezwykle ciekawy serwis 
informacyjno-literacki, ukazu-
jący zarówno problemy jak i 
dokonania środowiska osób z 
niepełnosprawnością.

Kórniccy seniorzy 
na wyspie Bornholm

kańców). Wycieczka rozpoczęła 
się z portu w Nexo do miasta 
Svaneke, które słynie z ręcznej 
produkcji cukierków. Następnym 
miastem było leżące nad samym 
morzem Gudejem.

Seniorzy podziwiali czyste 
wybrzeże, na czerwono pomalo-
wane budynki mieszkalne. Mia-
sto zamieszkuje 9000 mieszkań-
ców, stąd codziennie wypływa 
statek z żywnością na maleńką, 
należącą do Bornholmu wy-
sepkę Christianio, zamieszkałą 
przez stu mieszkańców, utrzy-
mujących się z rybołówstwa i 
turystyki. Dalej trasa wycieczki 

wiodła przez miasta Hallig-
doms-Klipperne i Allinge oraz 
serpentynami w górę do Zamku 
Hammershus, a stamtąd przez 
miejscowość Nyker i pięcioma 
kościołami protestanckimi oraz 
przez Aakirkeby, zamieszkałą 
przez katolików.

Na zakończenie seniorzy zor-
ganizowali zieloną noc, z zaba-
wami na korytarzach, graniem 
w piłkę, śpiewami, tańcami, było 
dużo śmiechu i zabawy.

Kórniccy seniorzy niechętnie 
wracali z Rewala do domów...

ROBERT WRZESIŃSKI
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LUBOŃSCY KRWIODAWCY NIE ZAWIEDLI

Dar życia
tylu, bo dwa tygodnie przedtem 
przeprowadzono akcję krwio-
dawczą na festynie parafialnym 
w Lasku, na którym przekazało 
krew ponad 40 osób.

Podczas akcji do „Lubonian-
ki” zapisało się trzech nowych 
członków. Kilka osób oddawało 

krew po raz pierwszy. Jedną z 
nich była Agnieszka Lucińska, 
tegoroczna absolwentka III LO 
w Poznaniu. Zamierza uczest-
niczyć w kolejnych akcjach. 

Sponsorami byli: Radio 
Merkury, Gazeta Wyborcza, 
Polmozbyt Poznań, Dramers 
– Poznań, Bank Spółdzielczy 
– Poznań i Urząd Miejski w 
Luboniu. W przeprowadzeniu 
akcji pomagali: Marcin Fojucki, 
Krzysztof Kubiś, Józef Wyzujak, 
Bronisław Tomkowiak i Zbysz-
ko Wojciechowski – wicepre-
zes. 

Prezes Jerzy Zieliński po-
dziękował dyrektorowi SP nr 1 
Zbigniewowi Jankowskiemu za 
udostępnienie sali gimnastycz-
nej.

RROBERT WRZESIŃSKI
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Oto nasze spostrzeżenia:
Bogata treść oraz szata gra-

ficzna i artystyczna czasopisma 
czyni je niezwykle atrakcyjnym. 
Dużym walorem pisma jest jego 
układ, jednakże w naszej ocenie 
bardziej szczegółowy spis treści, 
ułożony w kolejności wszyst-
kich stron, ułatwiłby czytelniko-
wi powrót do tematów, które go 
szczególnie zainteresowały.

Wszystkie publikacje są bar-
dzo ciekawe i przeznaczone 
do szerokiej grupy czytelników. 
Każdy może znaleźć coś dla sie-
bie i swoich zainteresowań. Są 
one konkretne, dające sporo in-
formacji na dany temat. Szersze 
i cykliczne artykuły wspomnie-
niowe są bardzo plastyczne i 
czyta się je jak pasjonującą po-
wieść w odcinkach.

Dużym atutem publikacji są 
niebanalne tytuły, intrygujące, 
pobudzające wyobraźnię, na 
przykład: „Coś z niczego”, „Znów 
jesteśmy razem”, „Szklankow-
stręt”. Takie nagłówki powodują, 
że zaraz chcemy się dowiedzieć, 
o co tam chodzi.

Nie bez znaczenia jest zniko-
ma obecność reklam, które w 
innych czasopismach zajmują 
nieraz ponad połowę objętości. 
Jeśli w FILANTROPIE pojawiają 
się reklamy, to są tak dobrane, 
że mogą się okazać przydatne 
czytelnikom.

Wymowny tytuł pisma sta-
nowi niekwestionowany walor. 
Dla podkreślenia jego wymowy 
pozwalamy sobie zasugerować 
rozważenie powrotu do kącika 
samopomocowego, w którym 
czytelnicy mogliby zamieszczać 
na przykład oferty nieodpłat-
nego użyczenia potrzebującym 
niewykorzystanego sprzętu re-
habilitacyjnego czy też innych 
dóbr.

Uważamy, że FILANTROP 
zawsze był i jest ambitnym, 
dobrym, potrzebnym tytułem, 
odróżniającym się od koloro-
wych pism, które niby zajmują 
się problemami innych ludzi, ale 
eksponują głównie sensacje czy 
pospolite bzdury. Natomiast pu-
blikacje FILANTROPA są empa-
tyczne, mądre, ważkie zarówno 

dla środowiska osób niepełno-
sprawnych jak i szeroko pojmo-
wanego społeczeństwa, dostar-
czając zarówno informacji jak 
i przeżyć artystycznych. Także 
wysoka jakość graficzna i edy-
torska powoduje, że sięgamy po 
kolejny numer z zainteresowa-
niem i wielką przyjemnością, a 
po przeczytaniu możemy podać 
go dalej.

Serdecznie gratulujemy całej 
Redakcji i przekazujemy wyrazy 
najwyższego uznania!

Tak trzymać!
W imieniu Stowarzyszenia 

Pomocy Mieszkaniowej dla Sie-
rot oraz swoim własnym

WITOLD BOŃKOWSKI
PREZES STOWARZYSZENIA

TYLE DOBRYCH 
SŁÓW 

Tyle dobrych dla nas słów! 
Serdecznie dziękujemy. Posta-
ramy się na nie zasłużyć także 
dalszą pracą. Równie gorące 
podziękowania składamy Pro-
fesor Irenie Obuchowskiej, na-
szej Czytelniczce i Autorce, któ-
ra tak napisała w odpowiedzi na 
ankietę:

„Pismo jest coraz ciekawsze 
i na coraz wyższym poziomie 
zarówno pod względem mery-
torycznym, jak też graficznym 
i edytorskim. Zamieszczone 
zdjęcia są po prostu piękne, 
przy czym te, na których są ar-
tystyczne wytwory – urzekają 
swoją niezwykłością. Z reguły 
pokazuję je odwiedzającym 
mnie znajomym i także oni 
są zachwyceni. Wzruszające 
bywają też wiersze i prawie 
zawsze opisy wspomnień. 
Wartościowe i na dobrym po-
ziomie są również refleksje o 
charakterze naukowym. Sądzę, 
że dla środowiska osób niepeł-
nosprawnych znaczenie „Filan-
tropa” jest nie do przecenienia. 
Do czego bym radziła jeszcze 
sięgnąć? Trochę do metod 
wspierania wczesnego rozwo-
ju dzieci najmłodszych; także 
do doświadczeń znakomitego 
w swej aktywności dawniej-
szego pokolenia osób z niepeł-
nosprawnością ruchową, na 

przykład do wspaniałej grupy 
byłych wychowanków Ośrod-
ka w Świebodzinie, którzy od 
kilkudziesięciu lat spotykają się 
na corocznym zjeździe „OPTY” 
(od „optymizm”); także do do-
świadczeń z punktu widzenia 
rehabilitantów, szczególnie 
tych najmłodszych. Warto też 
poszukiwać spontanicznie po-
wstające grupy wsparcia, niech 
się podzielą swoim doświad-
czeniem”.

IRENA OBUCHOWSKA 
Krótko lecz wzruszająco na-

pisała w naszej ankiecie starsza 
pielęgniarka Krystyna Suszek 
ze Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Drezdenku: 

„Dziękuje za wspaniałe cza-
sopismo. Przepiękne, dobrej 
jakości zdjęcia, różnorodne ar-
tykuły. Czasami uczą, czasami 
działają na uczucia: od łzy w 
oku po radosny śmiech. Może 
byłoby dobrze przesyłać to cza-
sopismo do szkół i rozszerzyć 
prenumeratę na całą Polskę”.

I wypowiedź Małgorzaty 
Szcześniak-Mroziewicz, za-
stępcy kierownika tegoż Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
w Drezdenku: „Czasopismo bar-
dzo przejrzyste, czytelne. Grafi-
ka i kolorowe zdjęcia zachęcają 
do artykułów. Treść ciekawa, 
urozmaicona. Dla mnie stanowi 
inspirację w planowaniu imprez 
autorskich. A dla uczestników 
jest bazą danych o możliwo-
ściach, pragnieniach i dążeniach 
osób niepełnosprawnych”. 

CZEKAM Z DUŻĄ 
TREMĄ

Podobnie pisze Agnieszka 
Stoińska: „Jako terapeutce i jed-
nocześnie pracownikowi socjal-
nemu, który pracuje w ośrodku 
dla osób niepełnosprawnych, 
artykuły zamieszczone w „Filan-
tropie” dają wiele praktycznych 
wskazówek do pracy”. I Mag-
dalena Molenda-Słomińska, 
terapeutka w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej „Amikus” w Pozna-
niu: „Dzięki „Filantropowi” ludzie 
mogą wykazać się talentami i 
zdolnościami. Pismo pełni rolę 
terapeutyczną dla wielu osób 

niepełnosprawnych, skazanych 
na cztery ściany swojego miesz-
kania. W „Filantropie” mogą one 
przeczytać o ludziach w podob-
nym położeniu, którzy radzą so-
bie ze swoim losem”.

Ze szczególną satysfakcją 
czytaliśmy wypowiedź Adama 
Wojciechowskiego, uczestnika 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
„Pawełek” w Owińskach, pro-
wadzonego przez Wielkopolski 
Związek Inwalidów Narządu 
Ruchu: „Za każdym razem, 
kiedy dostaję nowy numer „Fi-
lantropa”, szukam w nim arty-
kułów i zdjęć o naszym WTZ. 
Niekiedy sam piszę artykuły do 
tej gazety. Bardzo lubię rozma-
wiać z panem Marcinem Baje-
rowiczem o gazecie i moich ar-
tykułach. Czekam z dużą tremą 
na wydanie numeru, w którym 
będzie wydrukowany mój ar-
tykuł. Bardzo przeżywam, czy 
mój artykuł będzie się podobał 
moim kolegom. Miesięcznik 
„Filantrop” prenumeruję przez 
cały rok”. 

Otrzymaliśmy też wiele an-
kiet, w których czytelnicy oce-
niają nas dobrze, zakreślając 
tylko odpowiednie rubryczki, 
bez wypowiedzi w rodzaju cyto-
wanych. Niemal wszystkie „po-
zytywne” ankiety są podpisane 
imieniem i nazwiskiem ocenia-
jącego.

Ponadto nadesłano też cztery 
ankiety, również bez komenta-
rzy i refleksji, w których stawia 
się nam oceny nie tylko bardzo 
dobre, ale także średnie. Jeden 
respondent ocenił wartość me-
rytoryczną pisma jako słabą i 
uznał, że „Filantrop” dla środo-
wiska osób niepełnosprawnych 
i jego integracji z życiem całego 
społeczeństwa nie ma żadnego 
znaczenia. Szkoda tylko, że te 
cztery ankiety są anonimowe. 
Chętnie poznalibyśmy uzasad-
nienie ocen na „tróję”, „dwóję” i 
„pałę”, co na pewno też by nam 
pomogło w lepszym redagowa-
niu naszego miesięcznika.

Wszystkim, którzy nadesłali 
wypełnione ankiety i wypowie-
dzi, serdecznie dziękujemy.

MARCIN BAJEROWICZ

NASZA ANKIETA

„Od łzy w oku 
po radosny śmiech…”
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Kto z nas nie marzył o 
wyjeździe do ciepłych 

krajów, o pięknych, egzo-
tycznych plażach, o wypo-
czynku pod palmami i innych 
atrakcjach? Pobyt na takiej 
rajskiej plaży, w cieniu palm 
i kokosów, to marzenie wie-
lu. Jak się okazuje, nie jest to 
wcale takie trudne do speł-
nienia. Wystarczy tylko wy-
jechać 12 km za Poznań, do 
Owińsk. W lipcu tego roku 
otwarto tam nowy obiekt re-
kreacyjny, który może stać 
się dużą konkurencją dla 
poznańskich kąpielisk.

Kąpielisko otwarte w 
Owińskach urządzone jest 
w konwencji egzotycznej 
plaży. Piaszczysta plaża 
o powierzchni ponad 1,5 
tysiąca metrów kwadra-
towych, czysta woda 10-
-hektarowego akwenu, 
daszki trzcinowe, palmy ko-

NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA POWIATU POZNAŃSKIEGO I WIELKOPOLSKI 

Znane i nieznane

kosowe zupełnie jak praw-
dziwe tworzą niepowtarzal-
ny klimat dla wypoczynku.

Kąpielisko ma brodzik dla 
dzieci, strefę dla umiejących 
i nie umiejących pływać, po-
most, wypożyczalnię sprzętu 
pływającego, punkt gastro-
nomiczny i sanitariaty, które 
przystosowane są również 
dla osób niepełnosprawnych. 
Nad bezpieczeństwem kąpią-
cych się czuwają wykwalifi-
kowani ratownicy. Kąpielisko 
otwarte jest od 10 do 20. 

W odległości 50 metrów 
od plaży znajduje się parking 
dla samochodów, motocykli 
i rowerów. Niepełnosprawni 
również mają tam wydzie-
lone miejsce. Parking jest 
bezpłatny. Natomiast za sam 
wstęp na kąpielisko trzeba 

już, niestety, zapłacić. Nie są 
to jednak wygórowane kwo-
ty, bilet normalny kosztuje 4 
zł, a ulgowy 2 zł. Dzieci do lat 
6, emeryci i renciści na kąpie-
lisko wejdą bezpłatnie. 

Wielką zaletą kąpieliska w 
Owińskach jest dogodny do-
jazd. Aby dojechać na miej-
sce własnym samochodem, 
należy wyjechać z Poznania 
drogą nr 196 w kierunku Wą-
growca. Do Owińsk dojechać 
można również pociągiem 
lub podmiejskim autobusem 
z dworca Śródka. Wystarczy 
30 minut i już możemy rozko-
szować się „żarem tropików” 
i mieć choć namiastkę tego, o 

czym zdarzało się nam ma-
rzyć. 

Sami sprawdziliśmy nową, 
podpoznańską plażę i z pełną 
odpowiedzialnością za słowa 
możemy powiedzieć, że jest 
to bardzo udana inwestycja 
gminy Czerwonak, która za-
fundowała nam tego lata tro-
chę egzotyki i karaibskich kli-
matów. Żeby jeszcze klimat i 
słońce były takie same… Ale 
to już osobny temat i nie 
bądźmy zbyt wymagający. 

Za miesiąc wyruszymy 
do… Lecz to niespodzianka, 
bo dzisiaj nadal jesteśmy pod 
wrażeniem tego, co zobaczy-
liśmy w Owińskach. Ach, te 
palmy!... 

 EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKIFO
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Stowarzyszenie GEN w ra-
mach projektu dofinan-

sowanego przez PFRON PT. 
Centrum Edukacyjne GEN-u 
zaprasza do udziału w bezpłat-
nych szkoleniach 

Do udziału w dwudniowych 
szkoleniach zapraszamy służby 
medyczno-pedagogiczno-psy-
chologiczne, studentów wymie-
nionych kierunków, pracowni-
ków socjalnych. 

Tematyka szkolenia obejmuje 
genetykę medyczną, pedagogikę 
specjalną, prawo i działalność 
organizacji pomocowych. Oso-
bom zamiejscowym dodatkowo 
organizator gwarantuje kolację i 
nocleg.Ilość miejsc ograniczona, 
ponieważ w jednym szkoleniu 
może wziąć udział jedynie 25 
osób. 

Uczestnik otrzyma materia-
ły szkoleniowe i certyfikat. Co-
dziennie podczas zajęć odbędą 
się przerwy kawowe i obiadowa.

O jakość szkoleń zadbają re-
nomowani wykładowcy: 

Prof. n. med. dr hab. Maciej 
Krawczyński – lekarz genetyk, 
okulista UM im. K. Marcinkow-
skiego w Poznaniu Wydział I 
Lekarski, Katedra i Zakład Ge-
netyki Medycznej. Praca dok-
torska: „Świadomość ryzyka 
genetycznego i zapotrzebowa-
nie na poradnictwo genetyczne 
w rodzinach dzieci z wadami 
wrodzonymi”. Praca habilitacyj-
na: „Wrodzone wady rozwojowe 
i genetycznie uwarunkowane 
choroby narządu wzroku”. Czło-
nek Rady Wydziału Lekarskiego 
I UM im. K. Marcinkowskiego w 
Poznaniu. Wykładowca Wydzia-
łu Lekarskiego I UM im. K. Mar-
cinkowskiego w Poznaniu. Autor 
i współautor szeregu publikacji 
naukowych. Czynnie pracujący 

jako lekarz genetyk i okulista w 
Centrum Genetyki Medycznej w 
Poznaniu.

Mgr Krzysztof Lausch – peda-
gog specjalny ze specjalnością 
rewalidacja upośledzonych, na-
uczyciel dyplomowany, dyrektor 
(od 1992 roku) Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 103 w Poznaniu. 
Wykładowca: kursów kwalifika-
cyjnych z zakresu oligofrenope-
dagogiki i studiów podyplomo-
wych z pedagogiki specjalnej w 
Wyższej Szkole Humanistycznej 
w Lesznie, kursów kwalifikacyj-
nych z zakresu oligofrenopeda-
gogiki CDZN w Poznaniu, CDN w 
Koninie, WOM w Gorzowie Wiel-
kopolskim, WOM i Medycznego 
Studium Zawodowego w Zielo-
nej Górze. Członek Zespołu do 
spraw wspierania merytorycz-
nego nauczycieli CMPP-P MEN. 
Wielokrotny członek Komisji 
Ekspertów MENiS do spraw roz-
porządzeń dotyczących szkol-
nictwa specjalnego, podstawy 
programowej oraz statutu szkół 
specjalnych. W latach ubiegłych 
także rzeczoznawca MENiS w 
zakresie podręczników szkol-
nych i książek pomocniczych do 
przedmiotów ogólnokształcą-
cych i zawodowych w szkołach 
specjalnych.

Prelegent Zjazdów Rodzin 
Osób z Rzadkimi Zaburzenia-
mi Chromosomowymi; autor 
szeregu publikacji naukowych i 
popularnonaukowych. Członek 
Komisji Rehabilitacji i Integracji 
Społecznej PAN - oddział w Po-
znaniu oraz szeregu stowarzy-
szeń.

Mgr Katarzyna Lausch - pe-
dagog specjalny ze specjalno-
ścią rewalidacja upośledzonych 
umysłowo, wieloletni pracownik 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 
103 im. Marii Grzegorzewskiej 
w Poznaniu (nauczyciel dyplo-
mowany), jednocześnie wykła-
dowca: kursów kwalifikacyjnych 
z zakresu oligofrenopedagogiki i 
studiów podyplomowych z pe-
dagogiki specjalnej w Wyższej 
Szkole Humanistycznej w Lesz-
nie (w zakresie metodyki pracy z 
głębiej upośledzonymi umysło-
wo) oraz zajęć z metodyki na-
uczania początkowego uczniów 
lekko upośledzonych umysłowo 
(UAM), kursów kwalifikacyjnych 
CDN w Koninie i WOM w Zielo-
nej Górze (w zakresie metodyki 
pracy z głębiej upośledzonymi 
umysłowo), CDZN w Poznaniu 

(zajęcia z metodyki wychowania 
głębiej upośledzonych umysło-
wo) oraz kursów kwalifikacyj-
nych WOM w zakresie metodyki 
pracy z lekko upośledzonymi 
umysłowo.

Członek Zespołu d.s. wspiera-
nia merytorycznego nauczycieli 
CMPP-P MEN. Członek Komisji 
Ekspertów MENiS ds. podstawy 
programowej dla szkół specjal-
nych oraz statutu tych szkół 
(2003). W latach ubiegłych także 
rzeczoznawca MENiS w zakresie 
podręczników szkolnych i ksią-
żek pomocniczych do przedmio-
tów ogólnokształcących i zawo-
dowych w szkołach specjalnych. 
Prelegentka Zjazdów Rodzin 
Osób z Rzadkimi Zaburzenia-
mi Chromosomowymi. Autorka 
szeregu publikacji naukowych i 
popularnonaukowych.

mgr Marcin Józefiak, prawnik, 
pracownik Kancelarii Radców 
Prawnych, specjalista zagadnień 
prawa związanych z medycyną, 
niepełnosprawnością 

mgr Zofia Fiałkiewicz, socjo-
log, pracownik organizacji poza-
rządowej.  

Proponujemy atrakcyjną te-
matykę szkoleń: 
�  Choroby genetyczne – krótka 

charakterystyka ;
�  Aberracje chromosomowe u 

człowieka – mechanizm; po-
wstawania, rodzaje, konse-
kwencje kliniczne;
Zasady poradnictwa gene-

tycznego;
� Podziały zespołów wad; 
�  Postępowanie w diagnostyce 

genetycznej i grupy podlega-
jące diagnostyce genetycznej.

�  Wprowadzenie w tematykę 
pedagogiczną:

- pojęcie normy i niepełnospraw-
ności;
- niepełnosprawność intelek-
tualna jako jedna z niepełno-
sprawności;
- miejsce osób z wadą genetycz-
ną w populacji ludzi z normą i 
niepełnosprawnością; 
�  Informacje ogólne na temat 

niepełnosprawności intelek-
tualnej klasyfikacja:

- epidemiologia upośledzenia 
umysłowego;
- charakterystyka potrzeb osób 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną;
�  Specyfika funkcjonowania 

osób z niepełnosprawnością 
intelektualną:

- symptomatologia;

- upośledzenie umysłowe jako 
stan dynamiczny;
- oferta edukacyjna. 
�  Specyfika funkcjonowania ro-

dzin z dzieckiem z niepełno-
sprawnością intelektualną (tu 
spirala Schuhardt);

�  rola wczesnej diagnozy dla 
optymalnie zorganizowanego 
prowadzenia dziecka:

- istota wielospecjalistycznej 
diagnozy funkcjonalnej;
- praktyczna realizacja wnio-
sków z diagnozy na różnych eta-
pach życia dziecka (w różnych 
placówkach).
�  Zasady, metody i formy pracy 

z osobami z niepełnospraw-
nością intelektualną.

�  Rozwijanie umiejętności 
związanych z postrzeganiem 
świata i wchodzeniem w rela-
cje z elementami tego świata.

�  Rozwijanie umiejętności spo-
łecznych osób z niepełno-
sprawnością intelektualną.

�  Rozwijanie umiejętności ko-
munikacyjnych.

�  Prawo osób niepełnospraw-
nych, prawo wobec osób nie-
pełnosprawnych.

�  Miejsce osób niepełnospraw-
nych w społeczeństwie, miej-
sce dla osób niepełnospraw-
nych w społeczeństwie.

�  Współpraca różnych organi-
zacji na rzecz osób niepełno-
sprawnych, specyfika działań 
podejmowanych przez ngo. 
Możliwości uzyskania wspar-
cia. 
Terminy szkoleń: 
12.09.2009 – sobota; 

13.09.2009 niedziela; 03.10.2009 
– sobota; 04.10.2009 niedziela; 
07.11.2009 – sobota; 08.11.2009 
niedziela; 14.11.2009 – sobota; 
15.11.2009 niedziela; 28.11.2009 
– sobota; 29.11.2009 niedziela; 
05.12.2009 – sobota; 06.12.2009 
niedziela 

Godziny zajęć: 
11.00-12.30 (2h lekcyjne); kawa 

(20 min.); 12.50-14.20 (2h lekcyj-
ne); obiad (40 min.); 15.00-17.25 
(3h lekcyjne z 10 min. przerwą w 
środku); kawa (20 min.); 17.45-
-19.15 (2h lekcyjne) 

Kontakt 
Hanna Maciejewska
Prezes
Stowarzyszenia „GEN”
0 607 222 721
gen@gen.org.pl
www.gen.org.pl

Wiedza specjalistów kluczem 
do samodzielnego życia 
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Już po raz trzeci, 30 lipca, 
spotkaliśmy się w Klubie In-

tegracyjnym „Filantrop”. Tym 
razem na wieczorze autorskim 
Marioli Wower ze Stęszewa, 
której niezwykła autobiogra-
fia już wkrótce ukaże się w 
wydaniu książkowym i będzie 
dostępna między innymi w 
naszym Klubie. Przypomnijmy, 
że przez siedem lat – od lutego 
1999 roku do lutego 2006 roku 
– wspomnienia pani Marioli 
ukazywały się co miesiąc w od-
cinkach w miesięczniku „Filan-
trop Naszych Czasów”. 

Książka będzie nosiła tytuł 
„Dwie sekundy”. Pierwsza sekun-
da – to wypadek samochodowy, 
który spowodował nieodwracal-
ny paraliż całego ciała. Druga 
– to moment, gdy pani Mariola 
chwyciła za pędzel i rozpoczęła 
malowanie obrazów, a tym sa-
mym odnalazła nowe życie w 
twórczości plastycznej, a także 
pisarskiej i poetyckiej. Wszystko, 
co działo się między tymi dwie-
ma przełomowymi sekundami 
– jest treścią jej wspomnień. 
Składa się na nią długotrwała 
rehabilitacja, pobyty w szpita-
lach, powroty do domu, nauka 
życia w nowej sytuacji. Obecnie 
malarka jest stypendystką Sto-
warzyszenia Artystów Malują-
cych Ustami i Nogami AMUN. 
Uczestnicy spotkania autorskie-
go mogli podziwiać jej obrazy, 
gdyż zdobią one ściany naszego 
Klubu Integracyjnego. 

W spotkaniu uczestniczyli 
nasi klubowicze: poetki, poeci, 
miłośnicy sztuki z Poznania i 
okolic: Magdalena Molenda-Sło-
mińska, Tina Wieczorek, Bar-
bara Tyszkiewicz, Danuta Rasz, 
Teresa Adamska, przyjaciele, a 
także najbliżsi naszej bohaterki: 
mąż Wojciech oraz córki Asia i 

TOMEK Z. 

Nie ma ucieczki 
nie ma odpowiedzi

Od czasu, 
Gdy na miękkich nogach
Zszedłem
W czerń tajemnicy 
Nieskończoności,

Zrobiłem niefortunnie
Krok w otchłań,
Gdyż schody 
Skończyły się
I niżej,
Głębiej
Nie było już nic...

Od tego czasu 
prześladuje mnie 
wrzask ostateczny:
Wrzask nowo narodzo-
nych,
Wrzask umierających,
Wrzask cierpiących...
Wrzask przerażonych 
złem...

Odtąd słyszę 
swój własny wrzask
Człowieka, który 
Zajrzał głęboko 
W oczy Samotności
Ukrywającej się 
W czerni universum
Istoty nieistniejącej,
Przenikającej nicość 
Każdego z nas.

Od tego czasu wiem,
Że wrzask w mej głowie,

KATARZYNA

Dokądkolwiek 
odchodzą kwiaty

Dokądkolwiek 
Odchodzą kwiaty
Nie jest to kraina 
Zapomnienia
Dokądkolwiek 
Odchodzą kwiaty...

Pamiętaj,
Czas leczy rany
Pamiętaj
Nawet twoja własna 
Głupota przemija
I ocalony 
Trwa-umiera-trwa.

Stalowe ręce kobiet

Stalowe ręce kobiet,
Miękkie w dotyku
Jak jedwab
Trzymają stery okrętu.
Stalowe rece kobiet
Podtrzymują wszechświat
W istnieniu.
Musisz poznać 
Kobieto-mężczyzno
Musisz docenić 
ból i radość 
Rozkosz 
Istnienia

Let It Be

Pozwól być temu 
Pokojowi
Pozwól być tej chwili
Po prostu pozwól być
Tak zwyczajnie-
Bez warunków wstępnych
Być-oddychać
Istnieć-egzystować
Zwyczajnie i na codzień
Także 
I przede wszystkim 
Mnie.

Na naszych oczach powstawał 
błękitny kwiat chabru.

Który sobie wtedy 

Wyobraziłem

Będzie przerażał mnie 

Już zawsze...

Bo zobaczyłem 

W Samotności 

Pustkę wszystkich i swoją

Naszą wspólną.

Odtąd wierzę – 

To daje ulgę...

Mimo braku 

Jednoznacznej 

Odpowiedzi...

Tajemnica

Dlaczego?

