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O

bchodów 10-lecia Domu
Pomocy Społecznej 9
września w Lisówkach, gmina
Dopiewo, nie rozpoczęły przemówienia i podsumowania,
lecz wspaniały koncert osób
niepełnosprawnych, bo dla
nich ten Dom istnieje przede
wszystkim. A nazywały się te
wokalne, muzyczne i poetyckie prezentacje równie interesująco, jak oryginalne i piękne
były występy: I Festiwal Artystów Niepowtarzalnych FAN.
Potem był jeszcze, połączony z
10-leciem, tradycyjny już w Lisówkach VII Miting „Barierom
Stop”.
Artystą rzeczywiście absolutnie niepowtarzalnym okazał
się znakomity mówca i recytator Władysław Jan Przybylski
z Domu Pomocy Społecznej w
Łężeczkach, który rozpoczął
Festiwal FAN. Niepowtarzalności nie zabrakło w występach
wszystkich zespołów: Warsztatów Terapii Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach, „Promyk” w
Dopiewcu, a także WTZ-etów

10 LAT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Szczęściem
jest drugi
w Lisówkach Ryszard Bartoszak
i Jan Sawiński.
Przed koncertem galowym
wystąpił Starosta Poznański
Jan Grabkowski, który mówił o
wielu dokonaniach dziesięciu
lat Domu Pomocy Społecznej
w Lisówkach, o jego nowoczesnym wyposażeniu, ale przede
wszystkim o wspaniałej, przyjaznej ludziom atmosferze, dzięki
której mieszkańcy czują się tutaj

Od prawej: starosta Jan Grabkowski, wicemarszałek Krystyna
Poślednia, członek Zarządu Powiatu Ewa Dalc i zastępca dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego
Monika Donke-Cieślewicz.

Na pierwszym planie dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Apolonia Wojciechowska, z lewej dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Bijaczewska.
w Dopiewie i Swarzędzu. To
samo można powiedzieć o popisach grup artystycznych z
Domu Pomocy Maltańskiej w
Puszczykowie, domach pomocy
w Lisówkach, Śremie i przy ulicy
Konarskiego w Poznaniu. A już
samego siebie przeszedł zespół
Klubu Seniora „Promyk” w Dopiewie, który za piękny występ
wokalno-muzyczno-taneczny
zebrał szczególnie gorące oklaski i zdobył nagrodę publiczności, a jury przyznało mu pierwszą nagrodę. Zresztą wszystkie
zespoły otrzymały wyróżnienia
i pamiątkowe medale. Festiwal
prowadziła Marta Wesołowska z
Teatru Lalek w Poznaniu, a całą
jubileuszową uroczystość, z werwą i humorem – dyrektor Domu

Zespół WTZ w Dopiewie.
Laureaci nagrody Grand Prix
– zespół Klubu Seniora „Promyk” w Dopiewie.

Wszędobylskie, cyrkowe
postacie jubileuszowego dnia
w Lisówkach.
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W LISÓWKACH

człowieka
człowiek

Starosta Jan Grabkowski (z prawej) i dyrektor Ryszard Bartoszak.

FOT. (10X) MARCIN BAJEROWICZ

Na scenie zespół „Pawełka” z Owińsk.

Występy pań z Domu Pomocy
Społecznej w Lisówkach.

jak w rodzinie, otwartej na świat
i zawsze chętnie witającej gości.
„Szczęściem jednego człowieka
jest drugi człowiek” – powiedział
Starosta, cytując słowa francuskiego ﬁlozofa Jean Paul Sartre`a.
Za tworzenie tego prawdziwego domu dla ludzi starszych
Jan Grabkowski dziękował dyrektorowi i wszystkim pracownikom oraz mieszkańcom, a
także obecnej na jubileuszowej
uroczystości Ewie Dalc, reprezentującej Zarząd Powiatu Poznańskiego. Wymienił instytucje,
dzięki którym DPS w Lisówkach w ciągu 10 lat rozwijał się
i wzbogacał swoją działalność:
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, Radę Powiatu, urzędy
Wojewódzki i Marszałkowski,
władze Gminy Dopiewo, ośrodki pomocy społecznej, Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w
Poznaniu, organizacje pozarządowe w Powiecie Poznańskim.
Starosta przekazał też Domowi
dary Zarządu Powiatu: grilla pod
parasolem, pamiątkowe kubeczki dla wszystkich mieszkańców i
zestaw gier.
Za pracę na rzecz Domu dziękował też wszystkim jego dyrektor Ryszard Bartoszak, który
udekorował Starostę pamiątkowym medalem. Zwycięzca Festiwalu Artystów Niepowtarzalnych FAN, zespół Klubu Seniora
„Promyk” w Dopiewie, wykonał
koncert galowy, a Jan Grabkowski wręczył mu piękną statuetkę
jako nagrodę Grand Prix. Był też
występ artystyczny piosenkarki
Julii Mikołajczak.
Podczas uroczystości, od rana,
trwał plener malarski pod nazwą
„Moje wspomnienie z Lisówek”.
Dzięki temu po południu otwarta została poplenerowa wystawa
interesujących obrazów, przedstawiających w sposób niekiedy
zabawny, niekiedy wzruszający,
ludzi i wydarzenia jubileuszowych uroczystości oraz nawiązujących do tematu Domu.
We wspomnianym VII Mitingu „Barierom Stop” startowało
21 drużyn, reprezentujących

Plener malarski.

Wokaliści „Promyka”
z Dopiewca.
m.in. domy i ośrodki pomocy
społecznej, warsztaty terapii
zajęciowej,
stowarzyszenia
działające na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie,
Poznaniu i województwie. Drużyny rywalizowały m.in. w rzutach podkową, wbijaniu gwoździ, warsztatach bębniarskich,
kaligraﬁi japońskiej i origami,
a także w wykonywaniu bukietów i w konkurencjach rycerskich. Nagrodą dla najlepszej
drużyny był Puchar Starosty
Poznańskiego, który Jan Grabkowski wręczył na zakończenie
jubileuszowych uroczystości
zwycięzcom – uczestnikom
Warsztatów Terapii Zajęciowej
„Pawełek” w Owińskach, prowadzonym przez Wielkopolski
Związek Inwalidów Narządu
Ruchu. mb
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Spotkanie bez barier

Wsparcie
organizacji
sierpnia w Sejmie odbyło
rofesjonalnie i skutecz„P
nie – wzmacnianie or- 26się spotkanie osób nieganizacji pozarządowych w pełnosprawnych z terenu całej
Wielkopolsce”, pod takim hasłem Wielkopolska Rada Koordynacyjna rozpoczęła realizację nowego projektu.
Projekt jest innowacyjnym
przedsięwzięciem, w ramach
którego szesnaście organizacji
z Wielkopolski otrzyma indywidualnie dobrane i kompleksowe wsparcie, umożliwiające
szybki rozwój. Jego ﬁnansowanie pochodzi z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich 2009.
Organizacje, które wezmą
w nim udział, skorzystają ze
szkoleń, jak napisać dobry
projekt, zarządzać organizacją, tworzyć strategie rozwoju
krótko- i długofalowe. awa

Bezpłatne
szkolenia
P

olska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Lewiatan Business
Angels prowadzą projekt wspomagający
przedsiębiorczość
osób niepełnosprawnych.
Zadaniem LBA jest kojarzenie
atrakcyjnych projektów inwestycyjnych z inwestorami (więcej
informacji na stronie www.lba.
pl). Organizowane są również
szkolenia i seminaria, dotyczące
możliwości zdobycia kapitału na
rozwój innowacyjnych przedsięwzięć przy współpracy z inwestorami prywatnymi (Aniołami
Biznesu). PKPP Lewiatan proponuje także bezpłatne szkolenia
dla osób niepełnosprawnych,
które po raz pierwszy planują
otworzyć działalność gospodarczą i poszukują kapitału na jej
rozwój. awa

Nowy adres
Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Poznaniu
zmienia siedzibę i numer telefonu. Od 20 września obowiązywać będą nowe dane teleadresowe: ul. Pogodna 49/4,
61-131 Poznań, tel. 61 8666
993, fax. 61 8666 993, tel. kom.
665 333 928, zk.poznan@psouu.org.pl awa

Polski. Swarzędzkie stowarzyszenie również zostało na nie
zaproszone przez panią poseł
Bożenę Szydłowską. Uczestników i pracowników Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka reprezentowały Agata
Kiejdrowska i pani Magdalena
Dudzińska.
Celem zjazdu było pokazanie
usprawnień w budynku Sejmu,
wykonanych dla osób niepełnosprawnych, m.in. wind i podjazdów. Wykonano również nową
mównicę przystosowaną dla
parlamentarzystów
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzięki niej mogą oni
swobodnie przemieszczać się i
wyrażać swoje poglądy. Uczestniczyliśmy w obradach, które
otworzył marszałek Bronisław
Komorowski. Dziękował wszyst-

Przed gmachem Sejmu. Agata Kiejdrowska druga z lewej.
kim posłom, którzy przyczynili
się do polepszenia warunków
dla osób niepełnosprawnych.
Po posiedzeniu wzięliśmy udział
w konferencji dotyczącej barier
i trudności, jakie napotykają w
swoim życiu osoby niepełno-

sprawne. Dzień w Warszawie
zakończyliśmy wspólnym obiadem w restauracji poselskiej. W
posiłku towarzyszyła nam pani
poseł Bożena Szydłowska.

AGATA KIEJDROWSKA

INFORMACJE STAROSTWA POWIATOWEGO

Zaproszenie
do współpracy
S

tarosta Poznański i Powiatowa Społeczna Rada do
Spraw Osób Niepełnosprawnych zapraszają do współpracy.
Powiatowa Społeczna Rada ds.
Osób Niepełnosprawnych, powołana przez Starostę Poznańskiego
w składzie 5-osobowym, spośród
przedstawicieli działających na
terenie powiatu poznańskiego
organizacji pozarządowych, fundacji oraz samorządu terytorialnego jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w zakresie
działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Do zakresu działania Rady należy między innymi inspirowanie
przedsięwzięć zmierzających do
integracji zawodowej i społecznej
oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych zamieszkałych w
powiecie poznańskim. Do udziału
w spotkaniach Rady zapraszani są
m.in. przedstawiciele instytucji i
organizacji działających na rzecz
osób niepełnosprawnych.

Starosta Poznański Jan Grabkowski wraz z Przewodniczącą
Rady Ireną Skrzypczak zapraszają zainteresowane osoby i organizacje do współpracy z Radą.
Wszelkie sugestie i propozycje
dot. współpracy prosimy kierować na adres:
Powiatowa Społeczna Rada
ds. Osób Niepełnosprawnych
Starostwo Powiatowe
ul. Jackowskiego 18/20
60-509 Poznań
lub e-mailem na adres:
elzbieta.tonder@powiat.poznan.pl.

JESTEŚ
NIEPEŁNOSPRAWNY
– DOWIEDZ SIĘ, JAKIE
MASZ UPRAWNIENIA
Starosta Poznański Jan Grabkowski uprzejmie informuje osoby
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz ich opiekunów,

zamieszkałych w powiecie poznańskim, że w Wydziale Zdrowia
i Polityki Społecznej Starostwa
Powiatowego w Poznaniu przy
ul. Jackowskiego 18 (wejście D
od ul. Kraszewskiego, pok. 136)
można zapoznać się z uprawnieniami przysługującymi osobom
niepełnosprawnym i otrzymać w
tym zakresie ulotkę informacyjną.
Ponieważ uprawnienia zależą od
ustalonego stopnia niepełnosprawności, prosimy zabrać ze sobą legitymację osoby niepełnosprawnej.
Informacje można uzyskać
e-mailem, po uprzednim zgłoszeniu (z podaniem stopnia
niepełnosprawności) na adres:
elzbieta.tonder@powiat.poznan.
pl. lub osobiście w dniach:
 w poniedziałki
w godz. od 9.00-16.00
 od wtorku do piątku
w godz. od 8.00-15.00
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Stowarzyszenie „GEN” w Poznaniu
oraz
Zespół Szkół Specjalnych numer 103 imienia Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu
są organizatorami

VI Zjazdu Rodzin Osób
z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi
który odbędzie się w terminie od 20 do 22 listopada 2009 roku.
Honorowy patronat nad Zjazdem objęły:
Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta RP
prof. dr hab. Barbara Kudrycka, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Tegoroczny Zjazd zapowiada się bardzo interesująco. Szczególne warto wziąć udział w wykładach, które wygłoszą
specjaliści z różnych dziedzin:
prof. dr hab. Irena Obuchowska – „Trudna sprawa: nadopiekuń-

czość”,

PANEL TEMATYCZNY:
mgr Krzysztof Lausch – „Co dalej z naszymi dziećmi?”

prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – „O tym, że dzieci
siejące bałagan mają także kłopoty ze spójnością rozumowania.
Kilka dobrych rad dla rodziców małych i większych dzieci”,
prof. dr hab. Janina Wyczesany – „Rodzaje wsparcia udzielanego
rodzicom przez trapeutów świetle ich wypowiedzi”,
prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska – „Współczesne możliwości diagnostyki genetycznej u dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną,
dr Brita Schirmer – „ TEACCH – skuteczna droga wspomagania
osób z zaburzeniami z autystycznego spektrum”,

WARSZTATY:
prof. zw. dr hab. Władysława Pilecka; mgr Marta Belka; mgr Anna
Ozga – „Postępy w rozwoju Ja u dzieci z niepełnosprawnością umysłową pod wpływem zamierzonych oddziaływań terapeutycznych”,
prof. dr hab. Stanisław Kowalik – „Metoda dwuczłowieka w rehabilitacji osób z głęboką niepełnosprawnością umysłową”,
prof. dr hab. Józef Binnebesel – „Doświadczanie siebie w lęku
przed śmiercią – problem wychowania naszych dzieci”,

prof. dr hab. Ewa Pisula – „Pozytywne doświadczenia rodziców
związane z opieką nad dzieckiem z trudnościami w rozwoju”,

dr Anna Drozdowicz – „Jak pomóc dziecku z zaburzeniami rozwoju
kształtować poczucie bycia akceptowanym?”,

prof. dr hab. Andrzej Twardowski – „Rodzice i nauczyciele partnerami w procesie edukacji niepełnosprawnych dzieci”,

dr Hanna Kubiak i dr Anna Jakoniuk-Diallo – „Co cieszy rodziców
dzieci z niepełnosprawnością?”,

prof. dr hab. Władysław Dykcik – „Zaufanie podstawą społecznego
bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych”,

dr Tomasz Hanć – „Biologiczne uwarunkowania nadpobudliwości
– przełomowe odkrycia”,

dr Agnieszka Żyta – „Życie z bratem lub siostrą z niepełnosprawnością intelektualną; pytania i dylematy”,

mgr sztuki Alina Arciszewska-Binnebesel – „Rozwijanie sprawności manualnych u dzieci – jak zrobić coś z niczego”,

dr Barbara Winczura – „Z zagadnień dziecięcej teorii umysłu: jak
dzieci rozumieją myśli, uczucia i intencje innych ludzi”,

mgr Krzysztof Wawrzyn – „Wspomaganie dzieci z genetycznie uwarunkowanymi wadami rozwoju ich rodziców i rodzeństwa”,

dr n. med. Jolanta Wierzba – „Dziecko z zespołem wad rozwojowych- dylematy lekarza genetyka”,

mgr Iwona Klonecka, mgr Jolanta Matusewicz – „Komunikacja
alternatywna”,

dr med. Elżbieta Radwańska – „Rola stomatologa w rehabilitacji
dzieci z genetycznymi zaburzeniami”.

mgr Beata Ziembiewicz – „Wczesna edukacja, zabawy literkowi”,
mgr Iwona Sieczkarek – „Integracja sensoryczna i inne metody”,

DYSKUSJA PLENEROWA:
prof. dr hab. Małgorzata Kościelska – „Właściwy stosunek do
niepełnosprawności – jak go kształtować – tak”.

mgr Maria Stelting i mgr Maria Budel – „Zajęcia muzyczne Orﬀa”,
Joanna Kulisiak-Kaźmierczak – „Współzałożycielka grupy wsparcia
„Rodzina Fra X””.