Żaden człowiek nie wie.

Co dalej?

Jest wiele przypuszczeń,

Które prawdziwe, 

nie wiadomo.

To jest niesamowite!

Jest nas 

Ponad sześć miliardów

A nikt tego nie wie!

Zupełnie nikt.

NIKT.

Ludzie są spragnieni 

Tajemnicy,

Dopóki ona jest

Prawda nie zostanie 

Zbeszczeszczona

A Ty,

Ja,

I Oni,

Będą nadal nad nią 

Rozmyślać do czasu,

Aż słońce zgaśnie,

Albo i dłużej!

Wiersze



WRZESIEŃ 2009 STRONA 9

MARIOLA WOWER W KLUBIE INTEGRACYJNYM „FILANTROP”

Malarka, poetka, pisarka

Lilka. Była z nami tego dnia tak-
że Eunika Lech, opiekunka osób 
niesłyszących w Stowarzyszeniu 
„Ton”. Książka pani Euniki, rów-
nie niezwykła jak wspomnienia 
Marioli Wower, także wkrótce 
się ukaże, a jej treścią jest walka 
autorki o zdrowie i życie jej syn-
ka Kubusia, ciężko chorego na 
serce. Wydawcą obu publikacji 
będzie Fundacja Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Filan-
trop”. 

Gości przywitała Teresa Kaź-
mierczak – kierownik Klubu, a 
przedstawił autorkę i prowadził 
spotkanie Marcin Bajerowicz 
– redaktor naczelny „Filantropa”. 
Mariola Wower przeczytała kil-
ka swoich wierszy, dzięki czemu 

słuchacze mogli zagłębić się na 
chwilę w świat jej myśli i przeżyć. 
Danuta Rasz z Wielkopolskiego 
Związku Inwalidów Narządu 
Ruchu w Poznaniu przeczytała 
dwa odcinki wspomnień pani 
Marioli, pierwszy i ostatni, chyba 
szczególnie wzruszające, gdyż 
obrazują one tytułowe „dwie se-
kundy”. 

Mariola Wower pokazała 
wszystkim, w jaki sposób ma-
luje ustami. Na naszych oczach 
powstawał błękitny kwiat cha-
bru. Mogliśmy poznać techniki 
doboru farb, materiały niezbęd-
ne do wykonania obrazu. Podzi-
wialiśmy precyzję malowania 
najdrobniejszych szczegółów 
trzymanym w ustach pędzlem, 

bez szkicu, bo, jak stwierdziła 
pani Mariola, najważniejszy jest 
pomysł i to, co się chce w obra-
zie przekazać. I rzeczywiście, jej 
obrazy są pełne ekspresji, z siłą 
wyrażają uczucia, tchnie z nich 
zachwyt dla świata, oczarowa-
nie jego pięknem i różnorodno-
ścią. Długo trwała nasza roz-
mowa z bohaterką autorskiego 
wieczoru.

Klub Integracyjny „Filantrop” 
zaprasza osoby zainteresowane 

codziennie od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9 do 17. 
Organizujemy spotkania autor-
skie, promocje książek, wystawy 
prac plastycznych, animujemy 
życie towarzyskie. Można przyjść 
z przyjaciółmi, porozmawiać, 
wypić kawę i nawiązać nowe 
znajomości. Bliższe informacje 
pod telefonem: (061) 8-217-433 
oraz w siedzibie Klubu przy ulicy 
Kraszewskiego 8 w Poznaniu.

KAROLINA KASPRZAK

Od lewej: Magda Molenda-Słomińska, Barbara Tyszkiewicz, 
Tina Wieczorek i Danuta Rasz – czyta fragmenty wspomnień 

Marioli Wower.

Mariola Wower ( z prawej) recytuje swoje wiersze. 

Mariola Wower wpisuje się do naszej klubowej kroniki.

Z lewej mąż pani Marioli Wojciech, jej córki Asia i Lilka 
oraz Paweł Kolasiński ze Stęszewa.
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Schizofrenia jest chorobą, 
swoistym rodzajem niepeł-

nosprawności, której efekty le-
czenia zależą od farmakoterapii 
i w dużym stopniu od pozytyw-
nego stosunku społeczeństwa 
do osób nią dotkniętych.

W ostatnich latach korzystnie 
zmieniły się możliwości lecze-
nia schizofrenii. Schizofrenia 
przestała być chorobą leczo-
ną wyłącznie za zamkniętymi 
drzwiami. Niestety, w postrze-
ganiu osób chorujących na schi-
zofrenię przez społeczeństwo 
nadal dominują zakorzenione 
uprzedzenia, przesądy, błędne i 
krzywdzące oceny. 

Przeciwdziałanie tym posta-
wom, od kilku lat w Polsce, sta-
wiają sobie za cel organizatorzy 
obchodów Dnia Solidarności z 
Osobami Chorującymi na Schi-
zofrenię. Program Dnia obejmu-
je, poza profesjonalną edukacją 
poprzez wykłady na temat schi-
zofrenii i tematycznie wybra-
ne filmy fabularne, prezentację 
twórczości literackiej i plastycz-
nej osób chorujących.

Inicjatorem zorganizowania 
w 2003 roku pierwszych w Po-
znaniu obchodów Dnia Solidar-
ności z Osobami Chorującymi 
na Schizofrenię jest Stowarzy-
szenie Osób i Rodzin na Rzecz 
Zdrowia Psychicznego i Roz-
woju Psychiatrii Środowiskowej 
„INTEGRACJA”, które działa w 
Poznaniu od 2001 roku. 

Od tego czasu do bieżącego 
roku inicjatywa ta jest realizo-
wana przez wymienione Stowa-
rzyszenie, we współdziałaniu z 
Centrum Kultury „Zamek”, przy 
wsparciu Katedry Psychiatrii Uni-
wersytetu Medycznego i Urzędu 
Miasta.

W tym roku przypada już VIII 
Dzień Solidarności z Osobami 
Chorującymi na Schizofrenię. 
Obchody tego Dnia w Pozna-
niu odbędą się 20 września pod 
Honorowym Patronatem Prezy-
denta Miasta Poznania Ryszarda 
Grobelnego i Honorowym Patro-
natem J. M. Rektora Uniwersyte-
tu Medycznego w Poznaniu prof. 
dr. hab. Jacka Wysockiego.

Obchody Dnia rozpoczną 
się, jak co roku, mszą świętą w 
intencji osób psychicznie cho-
rych, którą odprawi ks. Tomasz 
Ren – Zastępca Dyrektora Cari-
tas Archidiecezji Poznańskiej w 
kościele pod wezwaniem Naj-
świętszego Zbawiciela przy ul. 
Fredry 11 o godzinie 10. 

Program informacyjno-edu-
kacyjny i prezentacja kulturalno-
-artystyczna będą realizowane 
w Centrum Kultury „Zamek” przy 
ulicy Święty Marcin 80/82.

Zapoczątkuje go symbolizują-

ce integrację wszystkich uczest-
ników obchodów Dnia przejście 
przez symboliczne, otwarte 
drzwi, umieszczone przed wej-
ściem do kina Pałacowego o go-
dzinie 11.

Oficjalne otwarcie obchodów 
nastąpi o godzinie 11.15 w Sali 
Kominkowej „Zamku”. 

Po przemówieniach przed-
stawicieli instytucji naukowych, 
władz miasta Poznania, Ko-
ścioła, organizatorów Dnia, 
osób chorujących i ich rodzin, o 
godzinie 12 zostanie zaprezen-
towany program poetycki, skła-
dający się z wierszy napisanych 
przez osoby chorujące. Osoby te 
uczestniczą w zajęciach tera-
peutycznych, organizowanych 
od 2004 roku przez Stowarzy-
szenie – organizatora obchodów 
Dnia, a prowadzonych przez 
aktora Teatru Nowego Andrzeja 
Lajborka. Program poetycki za-
wsze cieszył się dużym zaintere-
sowaniem, zadziwiał wysokim 
poziomem, dojrzałością formy i 
szczerością przekazanych wła-
snych przemyśleń i przeżyć au-
torów.

O godzinie 12.15 w Sali Ko-
minkowej dr hab. Jan Jaracz z 
Kliniki Psychiatrii Dorosłych 
Uniwersytetu Medycznego w 
Poznaniu wygłosi wykład „Schi-
zofrenia – od zwiastunów do 
psychozy”.

O godz. 13.00 w holu „Zamku” 
na II piętrze zostanie otwarta 
wystawa „Integracja przez sztu-
kę 2009”, prezentująca prace 
artystyczne, wykonane przez 
osoby chorujące na schizofrenię, 
które uczestniczą w zajęciach 
terapeutycznych w ośrodkach 
psychiatrycznych w Poznaniu, 
Gnieźnie i Swarzędzu oraz wy-
konują swoje prace w ramach 
terapii indywidualnej. Wystawa 
ta daje możliwość zaistnienia 
autorom prac malarskich, zdjęć 
artystycznych, form przestrzen-
nych. Dla oglądających te prace 
są niepodważalnym dowodem 
na to, że talenty osób chorują-
cych w czasie choroby nie za-
nikają.

Osoby chorujące poprzez 
twórczość plastyczną wyraża-
ją potrzebę wejścia w relację z 
drugim człowiekiem bez sfor-
mułowania słów: „jestem, chcę 
być zauważony, cierpię, potrze-
buję zrozumienia i otwartych 
serc ludzkich”. Wystawa będzie 
czynna od 20 września do 2 paź-
dziernika w godzinach od 11 do 
19. Wstęp wolny.

Od godziny 13.15 do 16 w 
holu na II piętrze CK „Zamek” 
przedstawiciele ośrodków psy-
chiatrycznych, zajmujących się 
leczeniem i opieką nad osobami 
chorującymi psychicznie będą 
pełnili dyżur informacyjno-edu-
kacyjny. W czasie tego dyżuru 

mieszkańcy Poznania, którzy 
borykają się z problemami zdro-
wia psychicznego, mogą sko-
rzystać z rozmowy i porad oraz 
uzyskać materiały informujące o 
działalności ośrodków.

Na zakończenie programu 
obchodów Dnia o godzinie 13 
w Sali Kameralnej na I piętrze 
odbędzie się projekcja filmu fa-
bularnego, tematycznie zwią-
zanego ze schizofrenią pod 
tytułem „Don Juan De Marco”, z 
komentarzem dr. Pawła Wójcia-
ka. Wstęp wolny.

Całość programu poprowadzi 
jak każdego roku aktor Teatru 
Nowego Andrzej Lajborek.

Poza Centrum Kultury „Za-
mek” w Klinice Psychiatrii trwał 
będzie dyżur telefoniczny leka-
rzy psychiatrów – tel. (061)8-
-475-087:

19 września (sobota) od go-
dziny 14 do 20

20 września (niedziela) od go-
dziny 10 do 16

Mieszkańcy Poznania mogą 
skorzystać z zaproszenia na 
„otwarte drzwi” w dwóch ośrod-
kach psychiatrycznych:

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy „Zielone Centrum” Poznań 
ul. Garbary 47, 20 września (nie-
dziela) od godziny 10 do 14;

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
Poznań ul. Grobla 26, 21 wrze-
śnia (poniedziałek) od godziny 
9 do 14.

Wszystkich mieszkańców 
Poznania i okolic do uczestnic-
twa w programie obchodów VIII 
Dnia Solidarności z Osobami 
Chorującymi na Schizofrenię 
serdecznie zapraszają organi-
zatorzy: Stowarzyszenie Osób i 
Rodzin na Rzecz Zdrowia Psy-
chicznego i Rozwoju Psychiatrii 
Środowiskowej „INTEGRACJA” 
i Centrum Kultury „Zamek” w 
Poznaniu. Przedsięwzięcie jest 
realizowane z udziałem władz 
Poznania.

DANUTA 
GŁOWACKA-JARACZEWSKA

WICEPREZES STOWARZYSZENIA

VIII DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI CHORUJĄCYMI 
NA SCHIZOFRENIĘ, 20 WRZEŚNIA 2009 ROKU

Przełamać
uprzedzenia
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– Jesteś osobą bardzo za-
pracowaną: teatr, film, 

radio, zajęcia ze studentami... 
Jak przy tak wielu obowiąz-
kach znajdujesz jeszcze czas 
dla ludzi dotkniętych schizo-
frenią? 

– Nie chcę, żeby to źle i głupio 
zabrzmiało, ale odkładam inne 
sprawy, byle tylko spotkania w 
poniedziałkowe przedpołudnia 
doszły do skutku. Zauważyłem, 
że cała grupa postępuje podob-
nie. Widać wzajemnie potrzebu-
jemy cotygodniowych spotkań. 
Mają charakter obustronnej 
terapii, jeżeli w ogóle można tu 
mówić o czymś takim. My sobie 
wzajemnie pomagamy. 

– Ile lat już się spotykacie? 
– Nie wiem. Czas tak szybko 

płynie. Chwileczkę, niech poli-
czę: pięć, sześć lat. 

– Ciągle spotykasz się z tymi 
samymi osobami? 

– Kilka osób jest tych samych, 
kilka się wykruszyło po drodze, 
kilka szuka jakiegoś innego miej-
sca na uzyskanie wewnętrznego 
spokoju, a kilka przybyło. 

– Czy praca z osobami cho-
rymi na schizofrenię pomaga 
Ci w Twojej pracy zawodowej? 

– Tak, oczywiście. Nie powiem 
Ci nic nowego, ale aktorstwo, to 
również podglądanie zachowań 
i ludzi w bardzo różnych sytu-
acjach. Jeśli więc o to chodzi, to 
moja praca z nimi jest prawdzi-
wą kopalnią wiedzy. To niezwy-
kle wrażliwi, delikatni ludzie. 

– Pomysł rozpoczęcia pracy 
z ludźmi cierpiącymi na schi-
zofrenię był spowodowany 
przygotowywaniem się do ja-
kiejś kolejnej roli? 

– Nie. Tylko jeden raz w ży-
ciu, bardzo dawno, grałem oso-
bę chorą psychicznie, na długo 
przed prowadzeniem takich 
zajęć. Czasami jednak podglą-
dam kolegów, którzy grają takie 
role w Polsce i świecie. Ostatnio 
oglądałem taki film, dla mnie 
wstrząsający. To „Przebudze-
nia”. Z podziwem patrzyłem na 
Roberta de Niro i na to, co potra-
fił zrobić ze swoją rolą. Zresztą 
wszyscy aktorzy grający w tym 
filmie genialnie poradzili sobie 
z rolami osób chorych psychicz-
nie. To był aktorski majstersz-
tyk, tym bardziej przekonujący, 
że wielu zaangażowanych do 
niego aktorów gra głównie w 
teatrze i ma „nieopatrzone” twa-
rze. 

– Czy gdybyś teraz miał za-
grać osobę chorą na schizofre-
nię, byłoby Ci łatwiej wcielić 
się w taką rolę? 

– I tak, i nie. Na pewno łatwiej 
byłoby mi rozpocząć taką pracę. 

Jednak każdy człowiek i każdy 
stan choroby różni się od siebie, 
coś trzeba by było wybrać… 

– Kiedy w zeszłym roku roz-
mawiałam z poznańskim psy-
chiatrą, znawcą schizofrenii, 
usłyszałam, że osoby cierpiące 
na tę chorobę są nieufne, trze-
ba długo pracować, żeby zdo-
być ich zaufanie, niejako wejść 
w ich świat. Tobie się to udało, 
jak to zrobiłeś? 

– Nie chciałbym, aby nasza 
rozmowa przybrała ton chwa-
lipięctwa. Bywa, że człowiek 
z człowiekiem od pierwszego 
momentu „zaskoczy”, że nagle 
„otwiera się” przy tej drugiej 
osobie. Nie zawsze to jest jed-
nak takie nagłe. Trzeba się więc 
na ogół stopniowo wzajem-
nie poznawać, drążyć krok po 
kroczku, aby osiągnąć obopólne 
zwycięstwo. W przypadku pracy 
z „moją” grupą objawy sympa-
tii są widoczne. Jeżeli ktoś, kto 
jest chory, nagle przestaje się 
ciebie bać i patrzy z ufnością, 
już można mówić o sukcesie i 
wygranej. Jeżeli ktoś z początku 
bał się powiedzieć proste, krót-
kie zdanie, a potem nie tylko, że 
się nie boi, ale zdania zaczyna-
ją być coraz dłuższe i zaczyna 
normalnie rozmawiać i śmiać 
się, to właśnie jest ten dowód 
dobrych kontaktów. 

– W tym roku po raz kolejny 
jedna z niedziel września prze-
biega pod hasłem „Otwórzcie 
drzwi schizofrenii”. Zawsze 
otwierasz te symboliczne 
drzwi. Czy w tym roku będzie 
tak samo? 

– Tak, oczywiście. Cały czas 
boleję jednak nad tym, że przy 
okazji tej imprezy nie realizu-
je się jednego z głównych za-
mierzeń tego dnia. Wszystkie 
choroby związane z psychiką 
otoczone są specyficznym nim-
bem strachu społecznego. Na 
przykład badania Amerykanów 
udowodniły, że ludzie wolą 
mieć za sąsiadów nawet osoby 
chore przewlekle, niż chorych 
dotkniętych chorobami psy-
chicznymi. 

– Wynika to z braku znajo-
mości tych chorób…

– Dlatego obchodzimy ten 
dzień. Chodzi o to, by każdemu 
dać szansę bliższego poznania 
tej choroby, niejako „wejścia” 
w problemy, jakie stwarza i 
odrzucenia lęku przed cho-
rującymi na nią. Schizofrenia 
może dotknąć każdego, nawet 
tych z pierwszych stron gazet, 
naukowców, literatów, akto-
rów... Niestety, na drzwi otwarte 
przychodzą głównie chorzy, ich 
rodziny i przyjaciele. Nie widzę 
szerszego, społecznego zainte-
resowania. 

– Jak więc Twoim zdaniem 
je rozbudzić? 

– Będzie to trudne. Brakuje 
na przykład zainteresowania 
dwóch środowisk, które z po-
wodów zawodowych poznać 
tę chorobę. Mam tu na myśli 
księży, którzy z chorymi na 
schizofrenię mogą spotykać się 
w swojej pracy duszpasterskiej 
i środowisko młodych, których 
ta choroba dotyka najczęściej. 
Wraz z nimi powinni być rów-
nież nauczyciele. Impreza jest 
otwarta, ale, jak obserwuję, 
zainteresowanie niewielkie. A 
szkoda… I nie jest to w żadnym 
wypadku wina organizatorów. 

– Strach zdrowych przed 
chorobą? 

– Z całą pewnością. Zobacz, 
jakie jest teraz nasze życie. Cią-
gły wyścig szczurów, rozwój 
techniki, zagrożenia cywilizacji, 
wieczny pęd i gonitwa. Jeste-
śmy bombardowani milionami 
często niepotrzebnych i okrut-
nych wiadomości. Strach przed 
chorobą jest jednym z wielu, 

które nas dopadają, ale trzeba 
szukać tych trwałych odniesień, 
których można się chwycić jak 
koła ratunkowego. 

– Czego byś życzył wszyst-
kim uczestnikom tegorocz-
nych otwartych drzwi schizo-
frenii? 

– Oczywiście, zdrowia. Aby 
osoby chore, z którymi się spo-
tykam, stały się pewne siebie i 
odnalazły swe miejsce w społe-
czeństwie. 

– A jeśli nie zawsze jest to 
możliwe? 

– To aby stany poprawy trwały 
jak najdłużej, a wznowienia cho-
roby jak najkrócej. Chorującym 
życzyłbym z całego serca zro-
zumienia ze strony całego spo-
łeczeństwa, życzliwości władz, 
w tym głównie ustawodawców 
i pracodawców. Życzyłbym też 
możliwości samodzielnego urzą-
dzenia się w społeczeństwie. Aby 
chorzy na schizofrenię poczuli 
się wreszcie pełnoprawnymi 
obywatelami, bez kompleksów 
wynikłych z bezduszności, za-
równo tej zwyczajnej, ludzkiej, 
jak i z bezduszności prawa, oraz 
tych, którzy w bardzo prosty 
sposób mogliby im życie ułatwić, 
a tego nie robią. 

– To życzenia dla chorych. A 
dla zdrowych? 

– Dla zdrowych… Cóż, nikt nie 
uniknie osób chorych w swoim 
otoczeniu. Mało tego, każdy z 
nas, dzisiaj zdrowy, jutro może 
stać się osobą potrzebującą 
pomocy, opieki i zrozumienia, 
kompletnie zdaną na łaskę in-
nych. Żebyśmy więc pamiętali, 
że los na pstrym koniu jeździ i 
potrafili zrozumieć ludzi cier-
piących, którym moglibyśmy 
pomóc minimalnym nakładem 
sił i czasu, a tego nie robimy. 
Żebyśmy zrezygnowali z posta-
wy wygodnictwa i odwracania 
głowy od cudzego nieszczęścia, 
bo „to nas nie dotyczy”. Dotyczy, 
wszyscy jesteśmy ludźmi, na 
dodatek nie wiemy, co nam los 
zgotuje… 

– Przyłączam się do tych 
życzeń i do zobaczenia na 
Otwartych drzwiach. Dziękuję 
za rozmowę.

Po drugiej stronie 
umysłu
Z ANDRZEJEM LAJBORKIEM – AKTOREM TEATRU NOWEGO
W POZNANIU ROZMAWIA EWELINA WĘGLEWSKA 
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Bona Fide Stowarzyszenie 
Wielkopolan i Ponte Art 

Production zorganizowali 
Festiwal Polskiej Akademii 
Gitary, który odbył się w Wiel-
kopolsce. Przy okazji tego 
przedsięwzięcia, Bona FIDE 
prowadziła zbiórkę na ak-
cję „Paczka”. Pomoc obejmie 
dzieci nieuleczalnie chore 
oraz ich rodziny, znajdujące 
się pod opieką poznańskiego 
hospicjum.

W sierpniu publiczność mia-
ła okazję posłuchać między in-
nymi Mozarta, Guitar Quartet, 
Stanisława Sojki &Sekstet, Los 
Angeles Guitar Quartet, Happe-

ningu Gitarowego, Duo Melis. 
28 sierpnia w Puszczykowie w 
kościele Matki Bożej Wniebo-
wziętej wysłuchano koncertu 
Maud Laforest z Francji. Kilka 
imprez odbyło się w Jarocinie, 
między innymi Happening Gi-
tarowy, wykład i pokaz video 
(Rodrigo i Tarrega memoriam) 
oraz występ Wieniawski Kwar-
tet (A. Vivaldi, L. Boccherini, 
A. Jose, D. Szostakowicz). 

Specjalne atrakcje przygoto-
wano dla miłośników gitary w 
Kórniku. W zamkowych kom-
natach koncertował Philippe 
Villa z Francji. W tym samym 
dniu w Szamotułach w koście-

le pod wezwaniem Świętego 
Krzyża zaprezentował swój 
talent Robert Horna. Gitarowe 
koncerty odbyły się także w 
Głuchowie koło Komornik, w 
Pniewach i w Turku. awa 

POLSKA AKADEMIA GITARY
61-760 Poznań

ulica Szewska 20/2 
tel. 48 61 8528 490 

info@polish-guitar-academy.
com

Karolina Santacruz (english)
tel. 48 662 034 834

www.polish-guitar-academy.
com

„Szukaj siły w sobie – w nas 
masz oparcie” – to zasad-

nicza idea, przyświecająca w 
realizacji zadań pracownikom 
socjalnym Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Pozna-
niu. Wkładają wiele wysiłku w 
niesienie pomocy i wspieranie 
ludzi w trudnych sytuacjach, 
którym nie mogą oni podołać 
samodzielnie. 

Pracownicy MOPR udzielają 
wszystkim zainteresowanym 
potrzebnych informacji w za-
kresie wymaganych warunków i 
kryteriów otrzymywania pomo-
cy materialnej i rzeczowej oraz 
w postaci pracy socjalnej czy też 
poradnictwa prawnego, psycho-
logicznego, pedagogicznego. 

I tak na przykład niepełno-
sprawni mieszkańcy Poznania 
mogą uzyskać pomoc nie tylko 
na ogólnych zasadach, zgodnie 
z Ustawą o pomocy społecznej, 
ale ponadto w postaci dofinan-
sowania do uczestnictwa w tur-
nusie rehabilitacyjnym, zaopa-
trzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środ-
ki pomocnicze, dofinansowania 
do likwidacji barier architekto-
nicznych, technicznych oraz w 
komunikowaniu się.

Natomiast rodziny zmagające 
się z problemem uzależnienia 
i współuzależnienia są objęte 
specjalistycznymi programami: 
„Pomocy Rodzinom z Proble-
mem Alkoholowym” i „Pomocy 

Zostań przyjacielem dziecka, 
bo kiedy śmieje się dziec-

ko, cały świat nabiera blasku… 
Mieszkańcom Murowanej Go-
śliny w powiecie poznańskim 
nie trzeba było dwa razy po-
wtarzać tej myśli.

W 2002 roku powołali do ist-
nienia Goślińskie Stowarzysze-
nie Przyjaciół Osób Niepełno-
sprawnych.

Spotkanie założycielskie sku-
piło ponad pięćdziesiąt osób, 
wśród których byli rodzice dzieci 
niepełnosprawnych, nauczy-
ciele, prawnicy, lekarze oraz 
przedstawiciele władz samo-
rządowych. Najważniejszym po-
wodem ich obecności była chęć 
zjednoczenia sił, aby skutecznie 
dopomóc niepełnosprawnym, 
zwłaszcza dzieciom, ale także 
dorosłym, w przezwyciężaniu 
barier i ograniczeń, jakie stawia 
im społeczeństwo.

Siedzibą Stowarzyszenia jest 
Gimnazjum im. Hipolita Cegiel-
skiego w Murowanej Goślinie, 
natomiast biuro przy ulicy Krętej 
34 zostało nieodpłatnie prze-
kazane do użytkowania przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Zie-
lone Wzgórza”. GSPON od 2008 
roku jest organizacją pożytku 
publicznego.

Głównym jej celem jest, jak 
mówi statut, „działanie na rzecz 
społeczności lokalnej poprzez 
niesienie pomocy we wszystkich 
dziedzinach życia osobom w 
trudnej sytuacji spowodowanej 
niepełnosprawnością i innymi 
przyczynami”. Pomoc ta obej-
muje, zgodnie ze statutem, także 
rodziny tych osób i ich opieku-
nów. Stowarzyszenie organizuje 
i prowadzi działalność rehabili-
tacyjną, terapeutyczną, eduka-
cyjną, kulturalną, integracyjną i 
rekreacyjną dla osób niepełno-
sprawnych. W ramach corocz-

Rodzinom z Problemem Uza-
leżnień od Substancji Psycho-
aktywnych”. Pierwszy z nich 
ma na celu minimalizowanie 
społecznych skutków nad-
używania alkoholu, a także 
zapobieganie szkodom spo-
wodowanym występowaniem 
w rodzinach problemu alkoho-
lowego poprzez objęcie kom-
pleksowym wsparciem zarów-
no o charakterze naprawczym, 
jak i profilaktycznym. Nato-
miast działania drugiego pro-
gramu są ukierunkowane na 
zapobieganie negatywnym 
konsekwencjom spowodowa-
nym występowaniem w rodzi-
nie problemu narkomanii. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu obejmuje 
pomocą również osoby z zabu-
rzeniami psychicznymi, które 
wymagają wsparcia w zakre-
sie integracji, jak i poprawy 
społecznego funkcjonowania 
w środowisku zamieszkania.

Ponadto pracownicy so-
cjalni MOPR współdziałają z 
policją, realizując program 
„Dziecko Pod Parasolem Pra-
wa”. Razem z policjantami 
dyżurują i wyjeżdżają na in-
terwencje. Świadczą oni spe-
cjalistyczną pomoc dla dzie-
ci z rodzin, w których mają 
miejsce awantury domowe, 
nierzadko połączone z prze-
mocą i nadużywaniem alko-
holu. Ich celem jest ochrona 

praw dziecka i zapewnienie mu 
poczucia bezpieczeństwa. 

„Wsparcie rodzin dzieci, przeby-
wających w zastępczych formach 
opieki ” to również program reali-
zowany przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie w Poznaniu. Jego 
celem jest przywrócenie dziecku 
– przebywającemu w zastępczych 
formach opieki – rodzinach za-
stępczych czy domach dziecka – 
rodziny naturalnej, która w proce-
sie żmudnej socjalizacji (leczenie 
odwykowe, opuszczenie zakładu 
karnego itp.) jest gotowa przyjąć 
na nowo do siebie swoje dziec-
ko, pokochać je i wychowywać 
zgodnie ze społecznie uznanymi 
normami i standardami. Pedago-
dzy i psycholodzy współpracujący 
z takimi rodzinami mają przede 
wszystkim na uwadze wypraco-
wanie właściwych relacji rodzin-
nych, tworzenie i utrwalanie w 
rodzinie naturalnej sprzyjających 
warunków opiekuńczo-wycho-
wawczych oraz niwelowanie 
trudności, które przeszkadzają w 
rozwoju i prawidłowej socjalizacji 
dziecka. 

Osoby zainteresowane innymi 
zadaniami ustawowymi, progra-
mami i projektami realizowanymi 
przez MOPR mogą sięgnąć po 
szczegółowe informacje w za-
kładce „sprawozdania” na stronie 
internetowej MOPR:

www.mopr.poznan.pl
dalszy ciąg na str. 18

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

DLA DZIECI NIEULECZALNIE CHORYCH

Koncerty z gitarą

„SZUKAJ SIŁY W SOBIE – W NAS MASZ OPARCIE”

Ludziom z pomocą
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nego programu imprez ustalane 
są terminy spotkań członków 
Stowarzyszenia, spotkań inte-
gracyjnych dzieci oraz jedno-
dniowych wyjazdów, takich jak 
wycieczki krajoznawcze i inne.

Formy spędzania czasu wol-
nego są bardzo zróżnicowane.

Stowarzyszenie w ciągu swo-
jej dotychczasowej działalności 
zapewniło niepełnosprawnym 
dzieciom zajęcia z arteterapii, 
hipoterapii, dogoterapii, muzy-
koterapii, plastyczne, teatralne, 
rekreacyjne, sportowe, a także 
liczne imprezy integracyjne. Jed-
ną z nich był zorganizowany już 
po raz siódmy Powiatowy Piknik 
Integracyjny w Puszczy Zielonce 
(pisaliśmy o nim w sierpniowym 
wydaniu „Filantropa”), który 
zgromadził w tym roku ponad 
trzystu uczestników z zaprzy-
jaźnionych stowarzyszeń, dzia-
łających na obszarze powiatu 
poznańskiego. 

Realizację programu umożli-
wiają dotacje Starostwa Powia-
towego w Poznaniu, Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie, 
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu 
Miasta i Gminy w Murowanej 
Goślinie, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Zielone Wzgórza” oraz 
indywidualnych darczyńców.

Członkami Stowarzyszenia są 
nie tylko osoby niepełnospraw-

Inicjatywa
z potrzeby serca

współpracę z Fundacją Pomocy 
Dzieciom Wiejskim w Bliżycach, 
w ramach której grupa dzieci 
ze Stowarzyszenia uczestni-
czyła w warsztatach teatral-
nych. Osoby niepełnosprawne 
z Jabłkowa i Murowanej Go-
śliny wspólnie przygotowały 
przedstawienia teatralno-mu-
zyczne, wystawiane później w 
Jabłkowie, Murowanej Goślinie 
i Gnieźnie. 

W przyszłości GSPON planu-
je utworzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy, w którym 
młodzież i osoby niepełno-
sprawne mogłyby realizować 
się w rolach społecznych i za-
wodowych oraz Centrum In-
formacji i Wczesnej Interwencji 
dla rodzin.

Organizacja w swoim śro-
dowisku postrzegana jest jako 
prężnie działająca. Skupia w 
swoich szeregach osoby wy-
kwalifikowane, kompetentne, 
gotowe do niesienia bezinte-
resownej pomocy bliźniemu. Z 
każdym dniem tych osób przy-
bywa.

ne, ich rodziny i przyjaciele, ale 
także ludzie, którzy z potrzeby 
serca gotowi są podzielić się 
swoimi umiejętnościami organi-
zacyjnymi. 

– Często przychodzą do nas 
wolontariusze wspomagający 
kadrę w prowadzeniu zajęć te-
rapeutycznych – mówi prezes 
Stowarzyszenia Ewa Pomin. 
– Goślińskie Stowarzyszenie 
aktywnie uczestniczy w wyda-
rzeniach gminnych i współpra-
cuje z instytucjami gminnymi 
w zakresie likwidacji barier 
architektonicznych, a także z 
organizacjami pozarządowymi. 
W maju 2008 roku nawiązało 

 Piknik w Puszczy Zielonce.

Obóz integracyjny w Kozielsku.



STRONA14 WRZESIEŃ 2009

Wrzesień to wprawdzie 
jeszcze kalendarzowe 

lato, ale w powietrzu już czuje-
my zbliżającą się jesień. Drze-
wa w pobliskim parku zaczy-
nają zmieniać kolor liści i nie 
wiadomo, czy to spaliło je let-
nie słońce, czy może pierwsze 
oznaki nadchodzącej nieubła-
ganie jesieni. Jarzębina pokryła 
się kiściami czerwonych korali 
i dawny hit Halinki Mlynkovej 
„Czerwone korale” sam ciśnie 
się na usta. 

Właśnie to owoce jarzębiny 
zainspirowały temat dzisiej-
szego odcinka ”Coś z nicze-
go”. Proponujemy Wam dzisiaj 
wykonanie korali z jarzębiny i 
pierwszego, prawie jesiennego, 
bukietu z gałęzi tego drzewa.

CZERWONE KORALE 
Z JARZĘBINY: 

Do wykonania tej jesiennej 
ozdoby potrzebne nam będą 
owoce jarzębiny, mocna nitka 
i igła. Ususzyć odpowiednią 

Rusza druga edycja kon-
certów z cyklu „Mimo 

Wszystko w Przystani”, któ-
rego „Filantrop Naszych Cza-
sów” jest patronem medial-
nym. Inauguracyjny koncert 
II edycji zatytułowany „Ko-
chać? Jak to łatwo powie-
dzieć …” będzie 26 września 
w Schronie Kultury „Euro-
pa”. Początek jak zawsze 
o godzinie 18.00. Kolejne 
koncerty będą się odbywały 
w terminach, które są poda-
ne na stronie organizatora 
– Stowarzyszenia Społecz-
no-Kulturalnego „Przystań”. 
Adres strony: www.smrolna.
poznan.pl/przystan.

Przypominamy, że udział 
publiczności w koncertach 
z tego cyklu jest bezpłatny. 
Wszystkie koncerty odbywają 
się w Schronie Kultury „Euro-
pa” w Poznaniu. Wykonawca-
mi są artyści niepełnospraw-
ni i pełnosprawni fizycznie. 
Za naszym pośrednictwem 
organizatorzy proszą o zgła-
szanie się wykonawców es-
tradowych, ale także poetów, 
pisarzy, rzeźbiarzy, malarzy i 
reprezentantów innych dzie-

Coś z niczego (7)

II EDYCJA „MIMO WSZYSTKO W PRZYSTANI”

Schron Kultury
zaprasza

pl. Zgłaszający się artyści 
powinni wziąć jednak pod 
uwagę, że ponieważ udział 
publiczności jest bezpłatny – 
również występy artystyczne 
mają charakter charytatywny. 
Obok podajemy daty plano-
wanych koncertów w sezo-
nie 2009-2010. Zapraszamy 
artystów i publiczność do 
wzięcia w nich udziału.

ROMAN KAWECKI
SPOŁECZNY DYREKTOR PROJEKTU
„MIMO WSZYSTKO W PRZYSTANI”

ilość owoców jarzębiny. Gdy 
będą już suche, nawlec na nitkę 
i sznur korali zawiązać. Takie 
własnoręcznie wykonane ko-
rale możemy użyć do tworze-
nia różnorodnych kompozycji 
plastycznych, albo nosić je jak 
prawdziwe korale.

JESIENNY BUKIET:
Kilka gałęzi jarzębiny, dowol-

ne, suszone kwiaty i trawy ukła-
damy fantazyjnie w ozdobnym 
naczyniu i stawiamy w dowol-
nym, widocznym miejscu. 

Prawda, że to proste, a efektu 
na pewno pozazdroszczą nam 
koleżanki, gdy zaprosimy je na 
wrześniową herbatkę. 

EWELINA WĘGLEWSKA 
LECH MROCZKOWSKI 

dzin kultury do propono-
wania prezentacji swojego 
dorobku w ramach tego pro-
jektu. 

Każdemu koncertowi to-
warzyszy otwarcie nowej wy-
stawy plastycznej, a w trakcie 
koncertów oprócz prezen-
tacji piosenkarsko-muzycz-
nych znajduje się także 
miejsce dla poetów i pisarzy. 
Zgłoszenia są przyjmowane 
elektronicznie pod adresem 
smrolna@smrolna.poznan.

WIECZÓR XI
„inauguracyjny”
sobota, 26 września 2009,
godz. 18.00

WIECZÓR XII
sobota, 24 października 
2009, godz. 18.00

WIECZÓR XIII 
„patriotyczny” 
sobota, 14 listopada 2009, 
godz. 18.00

WIECZÓR XIV
sobota, 28 listopada 2009, 
godz. 18.00

WIECZÓR XV
„noworoczny” 
sobota, 2 stycznia 2010, 
godz. 18.00

WIECZÓR XVI
sobota, 30 stycznia 2010, 
godz. 18.00

WIECZÓR XVII
sobota, 27 lutego 2010, 
godz. 18.00

WIECZÓR XVIII
sobota, 27 marca 2010, 
godz. 18.00

WIECZÓR XIX
sobota, 24 kwietnia 2010, 
godz. 18.00

WIECZÓR XX
sobota, 29 maja 2010, 
godz. 18.00
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Leczenie i rehabilitacja cho-
rych na stwardnienie roz-

siane to w Polsce prawdziwy 
koszmar i problem zdawałoby 
się nie do rozwiązania. Jeste-
śmy na końcu listy wśród kra-
jów Unii Europejskiej, którym 
problem SM-u też nie jest obcy. 
Co robić, aby ta sytuacja w koń-
cu się zmieniła? 

Wrzesień jest miesiącem 
stwardnienia rozsianego (SM). 
Polskie Towarzystwo Stward-
nienia Rozsianego organizuje w 
tym czasie ogólnopolską kam-
panię informacyjną „SyMfonia 
Serc”. Jej celem jest zwrócenie 
uwagi szerokiej opinii publicznej 
na problemy osób cierpiących 
na stwardnienie rozsiane oraz 
przeciwdziałanie dyskryminacji, 
jaka je dotyka. 

Stwardnienie rozsiane (z łac. 
sclerosis multiplex) jest jedną z 
najczęstszych, neurologicznych 
chorób przewlekłych w Polsce. 
Jej przyczyny nie zostały do tej 
pory poznane. Atakuje głównie 
ludzi młodych najczęściej mię-
dzy 20 a 40 rokiem życia. Cho-
roba występuje częściej w kra-
jach o klimacie umiarkowanym i 
choruje na nią więcej kobiet niż 
mężczyzn. Na całym świecie za-
padło na tę chorobę co najmniej 
2,5 miliona osób. Szacuje się, że 
w Polsce na SM choruje około 60 
tysięcy osób, stanowiąc trzecią 
co do wielkości grupę w Europie. 
SM-owcy są więc dużą grupą 
naszego społeczeństwa i myślę, 
że warto o nich pomyśleć nie tyl-
ko od święta czy w miesiącu tej 
choroby.

Choroba atakuje ludzi mło-
dych, coraz częściej bardzo mło-
dych, a nawet dzieci. Czy fakt, że 
zachorowali, ma ich wykluczyć z 
normalnego życia? Myślę, że nie, 

bo SM nie może być wyrokiem 
śmierci, ani czymś, co dyskry-
minuje. Mimo ogromnego roz-
woju medycyny i wielu badań 
wciąż nie wymyślono leku na 
SM. Nie ma ani cudownej tablet-
ki, ani cudownego zastrzyku na 
tę chorobę. W dużej mierze to 
od nas samych zależy, czy i jak 
poradzimy sobie z tym, co nas 
dotknęło. Dlatego właśnie tak 
duży nacisk kładzie się na reha-
bilitację i całościowe spojrzenie 
na człowieka – pacjenta. To w 
wielowymiarowej i komplekso-
wej rehabilitacji upatrują nie-
którzy sukces w leczeniu SM-u 
i zwycięstwo w walce z tą jakże 
kapryśną chorobą.

Sami chorzy też coraz częściej 
w CUD-zie dr Wojciechowskiej 
upatrują sukcesu i zaczynają 
interesować się tą metodą. Tego 
typu terapie, i to z dobrym efek-
tem, prowadzone są też w ośrod-
kach dla SM-owców, na przykład 
w Bornym Sulinowie.

I właśnie o lekach, leczeniu, 
rehabilitacji i wielu innych swo-
ich problemach będą rozma-
wiali chorzy, lekarze i wszyscy, 
dla których SM nie jest obcy, na 
swoich wrześniowych spotka-
niach, a „SyMfonia Serc” też nam 
w tym pomoże.

Poznańscy chorzy z Wielko-
polskiego Oddziału PTSR już w 
sierpniu spotkali się w siedzibie 
Glutenexu, w podpoznańskich 
Sadach. Właściciel firmy Andrzej 
Kawa nie po raz pierwszy poka-
zał się jako wielki przyjaciel nie-
pełnosprawnych. Dziękujemy 
mu za to i prezentujemy krótki 
fotoreportaż z tej bardzo udanej 
imprezy. 

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ
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Wrzesień
miesiącem SM-u
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Bohaterów opisywanych w 
tym cyklu nic nie łączy. Może 

poza jednym. Wszyscy chociaż 
raz byli w Schronie Kultury „Eu-
ropa” i… otrzymali pamiątkowy 
„wiatraczek szczęścia”. Wia-
traczki wytwarza emerytowany 
artysta, dorabiając sobie w ten 
sposób do skromnej emerytury. 
Jak twierdzi – dzięki temu cza-
sem wystarcza na wykupienie 
lekarstw. A może jednak łączy 
ich coś więcej? Zresztą naj-
lepiej przeczytajcie i sami się 
przekonajcie.

Na stole gorąca, aromatycz-
na herbata, pachnące ciasto. A 
przy stole niecodzienni goście 
– prosto z Kamerunu. „Kiedy 
przyjechałem do Polski – uświa-
domiłem sobie, że mogę spać 
przy uchylonym oknie, a przed 
wejściem do pokoju nie muszę 
sprawdzać, czy pod łóżkiem nie 
kryje się jakiś wąż czy skorpion… 
Polacy na pewno na to nie zwra-
cają uwagi, bo przecież to takie 
oczywiste”. Słowa te wypowiada 
mężczyzna w średnim wieku, 
trochę już szpakowaty, który nie-
dawno odwiedził nas w Schro-
nie Kultury „Europa”. Razem z 
nim przybyła tegoroczna matu-
rzystka – Jacky Dangana.

Dominikanin Ojciec Dariusz 
Godawa, bo to on jest niespo-
dziewanym gościem grupy 
wolontariuszy Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Przy-
stań”, jest w Kamerunie od 15 lat. 
Wyjechał tuż po święceniach ka-
płańskich. Zanim jednak trafił do 
zakonu kaznodziejskiego, zdążył 
jeszcze skończyć zootechnikę 

na Akademii Rolniczej w Pozna-
niu. Kilka lat później wiedza z 
„pierwszego fakultetu” okaza-
ła się bezcenna. Ojciec Darek 
w Kamerunie czuje się… jak w 
domu. Jak sam twierdzi, już na-
wet msze św. woli odprawiać 
po francusku, czyli w języku, 
którym mówią wszyscy Kame-
ruńczycy. W Polsce jest trochę 
na wakacjach, a trochę „z misją 
specjalną”. 

Ojciec Dariusz ma bowiem 
dwie miłości w sercu. Pierw-
szą jest oczywiście kapłaństwo. 
Drugą, która wypełnia cały czas 
pozostały po obowiązkach pro-
boszczowskich, jest prowadze-
nie sierocińca dla dzieci w Ber-
toua, a obecnie także w stolicy 
kraju Yaounde. Koniecznie mu-
simy uściślić zainteresowania 
ojca. Tak się bowiem dzieje, że 
oprócz kapłaństwa i sierocińca 
ojciec ma jeszcze wiele całkiem 
„cywilnych” zainteresowań. Ko-
cha zwierzęta, szczególnie psy i 
gołębie pocztowe, bardzo lubi te-
renowe rajdy samochodowe, jest 
fanem krótkofalarstwa i interne-
tu, bez czego dzisiaj nie wyobra-
ża sobie pracy w Afryce. A poza 
tym jest nauczycielem, doradcą, 
lekarzem, elektrykiem, hydrau-
likiem, choć te ostatnie profesje 
to raczej misyjna konieczność, a 
nie wymarzone hobby. 

Wróćmy jednak do sierocińca. 
Bardzo wiele dzieci w Afryce, 
także w Kamerunie, rodzi się ze 
związków nieformalnych lub 
poligamicznych, a potem, kiedy 
związek się rozpada lub umiera 

któryś z rodziców – muszą ra-
dzić sobie same. Ojciec Dariusz 
„zbiera” te „zagubione drachmy” 
i usiłuje w Bertoua, a obecnie 
w Yaounde, stworzyć im dom. 
Misjonarze mawiają, że są siew-
cami, ale żniwiarze ich plonów 
przyjdą za kilka pokoleń. Zmia-
na mentalności mieszkańców 
terenów misyjnych przychodzi 
bardzo wolno. Pewnie tak samo 
było na naszych ziemiach, gdy 
pierwsi ochrzczeni królowie i 
możnowładcy zwalczali jeszcze 
przez dziesięciolecia pogańskie 
wierzenia. 

Ojciec Godawa przygarnia 
ciągle nowe dzieci do swojego 
sierocińca. Niestety, większość z 
nich nie potrafi sprostać kłopo-
tom dojrzewania. Szybko poja-
wiają się ich dzieci, a te znów… 
trafiają do sierocińca. Pytam, 
więc poznańskiego zakonnika 
(ojciec pochodzi z Dębca – dziel-
nicy Poznania), czy ten trud ma 
sens? Chwilę się zastanawia i 
przytacza powiastkę zaczerpnię-
tą z opowiadań ojców pustyni: 

– Dziecko zbiera rozgwiazdy 
wyrzucone przez morze. Są ich 
tysiące. Za chwilę wyjdzie słońce 
i je zabije swoimi promieniami. 
Małymi rączkami wrzuca roz-
gwiazdy do wody. Przechodzi 
wioskowy mędrzec i pyta: po co 
się trudzisz, nie uratujesz wszyst-
kich. Czy to, co czynisz, ma sens? 
Dziecko otwiera rączkę i wrzuca 
małą rozgwiazdę do wody. Po 
czym odpowiada: dla niej ma!

Takim promykiem nadziei 

jest Jacky Dangana. Jej mama 
nie żyje. Tato nie sprostał roli 
rodzica i pozostawił dziesiątkę 
dzieci własnemu losowi. Jac-
ky trafiła do dominikańskiego 
sierocińca. Jako jedyne (do tej 
pory) dziecko sierocińca zdała 
maturę i marzy o studiach me-
dycznych. Ojciec Godawa, jak 
to dziecko z plaży, walczy o jej 
los. Trochę, aby ten „skarb” ura-
tować, ale, jak przyznaje także, 
aby innym dzieciom dać wiarę i 
nadzieje, że warto się starać. Po 
niebywałych trudach dziewczy-
na otrzymała paszport i polską 
wizę. Teraz konieczne jest jesz-
cze stypendium, aby mogła stu-
diować. Chciałaby, za na mową 
polskiego zakonnika, aby wy-
braną uczelnią był Uniwersytet 
Medyczny w Poznaniu. 

My – członkowie Stowarzy-
szenia Społeczno Kulturalnego 
„Przystań” – szybko, jak to Po-
lacy, zapalamy się do pomysłu 
i deklarujemy pomoc. Nasz roz-
mówca smutno się uśmiecha. 

– Super, ale jak długo wy-
trwacie w tym zapale? Studia 
potrwają minimum siedem lat. 
Jacky nie może liczyć na żadną 
inną pomoc. Jest biedna, nie ma 
krewnych, nie ma wsparcia w 
swoim kraju. 

Słyszymy historię, która w na-
szej mentalności wręcz nie chce 
się pomieścić w głowie. Ojciec 
Darek, który dla mieszkańców 
Kamerunu poświęcił 15 lat swo-
jego życia, został oskarżony o… 
czary. Kameruńczykom wydaje 
się niemożliwe, że ktoś aż tak 
może poświęcić swe życie in-
nym. Część z nich – zapewne ta 
mniej świadoma, może nieżycz-
liwa, wymyśliła historię, która w 
skrócie sprowadza się do tego, 
że aby Jacky mogła wyjechać do 
Polski, musiała zmienić swój los, 
zatem ktoś inny musiał umrzeć. 
Kto mógł te „czary” sprawić? 
Oczywiście kapłan z dalekiego 
kraju. 

Jacky ma niewidomą starszą 
siostrę. Matkę kilkuletniego 
dziecka. Straciła wzrok, gdy 
była już dorosła i zachorowała 
na nieznaną chorobę. Oczywi-
ście nie miała szansy na lecze-
nie. Nie ma męża, nie widzi, je 
tylko wtedy, gdy ktoś z litości 
da jakieś resztki. Dominikanin 
mówi o tym dosadnie: 

– Karmi się psy i świnie, to i 
kalece coś rzucą z litości.

OPOWIEŚCI 

Kochać? Jak to 
Roman
Kawecki
POZNAŃ

Od lewej: Ojciec Dariusz Godawa i Jacky Dagnana.
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Tragedia tej kobiety jest tym 
większa, że nawet nie wiadomo, 
czy choroba jest uleczalna i czy 
wzrok można odzyskać. Ojciec 
Darek zamyśla się: 

– Gdyby jakiś okulista poświę-
cił czas na kilkutygodniowy po-
byt w mojej parafii. Dalibyśmy 
kwaterę i wyżywienie, a lekarz 
mógłby przebadać niektórych 
moich parafian, z których więk-
szość nie ma szans na dotarcie 
do specjalisty… 

Pytam Jacky o ocenę życia 
osób podobnie poszkodowa-
nych przez los jak jej starsza 
siostra. Dziewczyna zasmucona 
odpowiada: 

– U nas człowiek kaleki nie 
jest potrzebny nikomu, wiec wy-
rzuca się go z domu. Szczegól-
nie, jeśli nie może pracować. Nie 
ma wózków dla inwalidów, jakie 
widzę w Polsce, chromi czołgają 
się po ulicach na prowizorycz-
nych platformach zrobionych 
najczęściej przez siebie, albo 
wręcz czołgają się bezpośrednio 
na ziemi. 

– Mamy w ośrodku głucho-
niemą dziewczynę… – dodaje 
misjonarz. – Chcemy nauczyć ją 
krawiectwa. Ale komunikacja z 
nią jest niemal zerowa. Dziew-
czyna nie zna języka migowego, 
nie czyta nawet z ust. Jest z nami 
dwa lata. Znaleźliśmy ją w głębi 
kraju. Jestem pewien, że nie wie, 
kim ja jestem i dlaczego jest w 
sierocińcu. Ale jest z nami, bo 
ma co jeść i gdzie spać. Według 
kameruńskich standardów i tak 
wygrała los na loterii.

Ale przecież są organizacje 
międzynarodowe, które wspie-
rają osoby niepełnosprawne? 

Jacky kontynuuje, a Ojciec Da-
rek twierdząco kiwa głową: 

– Są one – mówię to z całą 
odpowiedzialnością – kontrolo-
wane przez miejscowych notabli 
i kombinatorów. Ludzie Afryki 
uważają, że przede wszystkim 
należy troszczyć się o siebie i 
swoich najbliższych. Dzieci je-
dzą raz dziennie i tylko wtedy, 
jeśli po posiłku rodziców coś 
zostanie. Ci słabsi, mniej zarad-
ni, mogą zginąć, albo najlepiej 
niech nimi zajmą się kościoły. 
Zwłaszcza, jeśli są w nich bia-
li księża. Biały człowiek – bo-
gaty człowiek. Ma pieniądze i 
wszystkiemu zaradzi. Powinien 
wszystkim pomagać. Afrykań-
czyk żyje dniem powszednim 

i kiedy zaspokoi swoje podsta-
wowe potrzeby, wyczerpuje się 
jego potrzeba pracy i inicjatywy. 
W tej kulturze na litość jest mało 
miejsca. 

Ojciec Darek dodaje: 
– Dam taki przykład. Na pozór 

wszyscy szanują kapłana. Może 
nawet bardziej od szacunku 
boją się mocy nadprzyrodzonej, 
o którą bywamy posądzani. Ale 
lata pobytu w Afryce nauczyły 
mnie, że najpierw, zanim poło-
żę się spać, muszę dokładnie 
sprawdzić, czy dom jest za-
mknięty na cztery spusty i czy w 
międzyczasie nie zakradł się do 
niego rabuś, gotowy mnie zabić 
dla kilku franków.

Nie wytrzymuję: 
_ To co ojca tam trzyma! Nie 

lepiej wrócić do kraju? Chyba, że 
reguła zakonu nakazuje posłu-
szeństwo… 

– Nic pan nie zrozumiał. Tam 
jestem najbardziej potrzebny. 
Tam są dzieci, które być może 
umrą, gdy im nie pomogę. W 
Kamerunie mogę i muszę „głod-
nych nakarmić, spragnionych 

napoić, smutnych pocieszać”. A 
po za tym gdyby Pan widział, jak 
oni, pomimo swoich grzeszków, 
z których często nie zdają sobie 
do końca sprawy, przeżywają 
chrześcijaństwo. Msza trwa mi-
nimum dwie godziny. Kazanie 
krótsze niż pół godziny – jest 
prawie lekceważeniem para-
fian. Niedziela jest prawdziwym 
świętem, a msza niedzielna 
centralnym punktem tygodnia. 
Zatem ja, polski zakonnik, wła-
śnie w Kamerunie prawdziwie 
doświadczam mojego kapłań-
stwa, choć prawdą jest, że ha-
bit zakonny z powodu upałów 
zakładam w wyjątkowe święto. 
Zresztą w 80-tysięcznej Bertoui 
mój kolor skóry tak mnie wyróż-
nia, że i tak wszyscy wiedzą, kim 
jestem. Wie pan co, ja kocham 
ten gorący kraj i choć zawsze 
z radością odwiedzam Polskę, 
czuję, że moje powołanie jest w 
Kamerunie. I chcę tam wracać, 
dopóki sił mi wystarcza…”

Jak zatem możemy pomóc ro-
dakowi-misjonarzowi w dalekim 
kraju? 

– Najpierw bądźmy świado-
mi, że wszyscy jesteśmy dzieć-
mi Jednego Boga. Zatem wszy-
scy ludzie są naszymi siostrami 
i braćmi. Nasza parafia sobie ra-
dzi, choć nie jest łatwo. Pomocy 
potrzebują dzieci w sierocińcu. 
Muszą one się uczyć, a nauka 
jest odpłatna. Muszą być ubra-
ne, aby w szkole nie były szy-
kanowane. Przede wszystkim 
nie mogą być głodne, bo wrócą 
na ulicę, a tam czeka deprawa-
cja lub śmierć. Muszą przede 
wszystkim jeść, i to regularnie 
– a są głodne, bo posiłek jedzą 

raz dziennie po powrocie ze 
szkoły. To jest magnesem, który 
powoduje, że ufają nam, a nie-
które, tak jak Jacky, mają am-
bicję, aby się uczyć, a potem, 
dzięki zdobytej wiedzy, zmie-
niać swój kraj. Każdy może 
nam pomóc poprzez skromną, 
ale systematyczną pomoc fi-
nansową wpłacaną na konto 
stowarzyszenia „Dzieci Słońca”, 
które powstało wtedy, gdy już sił 
mi brakowało, aby dalej prosić o 
pomoc. Dla Polaków 10 lub 20 
złotych miesięcznie najczęściej 
nie jest wielkim wyrzeczeniem. 
Proszę tylko sobie wyobrazić, 
że te kilka złotych wpłacanych 
systematycznie na potrzeby 
kształcenia naszych dzieci po-
zwoliło doprowadzić Jacky do 
matury i myśleć o studiach w 
Polsce. Czy to nie wspaniałe? 
Czy to nie graniczy z cudem? 
A przypomnę, że nasz Nauczy-
ciel powiedział: „Wszystko co 
uczyniliście jednemu z tych 
braci najmniejszych mnieście 
uczynili”. Zapraszam na na-
sze strony internetowe: www.
misja-kamerun.pl lub http://
dziecislonca.org. Podajemy na 
nich szczegółowe informacje o 
celach i formach pomocy, której 
każdy może udzielić. Liczy się 
każdy, nawet najmniejszy dar 
serca.