Proponujmy, by rodzice dopisali swoje dane osobowe, nazwę zespołu choroby dziecka i numer telefonu kontaktowego do zbiorczej listy.
Lista ta zostanie dołączona do materiałów zjazdowych, aby umożliwić szybsze nawiązanie znajomości. Ułatwi to możliwość
przygotowania przez rodziny oraz innych uczestników plakatu na temat swojej rodziny, swojego dziecka lub swojej placówki.
Ilość miejsc na Zjazd jest ograniczona, dlatego decydować będzie data nadesłania karty zgłoszenia.
Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia zamieszczanych informacji na stronie:
http://www.gen.org.pl/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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APEL O POMOC
Wsparcie dla
Dla chorej Kasji Skupień
głuchoniewidomych

T

owarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pod hasłem: „Weź sprawy
w swoje ręce”. Celem projektu jest wsparcie osób z jednoczesnym
uszkodzeniem wzroku i słuchu (w tym również tych, które nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) w wieku od 16 do
60 lat.
Działania realizowane w ramach projektu obejmują pomoc w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny (doﬁnansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu, doradztwo w doborze aparatów słuchowych, urządzeń
wspomagających odbiór dźwięków i pomocy optycznych), zajęcia
rehabilitacyjne z orientacji przestrzennej, zajęcia ułatwiające wykonywanie podstawowych czynności, ćwiczenia usprawniające widzenie i
słyszenie, szkolenia zawodowe dla osób poszukujących pracy, naukę
porozumiewania się przy pomocy języka migowego, alfabetu Lorma,
pisma Braille’a, a także kompleksowe poradnictwo psychologa, prawnika i doradcy zawodowego.
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zapewnia beneﬁcjentom
projektu bezpłatne usługi tłumaczy-przewodników oraz tłumaczy języka migowego. Projekt rozpoczął się w lutym 2009 i potrwa do stycznia
2010 roku. Współﬁnansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny. Bliższe informacje pod adresem:
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
ul. Deotymy 41, 01–41 Warszawa, tel. (022) 635 69 70
Kontakt w Wielkopolsce:
695 683 057, 506 046 354, e-mail: tpg@tpg.org.pl
strona internetowa: www.tpg.org.pl

K

asja urodziła się 8 stycznia 2007 roku w Bytomiu. ze skomplikowaną wrodzoną wadą serca, zagrażającą jej życiu.
Może ją uratować interwencja chirurgiczna.
W badaniu stwierdzono zespół złożonych wad wrodzonych,
zwanych w języku medycznym dekstrokardią, wspólnym kanałem
przedsionkowo-komorowym z hemodynamicznie pojedynczym
przedsionkiem i pojedynczą komorą, malpozycją wielkich pni tętniczych z podzastawkowym i zastawkowym zwężeniem tętnicy
płucnej, nieprawidłowym spływem żył płucnych oraz asplenią. W
USG jamy brzusznej nie uwidacznia się śledziona.
W 10 dobie życia dziewczynka została wypisana do domu. 27
lutego Kasja powróciła do szpitala, gdzie jej stan uległ gwałtownemu pogorszeniu. 2 marca w wykonano operację prawostronnego
zespolenia tętnicy płucnej. Po operacji wystąpiły powikłania: przekrwienie prawego płuca oraz infekcja układu oddechowego.
5 maja wykonano cewnikowanie serca, a następnie plastykę
balonową zwężenia prawej tętnicy płucnej. Po zabiegu nastąpiły
komplikacje z prawą nóżką, a następnie stwierdzono rozwarstwienia prawej tętnicy biodrowej, po czym chirurg naczyniowy zalecił
zastrzyki heparyny w brzuch w ilości 30 zastrzyków.
Operacja planowana jest na początek 2010 roku i będzie przeprowadzona w Monachium przez prof. Edwarda Malca. Jej koszt
wynosi 19.900 euro (ok. 70 tys. zł).
Wielkopolski Oddział Ruchu Ludzi Dobrej Woli gorąco prosi o
pomoc wszystkich, którym nie jest obojętny los chorej dziewczynki. Każda złotówka może pomóc w uratowaniu jej życia. Wpłat
można dokonywać na konto Fundacji Cor Infantis na rzecz dzieci
z wadami serca: nr 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 z dopiskiem
Kasja Skupień. Za każdą pomoc dziękujemy

KAROLINA KASPRZAK

LIDIA BUKOWSKA

DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ W SZKOLE

Zaczekajcie na mnie!
P

ewnego dnia poznałam Julkę, dziewczynkę z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Ośmiolatka chodzi do szkoły
publicznej, gdzie uczy się wraz
z dziećmi zdrowymi. Mimo powszechnie używanego i nadużywanego słowa „integracja”
wcale nie jest jej łatwo.
Julka porusza się na wózku
inwalidzkim. Nie może, jak inne
dzieci, biegać po boisku czy bawić się. Trudności stwarzają jej
bariery architektoniczne: próg
przy wejściu do szkoły i brak
podjazdu przy schodach.
Odstępuje się coraz częściej
od nauczania indywidualnego i
kształcenia w szkołach specjalnych, stwarzając uczniom z niepełnosprawnością szansę nauki
w szkołach powszechnych, a
co się z tym wiąże, obcowania
z rówieśnikami i nawiązywania
kontaktów społecznych.
Jednakże w ślad za tym należy likwidować bariery architektoniczne, aby nauka dla dzieci

niepełnosprawnych ruchowo,
wspólna ze sprawnymi, stała się
rzeczywiście dostępna. Niestety,
w wielu szkołach ﬁzyczne przeszkody istnieją nadal, podobnie
jak w budynkach użyteczności
publicznej. Wskutek tego dzieci z
niepełnosprawnością ruchową,
uczące się w zwykłych szkołach,
często doświadczają izolacji i
poczucia osamotnienia.
Niezależnie od tego, czy niepełnosprawność dotyczy sfery
ruchowej czy też związana jest
z przewlekłą chorobą, ogromne
znaczenie dla dziecka i jego rodziny ma wczesna interwencja.
W przypadku dzieci z trudnościami w poruszaniu się
programy wczesnej interwencji
skupiają się głównie na rozwoju
motorycznym.
Rozwój ruchowy i doskonalenie nawiązywania relacji z ludźmi bardzo sprzyja postępom w
szkolnej nauce. Komunikowanie
się to droga dwukierunkowa.
Dzieci uczą się porozumiewać

z innymi, gdy ktoś porozumiewa
się z nimi. Dlatego należy jak
najwięcej rozmawiać z dziećmi,
zadawać im pytania, słuchać i
wyrażać emocje mimiką twarzy
i ekspresją całego ciała.
Wielu uczniów z niepełnosprawnościami
potrzebuje
elastycznego rozkładu zajęć
i więcej czasu na opanowanie dużych partii materiału. W
przeciwieństwie do dzieci bez
niepełnosprawności, ta grupa
uczniów musi mieć zapewnione
środowisko uczenia się, wolne
od ﬁzycznych barier, ograniczających poruszanie się i kontakty
z rówieśnikami.
W sali lekcyjnej można zmienić ustawienia ławek, krzeseł i
szafek do przechowywania materiałów i przyborów do nauki.
Można wygospodarować dodatkową przestrzeń, umożliwiającą
swobodne przemieszczanie się
ucznia, poruszającego się na
wózku inwalidzkim.
Dzieci z niepełnosprawno-

ścią mogą również potrzebować podręczników z powiększonym drukiem, specjalnych
kartek z zadaną pracą domową
i pomocy w zażywaniu leków w
trakcie pobytu w szkole. Aby zagwarantować, że dziecko będzie
przyjmowało właściwą dawkę
leku o odpowiedniej porze dnia,
konieczna jest współpraca rodziców i nauczycieli z lekarzem
i pielęgniarką szkolną.
Tak jak pozostałe dzieci,
uczniowie z niepełnosprawnościami pragną aktywnie
uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i rozwijać swoje
zainteresowania. Nie ma potrzeby organizowania dla nich
specjalnych zajęć pozalekcyjnych. Mają prawo wybrać
wspólnie z rodzicami zajęcia
dodatkowe dostosowane do
ich zainteresowań, w których
będą uczestniczyć razem z pełnosprawnymi rówieśnikami.

KAROLINA KASPRZAK
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IV MISTRZOSTWA POWIATU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TENISIE ZIEMNYM

Sportowo i muzycznie
w Owińskach
P

rawdziwym świętem sportu
i muzyki były IV Mistrzostwa
Powiatu Poznańskiego Osób
Niepełnosprawnych w Tenisie
Ziemnym, rozegrane 11 września w Miękowie koło Owińsk.
W zawodach udział wzięło 7
drużyn z powiatu i Poznania.
Rywalizowały one na dwóch
kortach Sekcji Tenisa Ziemnego „Lider” Wielkopolskiego
Związku Inwalidów Narządu
Ruchu w Miękowie, należących
do Agnieszki i Adama Nowakowskich.
Na IV Mistrzostwach Powiatu,
zorganizowanych przez Zarząd
Główny WZINR, nie zabrakło
licznych kibiców. Była wraz z
nimi Elżbieta Bijaczewska – dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Z zawodnikami przyjechali
ich współuczestnicy głównie z
warsztatów terapii zajęciowej,
opiekunowie, terapeuci, przyjaciele. Zmaganiom przez cały
czas towarzyszył gorący doping
i głośna muzyka. Zawodnikom i
kibicom sił dodawała wspaniała
grochówka z pracowni gospodarstwa domowego Warsztatów
Terapii Zajęciowej „Pawełek” w
Owińskach, drożdżówki i napoje.
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna WTZ „Koniczynka” w Po-

znaniu, drugie – WTZ „Pomost”,
również w Poznaniu, trzecie
– WTZ „Promyk” w Dopiewie,
czwarte – drużyna Integracyjnego Stowarzyszenia Tenisa
Ziemnego GEM w Miękowie, a
miejscami od piątego do siódmego podzieliły się drużyny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Owińskach oraz WTZetów w
Owińskach i Dopiewie.
Nagrody i upominki wręczali
drużynom Mirosława Rynowiecka – prezes Zarządu Głównego
WZINR w Poznaniu i Piotr Der
– prezes Koła WZINR w Owińskach. mb
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W matni
podręcznikowej karuzeli
S

zkolny czas wielu z nas
wspomina jako dobre lata,
kiedy zaprzątały nas zeszyty,
piórniki, podręczniki, lekcje,
przerwy, zdobywanie nowego. Niektórym przychodziło to
łatwiej, innym trudniej, jedni
uczyli się z czarnych znaczków na białym papierze, inni
z brajlowskich punkcików.
Czas poznawania, uczenia
się i zdobywania wiedzy trwa
do końca naszych dni, ale
dobrze wiemy, jak to szkolne poznawanie czasem jest
utrudnione.
Sporo słyszymy o wyrównywaniu szans, preferencyjnych
warunkach, ułatwieniach i
udogodnieniach. Dużo słów
– mało faktów. Od wielu lat
szkoły mają moc problemów z
przygotowaniem się do rozpoczęcia roku szkolnego, brakuje
środków, są problemy ze zdobyciem podręczników. Do tej
pory dzieci i młodzież z problemami wzrokowymi czy innymi
niepełnosprawnościami
korzystała z podręczników, które
udało się dla nich przygotować,
takich którymi dysponowały wcześniej kuratoria. Sporo
mówi się o włączaniu uczniów
z problemami w naukę w rejonowych szkołach masowych, w
miejscach zamieszkania. Jak to
jednak zrobić, kiedy wchodząca właśnie z dniem 1 września
nowa reforma programowa do
szkół, nie przewidziała, że jest
w Polsce kilkanaście tysięcy
dzieci, które nie wezmą do ręki
pięknych, nowych, kolorowych,
gęsto zadrukowanych podręczników, choćby były najcudniej
przygotowane.
Ola rozpoczyna właśnie naukę w pierwszej klasie masowego Gimnazjum, w odległości 10 minut drogi od domu, w
swojej rodzinnej miejscowości.
Uzdolniona, bardzo sumienna
i pracowita trzynastolatka w
dzienniczku ma same piątki i
szóstki. Sama pisze opowiadania, wiersze, piosenki, komponuje, bardzo szybko „brajluje”.
Co będzie na jej szkolnej ławce?
Jak jej nauczyciele mają prowadzić lekcje bez podręczników?
Cała klasa zacznie naukę z
pachnących farbą drukarską
podręczników, a Ola? Jest zdolna, poradzi sobie dzięki pomocy rodziny, szkoły, koleżanek.

Co zrobią inni ? Pozostaną im
stare podręczniki, bo Ministerstwo Edukacji Narodowej nie
ogłosiło jeszcze przetargu na
podręczniki pisane Braille’em
lub powiększonym drukiem, z
których niewidomi i słabo widzący uczniowie powinni korzystać od 1 września. Każdego
roku kilkanaście wydawnictw
naukowych z całej Polski przekonuje nauczycieli do swojej
oferty podręczników. Każdego
roku pojawiają się nowe tytuły
i na samo przejrzenie pełnej
oferty trzeba poświęcić sporo
czasu. Podręczniki są coraz
ciekawsze, coraz bardziej kolorowe, nierzadko wzbogacane o
ciekawostki i satyryczne rysunki obrazujące przekazywane
treści.
Niestety, wybór dotyczy jedynie uczniów widzących.
Nikt nie przewidział, że chcieliby mieć równe szanse – choć
w części podobne jak ich widzący i sprawni koledzy i koleżanki. Czy reforma za wszelką
cenę jest warta, by zostawiać
w tyle tych słabszych? Gdzie
pokrycie dla głoszonej wszem
i wobec równości? Wielu rodziców, nauczycieli, wychowawców czy zaangażowanych bibliotekarzy ma wiele
determinacji, by walczyć o
swoich – nagrywają, skanują,
przepisują w brajlu.
Szymon jest bystrym siedmiolatkiem, mieszka w małej
mazurskiej wsi, gdzie daleko
do miasta, daleko do najbliższej
szkoły, jego wzrok jest bardzo
słaby, rozpoznaje litery, próbuje
uczyć się czytać z książki trzymanej blisko przy oku, ponadto słabo słyszy. W małej szkole,
w której rejonie mieszka, jest z
nim w klasie pięcioro uczniów.
Młoda pani wychowawczyni,
otwarta na nowe, trudne nawet sytuacje, zaczęła z energią
szukać podręcznika dla swojej
klasy, szukała, szukała i nie
znalazła. Chciała mieć taki, by
Szymon miał swój egzemplarz
w powiększonym, może rozstrzelonym druku, a pozostali
normalnie wydanie.
Zaskoczyła wszystkich sytuacja, wychowawczynię Szymona również – nie znalazła
podręcznika dla swojej klasy,
nawet starego, bo Wydawnictwo Mac Edukacja odpowie-

dzialne za wydawany w poprzednich latach podręcznik
Moja szkoła pana Cyrańskiego, który miał wersję zarówno
brajlu jak i w powiększonym
druku, nie ma już na stanie
ani jednego egzemplarza, a
nie będzie go wydawał na
nowo, bo jest on już nieaktualny. Co robić??? Nikt nie może
dać odpowiedzi, nawet odrębny departament w Ministerstwie Edukacji, utworzony, by
zajmować się likwidacją barier i wyrównywaniem szans
uczniów niepełnosprawnych.
Szymon będzie miał trudniej,
w Ministerstwie to chyba nikomu nie przeszkadza. Niestety…
Rząd chciał być przychylny
rodzinom w trudnej sytuacji
materialnej i aby wesprzeć
ﬁnansowo uczniów z pierwszego rocznika reformy, którzy
co roku będą musieli nabywać
nowe podręczniki, program
Wyprawka szkolna. Cóż, doﬁnansowanie dostaną ci, którzy
dostaną nowe podręczniki. Jak
doniosła „Wyborcza” w pierwszych dniach sierpnia: „Nie
ma pieniędzy na podręczniki
pisane brajlem. Taką decyzję
posłowie podjęli 17 lipca, kiedy
przegłosowali przyjęcie nowelizacji tegorocznego budżetu
państwa. Zakłada ona cięcia
wydatków wymuszone trwającym kryzysem gospodarczym.
Efekt? Między innymi zabranie
1,5 miliona dotacji na zakup
podręczników dla niewidomych oraz słabo widzących
uczniów.”
Podręczniki to jeden z problemów, jakie niesie ze sobą
nowa reforma. Jest ich jeszcze
sporo. Nauczyciele, dyrektorzy,
wychowawcy zadają pytania.
Oﬁcjalna strona nowej reformy
podaje ich wiele, ale nie ma
wśród nich pytań, czy twórcy
reformy myśleli o dzieciach
niepełnosprawnych, ustalając
szczegóły reformy. My dorośli
wiele możemy znieść, wiele
przeczekać, o niektóre prawa
walczyć zawzięcie, ale ci młodsi jeszcze nie umieją, choć
życie nie traktuje ich ulgowo i
ostro przyzwyczaja do trudów
edukacji od najwcześniejszych
lat.

KATARZYNA GLEMA

S

towarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
ROKTAR, obejmujące obszar
gmin Rokietnica i Tarnowo
Podgórne, zorganizowało 26
września na boisku „Orlik 2012”
przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu pierwszy Powiatowy
Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych o Puchar Starosty Poznańskiego.
Celem zmagań sportowych
była integracja młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu
poznańskiego ze środowiskiem
lokalnym, nawiązanie znajomości i przyjaźni pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, ich
sympatykami i opiekunami oraz
podwyższenie poczucia własnej
wartości uczestników rozgrywek.
Turniejowi przyglądali się
przedstawiciele władz: dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu Elżbieta
Bijaczewska, Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego Teresa Gromadzińska, zaproszeni
goście, opiekunowie, znajomi i
przyjaciele niepełnosprawnych
zawodników.
Turniej poprowadził sekretarz gminy Rokietnica, przyjaciel
„Roktaru” Leszek Skrzypiński.
Powitała gości i zaprosiła do
uczestnictwa w imprezie Zoﬁa
Michałek – prezes ROKTARu.
Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych rozpoczął się
uroczystym
wprowadzeniem
drużyn na boisko przez uczestników zajęć terapeutycznych
ROKTARu. Po zaciętej walce
sportowej drużyny uplasowały
się następująco:
I miejsce – Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 im. Janusza
Korczaka w Poznaniu (zespół
pierwszy),
II – Sekcja Olimpiad Specjalnych MUSTANGI z Poznania,
III – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie,
IV – Zasadnicza Szkoła nr 2
im. Janusza Korczaka w Poznaniu (zespół drugi),
V – Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Napachaniu,
VI – Zespół Szkół Specjalnych
nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu.
Wszystkie drużyny uhonorowano pucharami i medalami.
Natomiast zwycięskiej drużynie
panie Elżbieta Bijaczewska i
Teresa Gromadzińska wręczyły
puchar Starosty Poznańskiego.
Zawodnicy otrzymali też liczne
upominki: piłki do „nogi”, koszulki, długopisy, torby i inne
– wszystkie z logo Gminy. Były
też nagrody specjalne dla trenerów drużyn. Wolontariusze

STRONA

PAŹDZIERNIK 2009

9

I POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O puchar
Starosty Poznańskiego

Od lewej: dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Napachaniu Jacek Welman, prezes Lokalnej Grupy Działania
„Dolina Samy” Janusz Filipiak, radna Gminy Rokietnica
Elżbieta Brzeźniak, przewodniczący Rady Gminy Ryszard Lubka,
sekretarz Gminy Leszek Skrzypiński, prezes ROKTARu
Zoﬁa Michałek i wiceprezes tej organizacji Henryk Wiśniewski.
Cukierni „Kamilek”, Zakładowi
Usługowo-Handlowemu „Gaﬁt”,
Antoniemu i Grażynie Michno
z Poznania, Wytwórni Wyrobów Dziewiarskich, Sklepowi
Przemysłowo- Wielobranżowemu „Magda”, Hurtowni Napojów Henryka Michałowskiego z
Pniew oraz Zakładowi Handlowo-Usługowemu „Domex” Waldemara Miecznika z Rokietnicy.

KAROLINA KASPRZAK

Prezentacja zespołów.