Ojciec Dariusz Godawa i 
Jacky Dangana przyjęli zapro-
szenie na inauguracyjny kon-
cert z cyklu „Mimo Wszystko w 
Przystani”, który odbędzie się 
26 września 2009 roku – jak 
zwykle w Schronie Kultury 
„Europa” w Poznaniu. Koncer-
towi towarzyszyć będzie nie-
codzienna wystawa plastycz-
na. Ojciec przywiózł obrazki 
wykonane przez dzieci z sie-
rocińca. Pokoncertowa agape-
’a będzie spotkaniem z ojcem 
Godawą. Jeśli ktoś zechce, 
podczas specjalnej kwesty bę-
dzie mógł wesprzeć sieroci-
niec w Kamerunie. Przyznaję, 
że zauroczoni postawą Ojca 
Darka zmieniliśmy pierwotny 
tytuł i program koncertu. Na-
zwaliśmy go „Kochać? Jak to 
łatwo powiedzieć …”

Z WIATRACZKIEM(1)

łatwo powiedzieć
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Akademia Tenisa Prince wpa-
dła na pomysł, by utworzyć 

grupę osób niepełnosprawnych 
grających w tenisa. Za naukę i 
udostępnienie sprzętu nie trze-
ba będzie ponosić kosztów. 

Akademia została stworzona 
z myślą o promowaniu tenisa 
wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych. Jako nieliczna w Polsce 
rozpoczyna naukę na podsta-
wie programu przygotowanego 
przez ITF (Międzynarodową Fe-
deracja Tenisa). Program nosi 
nazwę PLAY & STAY, a jego 
główną cechą jest odejście od 
tradycyjnych, mało efektywnych 
metod nauczania i położenie 
nacisku na grę i wymianę piłek. 

Organizatorzy zapewniają, że 
każdy jest w stanie serwować, 
rywalizować, liczyć punkty już 
od pierwszych treningów. Do-
świadczeni trenerzy oferują bez-
stresową naukę oraz niezbędny 
sprzęt do gry (rakiety, piłki i ak-
cesoria). 

Gwarantują , że osoby niepeł-
nosprawne mogą pokochać te-
nis, a wszystkie godziny spędzo-
ne na korcie będą pozytywnie 
wpływały na ich rozwój fizyczny 
i psychiczny. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać pod 
telefonnami 600 181 026, 600 
181 027. Adres: ul. Prusa 15/7, 
60-819 Poznań, www.akademia-
prince.pl. awa

Władze Poznania po raz 
pierwszy organizują 

„Poznański Dzień Organizacji 
Pozarządowych”. Celem im-
prezy jest przybliżenie oraz 
zwrócenie uwagi mieszkań-
ców Poznania na działalność 
lokalnych organizacji poza-
rządowych oraz zaproszenie 
do współpracy. 

Imprezę zaplanowano na 
19 września bieżącego roku 
na placu Wolności w godzi-
nach od 10 do 18. Uczestnikami 
mogą być organizacje pozarzą-
dowe oraz podmioty określone 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie, działające na 
rzecz mieszkańców Poznania. 
Zainteresowane organizacje 
będą miały możliwość prezen-
tacji na stoisku wystawowym, 
scenie oraz wolnej przestrzeni 
na placu Wolności.

Zgłoszenia organizacji 
przyjmowane będą w formie 
papierowego Formularza Zgło-
szeniowego do sekretariatu 
Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych mieszczącego się 
przy ulicy Mielżyńskiego 23 w 
Poznaniu (II piętro – sekreta-

Bank 
wiedzy 
o pracy
Centrum Doradztwa Za-

wodowego dla Młodzie-
ży w Poznaniu, Placówka 
Miejska, której beneficjen-
tami są uczniowie poznań-
skich szkół gimnazjalnych i 
ponadgimazjalnych, wpadło 
na ciekawy pomysł. 

W związku z licznymi pyta-
niami i poszukiwaniem przez 
młodzież informacji dotyczą-
cych możliwości rozwoju 
kariery, pracownicy Centrum 
Doradztwa Zawodowego dla 
Młodzieży w Poznaniu posta-
nowili stworzyć Internetowy 
Bank Informacji (zakładka na 
stronie www.cdz–dm.pl poja-
wi się pierwszego września 
tego roku). 

W banku umieszczane zo-
staną oferty pracy instytucji i 
organizacji dla kandydatów 
na młodzieżowych wolonta-
riuszy. Znajdą się tam rów-
nież informacje o możliwo-
ściach uzyskania bezpłatnej 
pomocy w nauce świadczo-
nej w organizacjach dla osób 
niepełnoprawnych. 

Zgłoszenia należy kierować 
na adres: cdz@cdz.org.pl. 

awa

W lipcową sobotę wybra-
liśmy się w gronie 32 

osób do Kościana, by umilić 
sobie nieco życie w tamtej-
szym ośrodku Nenufar Club. 
Jest to park rekreacyjny o po-
wierzchni sześciu hektarów, 
z czego trzy to połączone 
akweny wodne, wspaniałe 
miejsce na relaks, pełne buj-
nej zieleni, uroczych wysepek 
i tajemniczych zatoczek. 

Chętni natychmiast opano-
wali kajaki i łódki, wyruszając 
na zwiedzanie parku z tafli 
wody. Reszta wybrała się na 
pieszą wycieczkę, by obejrzeć 
wszystkie atrakcje. A było co 
oglądać, gdyż w parku stoją 
miniatury najbardziej znanych 
budowli z całego świata, które 
nadają obiektowi specyficzną 
atmosferę (m.in. Wieża Eiffla, 
piramida egipska, Statua Wol-
ności). Zwiedziliśmy też wio-
skę Masajów, obozowisko In-
dian, zobaczyliśmy tajemnicze 
posągi z Wyspy Wielkanocnej. 

Takim oto sposobem zwie-
dziliśmy cały świat, by na koń-
cu zadomowić się w olbrzy-
mim, drewnianym, indiańskim 
wigwamie i posilić się po tak 
wielkiej wyprawie świeżutkim 
chlebem ze smalcem i pysz-
nymi ogórkami. Oczywiście 
specjały te przygotowały „bla-
de twarze” w trakcie naszych 
zajęć terapeutycznych. 

Najedzeni zapakowaliśmy 
się na wielką tratwę, złapali-
śmy za wiosła i wyruszyliśmy 
w nieznane, na poszukiwanie 
przygody. No i się zaczęło, brak 
doświadczenia i koordynacji 
w trakcie wiosłowania spowo-
dował, że parę razy kręciliśmy 
się w kółeczko, zaliczyliśmy 
wszystkie możliwe szuwary, a 
napotkane kaczki donośnie i w 
niewybredny sposób komento-
wały nasze poczynania. Pogo-
da też dołożyła swoje, i zgoto-
wała nam prawdziwy sztorm. 
Zerwał się wiatr i miotał na-
szą tratwą po całym akwenie. 
Olbrzymia ściana deszczu, 
przerażające ciemności roz-
świetlane od czasu do czasu 
błyskawicami, olbrzymie fale, 
a my w samym środeczku tego 
zamieszania w delikatnej łu-
pince. 

Co prawda nasze fale miały 
może ze dwa centymetry, no 
ale to zawsze fale, wiaterek nie 
był wcale taki groźny, ale desz-
czyk nieco dokuczliwy, więc 
musieliśmy zakończyć zabawę 
i przybić do brzegu. W wigwa-
mie czekało już ognisko, które 
pozwoliło nam ogrzać się i wy-
suszyć przemoczoną odzież. 
Otuchy dodała nam też upie-

Zagrają 
w tenisa

riat), do 19 sierpnia br. do godz. 
15:00.

Szczegółowe informacje za-
warte są w Regulaminie „Po-
znańskiego Dnia Organizacji 
Pozarządowych”. Wiadomości 
przekazują również pracow-
nicy Oddziału Koordynacji 
Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi: Izabela Le-
śniak (061) 878 5796, Piotr 
Szczęsny (061) 878 5750 i Artur 
Kokotkiewicz (061) 878 5730. 
Organizatorzy zadbali także o 
oprawę artystyczną. Planowa-
ne są występy na scenie i po-
kazy na płycie placu oraz inne 
atrakcje. awa

Liczą 
na mieszkańców 
Poznania 

Oddział Koordynacji
Współpracy

z Organizacjami
Pozarządowymi

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia

i Spraw Społecznych
ul. Mielżyńskiego 23

61-725 Poznań
tel. 061 878 57 30

http://www.poznan.pl/
pozytek_publiczny

http://www.poznan.pl/
jedenprocent 

http://forum.city.poznan.pl

dalszy ciąg ze str. 12
Tam też podane są adresy i 

numery telefonów filii i centrali 
MOPR w Poznaniu, gdzie można 
uzyskać niezbędne informacje. 

Osoby zainteresowane mogą 
też skontaktować się z rzecz-
nikiem prasowym MOPR, który 
odpowie na pytania drogą ma-
ilową lub telefonicznie.

KAROLINA KASPRZAK
Lidia Leońska 

Rzecznik Prasowy MOPR 
Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Poznaniu
ul. Cześnikowska 18
tel. (061) 8-609-926

www.mopr.poznan.pl 
lidia_leonska@mopr.poznan.pl

Ludziom 
z pomocą
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czona nad ogniem kiełbaska i 
ciemne piwo.

Mamy w planach kolejną wi-
zytę w Kościanie. W sklepiku z 
pamiątkami zakupiliśmy wy-
posażenie prawdziwych pira-
tów i niezwłocznie udamy się 
na poszukiwanie tego gościa 
z telewizji, który nam wmówił, 

że będzie słonecznie i bez opa-
dów.

Wpadniemy też do Domu 
Kultury „Orle Gniazdo”, by wy-
palić fajeczkę pokoju i podzię-
kować pięknie za pomoc w 
zorganizowaniu tej wyprawy.

PAWEŁ GROCHOWSKI

Sztormowe wakacje 
„Zawsze Razem”
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MIECZYSŁAWA PRYBER

Jest taki dom

Jest taki dom,
W którym każdy mieszka 
chętnie.
Jest taki dom,
Co od rana gwarem 
tętni.
Jest taki dom,
Który gdzieś nad Wartą 
stoi.
A w domu tym
Starości nikt się nie boi

Przyjedź do nas
w odwiedziny,
Przyjedź 
jak do swej rodziny,
Dom otwarty
zawsze czeka
Na każdego człowieka.

Jest taki dom,
W którym chętnie
się pracuje.
Jest taki dom,
Każdy w nim się
dobrze czuje.
Jest taki dom,
W którym wiele
jest radości.
Jest taki dom,
Który czeka wciąż
na gości.

W tym roku minęło czter-
dzieści lat od momentu, 

kiedy Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej w Śre-
mie powołało do istnienia 
Dom Pomocy Społecznej w 
Psarskiem. Po wielu latach 
gromadzenia doświadczeń 
placówka ta dopracowała się 
wręcz wzorowej, humanitar-
nej tradycji pomocy osobom 
najbardziej potrzebującym, 
przewlekle i somatycznie 
chorym.

Dzisiaj nikt nie może się czuć 
tutaj samotny. Mieszkańcy ak-
tywnie uczestniczą w życiu 
społecznym. Wspólnie z tera-
peutami i opiekunami przygo-
towują spotkania integracyjne, 
wieczorki taneczne, zabawy 
karnawałowe, zapraszają zna-
jomych i przyjaciół. Dom ma 
drzwi szeroko otwarte dla każ-
dego, kto zawita w jego progi. 
Mieliśmy okazję przekonać się 
o tym, uczestnicząc 25 lipca w 
obchodach czterdziestolecia 
tej placówki, mieszczącej się 
we wspaniałym, neogotyckim 
pałacu, malowniczo położo-
nym wśród starych drzew na 
wysokiej skarpie nad Wartą. 

Uroczystość rozpoczęła 
się mszą świętą celebrowaną 
przez księdza biskupa Zdzi-
sława Fortuniaka. Po mszy 
dyrektor Domu w Psarskiem 
Hieronim Bartkowiak otwo-
rzył jubileuszową uroczystość 
i przywitał przybyłych gości. 
Wśród nich była między innymi 
Lidia Wrocińska-Sławska, któ-
ra jako dyrektor w latach dzie-
więćdziesiątych Wojewódzkie-
go Zespołu Pomocy Społecznej 
współtworzyła rozwijające 
się do dziś tradycje „otwarcia” 
domów pomocy i upodmioto-
wienia ich mieszkańców. Była 
wśród gości dyrektor Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Poznaniu Apolonia Woj-
ciechowska. Byli też: starosta 

40-LECIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Drzwi 
śremski Tadeusz Waczyński, 
przewodnicząca Rady Powiatu 
Gabriela Wasielewska, prezes 
koła Wielkopolskiego Związku 
Inwalidów Narządu Ruchu w 
Śremie Maria Pękala, prorek-
tor do spraw nauki Akademii 
Wychowania Fizycznego w 
Poznaniu profesor Stanisław 
Kowalik, delegacja Fundacji 

Sue Ryder z panią prezes Ma-
rią Stolzman oraz dyrektorzy 
zaprzyjaźnionych domów 
pomocy i przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych. W 
uroczystościach wzięła udział 
także pani Maria Lalik z Gro-
dzickich, byłych właścicieli pa-
łacu w Psarskiem.

W tym wyjątkowym dniu 
dyrektor Hieronim Bartkowiak 
wręczył pamiątkowe obrazy i 
medale za zasługi dla domu, 

Profesor Stanisław Kowalik przyjmuje medal za zasługi 
dla Domu od starosty Tadeusza Waczyńskiego

i dyrektora Hieronima Bartkowiaka.

W uroczystości uczestniczył między innymi ksiądz biskup
Zdzisław Fortuniak. Obok niego z lewej Maria Stolzman.

Z prawej dyrektor Hieronim Bartkowiak, przyjmuje kwiaty
od mieszkańców Domu.

Od lewej: dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Poznaniu Apolonia Wojciechowska, dyrektor Hieronim 
Bartkowiak i Tadeusz Kaczmarek.
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W PSARSKIEM KOŁO ŚREMU 

szeroko otwarte

które otrzymali m.in. ksiądz 
biskup Zdzisław Fortuniak, 
profesor Stanisław Kowalik, 
dyrektor Lidia Wrocińska-
-Sławska, dyrektor Apolonia 
Wojciechowska i wiele innych 
osób. Uroczystość uświetni-
ły występy chóru Cantavi ad 
Homini, chóru mieszkańców 
Domu „Senior” i Orkiestry Dę-
tej Towarzystwa Muzycznego 
im. Mariana Zielińskiego w 
Śremie. 

Ważnym punktem uroczy-
stości było posadzenie dębu 
upamiętniającego 40-lecie, 
którego dokonali Starosta Ta-
deusz Waczyński, prezes Fun-
dacji Sue Ryder pani dr Maria 
Stolzman, przewodnicząca 
Rady Powiatu pani Gabriela 
Wasielewska oraz dyrektor 
Domu. Wszyscy goście zostali 
również poczęstowani jubile-
uszowym tortem.

Szczególnie wzruszający był 
moment, gdy wszyscy śpie-
wali piosenkę do słów poetki, 
mieszkanki Domu Mieczy-
sławy Pryber „Jest taki Dom”. 
Swoje wiersze, napisane spe-
cjalnie z okazji jubileuszu, re-
cytowały Aleksandra Sibilska 
i Mieczysława Pryber a Wła-
dysław Misztal złożył podzię-
kowanie dyrektorowi Domu 
w imieniu mieszkańców DPS 
w Psarskiem. Wszyscy poczu-
li się tutaj, i czują się na co 
dzień, jak w rodzinnym domu. 
Trafnie powiedział starosta 
śremski Tadeusz Waczyński, 
że Dom Pomocy w Psarskiem 
jest prawdziwym domem po-
mocy bliźniemu. 

Kadrę tej placówki tworzy 
wykwalifikowany zespół pielę-
gnacyjno-opiekuńczy i socjal-
no- terapeutyczny. Czynności 
i usługi świadczone przez 
personel dotyczą najróżniej-

szych sfer życia mieszkańców. 
Ważnym zadaniem jest reha-
bilitacja społeczna i integracja 
ze środowiskiem lokalnym. 
Dom zamieszkuje 120 osób, 
spośród których 60% jest w 

stanie ciężkim, a 30% porusza 
się na wózkach inwalidzkich. 
Prowadzone są zajęcia m.in. 
z muzykoterapii, biblioterapii, 
ergoterapii, socjoterapii, wali-
dacji gerontologicznej, kinezy-
terapii. 

Mieszkańcom, dyrektorowi, 
wspaniałej kadrze życzymy 
kolejnych 40 lat!

*

Serdeczne dziękujemy Mi-
chałowi Tiszerowi, właści-
cielowi firmy TiszDesign, za 
pomoc w odzyskaniu zdjęć 
wykonanych naszym aparatem 
fotograficznym, który spłatał 
nam figla, i to podczas jubile-
uszowej uroczystości. Z pomo-
cą pana Michała, przyjaciela 
Domu Pomocy Społecznej w 
Psarskiem, udało się ocalić 
wszystkie fotografie. 

KAROLINA KASPRZAK

Maria Lalik i Tadeusz Kaczmarek. Kwiaty i podziękowania dla Lidii Wrocińskiej-Sławskiej.

Jubileuszowy tort z wizerunkiem pałacu.

Wspaniały pałac czyli Dom Pomocy Społecznej w Parskiem.

 Sadzenie jubileuszowego dębu. 
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Hej, Wojtusiu, dokąd się 
tak spieszysz? Twoja 

mama powiedziała mi, że 
zacząłeś raczkować, a ty je-
steś na świecie dopiero sześć 
miesięcy! Czyżbyś – tak 
jak mówiłam twojej mamie 
– uciekał od nadmiaru opie-
kuńczych niewiast? 

Bo Wojtusiem opiekują się 
poza mamą dwie kochające 
siostrzyczki oraz niania. Jest 
więc niewątpliwie spragniony 
męskiego towarzystwa, a tata 
wraca z pracy wieczorem.

Ale żarty na bok. Wojtuś 
istotnie zaczął wcześnie racz-
kować (jeżeli jest to raczko-
wanie, a nie pełzanie), bo 
w wieku sześciu miesięcy 
większość niemowląt dopie-
ro przewraca się z pleców 
na brzuszek. Jakże interesu-
jący jest rozwój lokomocji u 
niemowląt! Z pleców na bok 
potrafią się obrócić już w trze-
cim miesiącu, z brzuszka na 
plecy – w piątym. Samodziel-
nie siadają i zaczynają pełzać 
(przesuwają się na brzuchu) 
w ósmym miesiącu, po dal-
szym miesiącu lub dwóch 
raczkują (najpierw na rękach 
i kolanach, potem na rękach i 
stopach), a około pierwszego 
roku życia pojawia się chwila 
rodzinnego zachwytu: dziecko 
stawia pierwsze samodzielne 
kroki! Najczęściej są to kro-
ki w kierunku mamy lub taty. 
Sprytne są te maluchy, że na 
początku nie próbują chodzić, 
kiedy nikogo nie ma w pobli-
żu. Niestety, jest tak tylko na 
początku.

Jednak nie u wszystkich 
niemowląt występuje taka ko-
lejność w rozwoju lokomocji, 
bowiem „indywidualiści” – są 
tacy w każdym wieku – po-

Z myślą o osobach niepeł-
nosprawnych i ich bliskich 

w grudniu 2008 roku powstał 
portal internetowy, ułatwiają-
cy nawiązywanie kontaktów 
między ludźmi.

Celem tego portalu jest stwo-
rzenie miejsca w Internecie, 
gdzie osoby niepełnosprawne 
z różnych stron Polski będą 
mogły poznawać się wzajem-

„Wspomaganie rozwoju 
dzieci z rzadkimi zespo-

łami genetycznymi” pod redak-
cją Andrzeja Twardowskiego, to 
niezwykle interesująca pozycja 
wydana w tym roku przez Wy-
dawnictwo Naukowe Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego. 
Publikacja ta jest pokłosiem 
piątego Zjazdu Rodzin Osób z 
Rzadkimi Zespołami Chromo-
somowymi, zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie na rzecz 
Dzieci z Zaburzeniami Gene-
tycznymi GEN. 

Dzięki inicjatywie pani Han-
ny Maciejewskiej, prezesa tego 
Stowarzyszenia i organizatorki 
zjazdów, każdego roku ukazują 
się kolejne książki, propagujące 
wiedzę na temat rzadkich ze-
społów genetycznych. Ta jest 
piątą z tej serii. Wszystkie kie-
rowane są przede wszystkim do 
rodziców, stanowią jednak nie-
zwykle cenne źródło informacji 
dla studentów, lekarzy, pedago-
gów, rehabilitantów, pracowni-
ków socjalnych i psychologów, 
a ta ostania także dla kateche-
tów. Dotychczas rozpoznano 
ponad 1500 rzadkich zespołów 
genetycznych. Niestety, wiele z 
nich słabo opisano w literatu-
rze przedmiotu. Bywają rozpo-
znawane błędnie albo wcale, 
dlatego rodziny, w których wy-
stępują, często zmagają się z 
problemami przerastającymi ich 
możliwości. W tej pozycji znajdą 
one odpowiedzi na wiele pytań i 
wątpliwości. 

Już w pierwszym rozdziale 
prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-
-Kolczyńska poruszyła temat 
nauki liczenia. Dowiadujemy 
się, jak można kształtować te 
umiejętności w każdym wieku 
poprzez zabawy i ćwiczenia. W 
artykule prof. dr hab. Władysławy 
Pileckiej czytamy o rozwoju „ja” 
u dzieci. Pojęcie to odnosi się do 
podstawowego doświadczenia 
dostępnego człowiekowi, jakim 
jest „bycie sobą”, spostrzeganie 
i rozumienie samego siebie oraz 
konstruowanie obrazu świata i 
relacji z nim z własnego punktu 
widzenia. Wspomaganie rozwo-
ju „ja” ma zasadniczy wpływ na 
akceptację samego siebie, na ak-
tywność i relacje społeczne. 

Trzeci rozdział jest poświęco-
ny efektywności terapii i edukacji 
osób z zaburzeniami autystycz-
nymi. Prof. dr hab. Ewa Pisula pi-
sze o znaczeniu jakie dla terapii 
dziecka z autyzmem ma rodzi-

nie, rozmawiać ze sobą, wy-
mieniać poglądy i informacje. 

Na stronie internetowej 
www.osobliwi.pl można zna-
leźć wiele ciekawostek: aktu-
alności i bieżące wydarzenia, 
blogi, wiersze, filmy wideo, 
zdjęcia i inne formy twórczości 
artystycznej osób niepełno-
sprawnych. To wirtualne miej-
sce ułatwia też szukanie pracy 

dzięki wzajemnej wymianie 
informacji. Odbiorcami porta-
lu „Osobliwi” są nie tylko sami 
niepełnosprawni, ale także ich 
przyjaciele, rehabilitanci i leka-
rze. Jest on bliski wszystkim, 
którym nie jest obojętny los lu-
dzi niepełnosprawnych.

 KAROLINA KASPRZAK

Przeciw samotności

Indywidualiści ruchu
trafią jakąś czynność rucho-
wą wykonać wcześniej bądź 
później, nieraz w ogóle nie 
pełzają, a niekiedy nawet nie 
raczkują. I nie musi to świad-
czyć o zaburzonym rozwoju 
motorycznym dziecka. 

Warto jednak takich nie-
mowlęcych indywidualistów 
obserwować, ponieważ ob-
jawy nietypowego rozwoju 
ruchowego mogą świadczyć 
o minimalnych dysfunkcjach 
neurologicznych. Po wieku 
niemowlęcym, czyli między 
pierwszym a trzecim rokiem 
życia, niepokojące objawy 
mogą dotyczyć tzw. dużej mo-
toryki (trudności z utrzyma-
niem równowagi, opóźnione 
albo niepewne chodzenie), a 
także motoryki małej (niepo-
radność przy jedzeniu, nie-
zręczność w prostych zaba-
wach manipulacyjnych).

Jeszcze później, w wieku 
przedszkolnym, objawem 
dysfunkcji może być to, że 
dziecko słabo biega, z trudem 
utrzymuje równowagę idąc po 
prostej linii, ma trudności przy 
opanowaniu jazdy na trzy-
kołowym rowerku. Albo jego 
rączki są niezdarne przy za-
pinaniu guzików, nawlekaniu 
korali, czy przy pomaganiu 
mamie w kuchni.

A kiedy dziecko rozpocz-
nie naukę szkolną, może się 
okazać, że ma trudności przy 
pisaniu, przy rysowaniu tak 
zwanych szlaczków (należą 
do stałego repertuaru ćwiczeń 
graficznych), przy układa-
niu całości z części (wzory z 
klocków lego), z rozpoznawa-
niem figur geometrycznych, a 
nieraz także w zapamiętaniu 
wierszyka. Jeżeli tych oraz po-
dobnych trudności jest wiele, 

można podejrzewać, że mamy 
do czynienia z dzieckiem „ry-
zyka dysleksji”. Jak już na ogół 
wiadomo, przez dysleksję ro-
zumie się trudności w pisaniu 
i czytaniu u osób inteligent-
nych lub nawet bardzo inteli-
gentnych. 

Nie miejsce tu na omówie-
nie genetycznych i środowi-
skowych czynników warun-
kujących dysleksję. Natomiast 
należy wiedzieć, że najwcze-
śniejsze objawy świadczą-
ce o ryzyku jej wystąpienia, 
można zaobserwować już u 
dzieci najmłodszych. Niestety 
wówczas zazwyczaj myślimy, 
że „dziecko z tego wyrośnie”. 
A ono niekiedy rzeczywiście 
z takich trudności „wyrasta”, 
częściej jednak nie. I wówczas 
zbyt późno podejmujemy ćwi-
czenia, które w wypadku ryzy-
ka dysleksji mogą zapobiec jej 
wystąpieniu. 

Warto więc śledzić roz-
wój motoryczny naszych 
najmłodszych. I nie tylko się 
cieszyć, kiedy samodzielnie 
siadają, rączkami obejmują 
szyję mamy czy taty, albo za-
dziwiająco szybko raczkują w 
ich kierunku – ale w wypadku 
jakichkolwiek wątpliwości co 
do prawidłowego przebiegu 
rozwoju ruchowego, należy 
zwrócić się o poradę do spe-
cjalisty. Wcześnie wykryte od-
chylenia można z pełnym suk-
cesem wyrównać. I uniknąć 
późniejszego zastanawiania 
się, czy dziecko jest leniwe, 
czy też naprawdę „nie może 
za to”, że ma trudności w na-
uce szkolnej. 

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „DZIECI MAŁE I DUŻE. 

JAK JE KOCHAĆ I ROZUMIEĆ”. 

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ
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diagnozy jednak nie jest 
łatwa, w polskiej literatu-
rze nie było dotychczas 
wzmianek na ten temat. 

W artykule „Nauczy-
ciele wobec rzadkich 
chorób genetycznych, 
chorób przewlekłych 
i odmienności soma-
tycznej – perspektywa 
szkoły ogólnodostępnej 
i integracyjnej”, dr hab. 
Małgorzata Sekuło-
wicz przedstawia wy-
niki badania poziomu 
wiedzy nauczycieli na 
temat chorób dzieci z 
rzadkimi chorobami 
genetycznymi. Nie-
stety, wiedza ta jest 
niewystarczająca, ale 
uświadomienie sobie tego jest 
bardzo ważne, bo skłania do 
podjęcia działań zmierzających 
do jej poznania. Dr Ewa Dyduch 
i prof. zw. dr hab. Janina Wycze-
sany opisały rolę Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w aktywizacji 
młodzieży z niepełnosprawno-
ścią. Według autorek, WTZ- ty 
stwarzają korzystne warunki 
do rozwoju, sprzyjają kształto-
waniu wielu pozytywnych cech, 
między innymi samodzielności, 
odpowiedzialności, umiejętno-
ści współpracy w grupie, po-
szanowania ustalonych norm 
postępowania oraz zaradności. 
Warto więc stwarzać osobom 
niepełnosprawnym dobre wa-
runki do przebywania w grupie i 
korzystania z ciekawych, rozwi-
jających zdolności zajęć. 

„Logarytmika w terapii logo-
pedycznej dziecka z wadą słu-
chu” to tytuł kolejnego artykułu. 
Dr hab. Aniela Korzon opisała w 
nim rolę muzyki i inspirowanego 
nią ruchu w korekcji mowy oraz 
przedstawiła siedem technik 
stosowanych w pracy z dziećmi 
z uszkodzonym słuchem na za-
jęciach logarytmicznych. Rozwi-
janie percepcji słuchowej dziec-
ka w relacji z matką opisała Dr 
Anna Jakoniuk-Diallo. Podkreśla 
ona znaczenie głosu matki już w 
życiu płodowym dziecka. Zwra-
ca uwagę na znaczenie bogate-
go środowiska akustycznego dla 
rozwoju percepcji słuchowej, ale 
uważa, że to właśnie charakte-

rystycz-
ny głos matki jest dla dziecka 
najważniejszy. Mowa matki jest 
wyjątkowa, przyciąga uwagę 
słuchową dziecka. Towarzyszy 
jej: wyraźna wymowa, wolniej-
sze tempo, uproszczenia, prze-
sadna intonacja i wysoki ton, 
które są dostosowane do stopnia 
rozwoju słuchu dziecka. 

W rozdziale „Jak pomóc mło-
dzieży z zaburzeniami rozwoju 
znaleźć przyjaciela”, opracowa-
nym przez dr Annę Drozdowicz, 
dowiadujemy się, że budowanie 
relacji rówieśniczych dla młode-
go człowieka obciążonego nie-
pełnosprawnością jest procesem 
naznaczonym wieloma proble-
mami i trudnościami. W lepszej 
sytuacji są dzieci z niepełno-
sprawnością ruchową, mniej 
lubiani są uczniowie z niepełno-
sprawnością umysłową. Także 
Ci, którzy osiągają najsłabsze 
wyniki w nauce, osiągają niską 
ocenę w grupie rówieśniczej. 
Autorka przedstawiła oddziały-
wania wychowawcze, pomocne 
młodzieży z zaburzeniami roz-
woju w nawiązywaniu dobrych 
kontaktów z rówieśnikami. 

Dr Hanna Kubiak w pracy 
„Błędy popełniane przez dobrych 
specjalistów” omawia zagroże-
nia: budzenie nierealnych na-
dziei, stawianie nieadekwatnych 
celów, zbyt niskie wymagania 
wobec dziecka, podporządko-
wanie się rodzicom, utratę dy-
stansu oraz brak szczerości w 

rozmowie. Dr Anna Łuczak au-
torka tekstu „Wspomagająca rola 
działań muzycznych w pracy z 
dzieckiem niepełnosprawnym 
intelektualnie w stopniu lek-
kim” podkreśla rolę muzyki we 
formowaniu osobowości. Przy-
toczyła przykłady sytuacji zaba-
wowo-zadaniowych dla dzieci, 
a także model Mobilnej Rekre-
acji Muzycznej według Macieja 
Kieryła, ważny dla pracy tera-
peutycznej z dziećmi. Rozdział 
„Pomoc psychologiczno-peda-
gogiczna w publicznych przed-
szkolach, szkołach i placówkach 
– praktyczne rady dla rodziców 
dziecka niepełnosprawnego” 
pod redakcją Marii Gralińskiej 
jest zbiorem cennych informacji 
i wskazówek. Tu każdy rodzic 
może się wiedzieć, jakie ma pra-
wa, gdzie może się zwrócić o 
pomoc i w jakiej formie. 

Mgr Anna Szemplińska i dr n. 
med. Robert Śmigiel w artykule 
„Godność osoby niepełnospraw-
nej intelektualnie we wspólno-
tach zamieszkania L’Arche” opi-
sują genezę i zasady działania 
tych wspólnot. Najważniejsze 
we wspólnotach Arki jest po-
szanowanie godności człowieka 
nie ze względu na jego przydat-
ność, siłę, urodę, zdrowie, ale 
dla ceny, jaką ma życie samo w 
sobie. Książkę kończy poucza-
jący i ciekawy tekst: „Osoby nie-
pełnosprawne we wspólnotach 
różnych wyznań – panel pod 
przewodnictwem Krzysztofa 
Lauscha”. W aneksie ks. Jerzy Sę-
czek przytacza słowa Jana Pawła 
II między innymi o niezbywalnej 
wartości każdego człowieka, 
a także fundamentalne zasady 
stosunku do osób niepełno-
sprawnych, opracowane w 1981 
roku przez Kongregację Nauki 
Wiary przy Stolicy Apostolskiej. 

Gorąco polecam to wydaw-
nictwo. Znalazłam w nim wiele 
nowych treści. Niektóre były dla 
mnie prawdziwym odkryciem, 
inne potwierdzeniem tego, co 
było wynikiem moich doświad-
czeń – lub tego, co wyczuwa-
łam intuicyjnie jako nauczyciel, 
mama dwóch córek, a jednocze-
śnie osoba obracająca się w śro-
dowisku osób niepełnospraw-
nych od prawie trzydziestu lat. 

KSIĄŻKA

Niezbywalna wartość
każdego człowieka
na i poczucie bezpieczeństwa. 
Terapię należy rozpocząć jak 
najwcześniej, w wieku od 2 do 
5 lat, powinna być intensywna 
i trwać całe życie. Praca autor-
stwa dr hab. Joanny Kruk-Lasoc-
kiej poświęcona jest zespołowi 
Tourette’a. Zawiera między in-
nymi opis trudności szkolnych, 
wskazówki dla nauczycieli oraz 
specyfikę funkcjonowania psy-
chospołecznego dzieci z zespo-
łem Tourette’a w porównaniu z 
dziećmi z ADHD oraz zespołem 
Aspergera. 

Dr hab. Jacek J. Błeszyński 
opisał zespół Landau-Kleffnera. 
Dużo miejsca poświęcił tera-
piom, które mogą okazać się 
niezbędne przy wspomaganiu 
rozwoju. Przedstawił różnice 
między dziećmi z zespołem Lan-
dau-Kleffnera, a innymi rzadki-
mi zespołami genetycznymi. Dr 
hab. Andrzej Twardowski, prof. 
dr hab. n. med. Katarzyna Łącka 
i lek. med. Małgorzata Ławni-
czak – prezes Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Wsparcia w 
Zespole Turnera w Poznaniu w 
rozdziale „Wspomaganie psy-
chospołecznego rozwoju osób z 
zespołem Turnera” dowodzą, że 
dzięki leczeniu objawowemu, ła-
godzącemu skutki wad wrodzo-
nych oraz leczeniu chorób wy-
stępujących częściej w zespole 
Turnera możliwe jest zdobycie 
wykształcenia, podjęcie pracy 
oraz założenia rodziny i pełna 
integracja społeczna oparta na 
poczuciu własnej wartości . 

Marzanna Zaorska pisze o 
osobach z zespołem Marshalla. 
Przykład Siergieja S. z Rosji do-
wodzi, że dzięki zaangażowaniu 
najbliższych i pomocy specjali-
stów niemoc można przekształ-
cić w moc, a wczesna diagnoza, 
właściwa edukacja i rehabilita-
cja, może doprowadzić nie tylko 
do pełnej samodzielności i za-
łożenia rodziny, ale i uzyskania 
wykształcenia, w przypadku 
Sergieja S. ukończenia studiów 
psychologicznych i zdobycia 
tytułu doktora nauk filozoficz-
nych. Dr Izabela Fornalik opisuje 
historię Piotrka w pracy „MECP2 
duplication syndrome”. W Polsce 
dotychczas zdiagnozowano tę 
chorobę u ośmiu osób. Droga do 
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Dziewczynka, o której opo-
wiem, mieszkała daleko 

stąd. Nie miała nikogo poza 
kilkoma osobami. Nie wiedzia-
ła jednak, że kiedyś stanie się 
inaczej.

Lilir, mała dziewczynka, cho-
dziła podczas bezsennej nocy 
po pokoju i rozmyślała. Myślała 
o swoich przyjaciołach, których 
miała jako jedynych, ale którzy 
mieszkali daleko, a ona nawet 
nie wiedziała gdzie. Nikt jej nie 
lubił poza kilkoma osobami. 
Miała dom, kilkoro przyjaciół, 
lecz tylko z daleka. W otoczeniu 
nikt jej nie lubił.

„Dlaczego tak jest?” – myślała 
mała.

*
Następnego dnia rano Lilir 

wstała, ubrała się, zeszła na dół 
do jadalni i powiedziała do ro-
dziców:

– Idę daleko w świat. Może 
odnajdę tych, którzy są moimi 
przyjaciółmi, ale są daleko. Nie 
próbujcie mnie zatrzymywać.

Rodzice spojrzeli na nią prze-
rażeni.

– Lilir, kochanie... – wyszep-
tała mama. – Dlaczego? Prze-
cież... My...

Dziewczynka spojrzała na nią 
z wyrzutem.

– Nie chcę tak dłużej żyć – 
powiedziała. – Chcę mieć przy-
jaciół, prawdziwych przyjaciół, 
którzy będą mnie rozumieli, 
którzy nie będą się ze mnie wy-
śmiewali, którzy... – zamyśliła 
się przez chwilę. – Którzy będą 
mnie kochali – dokończyła i 
odeszła, nie patrząc na rodzi-
ców.

Szła długo. Dniami, nocami, 
lasami, polami, miasteczkami, 
wioskami. Nie zatrzymywała się 
ani na chwilę. Jeśli ktoś ją pytał, 
dokąd idzie, odpowiadała tylko:

– Daleko w świat.

*
Pewnego ranka, kiedy obu-

dziła się i usiadła na mchu, zo-
baczyła koło siebie małą postać. 
Na jej twarzyczce widniał ślad 
smutku. Serce Lilir ścisnęło się 
z żalu.

– Co się stało, piękne stwo-
rzenie? Dlaczego twarz Twoja 
smutna jest? – zapytała dziew-
czynka.

Małe dziecię spojrzało na nią i 
powiedziało cichutko:

– Jestem Aniołkiem. Z nieba 
przybywam. Moja twarz smutna 
jest, dlatego że Ty, Dziecię Ziem-
skie, nie masz przyjaciół.

Lilir zasmuciła się, widząc 
smutną twarz Aniołka.

– To jest prawda, Aniołeczku – 
powiedziała po chwili. – Choć... 

Aniołek

Nie do końca. Mam przyjaciół, 
ale oni są daleko.

– Wiem, że są daleko – odparł 
zamyślony Aniołek. – Ale wiem 
też, jaka ich liczba jest.

– Naprawdę? – zapytała Lilir, 
udając zdziwienie.

– Tak, wiem, Dziecię Ziem-
skie – odparł Aniołek. – Ich troje 
jest.

– Tak, aniołeczku, zgadza się 
– odparła Lilir.

– Ja coś jeszcze wiem – rzekł 
Aniołek po długiej chwili milcze-
nia.

– To znaczy co? – zaciekawiła 
się mała.

– Wiem, gdzie znaleźć ich 
możesz – odpowiedział aniołek 
bardzo tajemniczo.

– Jak... Naprawdę? Gdzie... 
Aniołku... Czy możesz mi... – za-
częła niepewnie mała.

– Chcesz mnie zapytać, czy 
pomóc mogę Ci? – zapytał Anio-
łek.

– Tak, o to spytać chciałam 
– odpowiedziała dziewczynka.

– Oczywiście, że pomogę Ci – 

odpowiedział Aniołek. – Chodź-
my zaraz.

– Dziękuję, piękne stworzenie 
– odpowiedziała dziewczynka 
i razem z Aniołkiem ruszyła w 
drogę.

Wędrowali bardzo długo, Lilir 
nie wiedziała nawet jak długo.

*
Jakieś kilka tygodni później 

dotarli do dziwnie znajomego 
miejsca małej Lilir.

– Gdzie jesteśmy? – zapytała 
Aniołka.

– Tu, gdzie być powinniśmy 
– odpowiedział tajemniczo 
Aniołek.

– To znaczy gdzie? – zaintere-
sowała się mała.

– Tu, gdzie przyjaciele Twoi 
są – odpowiedział Aniołek 
uśmiechając się lekko.

– Ale jakże ja się dostanę do 
tego budynku? – zaniepokoiła 
się dziewczynka.

– Ja pomogę Ci – odpowie-
dział Aniołek. – Tylko uważnie 
mych instrukcji słuchaj.

– Dobrze – odpowiedziała 
dziewczynka, a Aniołek tak za-
czął mówić:

– Znajdujemy się koło bu-
dynku, gdzie przyjaciele Twoi 
mieszkają. Aby dostać się do 
nich, trzeba dzwonek nacisnąć. 
Drzwi się otworzą, a Ty do środ-
ka musisz wejść. Co dalej się 
stanie, to od Ciebie już zależy.

– Dziękuję, piękne Stworze-
nie – odpowiedziała dziew-
czynka i tak zrobiła, jak Aniołek 
radził. Nacisnęła na dzwonek. 
Usłyszała jak dzwoni, a chwilę 
później drzwi otworzyły się. Li-
lir do środka weszła i rozejrzała 
się wokół. Był to piękny dom. Na 
ścianach wisiały śliczne obrazy 
i zasłony. Nagle podeszła do niej 
dziewczynka w białej bluzie.

– Witaj, dziecię nasze. Kim je-
steś i z czym przybywasz?

– Jestem Lilir – odpowiedziała 
cichutko dziewczynka. – Przy-
bywam, bo moi przyjaciele 
mieszkają tu.

Dziewczynka, która zapytała 
Lilir, kim jest, teraz przyjrzała 
się małej uważnie.

– Lilir!!! – krzyknęła nagle. 
– Nasza droga Dziecino!

– Czy ty jesteś... Leki? – zapy-
tała niepewnie Lilir.

– Tak, to ja – odrzekła Leki.
– A gdzie Twoi bracia?
– W pokoju obok. Zaraz ich 

powitasz – odparła Leki i po-

prowadziła małą do następnego 
pomieszczenia.

*
Tymczasem rodzice małej Li-

lir zaczęli się bardzo niepokoić.
– Nie ma jej od trzech miesię-

cy – powiedziała cicho mama 
małej. – Ciekawa jestem, czy 
już znalazła tych, których tak 
szukała.

– Mam taką nadzieję – odparł 
tata dziewczynki, choć w rze-
czywistości myślał inaczej.

*
Kiedy Leki wprowadziła Li-

lir do drugiego pomieszczenia, 
dwaj bracia jej, Lele i Lulu, wsta-
li z krzeseł i podeszli do dziew-
czynek. Jeden z nich na widok 
Lilir wyszeptał:

– To niemożliwe... To napraw-
dę niemożliwe... Czy ja śnię?

– Nie, Lele, nie śnisz. To na-
prawdę jest Lilir – odparła Leki, 
zanim Lilir zdążyła coś odpo-
wiedzieć.

– Och, Lilir!!!! – krzyknął Lulu, 
który dopiero teraz ją rozpoznał. 
– Jak to się stało?

– To długa historia – odpo-
wiedziała dziewczynka uśmie-
chając się. – Jak usiądziemy, to 
ją Wam opowiem.

Usiedli więc, a mała zaczęła 
opowiadać. Kiedy skończyła, 
nikt się nie odezwał.

– Coś nie tak? – zapytała po 
dłuższej chwili milczenia.

– Nie, tylko... – zaczęła Leki.
– Jesteśmy szczęśliwi – do-

kończyli jej bracia, a Lilir się 
uśmiechnęła.

*
Potem zawiadomiła rodzi-

ców, którzy po tej informacji po-
czuli się szczęśliwi. Przyjechali 
do budynku, gdzie była Lilir ze 
swoimi przyjaciółmi. Wszyscy 
byli szczęśliwi.

*
Mijały lata, a Lilir razem z 

rodzicami i przyjaciółmi była 
szczęśliwa. Nareszcie odna-
lazła tych, którzy się z niej nie 
wyśmiewali, którzy ją rozumie-
li, i co najważniejsze: którzy ją 
kochali. A co się stało z Anioł-
kiem, który pomógł naszej ma-
łej bohaterce? Powrócił do nieba 
i opowiedział wszystko Panu 
Bogu. Pan Bóg zaś, kiedy Anio-
łek skończył opowiadać, rzekł:

– Widzisz, mój mały? Gdyby 
nie Twoja pomoc, to nasza mała 
nie odnalazłaby tych, których 
tak kochała. Warto pomagać 
wszystkim, jeśli potem są z tego 
dobre korzyści.

ANGELIKA PRYMUS

Na zdjęciu autorka 
Angelika Prymus, 
która debiutowała 

w czerwcowym wydaniu 
„Filantropa” opowiadaniem 

„Bliska śmierć”. Przypominamy 
zamieszczoną przy tym 

utworze informację Angeliki, 
że ma ona czternaście lat 

i uczęszcza do pierwszej klasy 
Gimnazjum 

w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci Niewidomych 

w Owińskach koło Poznania. 
Śpiewa w znanym zespole 

muzyczno-wokalnym 
Dzieci Papy pod kierunkiem 

Henryka Weredy. 
Nie widzi od urodzenia. 

Kocha, jak napisała, śpiewać, 
grać i rysować, a zwłaszcza 

pisać opowiadania.
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Wicewojewoda Przemy-
sław Pacia wsparł kam-

panię społeczną na rzecz 
transplantologii, zapocząt-
kowaną przez  Fundację „Dar 
szpiku” im. Anny Wierskiej. 
Zwieńczeniem tegorocznych 
przedsięwzięć będą 11 paź-
dziernika Mistrzostwa Polski 
Drużyny Szpiku, odbywające 
się w ramach X Poznańskie-
go Maratonu. Celem syste-
matycznie prowadzonej akcji 
informacyjnej ma być zachę-
cenie Wielkopolan, którzy już 
stanowią najliczniejszą grupę 
potencjalnych dawców, do 
rejestrowania się w polskim 
banku szpiku. 

Na przyszły rok jest już pla-
nowany kolejny etap działań 
edukacyjnych, do którego zo-
staną zaproszone wielkopol-
skie samorządy. Otwarty tur-
niej pod roboczym hasłem 
„Niedziela u sąsiada” będzie 
połączeniem rozgrywek spor-
towo-rekreacyjnych, promocji 
walorów gmin oraz przedsię-

WSZYSTKO,
CO DOBRE…

Nasza Rogozińska Grupa 
Wsparcia w dniach od 5 do 13 
sierpnia brała udział we wcza-
so-rekolekcjach dla osób niepeł-
nosprawnych, organizowanych 
przy parafii św. Wita w Rogoźnie. 
Nauki rekolekcyjne głosił ksiądz 
Paweł Rybak. Oprócz nauk mie-
liśmy także dużo czasu dla przy-
jaciół oraz na zawiązywanie no-
wych znajomości. 

Byliśmy także na wycieczce 
w Kórniku, gdzie zwiedzaliśmy 
słynny zamek. Na większości z 
nas wrażenie zrobił portret „Bia-
łej Damy”. Mieliśmy także grilla. 
W niedzielę po uroczystym obie-
dzie braliśmy udział w pikniku 
rodzinnym, podczas którego 
wystąpili uczestnicy naszych 
wczaso-rekolekcji Piotr Krauss 
i Tadeusz Kasztelan. Odbyła się 
także loteria fantowa.

Żegnaliśmy się ze łzami w 
oczach. Do zobaczenia, przyja-
ciele

KRZYSZTOF MURKOWSKI
UCZESTNIK ROGOZIŃSKIEJ

GRUPY WSPARCIA 

KRZYSZTOF MURKOWSKI

Miłość

Jest dusz spotkanie

O urodzie motyla 

Jest też dwóch serc bicie

Jak bicie

wielkiego dzwonu

Ogłaszające święto

Najpiękniejszej miłości

Która jest

wielkim świętem

Dwóch serc 

złączonych w całość

Aż tańczących z radości

Każdego dnia nowego

Deszcz

czasem życie jest 

jak krople deszczu

smutne i szare 

ale nawet i one

wyglądają najpiękniej 

gdy deszcz

spada na ziemie 

w promieniach słońca

tak jak te chwile cudowne

które przyszłość wróżą

to one dają nam siłę 

przetrwać 

nawet największą burze

Anioł

Chcę być Twym aniołem

Na każdy nowy dzień

Aby Ci towarzyszyć 

W każdej chwili nawet złej

Obcierać Ci łzy z oczu 

Rozświetlać Twoje życie

Prowadzić Cię za rękę

Każdą z pięknych dróg

Pokazywać Ci piękno 

każdego nowego dnia

Dawać Ci zawsze siłę 

kiedy nie możesz wstać

KAMPANIA SPOŁECZNA NA RZECZ TRANSPLANTOLOGII

Podziel się życiem

wzięć popularyzujących ho-
norowe, anonimowe dawstwo 
szpiku kostnego.

Rywalizacja przewidziana 
na szczeblu powiatowym i re-
gionalnym pozwoli na zapre-
zentowanie sprawności drużyn 
sportowych w różnych dyscypli-
nach, porównanie wzajemnego 
potencjału zaprzyjaźnionych 
gmin oraz sprawności władz 
samorządowych w prowadze-

niu działań na rzecz miesz-
kańców. Przede wszystkim 
jednak stworzy możliwość 
dotarcia do szerokiej grupy 
mieszkańców województwa z 
poszerzoną informacją na te-
mat dawstwa szpiku kostne-
go i  nowych możliwościach 
tworzenia polskiego banku 
szpiku. 

Zdaniem wicewojewody 
Przemysława Paci nasilenie 

akcji edukacyjnej we współ-
pracy z różnymi podmiotami 
jest konieczne, zwłaszcza wo-
bec planowanego przez rząd 
kilkukrotnego zwiększenia 
środków na badania antyge-
nów zgodności tkankowej. 
Bez świadomości Polaków, jak 
wielkie są potrzeby chorych 
na nowotwory i jak niewielkim 
kosztem można każdemu z 
nich dać szanse na powrót do 
zdrowia, środki te mogłyby po-
zostać niewykorzystane. 

Jedną z głównym barier jest 
bowiem błędne przekonanie, 
że przeszczep szpiku kost-
nego wymaga wkłuwania do 
kości dawcy. Tymczasem jest 
to zwykle praktycznie bezbo-
lesny zabieg, przypominający 
przetaczanie krwi, po którym 
dawca najczęściej może po 
prostu iść do domu. 

Wicewojewoda zapew-
nił przedstawicielkę Dru-
żyny Szpiku Dorotę Racz-
kiewicz, że nadal będzie 
aktywnie wspierał wszelkie 
działania, mające na celu 
przekazywanie rzetelnych da-
nych na temat transplantologii 
i zapowiedział włączenie się w 
przygotowania do planowane-
go turnieju gmin. 

TOMASZ STUBE

W Rogozińskiej Grupie Wsparcia
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– Synku, zaczekaj, gdzie 
idziesz? – zawołała za 

Karolem Janina, rzucając się 
do okna. Widziała jak Karol 
wybiega z bramy, jego sylwet-
ka zniknęła w półmroku. Wró-
cił grubo po północy, blady, 
chwiejąc się na nogach. Janina 
z przerażeniem patrzyła, jak 
syn zatacza się, ściągając kurt-
kę. Był wyraźnie pijany. 

– Karolu, co ty zrobiłeś... 
– Zabronisz mi? – Karol za-

śmiał się urągliwie i zamknął u 
siebie. 

Janina stała bezsilna i oszoło-
miona. Nie wiedziała, co robić. 
Po chwili nacisnęła klamkę do 
pokoju syna. Spał w ubraniu, 
oddychając płytko. Pochyliła się 
nad nim. Nie wyczuła jednak 
zapachu alkoholu. W powietrzu 
unosiła się jakaś ostra, che-
miczna woń... Przykryła Karola 
kocem i, zmartwiona, wycofała 
się cicho do swojego pokoju. 

– Czym ty wczoraj śmierdzia-
łeś? – Janina zapytała nazajutrz 
syna. 

I zająknęła się:
– Czy ty... dziecko, czy ty coś 

wąchasz? Klej? 
– Mamo, no coś ty! – Karol ro-

ześmiał się ubawiony. – U Jolki i 
Sebastiana na klatce schodowej 
było malowanie. Rzeczywiście 
chyba się tam trochę zaprawi-
łem. 

Histeryzuję, pomyślała nieza-
dowolona Janina. Moje dziecko 
nie robi nic głupiego. Uspokoiła 
się. 

Jak się niebawem okazało, 
przedwcześnie. Wkrótce bo-
wiem wyszło na jaw, że Ka-
rol od miesiąca nie chodzi do 
szkoły. Po rozmowie z wycho-
wawczynią Janina postanowiła 
porządnie natrzeć synowi uszu. 
Jednak wszystkie uwagi matki 
spłynęły po nim jak woda po 
gęsi. Wysłuchał, uśmiechając 
się głupkowato, a potem bez 
słowa poszedł spać. Janina była 
zrozpaczona. 

Któregoś dnia, sprzątając pod 
nieobecność Karola jego pokój, 
Janina znalazła w nim słoiczek 
kolorowych tabletek. Zdjął ją 

Grę na tamburynie, becz-
ce, marakasach, kiju 

deszczowym, grzechotkach, 
dzwonkach, foliach, taler-
zach, klawesach, gwizdku i 
wielu innych instrumentach 
zaprezentowała grupa „Żu-
rawina Djembe” z Dziennego 
Ośrodka Terapeutycznego, 
utworzonego przez Stowa-
rzyszenie na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży z Mózgowym Po-
rażeniem Dziecięcym „Żura-
winka” przy ulicy Żurawino-
wej 5/7 w Poznaniu. Był to 
niecodzienny występ, gdyż 
17 sierpnia do „Żurawinki” 
zawitali egzotyczni goście z 
Wysp Zielonego Przylądka, 
aby koncertować razem z 
„Djembe”.

Grupa ta powstała w 
kwietniu tego roku. Tworzy 
ją dziewięciu podopiecznych 
i trzech terapeutów – asy-
stentów. Pierwsze występy 
miała w Gimnazjum nr 24 w 
Poznaniu oraz w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej „Pomost”. 
Muzykujący przedstawiciele 
grupy grają na oryginalnych 
instrumentach etnicznych 
(afrykańskich i południowo- 
amerykańskich), a także na 
własnoręcznie wykonanych i 
przystosowanych do indywi-
dualnych możliwości rucho-
wych członków zespołu. 

Jest to wyjątkowa w Po-
znaniu innowacyjna mu-
zykoterapia, prowadzona z 
osobami z głęboką niespraw-
nością ruchową. Grupa pod-
opiecznych „Żurawinki” po-
rozumiewa się metodami 
komunikacji pozawerbalnej, 
dlatego też podczas wystę-
pu pojawiały się plansze z 
piktogramami określającymi 
na przykład tempo gry, po-
szczególne utwory, bądź też 
zawierającymi komunikaty 
dla publiczności.

„Żurawinkę” ochoczo 
wspomagała grupa Cabo Ver-
de z Wysp Zielonego Przyląd-
ka oraz obecni na sali stu-
denci z Koła Misjologicznego, 
działającego przy Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Wszyscy wspól-
nie się bawili i przepięknie 
tańczyli w takt afrykańskich 
rytmów. Nie było na widow-
ni osoby, która pozostałaby 
obojętna na dźwięki. 

Tworzenie oraz kształto-
wanie dźwięków stało się dla 
grupy możliwością aktyw-
nego działania, ale przede 
wszystkim świetną zabawą. 
Podczas muzykowania toczył 
się dialog za pomocą dźwię-
ków, umożliwiający rozwój 

Henryk
Kubisztal
DREZDENKO

Czy Janina zawiodła 
jako matka? (2)

strach. Nagle skojarzyła sobie 
te pigułki z dziwnym zachowa-
niem syna, sennością, kłopota-
mi w szkole... 

– Boże, czyżby on naprawdę 
brał narkotyki? – przeraziła się. 

Kiedy Karol wszedł do domu, 
matka oskarżycielsko podsunę-
ła mu słoiczek. 

– Skąd to masz?! Grzebałaś 
w moich rzeczach! – krzyknął, 
zanim Janina zdążyła go o co-
kolwiek zapytać. – Nie waż się 
wchodzić do mojego pokoju! 

Trzasnął drzwiami, a Janina 
znów stała bezradna i nie wie-
działa, co robić. Dwa dni później 
zauważyła, że znikła ze ściany 
mała, staroświecka miniaturka, 
pamiątka po Janiny dziadkach. 
Miała sporą wartość... 

– Co się stało z portretem pra-
babci? – zapytała syna. 

Ale on wzruszył tylko ramio-
nami, uśmiechając się kącikiem 
ust. Tknięta jakimś przeczu-
ciem, wyjęła z szafy szkatułkę 
ze złotymi drobiazgami. Czuła, 
że robi się jej gorąco. Brakowało 
łańcuszka i dwóch pierścion-
ków. 

– Już tak nisko upadłeś, 
że kradniesz matki rzeczy? 
– krzyknęła roztrzęsiona. – Kim 
ty się stałeś? Narkomanem i 
złodziejem! – Janina nie mogła 
dalej mówić, bo łzy toczyły się 
jej po policzkach. 

– Daj mi spokój. 
To była jedyna odpowiedź 

Karola. Podniósł się ociężale z 
tapczanu i przeszedł obok, nie 
patrząc na matkę. Jakby nie 
istniała. Janinę ogarnął gniew. 
Chciała podbiec do syna, po-
trząsnąć nim, ale Karol ubrał 
się i, nic nie mówiąc, wyszedł 
z domu. A późnym wieczorem 
zadzwonił telefon. 

– Pani Janina Chorążewska? 
– usłyszała stanowczy, męski 
głos. – Mówię z komisariatu po-
licji. Zatrzymaliśmy pani syna 
wraz z dwiema innymi osobami 
podczas włamania do apteki... 