FOT. (5X) MARCIN BAJEROWICZ

– uczniowie Gimnazjum w Napachaniu otrzymali w nagrodę
trąbki kibica, którymi odtrąbili
zakończenie turnieju.
Przed zmaganiami sportowymi był pokaz tańców w wykonaniu Dziecięcego Zespołu
Folklorystycznego
„Cepelia”,
składającego się zarówno z
pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych tancerzy na wózkach oraz występ grupy terapeutycznej Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
ROKTAR pod kierunkiem Ewy
Lisowskiej. Podczas turnieju
można było obejrzeć i zakupić
prace plastyczne członków tej
organizacji. Była grochówka,
słodki poczęstunek i napoje.
W Napachaniu na boisku „Orlik 2012” spotkaliśmy się w tym
roku już po raz drugi, bowiem w
czerwcu odbył się tu zorganizowany również przez ROKTAR I
Powiatowy Turniej Koszykówki
Osób Niepełnosprawnych o Puchar Starosty Poznańskiego.
Prezes Stowarzyszenia Zoﬁa
Michałek serdecznie dziękuje
wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy, szczególnie sponsorom:
Andrzejowi Kawie – właścicielowi ﬁrmy Glutenex, Sławomirowi
Kieliszkowi – radnemu gminy
Rokietnica, Mini Marketowi
„Gosia”, Piekarni Piotr Łakomy,

Piłka w grze.
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Niepełnosprawni studenci
bez kompleksów
Z ROMANEM DURDĄ, pełnomocnikiem rektora do spraw studentów
niepełnosprawnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza
w Poznaniu rozmawia Anna Wawrzecka.
– Przyszłym niepełnosprawnym studentom przed
egzaminem na wyższą uczelnię towarzyszą różne lęki i
obawy. Mają one podłoże intelektualne i techniczne. Jak
sprawdzić, czy studiowanie
na wymarzonym kierunku będzie możliwe?
– Te niepokoje są niepotrzebne. Wystarczy uważnie
przeczytać zasady postępowania kwaliﬁkacyjnego, obowiązujące na poszczególnych
kierunkach. Uniwersytet zapewnia osobom niepełnosprawnym odpowiednio dostosowaną formę egzaminu tak,
aby odpowiadała potrzebom
kandydata, wynikającą z jego
niepełnosprawności. Ale nie
ma co liczyć na ulgi i zwolnienia. Wiedza jest oceniania bez
taryfy ulgowej.
– Na jaką pomoc techniczną
można liczyć podczas procesu
rekrutacyjnego?
_ Kandydaci poruszający się
na wózkach lub słabo chodzący zdają egzaminy w pomieszczeniach bez barier architektonicznych. W dotarciu do sal, do
których dostęp jest utrudniony,
oferowana jest odpowiednia
pomoc. Z kolei osoby z niepełnosprawnością rąk egzamin
pisemny mają wydłużony o
połowę. Słabo widzący i niewidomi zadania egzaminacyjne
piszą w druku powiększonym
do wielkości optymalnej dla
swoich możliwości. Mogą również skorzystać z przedłużenia czasu egzaminu o połowę
lub poprosić egzaminatora, by
przeczytał pytania. Dla osób
nie mogących zdawać egzaminów ustnych jest możliwość
zamiany egzaminu na pisemny
albo skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.
– Co uczelnia oferuje niepełnosprawnym studentom?
– Oprócz porad związanych
ze studiami, można skorzystać
z różnego rodzaju doradztwa.
Oferujemy także zajęcia w kołach naukowych, proponujemy
obozy
rehabilitacyjno-integracyjne, żeglarskie. W naszej
ofercie jest pływalnia, sala

Roman Durda (z prawej) i Huber Rabiega – prezes
Stowarzyszenia Studentów Niepełnosprawnych „Ad Astra”.
rehabilitacyjna, siłownia. Dostosowaliśmy wiele budynków
uczelnianych do potrzeb niepełnosprawnych. Nasza oferta
jest bardzo bogata.
– Jakie działania są panu
szczególnie bliskie?
– Po objęciu stanowiska
pełnomocnika uznałem, że
należy jak najszybciej sporządzić statystykę studentów
niepełnosprawnych i zbadać
ich potrzeby. Na tej podstawie
wpadłem na pomysł utworzenia Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „AD ASTRA”,
które działa od ubiegłego roku.
Z kolei biorąc pod uwagę stres,
jakiemu są poddawani studenci pierwszego roku uznałem,
że warto zorganizować obozy
adaptacyjne, które zyskały miano „Adapciaków”.
– Jaki cel mają takie obozy?
– Chodzi przede wszystkim
o to, aby „pierwszaki” płynnie
weszły w studenckie życie. Poznały prawa i obowiązki, swoje i pracowników naukowych.
Ważne, by potraﬁli się zintegrować. Przez trzy dni studenci
niepełnosprawni i pełnosprawni przenikają swoje światy. Taki
obóz adaptacyjny to doskonała
okazja, by skorzystać z wiedzy starszych kolegów, ich
doświadczeń i umiejętności.
Na „Adapciaku” jest przekazana pełna informacja o uczelni,
zasadach jej funkcjonowania,
o barierach, które mogą napotkać. Oczywiście są także
imprezy kulturalne i przeróż-

ne rozrywki. Wszystko po to,
by się jak najlepiej poznać i
zaprzyjaźnić. A zawarte znajomości procentują w pierwszych dniach na uczelni. Osoby
niepełnosprawne wiedząc, że
mają obok siebie życzliwą osobę nie czują się samotne.
– Na uczelni duże znaczenie ma Zrzeszenie Studentów
Niepełnosprawnych. Czy pełni one rolę opiekuńczą wobec
niepełnosprawnych?
– Z naszych wyliczeń wynika, że co roku rozpoczyna
studia ponad setka niepełnosprawnych studentów. Chcemy,
by kolejne roczniki nie umykały
naszej uwadze i zasilały szeregi zrzeszenia. Celem ZSN jest
zintegrowanie środowiska, aby
„pierwszaki” poczuły się pewniej, bezpieczniej i skorzystały
z możliwości podejmowania
przeróżnych działań na rzecz
innych. To wzmacnia poczucie
własnej wartości, daje siłę i odwagę do działania. Wiele osób
nie wie jak się zachowywać
wobec niepełnosprawnych. A
wystarczy zadać proste pytanie
„jak tobie pomóc”. I to wystarczy, by nikogo nie urazić.
– Czy warto skorzystać z
doświadczeń „AD ASTRY”?
– Na pewno tak, bowiem „AD
ASTRA” pełni rolę inkubatora, z
którego wychodzą ludzie wiedzący, czego w życiu chcą. Mają
marzenia i potraﬁą je spełniać.
Ta organizacja uczy aktywnych
postaw w życiu i dobrych schematów życiowych.

W

ładze Poznania po raz
pierwszy w tym roku
zorganizowały
Poznański
Dzień Organizacji Pozarządowych. W piękny, słoneczny
dzień, 19 września na Placu
Wolności w naszym mieście
spotkali się przedstawiciele
aż 62 poznańskich organizacji pozarządowych.
Celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie społeczności lokalnej inicjatyw,
realizowanych przez organizacje pozarządowe, form
pomocy i zakresu wsparcia.
Stowarzyszenia i fundacje
mogły tego dnia zaprezentować swoją działalność na
specjalnie przygotowanych
stoiskach. W obchodach Poznańskiego Dnia Organizacji
Pozarządowych wzięły udział
między innymi: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym,
Wielkopolska Rada Koordynacyjna, Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych i
Ich Rodzin „Amikus”, Wielkopolskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera, Fundacja im. Królowej Polski Świętej Jadwigi,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin
i Przyjaciół „Zawsze Razem”,
Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
„Filantrop”, Wielkopolski Związek
Inwalidów Narządu Ruchu,
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Towarzystwo Osób
Niesłyszących „Ton” i wiele
innych organizacji.
Uroczystym
obchodom
towarzyszyły występy artystyczne, przygotowane przez
przedstawicieli
organizacji
oraz pokazy na płycie Placu
Wolności. Była nauka gry w
tenisa, tańca towarzyskiego,
szkoła tresury psów, pokazy
umiejętności psów pracujących, pokaz walk rycerskich,
lekcja pokazowa tańca orientalnego, zajęcia plastyczne dla dzieci i inne ciekawe
atrakcje.
Na 19 września przypadł
również Europejski Dzień
Bez Samochodu, który zgromadził na Placu Wolności tłumy rowerzystów.
Z całą pewnością można stwierdzić, że Poznański
Dzień Organizacji Pozarządowych przyczynił się do
zwiększenia
świadomości
społecznej na temat inicjatyw podejmowanych przez
poznańskie stowarzyszenia i
fundacje.

KAROLINA KASPRZAK
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POZNAŃSKI DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bliżej społeczności

Tego dnia na Placu Wolności nie zabrakło piesków.
FOT. KAROLINA KASPRZAK, MARCIN BAJEROWICZ

Ten tłum rowerzystów to uczestnicy
Europejskiego Dnia bez Samochodu.

Na okazałej scenie zespół „Przystań” Stowarzyszenia Przyjaciół
Niewidomych i Słabowidzących.

Jednodniowy „domek” Polskiego Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Stoisko Stowarzyszenia „Sokoły”.

Nasze stoisko: Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu
Ruchu i Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Filantrop”. Od lewej: Marlena Giżycka, Karolina Kasprzak
i Joanna Wojciechowska.
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W KLUBIE INTEGRACYJNYM „FILANTROP”

Poezja
zdumiona światem
J

uż po raz czwarty w Klubie
Integracyjnym „Filantrop”
przy ulicy Kraszewskiego
8 w Poznaniu, w czwartek
27 sierpnia, spotkali się miłośnicy literatury i poezji z
naszego miasta oraz powiatu poznańskiego. Tym
razem naszymi gośćmi byli
poeci ze Stowarzyszenia
Osób i Rodzin na Rzecz
Zdrowia Psychicznego i
Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej „Integracja” wraz
z ich opiekunem Andrzejem
Lajborkiem – popularnym
aktorem Teatru Nowego.

elementarne zagadki istnienia. Pełna zdumienia
światem i wszechświatem.
Zastanawia spontanicznością i oryginalnością sformułowań, co jest przecież
warunkiem i istotą dobrego
pisarstwa. Zamkowe spotkania służą doskonaleniu
tej twórczości. To ona właśnie jest jednym ze sposobów ukazania całemu społeczeństwu intelektualnych
i artystycznych możliwości
osób z problemami psychicznymi, skupionych w
Stwarzyszeniu „Integracja”,

o czym mówiła także Danuta
Głowacka-Jaraczewska.
Na koniec nasze klubowiczki zrewanżowały się gościom,
prezentując własne wiersze.
Nasz klub nosi nazwę „integracyjny”. Tak samo – „Integracja”
– nazywa się Stowarzyszenie,
którego przedstawicieli gościliśmy. Oby właśnie integracja
połączyła wszystkich ludzi
oraz zlikwidowała dzielące
ich bariery społeczne, uprzedzenia i stereotypy.

KAROLINA KASPRZAK
POZNAŃ

27 sierpnia w skromne
progi naszego klubu zawitała także Danuta Głowacka-Jaraczewska – wiceprezes
„Integracji” oraz nasi stali
bywalcy i przyjaciele: Magdalena Molenda – Słomińska, Tina Wieczorek, Teresa
Adamska i Danuta Ławniczak wraz z asystentką Magdaleną Majchrzak. Gości
przywitała Teresa Kaźmierczak – kierownik klubu, a
spotkanie prowadził Marcin
Bajerowicz.

Pięknie mówił o tych wierszach Andrzej Lajborek, który
co tydzień spotyka się z grupą poetów w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu na
zajęciach zorganizowanych
i koordynowanych przez
Stowarzyszenie „Integracja”.
Jest to poezja, jak stwierdził,
pełna pytań o niepokojące i

uż po raz ósmy 20 września
w Poznaniu był obchodzony
Dzień Solidarności z Chorującymi na schizofrenię pod hasłem „Schizofrenia - Otwórzcie
Drzwi”, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego i J.M.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab.
Jacka Wysockiego.
Celem Dnia jest integracja środowisk Poznania i Wielkopolski,
wspólne przekazanie wiedzy o
schizofrenii, przybliżenie problemów osób chorych psychicznie
społeczności lokalnej Poznania,
przełamywanie uprzedzeń oraz

„G
Od lewej: Danuta Głowacka-Jaraczewska, Andrzej Lajborek
i Magda Molenda-Słomińska.

dybyśmy mieli dwa razy
więcej busów, to też
byłyby w stu procentach wykorzystane” – usłyszałam od
pracownika częstochowskiego
MOPR-u. Podobnie słyszę w
Krakowie, Warszawie, Trójmieście. Tylko Poznań ciągle boryka się z problemem transportu
dla niepełnosprawnych.
Kiedy busiki jeździły w korporacji taksówkowej 919, były
dla wszystkich, tylko nie dla
niepełnosprawnych. Dzisiaj, kiedy przejęła je ﬁrma Auto Kolor,
busiki jeżdżą tylko dla niepełnosprawnych, ale tych, jakby nagle
w naszym mieście zabrakło.
Gdzie więc jest pies pogrzebany
i o co tu chodzi? Tak przecież
walczyliśmy o transport dla nas,
a teraz, gdy nareszcie jest taki
z prawdziwego zdarzenia, coś
znowu szwankuje. Tylko co?

FOT. (2X) MARCIN BAJEROWICZ

Sierpniowy czwartek w
Klubie „Filantrop” poświęcony był przede wszystkim
twórczości poetyckiej Kasi
i Tomka ze Stowarzyszenia
„Integracja”. To oni właśnie
zaprezentowali nam swoje
niezwykłe wiersze, po raz
pierwszy zresztą w naszym
gronie. Byliśmy urzeczeni tą
poezją, pełną niepowtarzalnych wizji i metafor, wolną od jakichkolwiek schematów i naśladownictwa.
Czytelnicy mogą znaleźć
potwierdzenie tych słów w
poprzednim, wrześniowym
wydaniu „Filantropa”, w którym zamieściliśmy kilka poetyckich utworów właśnie
Kasi i Tomka.

J

Zbigniew Andrzejewski i Teresa Kaźmierczak.

Jeśli nie wiadomo, o co chodzi,
to na pewno chodzi o pieniądze.
Tak jest też w przypadku „naszych” busów. We wszystkich
miastach, w których funkcjonu-
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Otwórzcie drzwi
schizofrenii
Poznaniacy, jak zwykle zresztą, nie zawiedli. Licznie przybyli

Obrazy chorujących
na schizofrenię.

do Centrum Kultury „Zamek”,
gdzie odbywała się impreza.
Przyszli sami chorzy, ich rodziny, przyjaciele, znajomi i zwykli
mieszkańcy naszego miasta.
Imprezę tradycyjnie już poprowadził poznański aktor Andrzej
Lajborek, który na co dzień organizuje poetyckie warsztaty terapeutyczne z chorymi na schizofrenię. Spotkanie kiedyś z trójką
chorych, którzy piszą wspaniałe
wiersze, miało być krótką przygodą. Trwa do dzisiaj.
Imprezę rozpoczęła msza
św. w intencji osób chorych
psychicznie odprawiona przez
ks. Tomasza Rena – Zastępcę
Dyrektora Caritas Archidiecezji
Poznańskiej. Potem było symboliczne przejście przez otwarte
drzwi i otwarcie obchodów Dnia
na spotkaniu profesjonalistów
i zaproszonych przedstawicieli władz Poznania, organizacji
społecznych i pozarządowych,
Kościoła, środowisk naukowych
i artystycznych, osób chorujących i ich rodzin.
Można było wziąć udział w
programie poetyckim, przygo-

towanym na zajęciach terapeutycznych prowadzonych w
ramach działalności Stowarzyszenia „Integracja”, wysłuchać
wykładu dr hab. Jana Jaracza
z Kliniki Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu „Schizofrenia od zwiastunów do psychozy”.
Otwarto również wystawę
„Integracja przez sztukę – 2009”

prezentującą prace artystyczne
wykonane w instytucjach psychiatrycznych przez osoby chorujące psychicznie.
Imprezę zakończyła projekcja
ﬁlmu fabularnego tematycznie
związanego ze schizofrenią
„Don Juan De Marca” w reżyserii
Jeremiego Lewenay z komentarzem dr Pawła Wójciaka. Trwał
też dyżur informacyjno-edukacyjny osób zajmujących się leczeniem i opieką nad osobami
chorującymi psychicznie.
Dzień Solidarności z Chorującymi na schizofrenię pod hasłem
„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”
obchodzony jest na całym świecie, bo tolerancji wciąż jeszcze
musimy się uczyć.

EWELINA WĘGLEWSKA

FOT. (3X) MARCIN BAJEROWICZ

przeciwdziałanie
zjawiskom
stygmatyzacji i wykluczeniu.
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Symboliczne przejście przez otwarte drzwi.

Co z transportem
dla niepełnosprawnych?
je podobny transport, jest on w
znacznym stopniu doﬁnansowywany przez władze miejskie.
Nie chodzi tu o to, żeby niepełnosprawni jeździli za darmo, ale
żeby ta opłata była niewielka,
dostosowana do wysokości ich
rent. U nas cały, albo prawie cały
ciężar utrzymania busików ma
należeć do ich użytkowników. Z
miastem bardzo trudno rozmawia się na ten temat. Jak dowiedziałam się od Piotra Rudnickiego, właściciela Auto Koloru, dla
miasta utrzymanie 3 busów to
koszt około 350 tysięcy złotych.
Kwota w budżecie chyba niewielka, a dla nas byłaby to na
pewno znacząca ulga w odpłat-

ności. Ale łatwiej przecież podnieść stawkę niepełnosprawnemu niż uszczuplić budżet.
Zdaniem Doroty Potejko
– Pełnomocnika do spraw Osób
Niepełnosprawnych Prezydenta
Poznania transport taksówkowy
osób niepełnosprawnych jest alternatywą do tradycyjnej komunikacji miejskiej.
– W naszym mieście – mówi
pani Pełnomocnik – w przeciwieństwie do innych miast w
kraju, niepełnosprawni mogą
korzystać z niskopodłogowych
autobusów, a wkrótce, ak obiecuje MPK, zwiększy się liczba
niskopodłogowych tramwajów.

Głównym odbiorcą usługi „radio taxi” są osoby z dysfunkcją
narządu ruchu. Być może to
wpływa na dość małe zainteresowanie przewozem indywidualnym. Inne miasta posiadanymi
busikami dowożą również dzieci
niepełnosprawne do szkół, co
daje wykonawcy stałe źródło dochodów, ale niestety może prowadzić do blokowania dostępności usługi. Poznańskie busiki
miały na siebie zarabiać, zainteresowanie usługą nie jest jednak
największe. Obecnie jesteśmy w
trakcie analiz, szukamy rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć
koszt usługi i odciążyć użytkowników z tak wysokich opłat.

Mamy świadomość tego, że zbyt
wysoka odpłatność do niczego nie prowadzi. Postaramy się
znaleźć takie rozwiązanie, które
będzie satysfakcjonujące dla wykonawcy i osób niepełnosprawnych.
Inne zdanie na ten temat ma
właściciel Auto Koloru. W rozmowach z urzędami nie może
być sam i liczy na pomoc Czytelników „Filantropa Naszych
Czasów”. Wspólnie na pewno
osiągniemy sukces i „nasze” busiki będą naprawdę nasze i w
cenie dostępnej dla niepełnosprawnych.

EWELINA WĘGLEWSKA
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– Pół roku temu rozmawiałyśmy głównie o problemach
domów pomocy społecznej.
Szykowała się wtedy mała rewolucja w tych placówkach,
głównie w dziedzinie opieki
pielęgniarskiej. Jak to wygląda
obecnie?