Janina biegła pustymi o tej 
porze ulicami. Nie czuła sma-
gającego jej twarz deszczu, 
prawie nic nie widziała... Boże, 
pomóż mi, modliła się w du-
chu. Natchnij dobrą radą, daj 
siły, abym mogła ratować moje 
dziecko. Zapłakana wpadła do 
komisariatu. 

– Ponieważ syn jest nieletni, 
może do procesu pozostawać w 
domu – policjant patrzył na Ja-
ninę współczująco. – Ma szczę-

ście, że to jego pierwsze zatrzy-
manie – mruknął. 

– On nie kradnie... – Janina 
starała się okłamać samą sie-
bie. 

Z niedowierzaniem patrzyła 
na protokół z włamania. Karol 
zorganizował je razem z tymi 
swoimi przyjaciółmi. 

– On może nie, ale tam-
tych dwoje – funkcjonariusz 
uśmiechnął się ironicznie – to 
nasi starzy znajomi. 

Janina zabrała Karola do 
domu. W taksówce jeszcze był 
spokojny, chociaż ręce mu drża-
ły. Ale gdy tylko weszli do domu, 
trzasnął z furią drzwiami swoje-
go pokoju. Janina chciała z nim 
porozmawiać, wyjaśnić wszyst-
ko... Czy Karol w ogóle zdawał 
sobie sprawę z tego, co zrobił? 

Słyszała, jak syn chodzi nie-
spokojnie po pokoju, uderzając 
pięściami o meble. Miotał się jak 
lew w klatce... 

Janina zapukała i nieśmia-
ło otworzyła drzwi. Napotkała 
oczy syna, wielkie, szalone... 

– Czego chcesz? – warknął 
wściekle. 

– Karolu, dziecko, porozma-
wiajmy – Janina wyciągnęła do 
syna rękę.

Ale Karol, przyczajony, cofnął 
się w głąb pokoju. 

– Daj mi spokój, wynoś się 
stąd! – krzyknął z nienawiścią, 
a jego twarz wykrzywił histe-
ryczny grymas. – Tak, biorę 
narkotyki, no i co z tego?! Tylko 
tak można przeżyć to parszywe 
życie. Myślisz, że będę taki jak 
ty? Z roboty do roboty, a po-
tem obiadek, kolacyjka, czyste 
ubranka. Dosyć tego! Mam inny 
sposób na życie! 

Karol krzyczał, a Janina pa-
trzyła na niego przerażona. 
Nigdy dotychczas takiego go 
nie widziała. Za wszelką cenę 
starała się go uspokoić. Gdy po-
deszła bliżej, żeby Karola przy-
tulić, jednym mocnym ruchem 
pchnął matkę w stronę drzwi. 

– Dziecko, chcę ci pomóc... 
Powiedz jak – wyszeptała. 

– Daj mi pieniądze, muszę 
mieć na działkę – wychrypiał, 
patrząc na matkę przekrwiony-
mi oczami. 

– Ale nie możesz... – Janina 
chciała zaprotestować, lecz 
Karol chwycił ją mocno za 
przegub ręki. – Daj, bo jak nie, 
to... Chcesz, żebym się pociął? 
– syknął. 

cdn.



STRONA 27WRZESIEŃ 2009

W DZIENNYM OŚRODKU TERAPEUTYCZNYM „ŻURAWINKA”

Niecodzienna
przygoda z muzyką

zachowań społecznych oraz 
integrację.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży z Mózgo-
wym Porażeniem Dziecięcym 
„Żurawinka” istnieje od 1993 
roku. Najważniejszym jego 
celem jest niesienie pomocy 
we wszystkich dziedzinach 
życia dzieciom i młodzieży 
z Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym. Od 2004 roku 
jest organizacją pożytku pu-
blicznego. Prowadzi Dzienny 
Ośrodek Terapeutyczny dla 
osób niezdolnych do samo-
dzielnej egzystencji, z pora-
żeniem czterokończynowym 

i niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.

Prezesem Stowarzyszenia 
„Żurawinka” jest Anna No-
wak. 

Wszystkie osoby zainte-
resowane serdecznie zapra-
szamy do kontaktu ze Stowa-
rzyszeniem:

ul. Żurawinowa 5/7
61-455 Poznań

tel. (061) 830 2590
0692 629 628

zurawinka@zurawinka.pl
www.zurawinka.pl 

KAROLINA KASPRZAK
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Mieszkaliśmy w kamienicy 
budowanej za czasów 

pruskich, zapewne w począt-
kach dwudziestego wieku, 
więc kondygnacje w niej były 
wysokie, dwu i pół metro-
we lub wyższe. Wyobraźcie 
sobie, ile schodów musiała 
moja Mama wraz ze mną na 
ręku zawsze pokonywać, by 
z czwartego piętra wyprowa-
dzić mnie na dwór i następnie 
z tego dworu dostać się z po-
wrotem do domu. 

W miarę upływu czasu robi-
łem się przecież coraz cięższy. 
„Ściśnij Mamusię mocno za 
szyję, żebym cię nie upuściła!” 
– prosiła mnie, półgłosem mó-
wiąc mi do ucha. Na kilka chwil 
mogłem spełnić Jej prośbę, po 
czym ręce mi słabły i znów się 
Mamy nie trzymałem. 

Samodzielne moje porusza-
nie się w przestrzeni stawało się 
Mamie coraz bardziej potrzeb-
ne. W Wojewódzkiej Przychodni 
Specjalistycznej przy ulicy Sło-
wackiego 8/10 Mama i ja sam 
po raz pierwszy zetknęliśmy się 
z rehabilitacją medyczną, czyli 
tym działem medycyny, który 
do niedawna zwał się także 
„usprawnianiem leczniczym”, a 
od jakiegoś czasu określa się go 
mianem „fizjoterapii”. 

W budynku przychodni reha-
bilitacja działała na ostatnim, 
bodaj piątym piętrze. Skie-
rował mnie tam doktor War-
pechowski w czasie mojego 
leczenia się u niego w tym sa-
mym gmachu, lecz na którejś 
z niższych jego kondygnacji. 
W dziale rehabilitacji mieściły 
się wszystkie jej podstawowe 
poddziały, niezbędne w ambu-
latoryjnie prowadzonym, lecz-
niczym usprawnianiu. 

Serce każdego oddziału 
rehabilitacji stanowi zawsze 
sala do ćwiczeń ruchowych z 
uganiającymi się w niej reha-
bilitantami i sprzętem, które-
go trzonem podstawowym są 
zawsze przyrządy rodem ze 
Szwecji i stworzonego w niej 
systemu gimnastyki leczniczej. 
Mama oczywiście uczestni-
czyła w ćwiczeniach, jakie or-
dynowała mi pani magister od 
gimnastyki leczniczej. 

Jeśli chcesz wiedzieć, o czym 
myślałeś wczoraj, spójrz na 
swoje ciało dziś. Jeśli chcesz 
wiedzieć, jak będziesz wyglądać 
jutro, spójrz na swoje myśli dziś.

Przysłowie hinduskie

Przysłowie to nie przema-
wiało do mnie do chwili, 

gdy przeczytałam w jednym 
z czasopism zajmujących się 
zdrowiem o Timim, sześcio-
letnim chłopcu w Stanach 
Zjednoczonych. Opis choroby 
Timiego zajmuje wiele stron 
w podręczniku psychiatrii, 
ale inni lekarze też są żywo 
nim zainteresowani. Chłopiec 
cierpi na chorobę polegającą 
na zwielokrotnieniu osobo-
wości. W jego ciele jest kil-
ka osób, którymi staje się na 
zmianę.

Warto wspierać dobre po-
mysły – warto pomagać 

innym – warto reagować na 
ludzkie problemy.

Blisko jedenaście tysięcy 
osób otrzymało pomoc dzięki 
projektom realizowanym w 
ramach inicjatywy społecznej 
„Warto być za!”. Jej organizato-
rem jest Kompania Piwowar-
ska, która przeznaczyła już 
4,5 mln zł na wspieranie or-
ganizacji pożytku publicznego. 
Głównym celem programu jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu z powodu ubó-
stwa i jego skutkom.

Inicjatywa społeczna „War-
to być za!” ruszyła w czerwcu 
2006 r. Została stworzona z 
myślą o osobach najbardziej 
potrzebujących, żyjących 
poza nawiasem społeczeń-
stwa lub tych zagrożonych 
marginalizacją. Głównym 
elementem programu jest 
konkurs dla organizacji po-
żytku publicznego na projek-
ty związane ze wspieraniem 
osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym z powodu 
ubóstwa. Program zorien-
towany jest na promowanie 
projektów długotrwałych. 

RYWALIZACJA
KONKURSOWA

W trzech edycjach konkur-
su projektów wzięło udział 

Mama,
jaką pamiętam (30)

NAUKA CHODZENIA

Jako zabiegi lecznicze mia-
łem tam też masaż podwodny i 
jakąś elektryzację. Z opowiadań 
Mamy jest mi teraz doprawdy 
trudno ustalić, o którym z za-
biegów z zakresu elektroterapii 
Ona właściwie wspominała.

Wróćmy jeszcze na moment 
na salę gimnastyczną. Pani 
magister gimnastyki leczniczej 
– jak to się w tamtych czasach 
określało specjalistów od le-
czenia ruchem (kinezyterapii) 
– istotną część przeznaczone-
go mi swojego fachowego za-
angażowania poświęcała mojej 
nauce chodzenia. 

Stawiała mnie – między in-
nymi – na ławeczce szwedzkiej 
i trzymając mnie pod pacha-
mi ćwiczyła ze mną stawianie 
prawidłowo wyprowadzonych 
kroków. Mama oczywiście 
przyglądała się temu, tak że od 
jakiegoś czasu obie panie pro-
wadziły mnie za ręce z lewej i 
prawej strony jednocześnie.

Wprowadzona w problema-
tykę moja Mama przy najróż-
niejszych okazjach w życiu po-
wszednim sama wcielała się w 
rolę instruktora nauki chodze-
nia. Zdjęcie, które Czytelnikom 
udostępniamy, przedstawia 
moją Mamę w roli rehabilitan-
ta ruchowego, uczącego mnie 
chodzić w parku przed Operą 
Moniuszki, na murku wokół 
stawu z fontanną, w jakimś 
dniu chyba wczesną jesienią. 

Interesujące jest zapewne 
jedno ze zdjęć, mianowicie to, 
które w swoim drugim planie 

przedstawia słabo widoczną 
grupę ludzi – przypadkowych 
przechodniów stojących na 
schodach pod drewnianym 
parkanem – z ciekawością 
przyglądających się uspraw-
niającym zajęciom, jakie pro-
wadziła moja Mama ze mną. 

Usprawniające zadania da-
wała mi też Mama do wyko-
nywania, gdy wychodziła ze 
mną z domu lub też gdy doń 
wracaliśmy ze dworu. Trzy-
mając się jedną ręką poręczy, 
a drugą dłoni Mamy, sam po-
konywałem coraz to większą 
liczbę stopni w klatce schodo-
wej zamieszkiwanego przez 
nas budynku. Z tygodnia na 
tydzień i z miesiąca na mie-
siąc zaliczałem ich coraz 
więcej, aż stanęło na tym, że 
mogłem już z pomocą Mamy 
przejść pół piętra. 

A jakież to było cenne ćwi-
czenie mięśni moich dolnych 
kończyn… Schody, które dla 
Mamy były wielkim utrudnie-
niem w spełnianiu wobec mnie 
opiekuńczych funkcji, okazały 
się impulsem, ale także i pomo-
cą w mojej nauce chodzenia. 

Z chwilą przybycia na nasz 
pokój dodatkowych lokato-
rów, drakońsko zmniejszyła 
się dostępna nam powierzch-
nia mieszkalna. Zrobiło się po 
prostu ciaśniej, tak, że meble 
stały bardziej obok siebie. To 
jednak przyczyniło się do tego, 
że ja, przytrzymując się mebli, 
zacząłem w pokoju sam sta-
wiać jakieś kroki i przemiesz-
czać się samodzielnie. 

W długim, choć może trochę 
wąskim korytarzu dorwałem 
się do własnego wózka dzie-
cinnego, tak zwanej sportki. 
Ujeżdżałem nim wzdłuż ko-
rytarza tam i z powrotem. To 
moje dziecięce tarabanienie 
się irytowało przemieszcza-
jących się w nim pozostałych 
lokatorów. Nikt – nawet chy-
ba Mama – jakoś nie odkrył, 
że dokonuje się w ten sposób 
moje fizyczne usprawnianie. A 
to była przecież jedna z odsłon 
mojej nauki chodzenia.

cdn.
MACIEJ SIERADZKI

POZNAŃ

Teresa
Adamska
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łącznie blisko 230 organizacji. 
Ubiegały się o dofinansowa-
nie w czterech kategoriach 
finansowych: 50, 100, 250 i 
500 tys. zł. Propozycje działań 
adresowane były do różno-
rodnych grup społeczeństwa: 
bezrobotnych, niepełnospraw-
nych, samotnych matek oraz 
dzieci i młodzieży ze środo-
wisk zaniedbanych. Pomy-
słów na udzielenie pomocy 
nie zabrakło. Proponowano 
organizację szkoleń i warsz-
tatów, poradnictwo zawodowe, 
zapewnienie tymczasowego 
miejsca pracy, a nawet miej-
sca zamieszkania. Wszystkie 
wnioski, które spełniły wymogi 
formalne, ocenili członkowie 
Zespołu Ekspertów i Rady Pro-
gramowej. W ich skład weszli 
wybitni przedstawiciele świata 
nauki oraz organizacji poza-
rządowych, m.in.: prof. Jolanta 
Szaban, Janina Ochojska z Pol-
skiej Akcji Humanitarnej, Piotr 
Pawłowski ze Stowarzyszenia 
Przyjaciół Integracji, Paweł 
Łukasiak z Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz pre-
zydenci Poznania, Białegosto-
ku i Tychów. Jurorzy brali pod 
uwagę przede wszystkim sku-

teczność zaproponowanych 
rozwiązań i ich długofalowość. 
Liczyła się też pomysłowość 
oraz to, czy projekt jest reali-
zowany na terenie o wysokim 
poziomie bezrobocia. 

Ostateczna decyzja o przy-
znaniu grantu należała do 
opinii publicznej, która w dro-
dze głosowania rozstrzygnę-
ła, komu przyznać pieniądze. 
Głosowano wysyłając SMS-a, 
biorąc udział w sondzie na 
oficjalnej stronie interneto-
wej akcji www.warto.eu, oraz 
wypełniając kupon zamiesz-
czony w prasie lokalnej. Swój 
głos oddawali także pracow-
nicy Kompanii Piwowarskiej 
za pośrednictwem kuponu 
dołączonego do magazynu 
wewnętrznego. Ich głos liczył 
się podwójnie. 

LAUREACI 
KONKURSU 
„WARTO BYĆ ZA!”

Spośród projektów zgłoszo-
nych do dwóch edycji konkursu 
wyłoniono 29 zwycięskich, które 
zostały dofinansowane na łącz-
ną kwotą 4,5 mln zł. Różne dzia-

łania pomocowe podejmowane 
w ich ramach dotarły bezpośred-
nio lub pośrednio do ok. 11 000 
osób. Wśród laureatów znaleźli 
się m.in.:

�  Powiślańska Fundacja Spo-
łeczna z Warszawy, która 
wspiera rodziny zmargina-
lizowanie społecznie z war-
szawskiego Śródmieścia. 

�  Pogotowie Społeczne z Po-
znania, które w ramach zwy-
cięskiego projektu stworzyło 
mieszkanie treningowe dla 
samotnych matek. 

�  Stowarzyszenie Rodzin i Przy-
jaciół Osób Niepełnospraw-
nych „Przebudzone Nadzieje” 
z Chodzieży. Wśród wielu 
działań na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, w ramach ini-

cjatywy „Warto być za!” , wy-
budowano integracyjny plac 
zabaw. 

�  Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Upośledzonych 
Umysłowo Koło w Jabłonce, 
które w swoim zwycięskim 
projekcie przewidziało i zre-
alizowało rozbudowę Barki – 
ośrodka wspierającego osoby 
z upośledzeniem umysłowym 
z Jabłonki i okolic.

Dodatkowych informacji 
udzielają:

Małgorzata Walędzińska
Kierownik ds. CSR

Kompania Piwowarska SA
Nr tel.: (32) 327 84 15

601 590 618
malgorzata.waledzinska@kp.

sabmiller.com

Klaudia Kiercz
Profile

Nr tel.: (22) 828 87 27 
510 163 740 

klaudia.kiercz@profile.com.pl

W jednym wcieleniu jest 
uczulony na sok pomarańczowy, 
kilka łyków powoduje wysypkę i 
bąble, które znikają, gdy Timi 
zmienia osobowość. Nie bardzo 
w to wierzyłam, ale w Interne-
cie znalazłam potwierdzenie, 
mało tego, dowiedziałam się, 
że Timi nie jest jedyną osobą 
cierpiącą na taką chorobę. Zna-
lazłam opisy osób cierpiących 
na zwielokrotnienie osobowo-
ści, które zależnie od wcielenia 
psychicznego miały cukrzycę 
lub nie, zmieniały upodobania, 
gusty, temperament. Ale to nie 
wszystko. Zmieniał się także za-
pis fal mózgowych i kolor oczu, 
a brodawki i pieprzyki pojawiały 
się i nikły w rytmie zmian oso-
bowości.

Deepock Choper, amery-
kański endokrynolog, w best-
sellerowej książce „Zdrowie 
doskonałe” mówi, że jeśli zdo-
łamy wyjść poza lęk i rozpacz, 

poczucie bezradności, zawiści 
i gniewu, to możemy w dosko-
nałym zdrowiu dożyć stu lat. 
Do siły umysłu i miłości od-
wołuje się też psychoonkolog 
Carl Simonson, twórca terapii 
wspomagającej leczenie on-
kologiczne. Chorzy na nowo-
twory pracują na grupowych 
spotkaniach nad zmianą złych 
przekonań, myśli, złości, które 
doprowadziły ich do choroby.

Efekty były zadziwiające 
i przerosły oczekiwania. Jak 
przeczytałam w Internecie, jest 
to możliwe, ponieważ myśli i 
emocje zmieniają się na po-
ziomie ciała w hormony, które 
wpływają na funkcjonowanie 
neuroprzekaźników różnych 
naszych organów. Jak to dzia-
ła, to tak naprawdę uczeni nie 
do końca wiedzą, ale badania 
naukowe potwierdzają taką 
zależność. Współczesna far-
makologia próbuje za pomocą 

substancji chemicznych wpły-
wać, aby organizm produkował 
potrzebne substancje, jednak 
nawet tradycyjni lekarze mó-
wią, że połowa leczenia to leki, 
druga połowa to nastawienie 
pacjenta. 

Dr Choper oraz inni leka-
rze przekonują, że na zdrowie 
mają wpływ nasze emocje, 
myśli, lęki. Złość, niepewność, 
bezradność będzie skutkować 
ciężkim stresem, a to przeło-
ży się na zatruwanie naszego 
organizmu. Jeśli jesteśmy po-
godni, ufamy swoim możliwo-
ściom i traktujemy nowe sytu-
acje jako wyzwanie, a nie jako 
źródło obezwładniającego 
lęku, to oszczędzamy komór-
kom naszego ciała szarpania 
przez rozszalałe hormony.

Jeśli będziemy pogodni, do-
staniemy dodatkowy bonus w 
postaci sympatii innych ludzi. 
Nasi przodkowie dobrze wie-

Zdrowie w mózgu
dzieli, że wewnętrzna harmo-
nia jest niezwykle ważna. Dla-
tego więcej obcowali z naturą, 
sztuką, lubili tańczyć, śpiewać. 
Te naturalne terapie dostępne 
są każdemu i nic nie straciły na 
aktualności.

Dziś wracamy do dawnych 
metod, stosując muzykote-
rapię, aromaterapię, terapię 
kolorami. Co najważniejsze, 
przybyło naukowych dowodów 
na ich skuteczność. Mamy lato, 
otacza nas piękna przyroda, 
oczyśćmy umysł z negatyw-
nych emocji, a potrzeba oto-
czenia się dobrymi dźwięka-
mi, przedmiotami, barwami i 
życzliwymi ludźmi pojawi się 
spontanicznie. Niech towarzy-
szy nam pierwsze i podstawo-
we prawo, które głoszą mądrzy 
lekarze: organizm potrafi sam 
znaleźć lekarstwo, naprawić 
uszkodzenia. Musimy tylko 
dotrzeć do swojej wewnętrznej 
mądrości i zaufać jej. 

A jeśli mimo to nasz orga-
nizm nie będzie nas do końca 
słuchał, to i tak wygramy, bo 
będziemy żyć radośniej i cie-
kawiej.

Warto być za!
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Są dzieci, którym trudno się 
skupić, w szkole nie po-

trafią uważać na lekcjach ani 
przepisać spokojnie zadania z 
tablicy. Tłumaczymy sobie, że 
nasze dziecko jest po prostu 
przemęczone. Jednak okazu-
je się, że w takich sytuacjach 
problem bywa dużo poważ-
niejszy. Określamy go skrótem 
ADHD.

Pochodzi on od czterech an-
gielskich słów: Attention Deficyt 
Hyperactivity Disorder, tłuma-
czonych u nas jako zespół nad-
pobudliwości psychoruchowej. 
Odznacza się on trudnościami 
w koncentracji, łatwym roz-
praszaniem uwagi i impulsyw-
nością w działaniu. Dziecko z 
ADHD nigdy nie usiedzi spokoj-
nie w jednym miejscu nawet kil-
ku minut. Cechuje je niespożyta 
ilość energii, którą musi rozła-
dować, poszukując sytuacji peł-
nych mocnych wrażeń. Lekarze 
specjaliści definiują ADHD jako 
zaburzenie o podłożu neuro-
logicznym, a jego przyczyną 
mogą być zarówno czynniki ge-
netyczne jak i środowiskowe. 

Cenne informacje na temat 
tego schorzenia zawiera nie-
wielka lecz bardzo pouczająca 
książka doktor Joanny Tylża-
nowska-Kisiel pt.”ADHD” z serii 
„Lekarz rodzinny”. Autorka pi-
sze tu m.in., że ADHD jest cho-
robą dziedziczoną wielogeno-
wo. Nieprawidłowo działające 
geny powodują u osób z ADHD 
osłabienie działania dwóch 
substancji uczestniczących w 
przekazywaniu impulsów w 
układzie nerwowym: dopaminy 
i noradrenaliny. Prawdopodo-
bieństwo występowania ADHD 
u dzieci wzrasta, jeśli jedno lub 
oboje rodziców cierpieli na tę 
dolegliwość.

Z kolei do czynników środo-
wiskowych zalicza się głównie 
toksyny obecne w spożywanym 
pożywieniu i wdychanym po-
wietrzu, powodujące komplika-
cje już w okresie rozwoju płodu 
oraz nadmierne oglądanie tele-
wizji przez dziecko w wieku od 
pierwszego do trzeciego roku 
życia. 

Podstawowe objawy, które 
wskazują na obecność zespo-

DANUTA ŁAWNICZAK
POZNAŃ

Obrazy
Wystarczy
że raz mnie okłamiesz
prawda nie będzie 
prawdą
do końca
a wszystkie moje 
słońca
zajdą na dłużej
ciemność się

rozpanoszy
mgłą na mej sztaludze

Sztywnopalczaste 
ramię
bohomazem opadnie
po blejtramie
chętnej
wszystkim

życia barwom

Precz ciśnięty pędzel
sam maluje
uparcie na szaro
bezuśmiechy
we łzach rozwodnione

Tylko – milczenie, 
wtedy
słowami prosto z pieca
płonie 
jasną czerwienią
szarość tnie
i podnieca
nabrzmiałą ciszę

Wśród tych płomieni
piszę… 

Zazdrość
Nie zazdroszczę
tej młodej kobiecie
jadącej pięknym
samochodem
co go ma
od wczoraj
najwidoczniej 
żyć nie mogąc
bez niego

Ale zazdrość
rozdziera mi duszę
jak widzę z parasolką
w deszczu
kochaneczkę starą
gdy niewspółcześnie
goni po bruku
gołębie…

ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ (ADHD)

Życie 
w świecie chaosu

łu ADHD u naszej pociechy, to 
przede wszystkim nadmierna 
ruchliwość, problemy z koncen-
tracją nawet na rzeczach naj-
prostszych i niestosowanie się 
do zasad i reguł obowiązujących 
w życiu codziennym. Dziecko 
z ADHD nie potrafi poczekać 
cierpliwie. To, czego w danej 
chwili potrzebuje, musi otrzy-
mać natychmiast. Aby zwrócić 
na siebie uwagę, przeszkadza 
dorosłym w rozmowach, bun-
tuje się, krzyczy. Natomiast u 
starszych dzieci nadpobudliwe 
zachowanie może się przeja-
wiać w notorycznym wierceniu 
się, zaczepkach kolegów, zapo-
minaniu o ważnych rzeczach, 
obgryzaniu długopisu lub pa-
znokci i poczuciu wewnętrzne-
go niepokoju.

Dzieci z ADHD często wyko-
nują zadania szkolne bez zro-
zumienia. Kiedy nauczyciel coś 
tłumaczy, nie są w stanie zapa-
miętać treści przekazu. Ich myśli 
biegną gdzieś daleko, w nieokre-
śloną przestrzeń. Nie wszyscy 
pedagodzy i rodzice zdają sobie 
sprawę, że powodem złych wy-
ników w nauce może być cho-
roba. Często oskarżają dziecko, 
wytykając mu lenistwo i brak 
motywacji. Tymczasem osoba z 
symptomem ADHD funkcjonu-
je w świecie totalnego chaosu. 
Bywa, że podejmuje się wielu 
spraw, z których żadnej nie uda-
je jej się do końca zrealizować.

ADHD rozpoczyna się we 
wczesnym dzieciństwie – około 
piątego roku życia, ale czasami 
zdarza się i dużo wcześniej. 
Niekiedy rodzice zauważają 
nadmierną ruchliwość swojej 
pociechy wraz z nauką stawia-
nia pierwszych kroków. Dzieci 
z ADHD wolą zabawy ruchowe: 
grę w piłkę, gonitwy aniżeli za-
bawy umysłowe, na przykład 
układanie puzzli. Element ru-
chowy dominuje nieustannie w 
ich życiu. 

W okresie dojrzewania obja-
wy ADHD najczęściej ustępują, 
choć nie jest to regułą. Problemy 
z nauką, które mogły być mniej 
zauważalne w szkole podsta-
wowej, później wysuwają się 
na pierwszy plan. Wzrasta ilość 
przerabianego materiału, prac i 

zadań domowych. Niemożność 
sprostania temu wszystkiemu 
powoduje u nastolatka zaburze-
nia lękowe i stany depresyjne. 
Te ostatnie uwidaczniają się w 
okresie dojrzewania zdecydo-
wanie bardziej niż nadpobudli-
wość ruchowa.

Jednakże zespół ADHD to 
schorzenie dotykające nie tylko 
dzieci i młodzież w wieku szkol-
nym, ale również dorosłych. 
Zachowania z dzieciństwa są 
przenoszone do późniejszego 
życia. Trudności z organizacją 
czasu pracy, nieumiejętność se-
lekcjonowania zadań na ważne 
i mniej ważne oraz poczucie 
braku osiągnięć, to najczęstsze 
cechy przejawiane przez osoby 
dorosłe z syndromem ADHD. 

Wymienione zachowania są 
powodem, dla którego osoby 
chore decydują się zgłosić po 
pomoc do specjalisty.

Zespół nadpobudliwości 
psychoruchowej, podobnie jak 
wiele innych zaburzeń, wy-
maga wczesnej diagnostyki, 
interwencji oraz zaplanowania 
odpowiednich metod leczenia. 
Rodzice, którzy podejrzewają 
u swoich dzieci zespół ADHD, 
powinni jak najszybciej zgłosić 
się do psychologa szkolnego 
lub psychiatry dziecięcego w 
celu potwierdzenia bądź wy-
kluczenia istnienia schorzenia. 
Leczenie odbywa się poprzez 
zastosowanie odpowiednich 
środków farmakologicznych 
na przykład leków wspoma-
gających, antydepresyjnych, 
psychostymulujących i przeciw-
nadciśnieniowych. 

Leczenie zespołu ADHD to 
nie tylko farmakoterapia, lecz 
głównie zajęcia terapeutyczne, 
psychoterapia, a także treningi 
umiejętności rodzicielskich i 
wychowawczych dla opieku-
nów dziecka z zespołem ADHD. 
Wychowanie pociechy nadpo-
budliwej nie należy do zadań 
najłatwiejszych, dlatego też nie-
zwykle ważne jest odpowiednie 
podejście i zrozumienie świata 
dziecka z ADHD. Jak każde inne 
dziecko potrzebuje ono naszej 
miłości.