Cel:
pomoc środowiskowa

– Zmieniło się na tyle, że prawie wszystkie domy mają już
stałe zezwolenie Wojewody na
prowadzenie swojej działalności. Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Ugory, w którym
właśnie rozmawiamy, do końca
roku też otrzyma takie zezwolenie. W ten sposób osiągniemy
wymagany poziom jakości, który pozwala na funkcjonowanie
domów. Teraz będziemy mogli
pomyśleć o rozwoju tych placówek. Wzrasta zapotrzebowanie
na nie, dlatego samorząd miejski musi pomyśleć, co i jak robić
dalej. Czy dalej rozwijać domy
pomocy społecznej, czy może
zakłady opiekuńczo-lecznicze?
Ze wstępnej analizy wynika,
że musimy położyć nacisk na
rozwój zakładów opiekuńczo-leczniczych. Musimy też skupić uwagę na rozwoju usług w
miejscu zamieszkania. Trzeba
zatrzymać tych, których można, w ich własnych domach.
Nawet najlepszy dps nie zastąpi
własnego środowiska.

Z MARIĄ REMIEZOWICZ – dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Poznania rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA.

– Czy wobec tego jest szansa, aby opuściły dps-y osoby,
które się w nich znalazły,
mimo że jeszcze zupełnie dobrze funkcjonują? Ilu sprawnych 70 czy 75-latków traﬁa
do takich domów i czy są
wręcz „wypychani” przez rodziny?

system ﬁnansowania tych placówek. Rodzina często musi
ponosić wysokie koszty. Zależą
one od dochodów; gdy są niewysokie, ponosi je gmina. Ta z
kolei płacić nie chce, stara się
więc jak najmniej osób kierować do dps-ów. Twórcy nowej
ustawy myśleli zapewne dobrze,
ale gminy nie rozwinęły dostatecznie usług opiekuńczych w
środowisku. I właśnie nad tym
musimy pracować. Usługi muszą być zróżnicowane i indywidualnie dostosowane do potrzeb danej osoby. Dziś sytuacja
prawna pozwala na bardzo
szeroki rodzaj tych usług. Może
być nawet pomoc psychologa,
który przyjdzie do domu, odpowiednia domowa rehabilitacja,
usługi pielęgnacyjne, nawet pomoc w nawiązywaniu kontaktów na zewnątrz.
– Jednak ciągle brakuje na
to pieniędzy?
– Oprócz bariery ﬁnansowej
jest również „bariera ludzka”.
Brakuje rehabilitantów czy psychologów, którzy by czekali na
taką pracę.
– Czy to się może zmienić?
I kiedy?

potrzebne, ale przecież nie są
naturalnym, ludzkim środowiskiem. Wydłużył się okres życia człowieka, a więc i czas, w
którym potrzebuje on pomocy.
Jest jednak wiele osób starszych czy niepełnosprawnych,
które przy niewielkim wsparciu
mogą funkcjonować normalnie
w swoim środowisku. Teraz
musimy się skupić właśnie na
pomocy środowiskowej. To jest
nasz priorytet.
– Wróćmy do spraw dps-ów.
Niedawno telewizja i prasa
informowały, że Wielkopolski
NFZ jako jeden z siedmiu nie
będzie podpisywał kontraktów z pielęgniarkami środowiskowymi na pracę w dps-ach.
Jeszcze pół roku temu mówiło
się co innego. Praca pielęgniarek środowiskowych i spółek
pielęgniarskich w dps-ach
przedstawiana była w różowych barwach. Teraz nagła
zmiana frontu. Jak będzie rozwiązana ta sytuacja?
– Nie wiemy do końca, jak
zachowa się NFZ. My jesteśmy
w tej szczęśliwej sytuacji, że nie
zlikwidowaliśmy etatów pielęgniarskich w dps-ach i w zaistniałej sytuacji pewnie będziemy
musieli wrócić do starej formy
funkcjonowania. Jednak cały
czas piszemy do ministerstwa
Zdrowia oraz Ministerstwa Prac

y i Polityki Społecznej, aby ostatecznie rozwiązano tę kwestię.
Mieszkaniec dps-u nie może
podwójnie płacić za usługi pielęgniarskie i cierpieć z powodu
przepisów. Rozmawiałyśmy o
tym pół roku temu. Ministerstwa powinny się w końcu dogadać.
– Wiadomo, że jest kryzys.
W mniejszym lub większym
stopniu dotknął on każdej
dziedziny naszego życia. W
jaki stopniu odczuł go kierowany przez Panią wydział?
– W tym roku właściwie nie
odczuliśmy kryzysu. Obawiam
się natomiast roku przyszłego.
Już wiadomo, że wpływy pieniędzy do budżetu miasta są
mniejsze. Prezydent zapowiedział oszczędności i mimo zapewnień, że na pomoc społeczną środków nie zabraknie, boję
się, że i my w przyszłym roku
odczujemy kryzys. Nie potraﬁę
odpowiedzieć, w jakim stopniu,
bo budżet jest w trakcie ustalania. Dopiero w październiku
będę wiedziała, jaką kwotę
przydzieli wydziałowi Prezydent, jakie pieniądze można
będzie dzielić.
– Życzę więc, aby pomoc
społeczna i sprawy zdrowia
zbytnio nie odczuły kryzysu.
Dziękuję za rozmowę.

– Trochę się to zmieniło. Rodziny wahają się, czy oddać
babcię lub dziadka do dps-u,
odkąd w 2004 roku zmienił się

– To się musi zmienić. Ile
jeszcze możemy budować
dps-ów i zakładów opiekuńczo-leczniczych? Owszem, są

S

Nakrętki pomogą
Sebastianowi

ebastian urodził się z przepukliną
oponowo-rdzeniową, jest sparaliżowany od
pasa w dół i jeździ na wózku.
Rodzice nieustannie go rehabilitują za własne pieniądze.
Ale przez cały czas zbierają
fundusze na pomoc dla 2,5-letniego chłopca, bowiem
chcieliby zapłacić za ćwiczenia w wodzie za rok z góry.
Bardzo dobrym pomysłem na
pomoc dla Sebastiana okazała
się akacja zbierania nakrętek
od butelek. Na pomysł rozpropagowania nakrętkowej akcji
na cały kraj wpadli studenci z
Uniwersytetu Przyrodniczego
im. H. Kołłątaja w Krakowie.
Skopiowali go z Zachodu i teraz z powodzeniem koordynują pożytecznym zbieractwem.

Specjalistyczna
hydroterapia dla Sebastiana będzie
kosztowała około 3,5 tysiąca
złotych. Każda liczba zebranych nakrętek to duża pomoc.
Rodzice rozesłali apele do rodziny i znajomych, ale nakrętek jest ciągle za mało. Do akcji przyłączył się Urząd Miasta
Poznania. Jeden z pojemników
ustawiono w holu na placu

Kolegiackim 17. Można zebrać
u siebie, a później załatwić
transport do mamy chłopca,
która je przechowuje do momentu, aż zostaną wszystkie
zebrane.
Małgorzata Meller i Artur
Deckert, rodzice Sebastiana,
nie zdołają zgromadzić tyle
nakrętek i skrzynek, aby zapłacić nimi za pływalnię dziecka.

Niezbędna jest pomoc. Może
pomoże młodzież szkolna i
sklepy, które mają na stanie
uszkodzone skrzyneczki, nie
nadające się już do powtórnego wykorzystania. Mama Sebastiana czeka na informację;
gdy ktoś będzie chciał przekazać plastiki, powinien zatelefonować pod numer 507-227-617. awa

STRONA

PAŹDZIERNIK 2009

A

nna Grzybowska jest od
urodzenia osobą niepełnosprawną, poruszającą się na
wózku inwalidzkim. O kulach
może przejść z największym
trudem zaledwie kilka kroków. Od urodzenia też mieszkała wraz z rodziną (5 osób)
w maleńkim lokalu na drugim
piętrze starej kamienicy przy
ulicy Smolnej, z wejściem po
stromych i wąskich schodach,
z ubikacją na półpiętrze. W
takim to mieszkaniu Ania zajmowała pokoik o powierzchni
3 metrów kwadratowych. Tak
naprawdę była w tej komórce,
z powodu barier architektonicznych i swojej niesprawności ruchowej, po prostu uwięziona.
I oto od 20 maja tego roku
Ania mieszka w zupełnie nowym mieszkaniu: w pięknej
kawalerce, na parterze nowo
wybudowanego, uroczego architektonicznie bloku przy ulicy Okrzei. Parter jest wolny od
jakichkolwiek barier w rodzaju
schodów i progów. Ania swobodnie wyjeżdża i wjeżdża do
swojego mieszkania szerokim
korytarzem, przez odpowiednio szerokie drzwi. Kawalerka
ma sporą kuchnię, łazienkę i
balkon.
Jak doszło do tej tak radykalnej zmiany w życiu Anny Grzybowskiej?
Starania o samodzielne
mieszkanie dla Ani rozpoczęli
już przed trzema laty jej przyjaciele z Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu
(Ania jest jego członkiem), a
zwłaszcza prezes Zarządu
Głównego tej organizacji Mirosława Rynowiecka. Przyłączyła
się do starań Grażyna Brzostek
z Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Mieszkanie, znakomicie
przystosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, przyznał
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PO TRZECH LATACH STARAŃ WZINR

Ania w nowym
mieszkaniu

Ania w nowym mieszkaniu
Zakład Komunalnych Zasobów
Lokalowych w Poznaniu.
Dochód Ani to 504 złote renty inwalidzkiej. Nie byłoby zatem jej ładnie wyposażonego i
urządzonego mieszkanka o powierzchni 33 metrów kwadratowych, gdyby nie zainicjowana
przez WZINR pomoc wielu ludzi,
instytucji i ﬁrm. Na prośbę Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” ﬁrma
SANO – Nowoczesne Żywienie
Zwierząt Sp. z o.o. wpłaciła wymaganą kaucję mieszkaniową.
Na zakup mebli kuchennych,
lodówki, pralki, tapczanu, stołu, krzeseł, lamp i wielu innych
przedmiotów złożyły się pieniądze Fundacji im. Królowej Polski

Świętej Jadwigi, ﬁrmy Compsystem Pawła Wantowskiego,
Kancelarii Prawnej Szymona
Muszyńskiego, Rafała Rudnickiego i wielu innych darczyńców. Kazimierz Dopierała,
członek WZINR, postarał się o
kolorowy telewizor.

Ania przed kamienicą
na Smolnej.
wie składali i ustawiali meble,
zawieszali szafki kuchenne,
montowali pralkę, wykonywali prace porządkowe. Wiele
pomogła także Danuta Rasz z

Przeprowadzka. Pomagają osoby
z WTZ „Pawełek” w Owińskach.

W tym właśnie bloku przy ulicy Okrzei mieszka teraz Ania.

W przeprowadzce pomógł
Ani prezes Koła WZINR w
Owińskach Piotr Der i Aleksandra Jagodzińska – pracownik
tamtejszego WTZ „Pawełek”
wraz z jego uczestnikami, a
także Piotr Markiewicz. Wraz z
nim Marzena i Adam Kubiako-

WZINR i Witold Taczkowski.
Pomoc nadal będzie trwała.
Ania Grzybowska serdecznie
dziękuje wszystkim przyjaciołom, dzięki którym mieszka teraz pięknie i wygodnie. I na których zawsze może liczyć. mb
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XLIX DECATHLON OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sport bez barier

Dla sportowców z kaliskiej
placówki był to już czwarty
Decathlon. Poprzednie odbywały się w Sisak w Chorwacji, w Sopronie na Węgrzech,
oraz Odessie na Ukrainie. Organizatorem była organizacja
Integrative Meeting of Friends
z Austrii, z którą od pięciu lat

W

bardzo nietypowej formie
rehabilitacji społecznej i
ﬁzycznej wzięli udział uczestnicy z kaliskiego Warsztatu
Terapii Zajęciowej działającego przy Fundacji Inwalidów i
Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu. Był to
rajd rowerowy - forma aktywizacji osób niepełnosprawnych
do tej pory nie praktykowana.
Trasa Kalisz–Częstochowa
–Kraków liczyła ponad 300 kilometrów i została przebyta w
dniach od 22 do 30 sierpnia.
Oprócz aktywności ﬁzycznej,
której wymagała, miała również
wymiar edukacyjny, poznawczy
i społeczny.

utrzymujemy kontakt. Oprócz
ekip z Polski udział brały ekipy
z Węgier, Czech i Ukrainy. Imprezie towarzyszyła wspaniała
atmosfera, a bariery językowe
nie były dla nikogo przeszkodą.
Uczestnicy zawodów startowali w następujących konkurencjach: bieg na 50 metrów,

skok wzwyż, rzut kulą, rzuty
do kosza, golf, skok w dal, rzut
piłeczką, strzały na bramkę,
boccia. Wszyscy zawodnicy z
ekipy kaliskiej zdobyli medale,
których kolor zależał od łącznej punktacji w liczonej w poszczególnych konkurencjach.

MAREK KONWIŃSKI

I RAJD ROWEROWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szkoła
samodzielności
Tempo jazdy dostosowane
było do możliwości uczestników rajdu, a każde ciekawe
miejsce na trasie zostało zwiedzone. Tej szkole samodzielności, która jej uczestnikom
pomogła przezwyciężyć własne słabości i dysfunkcje i poznać swoje możliwości, towarzyszyła wspaniała atmosfera.
Mamy nadzieję że I Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych nie będzie ostatnim, i że
w przyszłym roku wspólnie
pokonamy równie ciekawą i
daleką trasę.

MAREK KONWIŃSKI

FOT. MAREK KONWIŃSKI

dniach od 16 do 19
sierpnia ekipa niepełnosprawnych sportowców z
kaliskiego Warsztatu Terapii
Zajęciowej, działającego przy
Fundacji Inwalidów i Osób
Niepełnosprawnych
„Miłosierdzie” w Kaliszu, wzięła
udział w Decathlonie, który
w tym roku odbył się w Gryﬁnie.

FOT. MAREK KONWIŃSKI
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szyscy wiemy, że nasze
dzieci mają za mało ruchu, szczególnie w miesiącach, kiedy nie ma wakacji.
Dzieci, mające poczucie humoru, nazywają same siebie
„kanapowcami” bądź „leniwcami”, niekiedy żartują, że są
„uzależnione od siedzenia”.
Takie uzależnienie grozi im
szczególnie w słotne dni, a
tych jest niemało. Wiadomo
– siedzą albo przed telewizorem, albo przed komputerem.
Najbardziej pragną, aby można było je połączyć, na zasadzie „dwa w jednym”.
Brak ruchu nie służy zdrowiu
– to żadne odkrycie. A jednak
niektórzy rodzice są bardziej zadowoleni, gdy ich dziecko cicho
siedzi w domu, niż gdy ugania
się z rówieśnikami. Może to
wynikać z troski o bezpieczeństwo dziecka, w takim wypadku
wskazany byłby ruch pod nadzorem osoby dorosłej. Istnieją
różne możliwości zapewniające
nie tylko swobodę ruchu, ale też
ćwiczące jego sprawność, a także piękno. Najprostszy jest dostęp do pływalni, nieco trudniejszy do zajęć z rytmiki czy tańca.
Prowadzone są też rozmaite
kursy oferujące pracę z ciałem.
Niektórym dzieciom trudno jest
z nich skorzystać, mam na myśli
dzieci z różnymi zaburzeniami

Ruch rozwijający

M

15 LAT „LUBONIANKI”

sza św. w sobotę 22
sierpnia w kaplicy Sióstr
Służebniczek Maryi rozpoczęła obchody 15 rocznicy
powstania Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubonianka” im. Bł. Edmunda
Bojanowskiego w Luboniu.

w rozwoju. Dla nich szczególnie godna polecenia jest Metoda
Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne. Także inne dzieci, np.
bardzo nieśmiałe, mogą dzięki
tej metodzie odnieść liczne korzyści.
Weronika Sherborne pracowała w Wielkiej Brytanii. Zaproponowana przez nią metoda
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem w wielu krajach,
czego owocem było założenie
organizacji zajmującej się szkoleniem terapeutów i dbającej o
poziom ich kwaliﬁkacji. W Polsce mamy niemałe grono wyszkolonych terapeutów, z prof.
Martą Bogdanowicz na czele.
Pominę tu teoretyczne podstawy metody, natomiast ważna jest przyświecająca jej idea.
Trafnie ujmuje ją Weronika Sherborne, pisząc: „Wszystkie dzieci
mają dwie podstawowe potrzeby: potrzebują czuć się w swoim
własnym ciele jak w domu oraz
umieć nawiązywać relacje”.
Idea ta jest realizowana w
sposób dla dzieci bardzo atrakcyjny.

I tak ćwiczenia można podzielić na kilka rodzajów. Pierwszy
rodzaj, to ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
rozwijające świadomość siebie.
Dzieci uczą się koncentrowania uwagi, wsłuchiwania się we
własne ciało, odczuwania go.
Efekty są znaczne: zwiększa się
samoakceptacja dzieci oraz ich
pewność siebie w sferze uczuciowej.
Następny rodzaj to ćwiczenia
rozwijające świadomość przestrzeni. Zwiększają poczucie
bezpieczeństwa, wzmacniają
pewność siebie w sferze ﬁzycznej, dzieci uczą się panować nad
tym co je otacza.
Kolejne ćwiczenia dotyczą
umiejętności wchodzenia w
interakcje z innymi ludźmi (jednostkami i grupą). Dzieci doświadczają bycia „z”, „przeciwko”
oraz „razem”. Te ćwiczenia uczą
zarówno ostrożności, jak zaufania, a ich szczególną wartością
jest rozwijanie poczucia radości
z bycia wśród innych.
Czwartą kategorią ćwiczeń,
będących ukoronowaniem po-

przednich, są ćwiczenia umożliwiające dzieciom twórczą ekspresję ruchu. Dzięki nim dzieci
przestają być zahamowane, stają się spontaniczne, zyskują na
poczuciu swobody.
Wszystkie ćwiczenia są dynamiczne i bardzo pomysłowe, a
korzyści odnoszą zarówno same
dzieci, jak też ich partnerzy w terapii, którymi często są rodzice.
Zazwyczaj mówią, że po kursie
prowadzonym tą metodą dzieci
stały się bardziej zdyscyplinowane i spokojne, a oni sami bardziej
wyrozumiali i pogodni.
Nie trudno też zaobserwować, że podczas ćwiczeń dzieci i rodziców cieszy wzajemna
bliskość, a większa zażyłość
między nimi utrzymuje się przez
długi czas. Tak więc warto,
aby dzieci razem z rodzicami
uczestniczyły w zajęciach prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego, bowiem ruch rozwija
nie tylko ciało, ale także rodzinną więź.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „DZIECI MAŁE I DUŻE.
JAK JE KOCHAĆ I ROZUMIEĆ”

Z potrzeby serca

Jubileuszowa uroczystość
odbyła się w świetlicy Zakładów „Luvena”.
W uroczystości wzięło udział
25 pocztów sztandarowych z
całego kraju, w tym 9 górniczych.

„Lubonianka” powstała 28
października 1994 roku. Na
koniec tego roku klub liczył 14
członków, którzy oddali honorowo 9,9 litra krwi. W roku
1998 zorganizowano pierwszą
zbiorową akcję poboru krwi.
Był to początek systematycznego oddawania krwi. Akcje
takie prowadzone są przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Poznaniu. W 2004 roku klub
na 10-cio lecie otrzymał nadany przez Zarząd Główny PCK

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Zebrani odśpiewali „Hymn
PCK”. Hymn ludzi, którzy z potrzeby serca pomagają innym

Poczty sztandarowe krwiodawców z całego kraju na obchodach
15-lecia „Lubonianki”.
sztandar oraz imię Bł. Edmunda Bojanowskiego.
Obecnie organizowane są 4
i 5 razy w roku zbiorowe ak-

cje pobierania krwi, na które
zgłasza się do 150 osób. Rocznie klub przekazuje około 300
litrów krwi na potrzeby lecz-

nictwa. Członkowie oddają też
krew na hasło „ratunek” zarówno na potrzeby lokalne jak
i ogólnopolskie. Klub liczy 146
członków. Organizuje konkursy plastyczne w przedszkolu,
imprezy integrujące środowisko krwiodawców i ich rodziny oraz promujące honorowe
krwiodawstwo.
Podczas jubileuszowej uroczystości było wiele przemówień, odznaczeń i listów gratulacyjnych m. in. od marszałka
województwa wielkopolskiego
– Marka Woźniaka, wicewojewody wielkopolskiego – Przemysława Paci i starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego.
Gratulacje składali też krwiodawcy ze Słowacji i Włoch, którzy wręczyli upominki krwiodawcom z Lubonia.

ROBERT WRZESIŃSKI
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CHOROBA PARKINSONA – SCHORZENIE ZWYRODNIENIOWE MÓZGU
Karolina
Kasprzak

Diagnoza i co dalej?

POZNAŃ

W

C

horoba Parkinsona jest
zaliczana do tak zwanych
schorzeń zwyrodnieniowych
mózgu. Po raz pierwszy została opisana przez brytyjskiego
lekarza Johna Parkinsona w
1817 roku. W ciągu następnych
150 lat naukowcy starali się
dociec przyczyn i sposobów leczenia choroby, którą na cześć
odkrywcy nazwano chorobą
Parkinsona.

Najważniejszym procesem,
dokonującym się w mózgu
chorego człowieka, jest stale
postępujący zanik komórek nerwowych stosunkowo niewielkiej
części, określanej istotą czarną.
Znajduje się ona w tak zwanym
śródmózgowiu pnia mózgu.
Komórki obumierające wskutek choroby Parkinsona mają w
warunkach prawidłowych zasadnicze znaczenie dla ruchu
zależnego od woli człowieka.
Dostarczają one do wielu obszarów mózgu substancji zwanej
dopaminą, dzięki której przekazywane są impulsy nerwowe
służące poruszaniu się.
Najczęściej pierwsze objawy
choroby Parkinsona występują
pomiędzy 50 a 60 rokiem życia.
Początek choroby wiąże się z
pogorszeniem sprawności ﬁzycznej, spowolnieniem ruchowym i zaburzeniem postawy
ciała. Dołącza się do tych objawów również szereg innych,
takich jak: spadek ciśnienia tętniczego, spowolnienie myślenia,
zaburzenia pamięci i orientacji
przestrzennej, zaburzenia funkcji pęcherza moczowego, zaburzenia regulacji cieplnej ciała
oraz zaburzenia snu.
W większości przypadków
schorzenie to odznacza się także zwiększonym napięciem mięśniowym i drżeniem kończyn.
Choroba Parkinsona zwykle
postępuje powoli, choć zdarzają się również sytuacje, kiedy
mimo leczenia stan zdrowia
chorego znacznie się pogarsza. Przebieg choroby może
być rozmaity i żaden lekarz nie
jest w stanie przewidzieć, w
jaki sposób rozwinie się ona u

FOT. ARCHIWUM

Dotychczas nie ustalono przyczyn powstawania tej dolegliwości. Można jedynie przypuszczać, że istotną rolę odgrywają
dwa elementy: genetycznie uwarunkowana podatność i czynniki
zewnętrzne.
Stoją od lewej : Klara Popławska, Bogumiła Janicka,
Eugenia Jędrzejewska, Edward Michałowski. Siedzą od lewej:
Zdzisław Koper, Janusz Pawlak.
danego pacjenta. Bardzo ważne jest nie tylko odpowiednie
leczenie farmakologiczne, ale
przede wszystkim zaakceptowanie przez chorego faktu, że
choroba będzie mu towarzyszyć do końca życia.
Pomocne są w tym grupy
wsparcia i stowarzyszenia,
które umożliwiają wymianę
informacji, doświadczeń, wzajemną pomoc, zapraszają specjalistów z różnych dziedzin.
Jest to szczególnie cenne, gdy
dotyczy nowych leków, poradni parkinsonowskich czy też
możliwości rehabilitacji. Udział
w spotkaniach mobilizuje pacjentów ﬁzycznie i psychicznie,
pozwala walczyć z objawami
choroby. Ważnym wydarzeniem
dla osób chorych na Parkinsona
i ich bliskich jest organizowany
corocznie 11 kwietnia Międzynarodowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona.
Istniejące od 1999 roku Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób
z Chorobą Parkinsona aktywnie
uczestniczy w informowaniu
środowiska na temat choroby.
Członkami wymienionej organizacji są osoby dotknięte tym
schorzeniem, zarówno z Poznania, powiatu poznańskiego
jak i całej Wielkopolski. Obecnie
jest to 96 osobowa grupa. Założycielem Stowarzyszenia był
Zdzisław Koper. Organizuje ono
turnusy rehabilitacyjne i sanatoryjne, odbywają się spotkania z
lekarzami i psychologiem.

Celem Stowarzyszenia jest
reprezentowanie
interesów
jego członków oraz wyzwalanie inicjatyw osób z chorobą
Parkinsona, członków ich rodzin i opiekunów w kierunku
wszechstronnej rehabilitacji dla
utrzymania sprawności i zdolności do kierowania własnym
życiem. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez rozpowszechnianie wiedzy o chorobie Parkinsona i możliwościach
leczenia. Gromadzi publikacje,
organizuje wykłady oraz wymianę doświadczeń z innymi
instytucjami o podobnym zakresie działania. Współpracuje
m.in. z warszawską Fundacją
„Żyć z Chorobą Parkinsona”.
Prezesem Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Osób z Chorobą
Parkinsona jest Stanisław Grudziński. Wszystkie osoby zainteresowane, poszukujące wsparcia dla siebie albo bliskich, mogą
uzyskać szczegółowe informacje
pod adresem :
Wielkopolskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
w Poznaniu, ul. Słowackiego 8
(budynek Zespołu Poradni Specjalistycznych „Ellmed”), pokój
63 – parter
Dyżur w każdą środę
w godzinach od 11 do 13
tel. (061) 8 43 10 34
biuro@parkinson-poznan.pl
www.parkinson-poznan.pl

KAROLINA KASPRZAK

arsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu, prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych pod tą
samą nazwą, lecz z siedzibą
w Komornikach, to miejsce
doprawdy urzekające. A to
przede wszystkim dzięki gościnności i życzliwości jego
mieszkańców. Przy wejściu
powitali mnie uczestnicy „Promyka”, podając z serdecznym
uśmiechem dłonie. Jak widać,
nazwa placówki dobrze oddaje panującą w niej atmosferę.
Stowarzyszenie
„Promyk”
powstało w 2000 roku z inicjatywy jego prezesa Bogdana
Maćkowiaka oraz rodziców
dzieci
niepełnosprawnych.
Swym zasięgiem obejmuje
cztery gminy na terenie powiatu poznańskiego: Dopiewo, Komorniki, Stęszew i Buk. Celem
Stowarzyszenia jest integracja
osób niepełnosprawnych ze
społeczeństwem, pomoc w
uzyskaniu możliwie największej samodzielności w życiu
codziennym, a także kształtowanie pozytywnych postaw
społecznych.
Od 2002 roku siedzibą WTZ
„Promyk” jest budynek po dawnej Szkole Podstawowej w Dopiewcu.
– Pomieszczenia, które
otrzymaliśmy, wymagały przystosowania architektonicznego. Trzeba było zrobić podjazd
dla wózków, przystosować toalety, wyposażyć sale – mówi
Bogdan Maćkowiak. – Dzięki
wspólnemu wysiłkowi wszystkich zaangażowanych osób
udało się zrealizować ten cel
i wówczas przedstawiciel
Stowarzyszenia zwrócił się z
wnioskiem do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Poznaniu o pieniądze na prowadzenie Warsztatów Terapii
Zajęciowej.
W 2003 roku nastąpiło oﬁcjalne otwarcie Warsztatów,
których uczestnikami było
25 osób z różnymi niepełnosprawnościami. Obecnie grupa
warsztatowa liczy 30 osób.
– Lista oczekujących na
miejsce w naszym Warsztacie
Terapii Zajęciowej jest bardzo
długa i dlatego staramy się o
nowy obiekt od Agencji Nieruchomości Rolnych, mieszczący
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WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ „PROMYK” W DOPIEWCU

Blask codziennego życia

się w Konarzewie, aby zorganizować w nim drugi Warsztat
Terapii Zajęciowej, Hostel oraz
Zakład Aktywności Zawodowej
– dodaje rozmówca.

zajęciach warsztatowych osiągają wysokie wyniki w różnych
dziedzinach. Jednym z przykładów jest wyróżnienie, które
otrzymał w tym roku uczestnik VII edycji wojewódzkiego
konkursu plastycznego pod
hasłem: „Sztuka osób niepełnosprawnych” zorganizowanego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Warsztat Terapii Zajęciowej
„Promyk” prowadzi pracownie:
gospodarstwa domowego, plastyczną, komputerową, technik
twórczych, muzyczno-teatralną i ogrodniczo-bukieciarską.
Gama zajęć jest więc bardzo
szeroka. Każdemu z uczestników powierza się tutaj wykonywanie odpowiednich dla
niego zadań, każdy uczy się
samodzielności i radzenia sobie w codziennym życiu.

W tym roku Stowarzyszenie zainicjowało tygodniowy
wypoczynek w Mielżynie koło
Międzychodu, sﬁnansowany
w całości dzięki pieniądzom
zebranym podczas aukcji obrazów w Komornikach pod patronatem wójta Jana Brody.

Jak mówi Natalia – jedna z
uczestniczek: „U nas nikt się
nigdy nie nudzi, bo zawsze jest
coś do zrobienia”.
W każdą sobotę w WTZ-ecie
w Dopiewcu realizowane są
zajęcia rehabilitacyjne, w każdy
czwartek natomiast zajęcia z
hydroterapii. Oprócz tego Stowarzyszenie bardzo aktywnie
uczestniczy w rozmaitych imprezach integracyjnych, turniejach, olimpiadach, konkursach
i spotkaniach towarzyskich.
Każdego roku członkowie
Stowarzyszenia biorą udział w
Olimpiadach Specjalnych oraz
organizują corocznie Powiatowy Turniej Bocci i Powiatowy
Festiwal Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik”.
Sukcesy uczestników oraz
ich opiekunów potwierdzają
liczne nagrody, medale i dyplomy. Osoby uczestniczące w

Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Dopiewcu otrzymuje
wsparcie ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Urzędu
Gminy Komorniki oraz Urzędu
Gminy Dopiewo.
W najbliższym czasie uczestnicy, członkowie i terapeuci
planują wspólny wyjazd do
Wiednia w dniach od 26 do
29 września. Wspólnie świętują imieniny, urodziny, Dzień
Dziecka, wakacje, święta Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia i
inne.
Każdego, kto odwiedzi WTZ
„Promyk” w Dopiewcu, ogrzeje prawdziwy, ciepły promyk.
Blask codziennego życia. Bo tu
jest ciepły, rodzinny dom.
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Piotrusiu Der gratulujemy,
Bo pięciolecie
dziś świętujemy.
Całe Owińska
dzisiaj śpiewają,
Że pięciolecie
„Pawełki” mają.
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WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Dalej kochani

Dalej kochani
się rozwijajcie,
Grajcie w tenisa
i róbcie świece,
By Wasza sława
w krąg rozbrzmiewała
Tego Wam życzy
Prakseda cała.

T

akim to okolicznościowym wierszykiem, który
wzbudził salwy śmiechu i oklasków, dziękowali i gratulowali
Warsztatom Terapii Zajęciowej
„Pawełek” w Owińskach uczestnicy WTZ Stowarzyszenia
Kulturalnego im. Praksedy Lemańskiej w Dopiewie. Zresztą
nie tylko ten wierszyk był tego
dnia powodem do nieustającej
zabawy i radości podczas jubileuszowego festynu z okazji
piątych urodzin „Pawełka”, w
parku okalającym zabytkowy
pałacyk – siedzibę tej organizacji. Atmosfera była tak gorąca,
że na chłód i deszcz, chwilami
dość mocny, nikt nawet nie
zwrócił uwagi.
Piotruś Der z wierszyka to
oczywiście prezes Koła Wielkopolskiego Związku Inwalidów
Narządu Ruchu i wiceprezes
Zarządu Głównego WZINR, od
pięciu lat serce i mózg „Pawełka”,
na co dzień stale w nim obecny,
stale zajęty załatwianiem setek
jego spraw.
To on właśnie otworzył piękną
uroczystość pięciolecia, witając
osoby, które zaszczyciły ją swoją
obecnością. Była między innymi
wicestarosta Ewa Dalc, pełnomocnik prezydenta Poznania do
spraw osób niepełnosprawnych
Dorota Potejko, wicedyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Aldona Janyszak-Laska i prezes ZG
WZINR Mirosława Rynowiecka.
Jubileuszowy festyn z werwą i
humorem prowadził znakomity
konferansjer Ireneusz Lesicki.
Oprócz uczestników WTZetu,
którzy przyjechali z cytowanym
wierszykiem, w jubileuszowym festynie uczestniczył także Warsztat Terapii Zajęciowej
„Promyk” w Dopiewcu, grupa
podopiecznych
Goślińskiego

Przemawia wicestarosta Ewa Dalc. Z lewej Piotr Der,
z prawej – Ireneusz Lesicki.

Nikt nie zwracał uwagi
na deszcz…

Jubileuszowe torty.
Stowarzyszenia Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych, przedstawiciele kół WZINR w Gnieźnie, Śremie, Środzie i Wrześni,
członkowie tej organizacji w Poznaniu, liczni goście z powiatu i
gminy Czerwonak, no i przede
wszystkim mieszkańcy Owińsk,
zwłaszcza rodzice uczestników
„Pawełka”.
Piotr Der dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do
pięcioletniego rozwoju „Pawełka”, władzom powiatowym i
gminnym, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, darczyńcom, przyjaciołom, pomocnikom i rodzicom uczestników
„Pawełka”. Wszystkim jego pracownikom wręczył kwiaty i
upominki: Beacie Sosnowskiej,
Piotrowi Adamczakowi, Patrykowi Bratkowskiemu, Aleksan-

drze Jagodzińskiej, Marlenie
Giżyckiej, Leszkowi Kincelowi,
Beacie Kraus, Zuzannie Macko,
Grażynie Troszczyńskiej, Beacie
Weiss-Liberskiej, Milenie Wieczorek, Joannie Wojciechowskiej
i Małgorzacie Wołosz.
Piotr Der przyjmował kwiaty, pamiątkowe upominki dla
„Pawełka”, słowa uznania i gratulacje. Reprezentująca Zarząd
Powiatu Ewa Dalc oceniła w
swoim wystąpieniu Warsztat
Terapii Zajęciowej w Owińskach
jako jeden z najlepszych w powiecie poznańskim, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością intelektualną stają się w
coraz wyższym stopniu zdolne
do samodzielnego życia, co jest
w istocie ostatecznym celem
pracy tej instytucji.
Występowały zespoły arty-

styczne WTZetów i Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych. Firma
Swarożyc z Poznania dała pokaz strzelania z łuku, walki na
miecze, a nawet plucia ogniem.
Każdy mógł stanąć do konkursu
w rzucie piłeczką, strzałach na
bramkę, łowieniu rybek, lataniu na miotle. W loterii fantowej
wygrywały wszystkie losy. Były
stoiska z barwnymi wyrobami
plastycznymi WTZetów, w tym
zwłaszcza z kolorowymi świecami i ceramiką „Pawełka”, a
także z miesięcznikiem „Filantrop” – wydawnictwem WZINR
i książkami, wydanymi przez
Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”. Był
bigos, kiełbaski z rożna, żurek,
drożdżówki, napoje. We wszystkim pomagali harcerze z 17
Poznańskiej Drużyny im. Dezyderego Chłapowskiego, którym
organizatorzy festynu serdecznie dziękują.
Dorobek pięciu lat istnienia
„Pawełka” to między innymi 7
pracowni, z których dwie: stolarska i wyrobu świec, powstały w ubiegłym roku. Były liczne
wyjazdy, w tym zagraniczne,
zwłaszcza do Holandii, gdzie
„Pawełek” ma licznych przyjaciół. Odwiedzają oni często
WTZ w Owińskach, zawsze z
darami. Wyposażyli pokój relaksacyjny, przywieźli maszynę
do cięcia drewna, a ostatnio
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„PAWEŁEK” W OWIŃSKACH MA 5 LAT

się rozwijajcie…

Świece i pluszaki wykonane przez uczestników „Pawełka”.

Od prawej: Bogdan Maćkowiak – prezes Stowarzyszenia
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach,
Edmund Biniarz – wiceprezes Koła WZINR w Środzie
i Jerzy Skrobiszewski – prezes tej organizacji.

Uczestnicy WTZ Stowarzyszenia Kulturalnego
im. Praksedy Lemańskiej w Dopiewie.

FOT. (9X) MARCIN BAJEROWICZ

Zespół uczestników Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych.

Występ uczestników „Pawełka”.

Piotr Der przyjmuje gratulacje i kwiaty od Marii Pękali – prezesa
Koła WZINR w Śremie. Z lewej uczestniczki „Pawełka”
Kasia Kośmicka i Ewa Frankowska.