 KAROLINA KASPRZAK
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Nasze stowarzyszenie 
,,TON’’ prężnie się roz-

wijało. Realizowaliśmy coraz 
więcej zadań i rozglądaliśmy 
się za nową, większa i samo-
dzielną siedzibą. Mieliśmy jed-
nak problem, bo nie miałam 
tele-faxu i niesłyszący musieli 
z każdą sprawą pędzić do mnie 
do domu. Był to kłopot dla nich 
i dla mnie. Oni musieli tracić 
czas na dojazd do mnie, a ja 
miałam tylu petentów, że gdy 
wracałam z pracy, czekała pod 
moimi drzwiami spora kolejka. 
Sąsiedzi pytali czasem, czy nie 
mam prywatnej praktyki praw-
niczej w domu.

Pomyślałam więc, że trzeba 
wprowadzić niesłyszących w 
dwudziesty pierwszy wiek i za-
opatrzyć ich w telefony komór-
kowe. Mogliby wtedy załatwiać 
sprawy i umawiać się z tłuma-
czem przez sms. Zaczęłam od 
najbliższych współpracowników, 
czyli członków Zarządu.

Poszliśmy wspólnie do salonu 
sprzedaży telefonów komórko-
wych. Obsługa była wyraźnie 
zaskoczona formą przekazu 
czyli językiem migowym, ale 
wykazywała wiele wrażliwości 
i zawsze byliśmy mile obsługi-
wani. Szczególnie pewien pan 
naprawdę się starał. Dowiady-
wał się nawet o promocje i moż-
liwość zniżek.

Bardzo mi się to podobało i 
postanowiłam, że wszystkich 
będę przyprowadzała właśnie 
do tego sklepu. Było to też wy-
godne, ponieważ nie musiałam 
wszystkiego tłumaczyć od nowa. 
Po prostu wystarczyło, że się po-
jawiałam, a on już wiedział, co 
robić.

Po kilku wizytach rozmawia-
liśmy prywatnie i zostałam za-
proszona na kawę. Oczywiście, 
zgodziłam się, pan z obsługi był 
miły i przystojny. 

Kawiarenka była w pobliżu 
sklepu. Mogliśmy swobodnie 
porozmawiać. Tematem głów-
nym rozmowy był osoby niesły-
szące. Dowiedziałam się, że pan 
ma na imię Witek.

Zainteresował się moją pracą, 
więc opowiadałam z zapałem o 
tym, czym się zajmuję.

Mówiłam o moich niesłyszą-
cych przyjaciołach, o tym, co 
potrafią, a o czym nie maja poję-
cia osoby zdrowe, na przykład o 
tańcu. Osoby niesłyszące tańczą 
naprawdę dość dobrze – zawsze 

Eunika
Lech
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do rytmu – bo tylko ten odczu-
wają. Był tym zaintrygowany, bo 
bardzo lubi tańczyć. Zapropono-
wałam więc, aby poszedł z nami 
na zabawę, sam zobaczy, że to, 
co mówię, to prawda. Zgodził 
się.

To, co zobaczył, naprawdę go 
zdumiało. W tańcu w ogóle nie 
było widać, że to osoby głuche. 
Zdarzały się śmieszne sytuacje, 
gdy osoby słyszące prosiły głu-
chych do tańca, nie wiedząc o 
ich dysfunkcji. Czasem jakiś pan 
szeptał niesłyszącej dziewczynie 
miłe słówka, a ona jakby nigdy 
nic po prostu się uśmiechała. 
Później z niewątpliwą satysfak-
cją wyprowadzałam tancerza z 
błędu.

Po zabawie długo rozmawia-
liśmy. Witek odprowadził mnie 
do domu i obiecałam, że napiszę 
sms-a. Zrobiłam to następnego 
dnia, żeby nie zapomnieć. Na-
pisałam, że gdy będzie kiedyś 
w pobliżu mojego miejsca za-
mieszkania, to zapraszam go na 
kawę.

Odpisał błyskawicznie, że 
będzie za piętnaście minut. Za-
skoczyło mnie to ogromnie i w 
pośpiechu zaczęłam sprzątać 
mieszkanie .

Przyszedł o czasie. Kubuś z 
radością go przywitał, bo bywał 
czasami ze mną u niego w skle-
pie. Trochę się już znali. Okazało 
się, że gdy dostał mojego sms-a, 
właśnie był w pobliżu i stał na 
przystanku, więc pomyślał, że 
nas na chwilę odwiedzi.

Byłam mile zaskoczona jego 
podejściem do Kuby. Był bardzo 
otwarty i interesował się wszyst-

Znalazłam
właściwą osobę

kim, co Kubuś pospiesznie mu 
pokazywał: nowe zabawki, fote-
lo-łóżko, kasety wideo.

Potem mogliśmy porozma-
wiać. Zaczęło się od Kuby, więc 
też o nim rozmawialiśmy. Witek 
zrobił na mnie duże wrażenie 
swoją wrażliwością na wszyst-
ko, co mu opowiadałam.

Rozmowa trwałą do późnych 
godzin nocnych, nie mogliśmy 
się nagadać.

Następnego dnia Witek rów-
nież nas odwiedził. A potem na-
stępnego i następnego…

Niezauważenie zaczęliśmy 
się widywać bardzo często. 
Cieszyłam się, że mam nowego 
przyjaciela, ale obawiałam się 
jakichkolwiek zobowiązań, jesz-
cze świeżo miałam przed oczy-
ma to, co przeszłam.

Po pewnym czasie okazało 
się, że muszę pilnie wyjechać do 
Łodzi na szkolenie. Bardzo wiele 
od tego zależało – moja praca, 
zapewnienie bytu dziecku i so-
bie. Początkowo myślałam, że 
może uda się przyjechać tylko 
na egzamin, ale nie udało mi 
się tego załatwić. Musiałam za-
liczyć zajęcia praktyczne. Całe 
czternaście dni poza domem. 
Nie mogłam zabrać Kuby. Nikt 
by się na to nie zgodził. Zresztą 
co by z nim było, gdy ja byłabym 
na zajęciach? Nie mogłam też 
zostawić go z moimi niesłyszą-
cymi przyjaciółmi, to było zbyt 
duże ryzyko. W dzień opiekowali 
się nim wspaniale, nie mogła-
bym znaleźć lepszej pomocy. Ale 
w nocy? Gdyby Kuba wołał, albo 
źle się czuł, nie usłyszą. Poza 
tym to aż dwa tygodnie, szmat 
czasu. Nigdy wcześniej nie byli-
śmy z Kubą osobno. Postanowi-
łam zapytać ojca Kuby, czy zajął-
by by się nim, ale odmówił. Nikt 
nie przychodził mi do głowy. 

Byłam już zrezygnowana , gdy 
pomyślałam o... Witku. Zapyta-
łam go, czy by się zgodził spać 
u nas. Kuba rano do godziny 16 
jest w przedszkolu, więc może 
pracować w godzinach przed-
południowych normalnie. Ku 
mojemu zdziwieniu zgodził się. 

Przygotowałam na całe dwa 
tygodnie leki i wszystko, co mo-
gło być przydatne. Będąc już w 
pociągu do Łodzi byłam pełna 
wątpliwości. Wprawdzie Kuba 

bardzo go lubił i chętnie z nim 
został, nawet nie płakał, gdy od-
prowadzali mnie na pociąg. Ale 
w końcu to obcy człowiek i zna-
my się raptem od kilku miesięcy.

Postanowiłam telefonować 
codziennie i kontrolować to, co 
się dzieje w domu, a w ostatecz-
ności po prostu wracać jak naj-
szybciej.

W rzeczywistości dzwoniłam 
kilka razy dziennie. Za każdym 
razem rozmawiałam z Kubą. Był 
bardzo zadowolony i opowiadał 
mi, jak to chodzi z Witkiem na 
huśtawki, do parku, jak razem 
gotują. Wiedziałam, że opie-
ka nad Kubusiem nie należała 
do najłatwiejszych, trzeba było 
zwracać uwagę na wiele szcze-
gółów, podawać w określonych 
godzinach leki itp. Wiedziałam, 
że dla Witka to też jest wyzwa-
nie.

Powiedziałam sobie, że gdy po 
moim powrocie zastanę Kubę 
zadbanego i zadowolonego, bę-
dzie to oznaczało, że znalazłam 
właściwą osobę. W przeciwnym 
razie jak najszybciej zerwę tę 
znajomość. Znalezienie ojca dla 
dziecka jest o wiele trudniejsze 
niż męża dla siebie.

Dni w Łodzi dłużyły się niemi-
łosiernie. Dobrze, że zajęcia były 
naprawdę intensywne, bo przy-
najmniej w ciągu dnia się nie 
martwiłam. Noce były prawdzi-
wą udręką. Niewiele spałam.

Gdy nadszedł dzień powrotu, 
cieszyłam się niezmiernie.

Podróż dłużyła się, ale naj-
ważniejsze było to że jestem już 
w drodze.

Na dworcu czekali na mnie z 
kwiatami Kuba z Witkiem. Kuba 
wyglądał świetnie, był starannie 
ubrany, zarumieniony, mieszka-
nie lśniło czystością. Zapytałam 
Kubusia, czy bardzo za mną 
tęsknił. Powiedział, że tylko… 
trochę. Zdziwiło mnie to bardzo, 
spodziewałam się raczej wiadra 
łez i rzucenia mi się na szyję, a 
tu po prostu: trochę tęskniłem, 
mamusiu.

Byłam jednak zadowolona, że 
intuicja mnie nie zawiodła i zo-
stawiłam go z właściwym czło-
wiekiem.

cdn.
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Zbigniew Woźniak „Nie-
pełnosprawność i niepełno-
sprawni w polityce społecznej. 
Społeczny kontekst medyczne-
go problemu”, Wydawnictwo 
Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej „ACADEMICA”, 
Warszawa 2008, s. 269.

„Mam świadomość i pewność, 
że jest to na rynku wydawniczym 
niezwykle ważna i nowatorska 
pozycja poświęcona złożonej i 
trudnej problematyce niepełno-
sprawności”.

PROFESOR ZOFIA 
KAWCZYŃSKA-BUTRYM

UNIWERSYTET 
IM. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 

W LUBLINIE

Książka ta winna być po-
mocna profesjonalistom, 

samorządowcom, członkom 
organizacji pozarządowych i 
samym niepełnosprawnym. 
Jest w niej ogromny, upo-
rządkowany zbiór informacji i 
problemów o dużej doniosło-
ści teoretycznej, praktycznej, 
metodycznej i projektującej. 

W aneksie podano możli-
we do zastosowania wśród 
ludności danego terytorium 
autorskie narzędzia diagnozy 
stanu sprawności i położenia 
społecznego osób z ogra-
niczeniem sprawności oraz 
pomiaru barier w przestrzeni 
publicznej.

Poza tekstem zasadniczym 
książka zawiera liczne przypi-
sy, tabele i schematy graficzne. 
Są tu m.in. rozbudowane ze-
stawy propozycji rozwiązań 
potrzebnych osobom z niepeł-
nosprawnościami w zakresie 
funkcjonowania gospodar-
stwa domowego i rodziny, po-
łożenia materialnego, eduka-
cji, partycypacji i aktywności 
społecznej, udziału w kulturze, 
sporcie i rekreacji, zdrowia i 
sprawności, bezpieczeństwa, 
dewiacji i bezradności. Do 
książki jest dołączona płytka 
CD z zestawem dokumentów 
prawnych i programowych 
polskich i międzynarodowych, 
dotyczących niepełnospraw-
ności i osób ze sprawnością 
ograniczoną.

Niepełnosprawnym dla pra-
wa jest ten, kto legitymuje 
się urzędowym orzeczeniem 
stwierdzającym rodzaj i sto-

Maciej
Sieradzki
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KSIĄŻKA

Jakość życia
w niepełnosprawności
pień właściwego mu „utrud-
nienia, ograniczenia lub unie-
możliwienia wypełniania ról 
społecznych, a szczególnie 
zdolności do wykonywania 
pracy zawodowej” (Ustawa o 
rehabilitacji z 27.08. 1997). 

GUS w Spisie Powszech-
nym w 2002 roku za niepeł-
nosprawnego uznawał także 
osobę, która wprawdzie „ta-
kiego orzeczenia nie posiada, 
lecz odczuwa ograniczenie 
sprawności w wykonywaniu 
czynności podstawowych dla 
swojego wieku (zabawa, na-
uka, praca, samoobsługa)”. 

Książka Zbigniewa Woź-
niaka – socjologa, profesora 
Instytutu Socjologii UAM w 
Poznaniu – odsłania m.in. 
wielość sposobów widzenia i 
określania zjawiska sprawno-
ści niepełnej czy ograniczonej. 
Każda z definicji pociąga za 
sobą inną metodologię usta-
lania liczebności osób z nie-
pełnosprawnościami w spo-
łeczności lokalnej, regionie, 
kraju czy grupie krajów, np. we 
Wspólnocie Europejskiej. 

Trudno w tej sytuacji pre-
cyzyjnie oszacować rozmiary 
niepełnosprawności, jednak-
że dostępne w literaturze dane 
dotyczące tego zagadnienia 
świadczą o epidemicznym 
stanie w tym zakresie tak w 
skali poszczególnych krajów, 
jak i kontynentów czy świata 
jako całości. 

W Polsce w ostatnim 30-
-leciu nastąpiło podwojenie 
odsetka niepełnosprawnych 
(w 2002 roku wyniósł on 
14,3%). W świecie mówi się 
o 12-15% ludzi z niepełno-
sprawnościami, czyli o około 
900 milionach, z których 4/5 
zamieszkuje kraje biedne, tzw. 
rozwijające się. 

Według G. Albrechta i L. 
Verbrugge’a (2000) wśród 
współczesnych przyczyn nie-
pełnosprawności dominują: 
starzenie się populacji, choro-
by przewlekłe, skażenie środo-
wiska, wypadki i urazy, agresja 
i przemoc (w tym wojny i kon-
flikty lokalne), niedożywienie 
i brak pomocy medycznej, re-
kreacja ludzi bogatych i sporty 
ekstremalne. 

W Polsce – według ustaleń, 
jakich Z. Woźniak dokonał 
wspólnie z A. Brzezińską i K. 
Majem (2007) – przyczynami 
¾ stanów niepełnosprawności 
są choroby przewlekłe; urazy i 
wypadki odpowiadają za 15% 
ich ogólnej ilości, zaś wady 
wrodzone – za nie więcej niż 
7,5%. 

W krajach i regionach świa-
ta bogatszych choroby nieza-
kaźne, przewlekłe – układu 
krążenia, nowotwory, ukła-
du kostno-stawowego oraz 
depresje, wraz z urazami i 
wypadkami, są przyczynami 
70-90% stanów ograniczenia 
sprawności psychofizycznej, 
natomiast w biedniejszych 
– przyczyną ich blisko połowy 
są infekcje (zwłaszcza dróg 
oddechowych) oraz urazy.

Niepełnosprawność jedno-
cześnie w aspekcie indywidu-
alnym i społecznym dostrze-
żono w XX stuleciu, kiedy 
jednostka – wychodząc z tra-
dycyjnych struktur, w których 
dotąd tkwiła – znalazła się 
pod silną presją ku samodziel-
nemu osiąganiu przez nią 
sukcesu w pełnionych rolach 
społecznych; wtedy to zauwa-
żono dobitnie, co oznacza dla 
niej niemożność wypełniania 
wynikających z nich zadań. 

Ograniczona sprawność to 
– według Z. Woźniaka – ogra-
niczona dostępność do zaso-
bów i całych dziedzin życia, 
to także mała swoboda prze-
mieszczania się, niski poziom 
wykształcenia, niska aktyw-
ność zawodowa, to wreszcie 
często ubóstwo, zależność, 
pozostawanie poza głównym 
nurtem życia. 

Świat postrzega przeciw-
działanie konsekwencjom 
niepełnosprawności przez 
pryzmat koniecznej ochrony 
zasobów ludzkich (human 
resources) jako najistotniej-
szego potencjału rozwoju 
społecznego i gospodarczego. 
Znamienne jest zdanie Jame-
sa Wolfenshona, prezydenta 
Banku Światowego (2002), 
że bez włączenia niepełno-
sprawnych w główny nurt 
rozwoju „nie będzie możliwe 
osiągnięcie zaplanowanego 

na rok 2015 obniżenia rozmia-
rów ubóstwa o połowę” (Z. 
Woźniak, s.80, p.71). 

Zgodna z zaleceniami Unii 
Europejskiej, Rady Europy, 
Międzynarodowej Organizacji 
Pracy oraz Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych – twier-
dzi Zbigniew Woźniak – jest 
budowa aktywnej, nowocze-
snej polityki społecznej, ozna-
czająca wyłączenie z gry ryn-
kowej niektórych obszarów 
życia. 

Państwo musi rozstrzygnąć 
– pisze autor – „za co i za kogo 
bierze odpowiedzialność jako 
kreator, katalizator i gwarant 
warunków sprzyjających roz-
wojowi jednostki w różnych 
fazach rozwojowych”. Odnosi 
się to – zdaniem autora – na-
turalnie także do „co szóste-
go obywatela naszego kraju 
z ograniczeniem sprawności, 
czekającego na całościowe 
rozwiązanie kwestii istotnych 
z punktu widzenia normalne-
go, codziennego funkcjono-
wania” (s. 8). 

Do niedawna – stwierdza 
autor – obszarami polityki 
społecznej były głównie: zdro-
wie, bezpieczeństwo socjalne, 
pomoc społeczna; teraz są 
nimi także: mieszkalnictwo, 
zatrudnienie, rynek pracy, edu-
kacja, kultura, podróżowanie, 
komunikowanie, kupowanie, 
czas wolny, tzn. wszystko, co 
składa się na szeroko rozu-
miany „well-being” (dobro-
stan) jednostki.

Osoby z ograniczoną 
sprawnością stanowią według 
Z. Woźniaka jedną z prioryte-
towych kategorii społecznych 
uwzględnianych we współ-
czesnej polityce społecznej 
(obok dzieci i młodzieży, osób 
starszych oraz grup i jedno-
stek, którym doraźnie po-
trzebna jest pomoc). Zaś do 
zasad chronionych i prefero-
wanych w programach spo-
łecznych autor zalicza obronę 
przed dyskryminacją – obok 
równego startu w życie, kom-
pensowania obniżonego stan-
dardu życia oraz wspierania 
w przejściowo trudnej sytuacji 
życiowej. 
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Kiedy schodzili na dół, powo-
li zaczął zapadać zmrok. 

Zauważyła, że powrotna dro-
ga jest bardziej dzika, ale pan 
wytłumaczył, że idą na bliższe 
ścieżkami. Kiedy zrobili sobie 
odpoczynek, usiedli na trawie 
w zagajniku małych drzew. 
Ani się spostrzegła, jak objął ją 
mocno ramieniem, przewrócił 
na trawę i zaczął całować. Pró-
bowała się wyrwać, ale nada-
remnie. 

Do tego wyczuła, jak jego 
ręka ładuje się pod sukienkę i 
tarmosi bieliznę. Zdała sobie 
sprawę, że nie obroni się przed 
napastnikiem, który nagle z 
inteligenta przemienił się w 
dzikie zwierzę. Kiedy wywalił 
się cały na nią, jakimś nadludz-
kim wysiłkiem uwolniła twarz 
z jego uścisku i ugryzła go w 
ramię. Zaskowyczał i zwolnił 
uścisk. Skorzystała z tego i jak 
piskorz wyśliznęła się spod nie-
go. Pędziła jak oszalała przez 
krzaki i wysokie dzikie trawy 
ku miastu.

Cały czas myślała o tym, jak 
łatwo mogła stracić swoją god-
ność. Jak spojrzałaby w oczy 
Jankowi? Nie przypuszczała, 
że mężczyzna może być takim 
zwierzęciem, choć przecież 
wiele nasłuchała się o gwałtach, 
i to masowych, dokonywanych 
przez żołnierzy. Ale tego zdarze-
nia zrozumieć nie mogła. Tam-
ci, mając przed oczami widmo 
śmierci, nie mieli za wiele do 
stracenia. Ale ten inteligencik, 
żeby tak siłą…

Tej nocy miała różne wi-
dzenia. Raz gwałcicielem był 
inteligent, to znowu jacyś inni 
mężczyźni w mundurach. To 
widziała czyste oczy Janka, to 
znowu myślała sobie, że może 
on tam na froncie jest taki sam 
jak inni. Już dobry rok upłynął od 
ich rozstania.

Następnego dnia poszła od-
wiedzić grób dziadka. 

– Widzisz dziadziu, masz 
już święty spokój. A na mnie 
czyha tyle niebezpieczeństw. 
Nie wiem już, czy kocham na-
prawdę Janka. Nie wiem, czy 
warto żyć. Jeszcze trochę, a 
w ogóle nie chciałabym żyć. 
Dlaczego to nie jest tak, żeby 
wszystko było jasne? Ludzie 
się mordują, znęcają, gwałcą. 
A miłości jest tak mało, tak 
mało, dziadziu.

Kiedy Madzia wróciła z cmen-
tarza, przy warsztacie obok ojca 

siedział jakiś pan. Ciemny blon-
dyn, przystojny i miał niebieskie 
oczy. Przechodził przez tory i 
odwalił całą zelówkę. Wszedł 
więc do pierwszego lepszego 
szewca, aby mu to jakoś przy-
mocował. Opowiadał, że wrócił 
niedawno z frontu. Był w Le-
gionach. W jednej bitwie został 
kontuzjowany, no teraz jest u 
brata. Jeszcze całkiem nie przy-
szedł do siebie.

W oczach tego legionisty było 
coś, czego Madzia nie potrafiła 
sobie wyjaśnić. To coś bardzo ją 
przyciągało, absorbowało. Coś 
męskiego, co bardzo jej odpo-
wiadało. Kiedy powiedział, ze 
pochodzi ze wschodu, przypo-
mniała jej się Cyganka, która 
chodziła po Strzeleckim Parku 
i wróżyła. Madzia i Marysia dla 
hecy dały sobie powróżyć. Była 
przecież już po słowie z Jan-
kiem. 

– Nie ten panience przezna-
czon, o kiem panienka teraz 
mysli – wróżyła Cyganicha. – 
Ten prawdziwy, który panienkę 
weźmie za żonę, przyjedzie ze 
wschodu, blondyn będzie, przy-
stojny i waleczny.

Zaszokowana teraz tym sko-
jarzeniem patrzyła Madzia w 
twarz nieznajomego. Przez gło-
wę przechodziły jej różne myśli, 
ale uświadomiła sobie, że pra-
gnie odpowiedzi na jedno tylko 
pytanie: 

– Czy to naprawdę ten? Czy to 
właśnie on będzie mężczyzną 
mojego życia? Ten, który ma na 
imię Tomasz? 

ZARZUCĘ PŁASZCZ, GITARĘ 
WEZMĘ W RĘKĘ

Na pierwszą randkę umó-
wili się przy wejściu do Parku 
Strzeleckiego. Madzia tłuma-
czyła sobie, że przecież to jedno 
spotkanie w niczym nie zmieni 
istniejącej sytuacji. Pan Tomasz 
tak ładnie umie opowiadać o 
swoich wojennych przygodach, 
o życiu. Posiedzą, pogadają i 
rozejdą się. Zresztą czy o takich 
drobnych sprawach Janek musi 
wiedzieć? Przecież on chyba też 
na tym froncie taki święty nie 
jest. Chociaż jego oczy zawsze 
były i są takie czyste, takie bar-
dzo czyste…

Gdy usiedli w bocznej alejce 
na opuszczonej ławeczce, Ma-
dzia tylko przez chwilę czuła 
się skrępowana. Pan Tomasz 
oczarował ją swoim sposo-
bem mówienia. Dużo mówił o 
swojej matce, którą uwielbiał 
za życia i po śmierci. Rozczulił 
ją tak, że miała łzy w oczach, 
gdy wspominał ten fragment 
swego życia, gdy matka mu 
umarła, a on nie miał za co jej 
pochować. A kiedy opowiadał 
o wojnie, o legionach, w któ-
rych się znalazł, o bitwie pod 
Kostiuchówką, w której został 
kontuzjowany, o wielkim pa-
triotyzmie, o życiu i śmierci, o 
romantyzmie młodości, była 
oczarowana jego osobowością. 
Tak cudownie przechodził od 
jednej skrajności w drugą. Jak 
rano przed atakiem modlili się 
do Matki Przenajświętszej – i 
jak wieczorem zarzynali wie-
przka śpiewając o „rzucaniu 
swego losu na stos”…

Słuchała tak zafascynowana, 
że nie zauważyła, jak objął ją ra-
mieniem i przytulił delikatnie do 
siebie. Nawet kiedy pomyślała, 
że przekracza przez siebie usta-
lone granice, nie była zdolna do 
jakiejkolwiek reakcji odsunięcia 
się od niego. Nie tylko współczu-
ła mu, kiedy ranny znalazł się w 
szpitalu, ale wręcz pragnęła być 
wtedy przy nim i pielęgnować 
go. 

– Gdybym chociaż znał wtedy 
panią, gdybym wiedział, że na 
mnie ktoś taki czeka – szeptał 
jej do ucha – to by rany tak nie 
bolały i nie byłoby tak wszystko 
jedno. 

– Dlaczego wszystko jedno? 
– spytała. 

– Bo inaczej się żyje na tym 
świecie, gdy nie ma się nikogo, 
gdy nikt nie czeka, a inaczej, gdy 
kogoś się ma i kocha. 

Teraz dopiero Madzia zro-
zumiała, że to nie jest towarzy-
skie spotkanie. Że jest pod uro-
kiem tego człowieka, że coraz 
bardziej ją fascynuje, że coraz 
bardziej go czuje… tak, czuje 
w sobie całej, co nawet sobie 
samej trudno wytłumaczyć. 
Zdała sobie również sprawę, że 
oddala się od Janka, że o nim 
zapomina. Chciała powiedzieć 
Tomaszowi, że jest z innym po 

słowie, ale jakoś nie mogła się 
na to zdobyć. 

– Zaraz będą śpiewać – po-
wiedział Tomasz. – O tej po-
rze zawsze tu przychodzi taki 
zgrany zespół. Grają, śpiewa-
ją. Zawsze marzyłem wtedy o 
tym, żeby pani była wtedy ze 
mną. Nieraz miałem ochotę do 
nich dołączyć. Wspaniale śpie-
wają na głosy. Są tam chłopcy 
i dziewczęta. Dlatego lubię tu 
przychodzić. Jestem szczęśliwy, 
że jest pani dzisiaj ze mną.

Nie zdejmował ręki, którą ją 
obejmował, a ona, wtulona w 
niego, również nie próbowała 
zmienić pozycji. Tymczasem 
zespół zaczął śpiewać. To uro-
cze śpiewanie, stary park, To-
masz przy niej, to wszystko tak 
ją oczarowało, że pomyślała so-
bie, że nigdy tego dnia, tej godzi-
ny nie zapomni.

„…Zarzucę płaszcz, gitarę we-
zmę w rękę,

Dobędę z niej akordów cudny 
splot,

O Polsce mej zanucę wam 
piosenkę…”

Po starym Parku Strzeleckim 
niczym powietrze rozpłynęła się 
ta piosenka, karmiąc melodią i 
słowami wiekowe i młode drze-
wa. Wierzby płakały, a kasztany 
i akacje śmiały się, tak jakby mi-
łość ludzka utrwalona została w 
przyrodzie.

Madzia przymknęła oczy. 
Cudownie dobrze było jej w 
tym parku. Zdała sobie spra-
wę, że tej chwili mogła nigdy 
nie przeżyć. Mężczyzna sie-
dzący koło niej wydał jej się 
teraz bardzo bliski. Czuła jego 
serce, gdy oparła głowę na jego 
piersi. Czym był Janek wobec 
tego uroku ze swoimi czysty-
mi oczami, ze swoimi morga-
mi urodzajnej ziemi. Czyżby 
właśnie ten mężczyzna był jej 
przeznaczony? Czyżby Cygan-
ka, przepowiadająca jej męża 
podobnego do Tomasza miała 
racje? Zamknęła powieki i za-
padła w półsen. Czuła, jak jego 
palce promieniują jakimiś słod-
kimi prądami, jakby część jego 
energii przechodziła do niej.

cdn.

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW Na przełomie 

tysiącleci(5)
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Mała sala w Galerii „Zielo-
na” przy Środowiskowym 

Domu Samopomocy „Zielo-
ne Centrum” w Poznaniu, w 
czwartek 13 sierpnia wypełni-
ła się po brzegi. Część gości, 
którzy przyszli obejrzeć prace 
konkursowe, stała na scho-
dach. Wewnątrz panowała 
atmosfera wyczekiwania. 
Każdy z uczestników konkur-
su „Kadr z życia, kadr z filmu” 
liczył na nagrodę. 