– nowoczesny sprzęt komputerowy. Nie sposób tu wymienić
wszystkich szczegółów holenderskiej pomocy. Uczestnicy
„Pawełka” biorą udział w większości imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanych
przez bratnie WTZety, organizacje pozarządowe, Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Samodzielnie dokonują zakupów, a wielu z nich dojeżdża
do „Pawełka” środkami komunikacji publicznej bez niczyjej
pomocy. Dzięki pobytowi tutaj
stają się osobami odważnymi,
otwartymi na kontakty z ludźmi, a to jest najistotniejszy rezultat pięciu lat pracy WTZ w
Owińskach. mb
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Dla kogo ten podjazd?
C

Przystosowano też i wybudowano podjazd do sklepu
medycznego, do którego jest
kilka stopni. Podjazd i podest
wybudowano z boku schodów i tak, że mam poważne
wątpliwości, czy jakiemuś
niepełnosprawnemu udało
się bez problemu z tego „dobrodziejstwa” skorzystać.
Rozmawiałem z pracownicą sklepu, która utwierdziła
mnie w moich wątpliwo-

D

zisiaj proponujemy wykonanie kilku ozdób na Halloween. Wprawdzie to pogańskie święto rozpowszechniło
się u nas dopiero w latach
90-tych ubiegłego wieku, ale
przecież już wieszcz Adam
Mickiewicz pisał o pogańskim
zwyczaju Dziadów i pod tym
tytułem napisał swój wielki
poemat narodowy. Polskie
Dziady więc to przecież nic
innego jak irlandzki czy amerykański Halloween.
W październikowe, już coraz
dłuższe wieczory zabawmy się
więc w przygotowanie ozdób
na to święto, aby w wigilię
Wszystkich Świętych zaskoczyć znajomych, przyjaciół i
sąsiadów.
Wykonanie
„strasznych”
ozdób jest proste. Każdy znajdzie coś dla siebie i swoich
możliwości.
Proponujemy
przygotowanie tradycyjnego
lampionu z dyni, witraża z
tego związanego z Halloween
warzywa i mrocznego magnesu na lodówkę. Nasze prace
zacznijmy od tradycyjnego
lampionu z dyni.

LAMPION Z DYNI
Materiały: Dorodna dynia,
ﬂamaster, nóż i duża łyżka do
wydłubywania miąższu

FOT. LECH MROCZKOWSKI

odziennie jeżdżę ulicą
Garbary w Poznaniu.
Mijam sklep ze sprzętem
medycznym na roku Krakowskiej i myślę o prawie
budowlanym. Zgodnie z
nim budynki, szczególnie
te użyteczności publicznej,
powinny być odpowiednio
przystosowane dla niepełnosprawnych. Nowe są tak
budowane, a stare przystosowywane.

ściach. Opowiedziała mi, jak
chciały z drugą koleżanką,
sprzedającą w sklepie, zjechać owym podjazdem elektrycznym wózkiem inwalidz-

kim. Zamiast swobodnego
zjazdu był olbrzymi wysiłek
i mocowanie się z wózkiem.
To dwie, sprawne przecież
osoby, a niepełnosprawny?...

Coś z niczego (8)
MROCZNY MAGNES
NA LODÓWKĘ
Magnes z nietoperzem może
być halloweenowym prezentem lub elementem dekoracji
mieszkania. Jeżeli szykujecie
w domu imprezę z okazji Halloween – to zabawa plastyczna
właśnie dla Was!
Wykonanie: Obcinamy górną część dyni. Wydrążamy środek. Malujemy oczy, nos, usta
i wycinamy w tych miejscach
otwory. Do środka wkładamy
świeczkę i lampion gotowy.

DYNIA WITRAŻ
Materiały: Czarny brystol,
pomarańczowa bibułka, nożyczki i klej.
Wykonanie: Na brystolu rysujemy kształt dyni. Wycinamy.
Taką samą dynię wycinamy z
pomarańczowej bibułki. Dynię
z brystolu wycinamy także w
środku. Sklejamy obie części
ze sobą. Wycinamy z brystolu oczy, nos i usta i naklejamy na bibułkę. Gotowy witraż
umieszczamy na oknie.

Materiały: Kartka papieru,
farby, pędzelek, pojemnik na
wodę, nożyczki, ołówek, taśma dwustronnie klejąca i magnes na lodówkę (w naszym
przypadku literka „L”).
Wykonanie: Na kartce szkicujemy skrzydła i tułów nietoperza. Wycinamy je. Sklejamy
skrzydła z tułowiem i malujemy czarną farbą, gdy wyschnie
domalowujemy białe oczy. Taśmą przyklejamy nietoperza
do magnesu i gotowe.
Życzymy pięknych „strasznych” ozdób na Halloween i
wiele zabawy przy ich wykonywaniu. Za miesiąc zaczniemy przygotowywać ozdoby
choinkowe.

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI

Czy stosowanie się do
przepisów musi być takie,
jak w przypadku sklepu przy
Krakowskiej? Załatwić sprawę, odnotować w sprawozdaniu i mieć święty spokój. A
że nikt z podjazdu nie będzie
mógł skorzystać lub będzie
miał poważne problemy, bo
ktoś zapomniał, że musi być
jeszcze funkcjonalność i logiczne myślenie? Nieważne,
przecież zrobiliśmy, co trzeba, a to tylko dla niepełnosprawnych…
Dopóki nie znikną bariery w ludzkich umysłach, to
będziemy odkrywać takie
kwiatki. Wystarczyłoby przecież tylko zrobić podjazd na
wprost wejścia do sklepu!
Czy tak trudno było uruchomić odrobinę wyobraźni?

LECH MROCZKOWSKI

Ostrożnie
za kierownicą

A

lkohol, brawura, brak wyobraźni, pośpiech – to
główne przyczyny wypadków
na drogach. Ich sprawcami są
osoby w każdym wieku, którzy nie przestrzegając przepisów narażają życie swoje oraz
innych. Oﬁarom wypadków
pomaga Stowarzyszenie na
Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga
i Bezpieczeństwo”.
Jedną z inicjatyw stowarzyszenia było przedsięwzięcie,
stanowiące odpowiedź na zatrważające statystyki wypadków,
w których oﬁarami są dziesiątki
tysięcy ludzi. Ich powrót do zdrowia nie jest tak łatwy, jak naprawienie drogi po wypadku. W
ramach tegorocznej letniej akcji
zbierano fundusze na pomoc
medyczną, prawną i psychologiczną poszkodowanym. Zainteresowani mogą włączyć się w
tę działalność awa
Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„DROGA I BEZPIECZEŃSTWO”
ul. Warszawska 39/41
61-028 Poznań
tel./fax 0-61 879 41 70
tel. 0-61 879 20 96
mail: oﬃce@drogaibezpieczenstwo.
org.pl
www.drogaibezpieczenstwo.org.pl
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sierpnia Koło Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Środzie zorganizowało doroczny
piknik w gospodarstwie agroturystycznym w Lutynia.
Jest to przepiękne miejsce,
położone z dala od zgiełków i
hałasu, w gminie Nowe Miasto
nad Wartą, w rejonie czeszewskiego parku krajobrazowego.
Udział w festynie brały zaprzyjaźnione koła z Owińsk i
Wrześni.
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PIKNIK KOŁA WZINR W ŚRODZIE

Rzut beretem
w Lutyni

Dla miłego spędzenia czasu
odbyły się konkurencje sprawnościowe: rzut beretem, łowienie ryb, slalom z piłeczką, rzut
do butelki i rzut do kosza. A dla
ciała, była grochówka z dużego kotła, kawa, drożdżówka
oraz kiełbasa z grilla. Do tańca
przygrywała orkiestra.

opuszczać gościnną Lutynię.
Do zobaczenia w tym miejscu
w przyszłym roku.

Czas szybko płynął, nadszedł czas rozstania. Żal było

PREZES KOŁA WZINR W ŚRODZIE

o tradycji weszły już wrześniowe biesiady seniorów
w Domu Pomocy Społecznej
na poznańskich Ugorach. Tegoroczna biesiada seniorów
była szczególnie uroczysta, bo
jubileuszowa – dziesiąta i przebiegała pod hasłem „Aktywny
senior”.
Reprezentacyjna sala DPS-u
pełna była mieszkańców i zaproszonych gości. Na imprezę
przybyły delegacje mieszkańców z domów w Poznaniu przy
ulicach Bukowskiej, Konarskiego, Zamenhoﬀa i zaproszeni seniorzy z MOPR ﬁlia Jeżyce.
Głównym organizatorem biesiady seniorów był MOPR Jeżyce
z dyrektor Jolantą Mikołajczyk
i kierownik Danielą Kazimierczak.
Imprezę uświetniły występy
artystów poznańskiego Teatru
Muzycznego, Duetu Magnus i
lidera „Trubadurów” Piotra Kuźniaka. Ten ostatni szczególnie
świętował jubileuszową biesiadę seniorów, bo jego występ

Uśmiechy jesieni
na wrześniowej imprezie też
był dziesiąty. Artysta otrzymał
specjalne podziękowania, a za
swoją wieloletnią działalność
charytatywną dla osób starszych
odznaczony został odznaką
„przyjaciel MOPR”. Oklaskom
publiczności nie było końca.
Atrakcją był tez występ Zespołu
Tańca Ludowego przy AWF, który poderwał seniorów i gości do
wspólnej zabawy.
W trakcie trwania biesiady
Zakład Opieki Długoterminowej
PROSPERUS w ramach proﬁlaktyki zdrowotnej prowadził bezpłatne pomiary cukru we krwi
oraz pomiary ciśnienia tętniczego. Chętnych do skorzystania z
takich badań było wielu. Seniorzy pytali pielęgniarki z PROSPERUSA o zdrowy styl życia. Pytania takie kierowano również do

FOT. (2X) LECH MROCZKOWSKI

D

JERZY SKROBISZEWSKI

przedstawicieli ﬁrmy REMES z
Opalenicy, którzy zaprezentowali uczestnikom imprezy swoje
wyroby zaopatrzenia medycznego.
Senior XXI wieku, to senior
aktywny, który wie jak dbać o
swoje zdrowie i kondycję. Chce
i umie to robić, jest otwarty na
świat i wszystkie jego uroki.
Tacy właśnie seniorzy biesiadowali we wrześniowy wtorek na
Ugorach.
Wszystko co dobre, jednak
szybko się kończy. Skończyła się
też i biesiada „Aktywny senior”,
ale już żegnając się, wszyscy
umawiali się na spotkanie za
rok. Gospodarz biesiady dyrektor

DPS Ugory Grzegorz Kozielski
na pewno nie odmówi gościny,
a pracownicy kierowanej przez
niego placówki zrobią wszystko,
aby impreza była atrakcyjna jak
zawsze.
W organizacji imprezy pomagali: Polski Komitet Pomocy Społecznej Poznań - Jeżyce,
Rada Osiedla Poznań – Jeżyce,
ﬁrma REMES Sp. z o.o. w Opalenicy, ﬁrma METRO GROUP LOGISTIC POLAND z Sadów koło
Poznania, ﬁrma Piekarniczo
– Cukiernicza M. i A. Liczbańscy z Poznania i palarnia kawy
ASTRA.

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI
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FESTIWAL PIOSENKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE WRZEŚNI

Na turystyczną nutę
się do występu. Nie było to łatwe, próby trwały od początku
maja. Każdego dnia, prawie
przez godzinę, najpierw w
Warsztacie w pracowni muzycznej, a potem na sali w
Szkole Podstawowej w Czeszewie uczestnicy przygotowywali dwie piosenki: „My
Cyganie” i „Autostop”. Nie lada
wyzwaniem było przygotowanie odpowiednich strojów
na występ. Najtrudniej jednak
było obudować wózek Czarka
tak, aby wyglądał jak samochód. W końcu się i to udało.
Nasza grupa ,,Action” występowała jako pierwsza, a
później dopingowaliśmy ko-

W

arsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni zorganizował I Festiwal Piosenki
Turystycznej Osób Niepełnosprawnych „Znów jestem dziś
w podróży”, który odbył się we
wrzesińskim Kinie ,,Trójka”.
W rywalizacji wzięło udział
sześć zespołów muzycznych
reprezentujących warsztaty
terapii zajęciowej i środowiskowe domy samopomocy z
Jarocina, Pietrzykowa, Gozdowa, Rudy Komorskiej, Wrześni i Czeszewa. Uczestnicy,
którzy występowali na scenie,
musieli się wykazać nie lada
umiejętnościami piosenkar-

skimi i aktorskimi. Każdy z
zespołów przygotowywał dla
siebie odpowiednią scenograﬁę i kostiumy. Występowi wokalnemu musiał obowiązkowo
towarzyszyć akompaniament,
na co najmniej jednym instrumencie muzycznym. Na
mini recital każdego zespoły
składały się dwie piosenki o
tematyce turystycznej. Występy uczestników oceniało pięcioosobowe jury, które brało
pod uwagę nie tylko wartości
muzyczne
wykonywanych
utworów, ale także wkład pracy, stroje i pomysłowość wykonawców oraz ogólny wyraz
artystyczny.
Do Wrześni na I Festiwal
Piosenki Turystycznej uczestnicy i terapeuci WTZ z Czeszewa pojechali autokarem.
Wcześniej grupa uczestników
pod kierunkiem pani Karoliny
i pani Darii przygotowywała

legów z innych ośrodków. Zajęliśmy drugie miejsce. Pierwsze zajął zespół gospodarzy
z WTZ we Wrześni ,,Prezes i
Spółka Jadą Na Wypoczynek”.
A trzecie miejsce zajęła grupa
,,Dziurawe Trampki” z WTZ w
Rudzie Komorskiej. Pozostałe
zespoły otrzymały dyplomy za
udział w konkursie. Uczestnicy festiwalu otrzymali pamiątkowe koszulki, ciepły posiłek oraz napoje. Okazało się
jednak, że istnieje problem z
dostępem do toalet dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Aby
tam dotrzeć, trzeba było pokonać strome schody i nawet
nie było nikogo, kto by tam
pomógł wnieść i znieść wózkowiczów. Szkoda, że o tym
zapomnieli organizatorzy, bo
Festiwal był naprawdę udany.

ZBIGNIEW STRUGAŁA
ORZECHOWO

M. Molenda-Słomińska
POZNAŃ

05.07.09.
LATEM ROZUM
PARUJE
I znowu w debacie temat seksu. Pytają się, czy wakacyjny
romans można usprawiedliwić
i dlaczego latem przestajemy racjonalnie myśleć.
Może w grę wchodzi sama
biologia, kiedy to nasi praprzodkowie kopulowali w czasie letnim w celach prokreacyjnych. W
lecie nasze organizmy są odporniejsze, silniejsze i bardziej wydajne niż w innych porach roku
i dlatego matka natura tak to
skonstruowała. Nawet dzisiejsze
badania potwierdzają fakt, że
dzieci spłodzone w miesiącach
letnich są zdrowsze. A skoro pochodzimy od małp, to instynkt
pozostał.
My mamy też rozum, tylko
że latem słońce nam podgrzeje
czaszkę i szelki zasad stają się
luźniejsze, moralność, o ile takową jeszcze posiadamy, zostaje
spuszczona ze smyczy i jak pies
cieszy się chwilową wolnością.
Usprawiedliwić się mamy
przed kim? Przed księdzem,
który celibat często ma w teorii?
Przed samym sobą? To my, ludzie, stworzyliśmy pewne granice, zasady. A mentalność nasza
jest taka, by z zasady łamać zasady. Romanse, tak jak wszystko inne, były, są i będą. Jedni się
bulwersują, inni się ekscytują.
Wszystko zależy od punktu widzenia i siedzenia. A gdy słońce
przygrzewa, zakładamy ciemne
okulary i udając chwilowe problemy ze wzrokiem, siadamy nie
na swoim łożu.

07.09.06.
DZIKI ZACHÓD
„…gdyby każdy Polak mógł
sobie kupić pistolet…”, to w niedługim czasie mógłby powstać u
nas Dziki Zachód. Niestety, nie
mamy tak dobrze jak Kanadyjczycy, którzy mają inne problemy
i inną mentalność. Funkcjonują
bez strachu o jutro i mają prawie
zawsze otwarte drzwi do swoich mieszkań. Na 10 milionów
rodzin 7 milionów posiada broń
palną, a co ciekawe, w Kanadzie
odnotowano jedno morderstwo
w ciągu trzech lat. Natomiast w
Stanach Zjednoczonych w ciągu roku zostało zabitych 11.127
osób. Tam dzieci zabijają dzieci.
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Słoneczny blog

09.06.09.
KOT TO NIE PIES
I PASZTETOWE
WSPOMNIENIA
A teraz trochę spuszczę z
tonu, bo mnie jeszcze posądzą,
że bawię się w profesora i poopisuję trochę parapet codzienności. Wspominając wcześniej,
że mamy w mieszkaniu kota
wielkości kulki, muszę teraz
sprostować, ze kulka przemieniła się w nitkę. Zwierzak rośnie jak na drożdżach. Śpi, je,
je, śpi i rozrabia. Megi zwiedziła
już wszystkie kąty, wszędzie jej
pełno. Przemieszcza się niemal
z prędkością światła. Chyba jej
jeszcze nie było tylko na lampie.
Rano robi nam pobudki, skacząc
po nas jakby miała zamontowane w nogach sprężyny. I faktycznie kot to nie pies. Nie przyjdzie

(26)

garnkach, albo demony dawały
czadu. Chyba mieli jakąś dyskotekę techno. Waliło tak, że cały
blok trząsł się. Pewnie niejeden
człek podskoczył w swym łożu.
Dawno już mnie burza nie obudziła. Przeważnie śpię jak zabita.
Nazajutrz w pracy wszyscy skarżą się na burzę i są niewyspani,
a ja spałam w najlepsze. Tym
razem i ja będę dziś chodzić po
ścianach z niewyspania.
FOT. OSKAR KIDA

Słynny wyskok dwóch nastolatków w 1999 roku w Columbine
High School w USA, gdzie chłopcy zaatakowali swoją szkołę i
zabili 12 dzieci, a 24 postrzelili.
Albo jak sześciolatek zabił swoją koleżankę z klasy, bo pistolet
wziął sobie od wujka. I jeszcze
wiele innych faktów, w które
aż nie chce się wierzyć. W kraju wolnym, w którym wszyscy
chcieliby być, pod skorupą statuy
rośnie coraz większy strach o
życie. I co z tego, że tam można
posiadać broń legalnie, jak nie
jest to gwarancją spokojnego
życia. Każdy może wycelować w
każdego. I wcale tu nie chodzi o
mieszankę etniczną czy historię.
Inne kraje też miały ją krwawą
(Japonia, Niemcy, Rosja... można by wymieniać dalej i dalej…).
Nie chodzi też o status społeczny, wychowanie czy IQ. To może
być kwestia kultury danego kraju
i kultury osobistej. Wyobraźmy
sobie, że rząd nam daje pozwolenie na broń. Cześć ludzi z przestępcami na czele poleciałaby do
sklepu po pistolet. Cześć kupiłaby na zasadzie: sąsiad ma, to ja
też, a cześć, by mieć do obrony.
I jeszcze można by wyodrębniać
następne części, ale czyż to nie
jest bez sensu? Nie mamy mentalności Kanadyjczyków i prawdopodobnie najpierw powybijalibyśmy wszystkich przestępców,
a później siebie nawzajem. A tak
żyjemy sobie nieraz jak Kargul
z Pawlakiem, ale żyjemy i nie
mamy Dzikiego Zachodu.
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do ciebie wtedy, kiedy go wołasz.
Nie weźmiesz go na kolana wtedy, kiedy ty chcesz i nawet nie pogłaskasz kota, gdy nie ma na to
ochoty. Święta prawda, że kot, to
indywidualista i to kot decyduje
kiedy ma ochotę wskoczyć właścicielowi na kolana. Tak więc
nadal uczę się kocich manier.
Po za tym od kilku dni mam
urlop. Myślałam, że chociaż wyśpię się, jak za starych dobrych
czasów w wakacje. Jest to niewykonalne jak się ma w domu
małego kota.
Dziś na śniadanie zjadłam
bułkę z pasztetem ”Podlaskim”.
I właśnie ten smak i to, że mam
wolne, obudziło we mnie wspomnienia sprzed prawie trzydziestu lat. Jak byłam na wakacjach
u dziadków, babcia często mi
robiła bułki z pasztetem. Uwielbiałam ten smak. Przez ten jeden
bodziec moja pamięć odtworzyła
dokładnie ów dzień. Jadłam śniadanie przy otwartym oknie, niebo
było błękitne, gruchały gołębie. Z
ogródka pachniało truskawkami,
a babcia miała fartuch w kratkę
i była cała szczęśliwa, że może
mi dać dokładkę, bo jako dziecko
byłam Tadkiem niejadkiem.
Jakie niesamowite jest to, że
nasza pamięć przechowuje takie
szczegóły sprzed tylu lat i że wystarczy tylko poczuć smak albo
zapach i już można odpłynąć do
przeszłości.

26.07.09.
TYDZIEŃ
PRZYJEMNOŚCI
Snuję się po domu jak cień.

Chyba mnie dopadła tak zwana
depresja pourlopowa. Trzy dni
temu wróciliśmy z nad Bałtyku i
nie mogę się przestawić na program „rzeczywistość”.
Pogoda była rewelacyjna, toteż w dzień w dzień byłam na
plaży. Moje kochanie stwierdził, że nie będzie chodził na
plażę, bo jest za dużo piasku.
No, można i tak. A ja miałam
piasek wszędzie, we włosach,
w uszach, w zębach i byłam
cała szczęśliwa. Upijałam się
słońcem i szumem fal i nic mi
więcej nie było trzeba. Chodziliśmy na długie spacerki,
niestety, nie zawsze brzegiem
plaży, bo było tyle ludzi, że nie
dało się przejść. Nie wiem, czy
taki stan rzeczy był z powodu
szczytu wakacyjnego i dobrej
pogody, czy z powodu tego, że
plaża się kurczy. Po raz pierwszy w życiu widziałam tylu
wczasowiczów. Ludzie leżeli
na plaży niemal jeden przy
drugim. Szok.
Po spacerkach lądowaliśmy
na smażonej rybce i na maczanych lodach. Wieczorami ze
znajomymi graliśmy w starego
jak świat „tysiąca” lub w Scrabble, by pobudzić do życia szare
komórki. I tak minął nam błogi
tydzień samych przyjemności.
Cóż, to, co dobre, szybko się
kończy….

18.08.09.
BURZA I ŁUGI-BUGI
Jest prawie trzecia w nocy,
albo, jak kto woli, nad ranem.
Obudziła mnie burza. Nieźle
tam na górze anioły dawały po

Kiedyś, jakieś piętnaście lat
temu, gdy mnie burza obudziła,
to nawet wiersz napisałam:

BURZA-ORKAN
Z nocy spokojnej
gdzie jeszcze sny bawią się
w berka
Majowy demon wtargnął do
nieba
Rozciął chmury
naśladując laser
Głosy armat wyciągnął spod
ziemi
Jak szalony koń deptał
drzewa
Zachłysnął się grzmotem
Kaszląc ciszej i ciszej
Na szybie wypluł łzy
Jak byłam dzieckiem, to latem,
po wyładowaniach atmosferycznych, gdy lało jak z cebra, wychodziłam z moim tatuńciem-wariatunciem przed dom, by po
prostu zmoknąć. Rewelacja – na
dworze gorąco i ciepły deszcz, i
orzeźwiający zapach powietrza.
Na obozach, jak w nocy zaczęło padać, to z dziewczynami
wskakiwałyśmy w strój kąpielowy i biegałyśmy w deszczu,
tańcząc ługi-bugi czy coś w tym
rodzaju.
Fajnie było być dzieckiem i nie
zastanawiać się, co wypada, a
czego nie wypada robić. Dorosłość ogranicza, zamyka nas w
jakieś idiotyczne schematy, które
paradoksalnie sami sobie narzucamy. Chowamy się pod parasolami dobrego smaku i coraz bardziej wykwintnych etykiet, nie
wiedząc, jak naprawdę smakuje
życie i deszcz…
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W

dniach od 17 do 21 sierpnia 57-osobowa grupa
Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło Lwówek
wraz z opiekunami wypoczywała w Ośrodku Wypoczynkowym „KAMA” w Mierzynie.
Sprzyjały nam wspaniała pogoda, czyste jezioro i piękny
las.
Opiekunowie starali się
bardzo urozmaicić pobyt
młodszym i starszym każdego dnia. Były więc kąpiele w
piasku i wodzie, tworzenie budowli na plaży z piasku, wieczorna dyskoteka połączona
z pasowaniem na podróżni-
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Kąpiele
w wodzie i piasku
ków oraz wielkie grillowanie i
wspólne śpiewanie piosenek.
Nie mogło również zabraknąć
wycieczki. Byliśmy w miejscowości Nowiny Wielkie, gdzie
zwiedzaliśmy Park Dinozaurów”, oprowadzani przez panią przewodnik, która opo-

wiadała o każdym eksponacie.
Te dni na bardzo długo pozostaną w naszej pamięci.
Ten wspaniały wypoczynek
mógł się odbyć dzięki ludziom
dobrej woli i sponsorom: Fundacji AMICIS z Wronek, Urzę-

Twoja obecność
nawet gdy jest noc
ciemna
wtedy też się nie boję
bo wiem że jesteś
gdzieś blisko
jak światło w moim
sercu
i zawsze
mam tę pewność
że żadna burza
nie straszna
kiedy ty jesteś ze mą
uciszysz morze
mego życia
nawet najbardziej
wzburzone
i dodasz mi siły
codziennie
aby znów wzlecieć
w górę
bym ciebie zawsze
szukał
i szedł wciąż twoją
drogą
KRZYSZTOF MURKOWSKI

dowi Miasta i Gminy Lwówek,
Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Bankowi Spółdzielczemu
w Nowym Tomyślu, BIOFARMowi Spółka z o.o. w Poznaniu
i Firmie Zborała w Nowym Tomyślu. bł

Nasza grupa
jest otwarta…
N

asza Grupa Wsparcia dla
Osób Niepełnosprawnych
powstała w Rogoźnie w 1998
roku. Została założona przez
śp. księdza kanonika Edmunda Ławniczaka oraz poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną
w Rogoźnie.

Na początku nasze spotkania
odbywały się w salkach katechetycznych imienia św. Jana
Bosko, mieszczących się przy
kościele św. Witta. Aktualnie
nasza siedziba znajduje się na
ulicy Fabrycznej 5. Pierwszą
opiekunką grupy była Justyna

Pilecka a później Danuta Olendrowicz oraz Monika Baronowska. Obecnie naszym opiekunem jest Grzegorz Miężalski.
Podczas naszych spotkań
panuje bardzo rodzinna atmosfera. Mamy także dużo zajęć
manualnych oraz kuchennych.
Posiadamy także świetlicę
komputerową. Bierzemy udział
w imprezach plenerowych i wycieczkach. Organizujemy pikniki dla członków grupy. Nasza
grupa jest otwarta na nowe osoby. Jeśli chcesz miło i przyjemnie
spędzić czas, zapraszamy.
Nasz adres:
ul. Fabryczna 5
64-610 Rogoźno
telefon 502-282-664
www.grupawsparcia.yoyo.pl

KRZYSZTOF MURKOWSKI
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kolejnych
odcinkach
naszego cyklu „Znane
i nieznane” chcemy pokazywać czytelnikom „Filantropa
Naszych Czasów”, że niepełnosprawność to nie jest wyrok ani koniec świata. Trzeba
tylko odważyć się i wyjść z
domu, a naprawdę świat stoi
przed wami otworem. Nie
jest prawdą, że zamknięte są
przed wami muzea i różne
miejsca, które warto zobaczyć.
Dzisiaj zapraszamy na wycieczkę do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie, które w tym roku obchodzi swoje 45 urodziny.
Szreniawa położona jest 16
km na południowy zachód od
centrum Poznania, przy linii
kolejowej
Poznań–Grodzisk
Wielkopolski–Wolsztyn oraz
przy szosach nr 5 Poznań–
Wrocław i nr 32 Poznań–Zielona Góra na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Dojazd do muzeum jest bardzo prosty. Możemy wybierać
pomiędzy pociągiem, autobusem podmiejskim z Górczyna
w kierunku Rosnowa, Rosnówka, Chomęcic i Konarzewa. Do Szreniawy można też
dojechać autobusami PKSu z
Poznania w kierunku Stęszewa, Kościana, Grodziska Wielkopolskiego, Leszna, a więcej
wszystkimi kursami osobowymi wyjeżdżającymi z miasta na
południowy zachód. Czas jazdysamochodem: minimum pół
godziny, zależnie od korków
na trasie wylotowej z miasta.
Wykorzystajmy ostatnie piękne, jesienne dni i ruszajmy do
Szreniawy.
Na zwiedzanie muzeum w
Szreniawie warto „zamówić”
sobie ładną pogodę. Duża
część ekspozycji jest bowiem
na świeżym powietrzu i szkoda byłoby ją pominąć przy
zwiedzaniu, a padający za
kołnierz deszcz nie należy
przecież do przyjemności. W
szreniawskim muzeum znajdziemy się na prawdziwej
polskiej wsi. Wśród bogatych
zbiorów muzeum, na ekspozycjach i czasowych wystawach każdy znajdzie coś dla
siebie.
Muzeum udostępnia zabytki
dotyczące dziejów wsi polskiej,
rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu całej
Polski. Przez ponad czterdzieści lat działalności zgromadziło około 20 tysięcy obiektów
muzealnych dokumentujących
kulturę materialną i duchową

NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA POWIATU POZNAŃSKIEGO
I WIELKOPOLSKI

Znane i nieznane

(5)

wielu pokoleń mieszkańców
wsi polskiej. Około 20 % posiadanych zbiorów jest eksponowanych w kompleksie
kilkunastu pawilonów wystawienniczych oraz w rządcówce. Zbiory sklasyﬁkowane są
w grupach takich jak kultura
techniczna rolnictwa, chów i
hodowla zwierząt, bartnictwo i
pszczelarstwo, hodowla roślin
i ogrodnictwo, chmielarstwo i
wikliniarstwo, transport wiejski
i komunikacja, przetwórstwo
i przemysł rolno-spożywczy,
rzemiosło wiejskie, łowiectwo
i rybactwo śródlądowe, etnograﬁa, historia i sztuka. Wybór
olbrzymi.
Atutem szreniawskiego muzeum jest to, że jest bardzo
przyjazne osobom niepełnosprawnym. Wózkowicze mają
wygodne podjazdy, a osoby
niedowidzące też zwiedzą muzeum bez problemów. Bariery,
ani te architektoniczne, ani
mentalne w Szreniawie nie istnieją. Myślę, że tak samo jest w
pięciu oddziałach terenowych
tego muzeum: w Swarzędzu,
Uzarzewie, Sielinku, Jaraczu
i Nowym Tomyślu. O tym jednak w następnych odcinkach
naszego cyklu.

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI
FOT. (3X) LECH MROCZKOWSKI
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Poznańska Słoniarnia
ie wszyscy wyjeżdżają do
dalekich, ciepłych krajów.
No bo i po co, skoro i u nas,
przynajmniej latem, coraz
częściej upały przekraczają
30 stopni, a w samym Poznaniu możemy zobaczyć zebry,
żyrafy, wielbłądy, a ostatnio
nawet słonie.
I właśnie Słoniarnia w Nowym Zoo przy ulicy Krańcowej
jest dzisiaj jedną z największych atrakcji dla zwiedzają-

cych nasze miasto. W całości
budynek ma ok. 3,5 tysiaca
metrów kwadratowych. Składa
się z pawilonu wewnętrznego
z wybiegami dla słoni, niewidocznych dla publiczności obszernych boksów sypialnych
dla zwierząt oraz 2,5 hektarowego wybiegu zewnętrznego z
basenem. Obecni jego mieszkańcy: 5-letni Yzik i 10-letni Ninio, to słonie afrykańskie, które
dotarły tutaj z węgierskiego
ogrodu zoologicznego, ale do-

FOT. ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

N

Platforma przy schodach umożliwia osobom
na wózkach inwalidzkich swobodne przemieszczanie się
pomiędzy poziomami trzypiętrowego budynku.
celowo ma tam zamieszkać
stado składające się z czterech
dorosłych samic, młodych i
samca.

Wybieg dla słoni.

niarni została zamontowana
platforma przy schodach, która
umożliwia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich swobodne przemieszczanie pomiędzy poziomami tego
trzypiętrowego budynku.

Nowe Zoo i Słoniarnia są
przyjazne osobom niepełnosprawnym. Nie ma tu żadnych
barier architektonicznych, a
oprócz standardowych podjazdów, specjalnie dla osób
niepełnosprawnych, w Sło-

W sezonie Zoo czynne jest
codziennie od 9:00 do 19:00.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA

Niezawodni krwiodawcy
P

oddających krew po raz pierwszy. Taką osobą był Wojciech
Gaertner, którego do udziału
wakacji zachęcili brat i dwaj
kuzynowie. Chce uczestniczyć
w kolejnych akcjach.

– Na honorowych krwiodawców zawsze można liczyć o
każdej porze dnia i nocy – powiedział wiceprezes „Lubonianki” Zbyszko Wojciechowski. – Dziękuję im z całego
serca.
Do „Lubonianki zapisało się
dwóch nowych członków. Nie
zabrakło też krwiodawców

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

odczas 46. akcji Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK „Lubonianka” im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu zorganizowanej w niedzielę, 30
sierpnia 126 krwiodawców (w
tym około 40 kobiet) przekazało 57,700 litrów krwi. Pobór
krwi przeprowadzono tradycyjnie w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Luboniu.

Sponsorów byli: Unilever
Polska, Spółdzielnia Pracy „Ziołolek” Poznań, Polcar Poznań,
RCKiK w Poznaniu, Urząd
Miejski w Luboniu.W przygotowaniu akcji pomagali: Maciej
Kubiś, Marcin Fojucki, Roman
Estkowski, Tomasz Estkowski
Zbyszko Wojciechowski, Ewa
Wojciechowska.
Prezes Jerzy Zieliński podziękował dyrektorowi SP nr
l Zbigniewowi Jankowskiemu
za udostępnienie sali gimnastycznej.

ROBERT WRZESIŃSKI
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towarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
i Ich Rodzin „Amikus”, które
prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej pod tą samą nazwą,
powstało 16 lutego 1998 roku z
inicjatywy rodziców młodzieży
niepełnosprawnej. Początkowo
utworzone zostało na bazie
klubu osiedlowego przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle
Młodych” w Poznaniu.
Od tamtego czasu minęło już
ponad jedenaście lat. Dzisiaj jest
to bardzo prężnie funkcjonująca
organizacja, której najważniejszym celem są działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Zarząd Stowarzyszenia w swej
codziennej pracy dąży przede
wszystkim do możliwie najpełniejszej integracji swoich człon-

ków ze środowiskiem lokalnym.
W ramach przyjętego programu
w WTZ „Amikus” prowadzona
jest rehabilitacja usprawniająca, funkcjonalna i społeczna.
Pracownicy „Amikusa” pragną
stworzyć podopiecznym takie
warunki, aby praca dydaktyczno-wychowawcza oraz terapeutyczna ukształtowała w nich
samodzielność, kreatywność i
zaradność życiową.
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W STOWARZYSZENIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I ICH RODZIN „AMIKUS”

Integracja, terapia,
rehabilitacja
Zajęcia w WTZ „Amikus” ukierunkowane są na przygotowanie
do podjęcia zatrudnienia i odbywają się w pięciu pracowniach:
umiejętności społecznych, komputerowej, krawieckiej, gospodarstwa domowego i plastyczno
– tkackiej. W zajęciach uczestniczy 25 osób w pięcioosobowych
grupach. Podczas warsztatów

można nauczyć się, jak korzystać z Internetu, obsługiwać
drukarkę, przyszywać guziki,
haftować, malować na szkle i
przyrządzać wyśmienite dania
kulinarne.
Zarząd Stowarzyszenia widząc potrzebę prowadzenia
zajęć terapeutycznych dla społeczności lokalnej osób niepełnosprawnych w gminie Rokietnica i za zgodą wójta gminy

nawiązał współpracę w ramach
projektu ﬁnansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w
Poznaniu pod hasłem: „Integracja, terapia i rehabilitacja osób
niepełnosprawnych z gminy
Rokietnica i okolic”. Zajęcia terapeutyczne odbywają się dwa
razy w tygodniu w Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi w
Napachaniu. W wyniku działań
wspierających powstało tam
Stowarzyszenie „RokTar” działający w obszarze dwóch gmin
– Rokietnica i Tarnowo Podgórne.
Ponadto
Stowarzyszenie
prowadzi Klub Seniora, gdzie
w ramach zajęć popołudniowych odbywają się spotkania
towarzyskie i zajęcia artystyczne dla osób starszych z
dzielnicy Chartowo. Zarówno

Warsztat Terapii Zajęciowej
jak i Klub Seniora współﬁnansowane są z środków Urzędu
Miasta Poznania.
„Amikus” organizuje także kilka razy w roku wystawy
prac plastycznych w Centrum
Kultury Zamek w Poznaniu,
Domu Kultury ,,Orle Gniazdo‘’,
szkole podstawowej, gdzie
społeczności lokalnej prezentuje swój dorobek plastyczny.
Organizuje też wycieczki do
muzeów, kina, teatru, wyjazdy
na turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy w miejsca kultu religijnego, i wiele innych ciekawych
atrakcji.
Prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus”
Elżbieta Suterska składa serdeczne podziękowania pani
doktor hab. inż. arch.Teresie
Bardzińskiej-Bonenberg, która
bezinteresownie
poświeciła
swój czas na pomoc w modernizacji architektonicznej lokalu
dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Amikus” oraz Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w
Poznaniu za zorganizowanie w
Kórniku w Hotelu ,,Daglezja,,
Obozu Aktywnej Integracji dla
uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej, przygotowujących
osoby niepełnosprawne do podejmowania zatrudnienia.
Wszystkim osobom zaangażowanym w niesienie pomocy
„Amikusowi” serdecznie dziękuje Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia.