W konkursie wzięło udział 
piętnaście ośrodków z Wielko-
polski, między innymi z Gnie-
zna, Konina, Środy, Wągrowca, 
Turku. Zasady konkursu nie 
były ściśle określone. Dzięki 
temu uczestnicy mogli w peł-
ni wykazać się wyobraźnią i 
talentem. Organizatorzy za-
strzegli tylko wymiary prac i 
materiały, które można było 
stosować, tworząc przeróż-
ne kompozycje. A te zaskaki-
wały pomysłowością. Wśród 
nich było plastikowe pudełko 
po czekoladkach, fantazyjnie 
wyrażające uczucia, obraz, w 
którym wzrok przyciągały wy-
polerowane muszelki, bardzo 
realistyczny, czarno-biały ry-
sunek, przedstawiający scenę 
wojenną. 

– Nie spodziewaliśmy się, że 
napłynie do nas ponad dwie-
ście prac – mówi Mariola Ka-
licka, prowadząca pracownię 
rzeźby w „Zielonym Centrum”. 
– Baliśmy się, czy wszystkie 
prace uda się umieścić w na-
szej małej galerii. Ale okazało 
się, że niektóre nie spełniają 
wymogów konkursowych i 
dlatego wystarczyło miejsca 
dla pozostałych. 

Konkurs miał bardzo prowo-
kacyjny charakter. Uczestnicy 
w przeróżny sposób przedsta-
wiali zapamiętane kadry z ży-
cia i z filmu. Były komiksy, kola-
że, zdjęcia, pocztówki, obrazy. 

Jury długo debatowało, komu 

przyznać nagrody. Dodatkową 
barierą w ocenie był wysoki 
stopień abstrakcji, który spra-
wiał, że trudno było uzgodnić 
jedno stanowisko. 

Niektórzy autorzy posługi-
wali się kreskami, plamami, 
szarościami, bielą i czernią, 
tworząc dzieła, które niczego 
konkretnego nie przedstawiały. 
Zmuszały one oglądających do 
myślenia i uruchomienia wła-
snej wyobraźni. Ale spostrze-
gawczy obserwator zauważył 
początek pracy, narastające 
emocje oraz mocny akcent na 
zakończenie. 

Przyznano cztery główne 

Kadr z życia, 
kadr z filmu 
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nagrody (dwie pierwsze), dwa 
wyróżnienia oraz jedno wy-
różnienie specjalne. Zdaniem 
Marioli Kalickiej takie konkur-
sy bardzo jednoczą środowi-
ska osób niepełnosprawnych. 
Przyczyniają się do większej 
rywalizacji, podnoszenia po-
przeczki i coraz większego 
wysiłku. A to daje niepełno-
sprawnym poczucie wartości, 
satysfakcję, radość i zachęca 
do nowych wyzwań. 

ANNA WIERZBICKA 

Kontakt
Galeria „Zielona”
ul. Garbary 47
61-869 Poznań
tel: 061 8530533
email: galeriazielona@zie-

lonecentrum.org.pl
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Bywalcy Galerii “tak” pod-
czas wernisażu wieczo-

rem 30 lipca mieli okazję 
podziwiać malarstwo Marka 
Świetlika. W jego dziełach 
dominuje bogata skala wra-
żeń i emocji. Zaciekawia 
kolorystyka i technika. Au-
tor maluje, bowiem sztuka 
pomaga mu nie tylko od-
nieść się do rzeczywistości, 
ale uwalnia to, co kryje jego 
wnętrze. 

Marek Świetlik pochodzi 
z Kołobrzegu. Jego mieszka-
nie przypomina pracownię 
malarską. Wszędzie pełno 
obrazów. Są oparte o meble, 
wiszą na ścianach, stoją na 

– Galeria „Pod Sukniami” w 
Szczecinie napisał: „To jest 
malarstwo trzeciej kategorii. 
Naiwne. Naiwne według tego 
Teofila Ociepki. Jak ktoś chce 
coś się dowiedzieć to niech 
poczyta Teofila Ociepkę”. 

– Autor tematykę i inspira-
cję czerpie ze znanych dzieł 
innych twórców. Często jeden 
temat bierze na warsztat kil-
kakrotnie, odsłaniając przed 
widzem, krok po kroku, in-
dywidualny proces twórczy 
– twierdzi Anna Leonowicz, 
kurator wystawy. – Olejne, 
wielkoformatowe obrazy 
Marka Świetlika są niezwy-
kle ekspresjonistycznym 
świadectwem tak zwanego 
artbrutowego kreacjonizmu. 

Niektóre obrazy mają cha-
rakter dwustronny i przypo-
minają barwne dywany. Ich 
wykonanie zabiera autorowi 
najwięcej czasu, ale także 
daje najwięcej satysfakcji. 
Podobnie jest z portretami 
Jan Pawła II. Widać w nich 
wielkie oddanie, szacunek 
i miłość do Ojca Świętego, 
które zostały przeniesione na 
płótno. 

O swojej pasji Marek Świe-
tlik opowiada w filmie, nakrę-
conym o nim. Ten dokument 
trafnie przedstawia wyrazi-
stość charakteru autora, jego 
podejście do życia i malar-
stwa. 

ANNA WIERZBICKA 

Inspiracja
ze skradzionego obrazu 
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krzesłach i fotelach. Autor 
maluje codziennie. Pomysły 
rodzą się same, są wyrazem 
odczuć i spostrzeżeń. 

Przełomem dla twórczości 
Marka Świetlika był 1993 rok, 
gdy w gazecie przeczytał no-
tatkę o skradzionym wcze-
śniej w kołobrzeskiej kate-
drze obrazie „Ukrzyżowanie”. 
Wówczas chwycił za pędzel i 
według zdjęcia z gazety na-
malował swój pierwszy ob-
raz. Ten artystyczny „zryw” 
od razu przyniósł mu sukces, 
bowiem zdobył pierwsze 
miejsce na Ogólnopolskim 
Konkursie Malarstwa imienia 
Teofila Ociepki w Bydgosz-
czy. 

Marek Świetlik maluje bez 
kompleksów. We wstępie 
do katalogu wystawy „Szał” 
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Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA

Fraszki

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Z pastelowych aluzji 
Aleksandra Wołosa. 

APEL
Wbierzcie nas,
Radzę wam.
Na pewno będzie lepiej
Nam.

EKSPONAT
Nowy okaz w muzeum
Ma być eksponowany.
To tak zwany działacz
Nieskorumpowany.

OBIECANKI
Choć wszystkim 
wiadomo,
Że wiara czyni cuda,
To nakarmić nadzieją
Nikogo się nie uda

POSŁANNICTWO
Był chłopcem na posyłki
I upartym osłem,
Aż upartyjnionym
W końcu został posłem.

ZMIANY
Zanosi się na to,
Że coś zmieni się.
Tym na górze – na pewno.
Na dole – na pewno nie.

WCIĄŻ TO SAMO
Kolejni decydenci
Tym się wyróżniają,
Że dziury w budżecie
Biedakami łatają.

POLAK POTRAFI
Że Polak potrafi,
Trzeba przyznać rację.
Zwłaszcza jeśli chodzi
O korupcję i biurokrację.

PRAWO
Mityczny labirynt
To dziecinna zabawa
Wobec zawiłości
Naszego prawa.

ZALEŻNOŚĆ
Może tej zależności
Ktoś wyjaśni przyczynę:
Im głowa ciaśniejsza,
Tym większy gabinet.

PODZIAŁ
Czas by wreszcie podziału
Funkcji dokonały:
Telewizja – robi program,
A piekarnia – chały.

MAŁOLATA
Mina – jakby były
Drzwi jeszcze zamknięte,
A w pasie już judasz
Goły na przynętę. 

ZMIANY
Życie się zmieniło,
Bo przebiegłe lisy
Pozmieniały sobie
Nawet życiorysy. 

AUTO-RYTET
Już ma to cacko
Tu w Polsce, w domu
Kupione w Niemczech…
W składnicy złomu.

PROWINCJUSZ
Złą atmosferę
Miał w miejskiej kupie
I przeprowadził się
Na zadupie.

ZGRYWUS
Rzekł gruby kontrabas
Do cienkiej gitarki:
Bęben mi zasłania…
Nie widzę fujarki.

NAPALONY
Rzuciłem palenie,
Rzuciłem już picie.
Teraz kolej na ciebie 
– Rzekł chłop swej 
kobicie. 

UJEŻDŻANIE
Z piękną amazonką
Wielki koń pobryka.
Lecz nie zawsze rada,
Gdy zsiada z kucyka.

GOLIZNA
On chciał ją
Rozebrać i ozłocić,
Ona pocieszyć…
I ogołocić. 
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Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Kanapki z kaszanką
– Dziś panowie jacyś mil-

czący, jakby smutni 
– po zakończeniu narady dy-
rektor naczelny zwrócił się do 
kierowników inżyniera Pawli-
kowskiego i Huberta. – Ja was 
nie poznaję! Skąd u was tak 
posępne miny? Stało się coś? 

– Mam już dość tych ciągłych 
dowcipów u moich ślusarzy od-
działowych – odrzekł smutnym 
głosem Pawlikowski. – Będę mu-
siał zwolnić majstra albo bryga-
dę. Bo inaczej… 

– A ja mam już dość moich 
nastawiaczy! – przerwał zrezy-
gnowany inżynier Hubert. 

– Spokojnie, panowie – w 
głosie dyrektora była nutka roz-
bawienia, widocznie domyślał 
się wesołej nowinki. – Mówcie 
po kolei. Może najpierw kolega 
Pawlikowski. 

– Przecież już Niemiec Jurgen 
z firmy Trichlera zraził się do tej 
brygady! Oni zrobili z niego nie-
mal alkoholika. 

– Jak to! – przerwał kierownik 
BHP. – Na terenie zakładu pijań-
stwo?! 

– Tu nie chodzi o chlanie go-
rzały na terenie fabryki – Pawli-
kowski położył mu dłoń na ra-

Walerka Kapelusznika 
wciungli na człónka do 

Strónnictwa, bo mo wysokie 
kołki (słupki) wew sóndarzach. 
Zaś wypkli gó na wyszke poli-
tycznom. Drogom komisyjnom 
jednygó dnia przegroł 3 do 4, 
zaś nastympnygó wygrał 4 do 
3. Mielim taki som przypadek, 
jak wybiyrali dechtora jed-
nyj gamaji (gimnazjum) wew 
Gnieźnie.

Tak samo jestta zes słupka-
mi. Procenty podpómpowuje 
pómpiorz Feluch, co za szczu-
na pozywali gó Kalichlorek, 
bo szczyloł zes klucza. Wew 
„Głosie Cierpiyngów” mogy-
my za dotacjom zrobić takom 
popularność, że nikt naszy-
gó klienta nie przegóni. A 
swojom drogom Feluch robił 
wew CPN-ie i mo do tegó gryf 
(zręczność). 

Walerek by sie nie załapoł do 
parlamyntu, bo mo czerwóny 
kliber (nos) od brania sznupfta-
baki (tabaki do nosa) czy koka-
iny. A to jestta sztreng (surowo) 
zabronione. A istny jeszczyk 
szmuglowoł. Tero jako poseł 

mieniu. – Oni wmówili mu jakiś 
czas temu, że polskie panienki 
lubią chłopaków, od których 
czuje się alkohol. Upatrzył sobie 
jedną z młodziutkich pracow-
nic. Ona spokojna, nieśmiała, 
stąd pomysł tych dowcipnisiów. 
Później się wyjaśniło, że z niego 
wała zrobili, więc postanowił się 
odegrać. Przedwczoraj wrócił z 
Niemiec i przywiózł karton ich 
piwa. Poczęstował ich. Efekt był 
taki, że zastałem całą brygadę w 
kolejce przed ubikacją. Maszyny 
stały, pracownice się żaliły, że nie 
zarobią. Z początku myślałem, 
że gdzieś się szwendają. Dziś 
chciałem ich rozliczyć razem z 
tym Niemcem, a tymczasem u 
nich taka atmosfera, jakby nic się 
nie stało. Moje uwagi skwitowali 
śmiechem, twierdzili, że Polak i 
Niemiec dwa bratanki, że wojny 
polsko-niemieckie kończyły się 
pokojem, to i teraz jest zgoda. 
Oni są w zgodzie, a ja nie wiem, 
czy ich ukarać, czy dać spokój. 

– I to będzie najlepsze wyjście 
– przyznał z udawaną powagą 
dyrektor, po czym zwrócił się do 
Huberta: 

– A u was, kolego, co tak bar-
dzo tragicznego się stało? 

– Cholera mnie bierze, że 

podwładni żarty sobie ze mnie 
robią – rozpoczął z żałosnym 
westchnieniem Hubert. – Wczo-
raj w sklepiku wydziałowym 
zauważyłem świeżutką kasza-
neczkę. Nie mogłem sam stanąć 
w kolejce, bo musiałem pójść do 
lekarza, więc poprosiłem kole-
żankę z naszego biura, by kupiła 
i zrobiła kanapki. Po powrocie 
już czekały. Byłem głodny, więc 
zaraz zabrałem się do jedzenia. 
Zjadłem jedną, bardzo mi sma-
kowała, zabrałem się do drugiej. 
Przy pierwszym kęsie oniemia-
łem: chcę ugryźć, nie mogę. Za-
glądam do środka – i oczom nie 
wierzę. Zamiast talarków ka-
szanki utopione w maśle talarki 
z otuliny gumowej do wałków 
rozciągowych. Wołam tę, co 
te kanapki robiła, pytam, co to 
jest. Ona w płacz, nie wie, skąd 
coś takiego. Druga z koleżanek, 
słysząc, co się dzieje, weszła i 
wyjaśniła, że sprawcą może być 
jeden z nastawiaczy. Pociesznie 
wygląda, nazywają go Marabut. 
Uchodzi za największego dow-
cipnisia. Wezwałem go, ochrza-
niam, a ten bez skrępowania: 
panie inżynierze, pan ma też 
ciąg do dowcipów. 

– Tu się z nim zgodzę – ode-

zwała się z ironią towarzyszka 
pierwszy sekretarz komitetu 
zakładowego partii. – Bo wy, 
towarzyszu, często zachowuje-
cie się nie jak kierownik, ale jak 
drużynowy w harcerstwie. O tym 
porozmawiamy innym razem, 
może jeszcze się coś uzbiera. 
Chyba że pomyślicie nad swoim 
postępowaniem.

I tu towarzyszka miała rację. 
Bo jego decyzje często były kry-
tykowane przez załogę wydziału 
i na tym tle powstawały zabaw-
ne historyjki. Uważał, że jego 
polecenia wydawane pracowni-
kom w biurze były ważniejsze 
od poleceń, które wydawał na 
hali produkcyjnej. Pewnego razu 
zdecydował, by swojemu dziec-
ku kupić na urodziny kanarka. 
Zamiast pójść do sklepu, dał 
się namówić na kupno takiego 
ptaszka od jednego nastawiaczy 
rzekomo za bezcen, bo uwiel-
biał oszczędzać. Po kilku dniach 
okazało się, że kanarek ćwierka. 
W sklepie zoologicznym okazało 
się, że to przemalowany wróbel.

Od wydarzenia z kanapkami 
minęło trzydzieści lat, ale każdy 
z kolegów na powitanie pyta go, 
czy nadal lubi kanapki z kaszan-
ką. 

Pómpiorze kołków 
opinii publicznej
odkupi winy, pójdzie na odwyk, 
a na to trzebno obsko bejmów 
(dużo pieniędzy). 

Ale natklim sie na przeszkode 
i gdyby nie logopeda Zefirek, by-
łyby klamerki i kóniec.

Rozchodzi się o jynzyki obce. 
Na eszperanto za dugo. Jedynie 
licyncjat z godania ryncami, a 
zaś magisterka z migówy (języ-
ka migowego).

Zaczlim kurs. Zefirek kozoł 
ryncami odpowiadać na pyta-
nia. Przed Rudziolem, inacyj Li-
sem, siedzioł taki jedyn glacman 
(łysy). Tyn podnosił pazury (tu 
ręce) roz po roz. Rudziol zaś mo 
lewygó kikuta, bez co tyż wypod 
gorzyj. I sie pożarli: 

– A nie dała Bozia włosów! 
– wrzeszczy do glacmana. 

– Innym dała, ale rude! – ode-
tnył się istny.

Trodynka nom powiedzioł, że 
dogodo sie z kożdym zagrama-
nicznym turystom, jak istny by-
dzie znoł polski.

Zaś poszlim na obiod do 
gospody. Maślana opowiodoł, 
jakom przygode mioł wew ni-
mienckiej restaurancji.

Pokozoł pazurom ichnijszymu 
kelnerowi zes karty, co pisało 
„cóś+suppe” i dostoł grochówe. 
Zaś słyszoł, jak sunsiad Niemia-
cha powiedzioł „dasselbe” i dali 
onymu kotleta. Nu to Maślana 
powiedzioł „…selbe” i dostoł zno-
wyj grochówe. Tak to traktujom 
cudzoziymców!

Daliyj nie byde sprawozda-
woł, bo kiklim w telewizornie: 

słupek popularności jednygó 
polityka zacznył rosnunć tak, że 
wysunył sie oż ponad telewizór i 
rosnył daliyj. Pómpiorze kołków 
(słupków) opinii publicznej wew 
Warszawie zapomnyli się i ja-
chali daliyj. I niewiada, czy kołki 
statystyczne by nie drzuzgnyły 
abo hejbły się (wzniosły sie) na 
posobe (sufit), jednako huknył 
pierun, wyłunczyli prund i zrobi-
ło się cicho. 

Godom wom, lepiyj krynćta 
pierdoły, bo jak bydzieta patrzeć 
wew kołki opinii, co jom robiom 
bez telefón, to sie wom pokićko i 
pokiernozi i dostanieta na łeb. A 
polityki i tak zagarnom bejmy do 
swojej kiejdy (kieszeni).

DO NASTYMPNYGO NIEBAWEM

WOSZ BOLECHNEK
ZES CIERPIYNGI HILLS 
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Po raz jedenasty do Barto-
szyc, w czwartek 23 lipca, 

dotarła grupa rowerzystów z 
Raciborza pod nazwą Racibor-
ski Rajd Rowerowy Środowisk 
Trzeźwościowych Dookoła 
Polski im. Jana Pawła II. Przy-
byłych na stacji benzynowej 
„Pami” w Połęczu przywitali 
Tadeusz Kossakowski i Hen-
ryk Bałdyga ze Stowarzyszenia 
Abstynenta „Feniks” w Barto-
szycach. Następnie uczestni-
cy rajdu udali się do punktu 
zakwaterowania w internacie 
Zespołu Szkół Mechanicznych 
przy ulicy Limanowskiego. 

– Rowerzystów, którzy jadą 
w takim maratonie, nazwał-
bym propagatorami zdrowego, 
trzeźwego trybu życia – powie-
dział Tadeusz Kossakowski. 
– Kolejny dzień bez alkoholu 
daje nadzieję, że można żyć 
bez nałogu alkoholowego dla 
dobra samego siebie, rodziny 
i przyjaciół. Tegoroczne przy-
bycie rajdu rowerowego dało 
kolejny przykład na to, że zna-
lazłem nowych przyjaciół, z 
którymi wymieniliśmy własne 
doświadczenia i podzieliliśmy 
się wspólnymi problemami.

Kossakowski podzięko-
wał burmistrzowi Bartoszyc, 
Krzysztofowi Nałęczowi i 
wicestaroście Wojciechowi 
Prorockiemu za pomoc w zor-
ganizowaniu przyjęcia grupy 
rowerzystów z Raciborza, Ko-
mendzie Powiatowej Policji w 
Bartoszycach za bezpieczny 
przejazd rajdu ulicami Barto-
szyc, a także Danucie Binkul 
za przygotowanie wspaniałych 
posiłków dla uczestników rajdu 
w barze „Popularnym” oraz za 
użyczenie sali na mityng. 

– Nasze miasto to jakby pół-
metek waszych rowerowych 
zmagań. Aż korci zapytać, 
skąd pomysł, powiedział-
bym, „zwariowanych” rajdów? 
– rozmawiam z komandorem 
wyprawy Marianem Niewia-
domskim. 

– Powiem krótko: z głowy. 

– Każdy ma swój sposób 
spędzania czasu bez alkoho-
lu. Jak sobie z tym radzicie w 
waszym środowisku? 

– Potrzebne są spotkania sa-
mopomocowe. To jest podsta-
wa. Każdy z nas ma swoje ma-
rzenia, zainteresowania, hobby. 
Ja wybrałem rower. Mogę nim 
wszędzie dojechać, w każdy 
zakątek, nie narobić hałasu 
i nie zanieczyszczać przyro-
dy. Mogę wszystko dokładnie 
obejrzeć: pałace, kościoły i nasz 
przepiękny, polski krajobraz. 

– W jaki sposób dotarliście 

Trzeźwienie
na rowerze
do Bartoszyc pierwszy raz i jak 
jesteście tu przyjmowani? 

– Pierwsze spotkanie było 
w Klubie Abstynenta „Ewa”, 
innym razem przyjmowano 
nas w Klubie „Źródło”. Czasa-
mi spotykamy się na dużych 
zlotach środowisk trzeźwo-
ściowych. Można tam poroz-
mawiać o dalszych planach, 
pomysłach na przyszłość. W 
Bartoszycach jesteśmy za-
wsze przyjmowani życzliwie, 
co roku z jakimś innym po-
mysłem na odpoczynek. By-
liśmy na wycieczce w Stocz-
ku Klasztornym. W tym roku 
w barze „Popularnym” przy 
Placu Konstytucji 3 Maja zor-
ganizowano nam spotkanie 
z Grupą Samopomocową. 
Warto słuchać nowych wypo-
wiedzi na temat utrzymania 
abstynencji. 

– Jak przyjmujecie ludzi 
spontanicznie dołączających 
do rajdu? 

– Jesteśmy otwarci dla każ-
dego. Jednak pod warunkiem 
trzeźwości. 

– W rajdzie biorą też udział 
ludzie niepełnosprawni. Jak 
oni dają sobie radę na trasie? 

– Wielu z nich to rajdowcy 
bardziej wytrzymali niż zdrowi. 

– Co chcecie powiedzieć lu-
dziom poprzez rajd? 

– Że życie nie składa się z sie-
dzenia przed telewizorem czy z 
kuflem piwa, ale że można je 
przeżyć na trzeźwo i zdrowo. 

– Jak widzicie bartoszyckie 
środowisko abstynenckie? 

– Każdy z nas, dotknięty cho-
robą alkoholową, myśli podob-
nie. Takie spotkania są nam 
bardzo potrzebne, umacniają 
nas w trzeźwości. Choroba al-
koholowa jest jedna i wszędzie 
przejawia się jednakowo, także 
w Bartoszycach i Raciborzu. 
Najistotniejsza jest więź emo-
cjonalna ze środowiskiem abs-
tynenckim.

– Jak postrzegany jest Mi-
tyng na rowerach na trasie 
przejazdu? 

– Różnie. Jedni nas widzą 
jako pielgrzymów trzeźwościo-
wych. Inni patrzą z podziwem 
na grono osób raczej po pięć-
dziesiątce na tak dalekiej tra-
sie. Czasami garną się do nas 
i młodzi ludzie, ale tych trzeba 
zachęcać. 

– Dziękuję panu za rozmo-
wę i do zobaczenia za rok. Ży-
czę pomyślnego zakończenia 
rajdu i szczęśliwego powrotu 
do domów.

 JERZY SAŁATA
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Można pozazdrościć kon-
dycji seniorom z Domu 

Pomocy Społecznej przy ul. 
Ugory w Poznaniu, którzy pod 
okiem rehabilitanta Arkadiusza 
Hołogi usprawniają się niemal 
codziennie.

Oprócz planowych zajęć z re-
habilitacji, które prowadzi pan 
Arek, seniorzy dla zwiększenia 
swojej sprawności w chwilach 
wolnych od zajęć chętnie spoty-
kają się na dodatkowych trenin-

gach. Sprawiają one podopiecz-
nym pana Arka wiele satysfakcji 
i polepszają ich samopoczucie. 
Na świeżym powietrzu miesz-
kańcy ćwiczą m.in. chodzenie z 
kijkami, grę w golfa i boccię. Pan 
Arek gotów jest prowadzić te 
zajęcia także w soboty i niedzie-
le, bo dla niego liczy się przede 
wszystkim zdrowie i uśmiech na 
twarzach podopiecznych.

LECH MROCZKOWSKI

DRUKARNIA

KOM-DRUK

ul. Miodowa 6
62-020 Swarzędz
tel. 061-8172-206

602-250-169
mail: komdruk@neostrada.pl

� ulotki
� plakaty 
� wizytówki
� zaproszenia
� formularze
� ankiety 
�  druki z numeracją,

szyte lub klejone
�  rachunki również 

na papierze 
samokopiującym

� blankiety firmowe
� druki reklamowe

� broszury 
� foldery 
� etykiety
�  kalendarze - listkowe, 

biurkowe, ścienne,
także trójdzielne

� sztancowanie
� nacinanie
� wykrawanie
�  opracowanie graficzne

wyżej wymienionych 
druków

WYKONUJEMYSportowe życie 
seniorów

PROGRAM TURNIEJU:
10.00 -  otwarcie zawodów, powitanie zaproszonych gości, 

część artystyczna – występ Dziecięcego Zespołu Folklo-
rystycznego „Cepelia – Poznań” 

10.30 -  rozgrywki sportowe w grupach aż do grupy finałowej 
wręczenie pucharów i nagród

15.30 -  zakończenie zawodów cześć artystyczna – występ osób 
niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia „ROKTAR” 

ok. 16.00 - zakończenie imprezy.

W trakcie zawodów
 – napoje, słodki poczęstunek oraz grochówka.

ZMAGANIOM SPORTOWYM PATRONUJĄ:
� Starosta Poznański – puchar dla zwycięskiej drużyny,

�  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne – małe puchary za drugie
i trzecie miejsce oraz medale dla wszystkich uczestników 
turnieju,

�  Wójt Gminy Rokietnica – nagrody (piłka do nogi dla każdej 
drużyny oraz upominki dla każdego uczestnika).

I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
Osób Niepełnosprawnych

o Puchar Starosty Poznańskiego
26.09.2009 r. 10.00

boisko „Orlik 2012” przy Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR”

PATRONAT MEDIALNY:
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Osoby niepełnospraw-
ne z całej Wielkopolski, 

między innymi z Poznania 
i Kalisza, prawie wszystkie 
na wózkach inwalidzkich, 
uczestniczyły wraz z opieku-
nami w dniach od 18 do 28 
lipca w dziesięciodniowych 
wczasorekolekcjach w Buku 
w powiecie poznańskim. Zor-
ganizowane zostały już po raz 

dwudziesty przez tamtejszą 
parafię pod wezwaniem św. 
Stanisława Biskupa. Piękną 
tradycję bukowskich wcza-
sorekolekcji zapoczątkował 
ksiądz Sławomir Grośty.

– Celem przedsięwzięcia 
było przede wszystkim umoż-
liwienie osobom niepełno-
sprawnym jak najpełniejszej 
integracji społecznej, aby nie 
czuły się samotne – mówi 
Małgorzata Jaroń – kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Buku. – Hasło tegorocznych re-
kolekcji brzmiało: „My dla Was 
– Wy dla nas”.

Opiekunom przedstawiono 
cele rekolekcji, sposoby za-
znajamiania się z niepełno-

sprawnymi podopiecznymi i 
nawiązywania przez nich kon-
taktów z innymi wczasowicza-
mi, a także zasady reagowania 
w sytuacjach dla nich kryzyso-
wych. 

W dniach od 20 do 22 lipca 
osoby niepełnosprawne odbyły 
na wózkach, z pomocą przyja-
ciół i opiekunów, pielgrzymkę 
do odległej o około sześć ki-
lometrów wsi Szewce. Łącz-
nie cała grupa liczyła około 50 
osób. Pielgrzymce przewodni-
czyli klerycy Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego w 
Poznaniu Piotr Maciejewski i 
Paweł Lis, tegoroczni organi-
zatorzy wczasorekolekcji w 
Buku. Pielgrzymka do miejsco-

wości Szewce była ich zwień-
czeniem. Tu w kaplicy pod 
wezwaniem świętego Maksy-
miliana Kolbe odbyła się uro-
czysta msza święta, po której 
mieszkańcy Szewców ugościli 
niepełnosprawnych pielgrzy-
mów obiadem i spotkaniem w 
sali remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej, ze wspólnymi wystę-
pami, śpiewami i tańcami. 

W sobotę 25 lipca, przed 
zakończeniem rekolekcji, na 
dziedzińcu Gimnazjum w 
Buku, zorganizowano wie-
czorek integracyjny z poczę-
stunkiem i wspólną zabawą 
taneczną (na zdjęciach).

KAROLINA KASPRZAK 

WCZASOREKOLEKCJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUKU

Aby nie czuły się 
samotne
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