KAROLINA KASPRZAK
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ni stają się coraz krótsze,
nadchodzą chłodniejsze
wieczory, niedługo przyjdzie
jesień, a z nią deszcze i chęć
na ﬁliżankę pachnącej kawy
oraz dobrą książkę. Dziś polecam tomik wierszy poznańskiego poety Janusza Sauera
„ Koła na wodzie”. Przeczytałam go jednym tchem, ale do
niektórych wierszy będę jeszcze wracać.

PAŹDZIERNIK 2009

KSIĄŻKA

Poszukiwanie
miłości

Tadeusz Żukowski w swoim komentarzu do tej pozycji
napisał o Januszu Sauerze,
że to prawdziwy poeta, który
nawet w niemiłości – Miłości
poszukuje. Interpretację wierszy pozostawię czytelnikom,
ich odbiór zależy przecież
także od osobistych przeżyć i
skojarzeń, wspomnę jednak,
że czytając uśmiechałam się,
było mi „ciepło i pluszowo”.

Jak wiele osób, próbowałam
niejednokrotnie przelewać na
papier swoje myśli, niektórych
swoich wierszy nigdy nikomu
nie pokazałam obawiając się
miażdżącej krytyki lub uśmiechu politowania.
Autor swoją twórczość
przesyłał uznanym polskim
poetom z prośbą o komentarz, a listy z ich opiniami
zawarł w tym właśnie tomiku. Niezwykle pouczającym i
interesującym było dla mnie
czytanie rad i uwag Leopolda
Staﬀa, Ernesta Brylla, Zbigniewa Herberta, czy Tadeusza
Śliwiaka. Zainspirowało mnie
to do odkurzenia swoich starych zeszytów i ponownej
oceny własnych prób poetyckich. „Koła na wodzie”, opublikowane przez Wydawnictwo
Kontekst w Poznaniu, wywołały we mnie wiele reﬂeksji i
wspomnień – gorąco polecam
te wydawnictwo.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA

Z

ostałaś złowiona w ten
kształt niedoskonały, pozbawiony proporcji i piękna.
Zaklęta w kamienne schody,
które do nikąd już nie prowadzą. Nie masz w sobie uroku
i wdzięku księżniczek zamkniętych na wysokich wieżach, lecz stokroć bardziej
od nich pragniesz być kochana. Codziennie sprawdzasz
czy nikt nie stoi pod twym
oknem.
Gramolisz się więc powoli, zupełnie bez gracji, a tam
dawno nie ma już nikogo. Jesteś niesłychanie śmieszna i
żałosna, w swym rozpaczliwym oczekiwaniu na to, co
spotkać cię nie może. Sama
doskonale o tym wiesz, lecz
porzucić świata złudzeń, nie
potraﬁsz. Marzysz, że za dzień,
miesiąc, rok, twe życie odmieni się. Szczęście będzie twym
udziałem, zasmakujesz go niczym dojrzałego owocu. Ale
czas ponagla coraz bardziej,
samotność już przegląda się w
twoim lustrze. Towarzyszy ci

Zaklęta
w monotonnym oczekiwaniu
na miłość.
Gdy noc ciemnym ptakiem
spada na miasto, siadacie przy
stole, twarzą w twarz. Samotność ma migdałowe oczy, liczy
zmarszczki wokół twoich ust.
Radość z soczystej zieleni wiosny zatruwa opowieściami o
zbliżającej się starości. Myślisz
sobie: to niemożliwe, przecież
jeszcze dziś rano byłam młoda.
Pamiętasz doskonale, zeszłego
lata miałaś dwadzieścia lat, i
sukienkę w zielone groszki. Jak
to się mogło stać, że ta kobieta z
fotograﬁi tak prędko przeminęła
i odeszła? Przecież ty nie umarłaś, wiedziałabyś chyba o tym…
Ona była tobą, jeśli jej już nie
ma, to kim ty jesteś?
W myślach próbujesz oswoić

upływający czas. Starość i tak
zapuka do drzwi, taka jest kolej rzeczy. Twoje serce łomoce
niczym jaskółka uwięziona.
Powtarzasz: nie tak miało
być, przed chwilą miałaś jeszcze tyle planów. Wierzyłaś, że
mimo swej niepełnosprawności nie będziesz nigdy gorsza,
że w końcu zdobędziesz swoje małe wielkie szczyty. Teraz
wiesz jak boli utrata złudzeń,
ta zadra w sercu na zawsze
zostaje. Pytasz: kto skazał cię
na całą wieczność bezszelestnych męczarni? Tak będzie,
dopóki twe obłąkane serce,
które nie chce skapitulować
przed czasem, nie ustanie.
Bezlitosny czas, ograbia cię z
samej siebie. Ubywasz z każdym oddechem.

Pragnęłaś kochać, marzyć,
zaufać, po prostu chciałaś żyć.
Czy to aż tak wiele? Zerwana
struna drga w duszy przedwcześnie postarzałej kobiety,
w twym wnętrzu. Jesteś uboższa nie tylko o złudzenia. To,
co miałaś do zaoferowania innym, również odeszło nie wiadomo dokąd. Nie ma już dobra,
które kiedyś w tobie było, jego
miejsce zajęła ironia. Łzy wylane ukradkiem, zaczarowały
serce w twardy głaz. Masz w
sobie rytmicznie uderzający
kamień. Czekasz więc z samotnością, towarzyszką szarych godzin, na starość. Nawet
wcześniej niż się tego spodziewasz, wejdziesz w smugę
ciszy, most pomiędzy dziś a zawsze. Potem znów zostaniesz
zaklęta. Zamieniona w zimny,
nagrobny pomnik lub skrzyżowanie dwóch drewnianych
belek. Zaklęta na zawsze.

KATARZYNA KUSEK
GRABINY
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
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Eunika
Lech
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Tata mojego Kubusia

POZNAŃ

D

owiedziałam, że w przedszkolu był właśnie okres
urlopowy i gdy rano Witek z
Kubusiem i kołderką do leżakowania zajechali na miejsce, to
„pocałowali klamkę”. Witek nie
chciał mi o tym mówić przez
telefon, bo bał się, że przyjadę
z powrotem do Poznania.
Wziął więc urlop, aby opiekować się Kubusiem. Bardzo mnie
to wzruszyło. Tym bardziej, że
tak planował każdy dzień, aby
Kubusiowi dostarczyć rozrywki.
Dbał o niego naprawdę z wielka
starannością. Bardzo się przez
ten okres do siebie zbliżyli. Kuba
bardzo lgnął do niego, na pewno
brakowało mu ojca.
Nawet upodobnili się do siebie
wglądem. Oboje mieli okulary,
Witek zabrał go do swojego fryzjera i nosili te same fryzury. Gdy
czasem Witek zabierał go do
pracy, znajomi pytali go, dlaczego dopiero teraz powiedział, że
ma syna.
Postanowiłam jeszcze lepiej
go poznać. Zamieszkaliśmy
razem, bo po tych dwóch tygodniach nawet nie potraﬁłam Kubie wytłumaczyć, dlaczego nagle
nie ma być Witka przy nim.
Pomyślałam: po prostu zobaczy się, co będzie dalej. Znajomi
dziwili się trochę, że tak wcześnie zdecydowałam się na ten
krok. Niesłyszący na początku
sceptycznie przyglądali się Witkowi. Woleli chyba, żebym była
,,tylko dla nich”, ale po pewnym
czasie (dosyć długo to trwało) i oni bardzo go polubili. Był
uczynny i chętnie pomagał.
Zaczęłam odczuwać jego
wsparcie, nie jeździłam już do
Łodzi sama. Brał urlop i był z
nami przez cały czas. Pierwszy raz od urodzenia się Kuby
czułam się bezpiecznie. Było to
niesamowite uczucie. Teraz i ja
miałam kogoś przy sobie.
To na prawdę była wielka ulga.
Moich problemów było jakby o
połowę mniej. Nie byłam już zdana wyłącznie na siebie. Zmienialiśmy się ,,dyżurami” przy Kubie.
Gdy ja spałam, on był przy nim.
Samemu jest naprawdę ciężko.
Maraton wytrzymałości. Do tego
dochodzą jeszcze emocje, złe
emocje, strach, którym nie można z nikim się podzielić. Wiele
dla mnie znaczyła ta zmiana.
Witek zostawał ze mną w hotelu
dla matki i dziecka. Zazwyczaj
ja siedziałam u Kuby w nocy, a
Witek w dzień. Wystarczało nam
więc jedno miejsce do spania.

Witek spisywał się naprawdę
wspaniale. Nie spuszczał z Kuby
wzroku, bawił się z nim, wymyślał zajęcia, aby czas dziecku
się nie dłużył. Teraz to ja byłam obiektem zazdrości innych
mam. Wielokrotnie podchodziły
do mnie i mówiły, że naprawdę mam wspaniałego męża,
aż miło popatrzeć. Zazwyczaj
nie mówiłam wtedy o naszych
przejściach. Zdarzało się jednak,
że w którejś z matek widziałam
dawną siebie. Samotna, zapłakana, bezradna, bez nadziei i
wsparcia.
Wtedy odważnie przyznawałam, że Witek nie jest biologicznym ojcem Kuby, nie jest moim
mężem, ale jest tatą, którego
znalazłam dla mojego syna.
Było tak właśnie wtedy, gdy spotkałam pewną młoda dziewczynę z dzieckiem chorym nie tylko
na serce. Jej córeczka miała też
jakaś poważną wadę rozwojową. Prawie nie wychodziły z sali.
Jadły posiłki w odosobnieniu,
zauważyłam to. Świeżo jeszcze
miałam w pamięci, jak i ja nie
miałam czego do ust włożyć, jak
unikałam wzroku innych matek,
aby tylko się nie wydało, że… NIKOGO NIE OBCHODZĘ.
Postanowiłam zapukać do jej
sali i trochę pogadać. Dobrze
zrobiłam. Po tych wszystkich
doświadczeniach
życiowych
uaktywnił się u mnie chyba szósty zmysł. Na początku rozmowa była luźna – wiedziałam, że
nie mogę od razu pytać o takie

sprawy. Rozmawiałyśmy o sytuacji w szpitalach, o dzieciach.
Dowiedziałam się, że jest matką jeszcze jednej dziewczynki
– zdrowej. Sama zaczęła opowiadać o swoich problemach.
Rozumiałam ją doskonale.
Mąż nigdy nie odwiedził jej
w szpitalu. Gdy dowiedział się,
że córeczka jest poważnie obciążona, nie chciał jej oglądać.
Zostawił żonę i córkę na pastwę
losu. Dziewczyna zastanawiała
się co takiego zrobiła, co przeoczyła, będąc w ciąży, że dziecko
urodziło się takie chore. Nie mogłam opanować emocji. Dla czego zaraz twoja wina? Mąż nie
ma prawa sugerować ci takich
rzeczy. Może to jego wina? Może
niczyja? Ale dlaczego musi być
twoja?
To powszechne, że za chorobę dzieci wini się matki. Dlaczego??? Nie wiem. A przecież
mężczyźni też przenoszą geny,
choroby i wielokrotnie to ich nasienie jest przyczyną wielu chorób genetycznych potomstwa.
Czasami za chorobę odpowiada
przypadek. Nie należy się zadręczać pytaniami, kto zawinił,
czasu się już nie cofnie. Trzeba
raczej myśleć: co dalej, jak mogę
mojemu dziecku pomóc.
Szkoda, że ojcowie w takich
przypadkach zapominają, że
dziecko ma dwoje rodziców.
Opowiedziałam jej o mojej
sobie, że ja też doświadczyłam
wielu złych sytuacji.
Opowiedziałam jej o tym, co

przeżyłam w Warszawie w Centrum Zdrowia Dziecka, i jak toczyły się moje zmagania. Przede
wszystkim chciałam jej dodać
siły. Powiedziałam jej o tym, jak
sobie postanowiłam, że do póki
dziecko żyje, nie poddam się.
Że to pragnienie, aby Kubuś żył,
dodawało mi sił do walki. Czym
on stawał się silniejszy, tym i ja
rosłam w siłę. Oczywiście, bywały chwile zwątpienia czy załamania, ale robiłam wszystko,
żeby tego nie rozpamiętywać,
tylko iść do przodu, walczyć ze
strachem.
Witek był normalnym facetem. Nie lubił szpitali tym bardziej, że stosunkowo niedawno
przed naszym poznaniem umarł
na raka jego ojciec. Był przy nim
do końca. Rzucił pracę i wrócił z zagranicy, aby pomóc ojcu
ratować zdrowie. Nie udało się.
Starał się więc być podporą dla
matki i pomóc w wychowaniu
dużo młodszej siostry.
Los dołożył mu jeszcze mnie i
Kubusia. Pomimo to był w szpitalu i, zmagając się z męskimi
słabościami, ,,trzymał gardę”.
Wysłuchiwał innych rodziców.
Szczególnie panie lubiły z nim
rozmawiać. Potem opowiadał
mi to wszystko i mówił: kobiety są silniejsze, my tacy nie
jesteśmy, nie mam już sił tego
wszystkiego słuchać. Powtarzał
to i powtarzał, ale dalej siedział
z nami wszystkimi i słuchał,
czasem płakał. Denerwował się
i przeżywał każde badanie z podwójną determinacją. Bywało to
zabawne, bo mnie się zdawało,
że panikuję, ale on bił mnie w
tym na głowę, gdy trząsł się nad
każdą drobną sprawą i niemal
fruwał po szpitalnym korytarzu.
Kuba bardzo się do Witka
przywiązał. Trudne sytuacje
zbliżają. Ja również obdarzyłam
go zaufaniem. Razem chodziliśmy z Kubą na uroczystości w
szkole. Witek opiekował się nim,
gdy byłam w pracy i mogłam odciążyć już moich niesłyszących
przyjaciół. Był czasami bardziej
opiekuńczy niż ja i musiałam
czasami go hamować. Dmuchał
i chuchał na niego bez przerwy.
Miło było patrzeć na radość
Kubusia, gdy razem bawili się
„po męsku”. Jak uczył Kubę majsterkować, jak bawili się razem
autkami, co obojgu sprawiało
wieka frajdę, w przeciwieństwie
do mnie, bo przy tego rodzaju
zabawach czas niesamowicie
mi się dłużył.
cdn.
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Wolne
miejsca
W hostelu
S

Czy Janina zawiodła
jako matka?

towarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia
Psychicznego „Zrozumieć i
Pomóc” z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Garbary 47 informuje o wolnych miejscach
w Hostelu dla Osób po Kryzysach Psychicznych.
O możliwości zamieszkania
decyduje diagnoza zaburzeń
psychicznych,
bezdomność
lub wskazania do separacji od
dotychczasowego środowiska
pobytu, rokowanie na skuteczną rehabilitację w ciagu dwóch
lat, brak uzależnień, pochodzenie z Poznania lub powiatu
poznańskiego. Informacje pod
tel.: (061)8530 533, 0504 221
011 lub w siedzibie Stowarzyszenia.

KAROLINA KASPRZAK

Oczy dobrych
ludzi
Różowe ręce świtu
targają włosy
śpiącego miasta
daleko za plecami
pozostał rodzinny dom
Zmagając się
z codziennym
zadziwieniem
chronisz w garści
dojrzałe poziomki
Rady przyjaciół
okazują się
mało przydatne
Rozstajesz się z plikiem
zapłakanych kopert
bieda posypuje głowę
srebrem
Na żelaznym moście
rozmyślań
stoisz samotny
ocalasz głębię wiary
w dobrych ludzi
KRZYSZTOF GALAS
POZNAŃ

Henryk
Kubisztal
DREZDENKO

J

anina sięgnęła po torebkę, wiszącą na wieszaku
w korytarzu. Drżącymi rękami wysupłała z portmonetki
wszystko, co miała. Karol wyszarpnął pieniądze z ręki matki i po chwili już go nie było.
Janina oparła się o ścianę. W
głowie jej się kręciło, nie miała siły się ruszyć.
A potem płakała cicho, prawie bezgłośnie. Jej dziecko
podniosło na nią rękę! Mój
mały synek stał się... narkomanem! Miał kłopoty, potrzebował
pomocy, a ona tego nie zauważyła! Wyrzucała to sobie. Widziała już takie sytuacje w ﬁlmach, ale nigdy nie sądziła, że
mogą wydarzyć się w życiu. I to
w jej życiu! Karol był na głodzie
narkotykowym, szalał, kradł. A
ona do tego dopuściła. Co z
niej za matka?! Była już późna noc, gdy usłyszała dźwięk
dzwonka do drzwi. Zerwała
się natychmiast. Otworzyła i
ujrzała Karola nieprzytomnego, słaniającego się na nogach,
podtrzymywanego przez tego
jego kolegę i jego dziewczynę.
Janina poczuła, jak uginają się
pod nią nogi.
– Co się stało?! – krzyknęła.
– Chyba zemdlał – pisnął
chłopak wystraszonym głosem
i pchnąwszy Karola w stronę
ramion Janiny, uciekł po schodach w dół. Jego dziewczyna
pognała za nim Z niemałym
trudem udało się jej zataszczyć
zemdlonego syna na tapczan
w pokoju.
– Dziecko, dlaczego to robisz? Dlaczego...
Dotknęła jego ręki. Była
chłodna, więc przykryła nieprzytomnego Karola kocem.
Swojego małego, chorego
synka. Tak się bała! Zdawało
się Janinie, że Karol umiera.
Natychmiast wezwała pogotowie. Nie mogła pozwolić mu na
samobójstwo na raty. Musiała
ratować swoje dziecko!
– On jest pod wpływem sil-

nych środków odurzających,
ma zapaść – młody lekarz podniósł Karolowi powieki, wskazując Janinie źrenice wielkości
główki od szpilki. – Wyjdzie z
tego, ale musimy zabrać go do
szpitala na odtrucie.
Pozwolono Janinie pojechać
z synem. Całą noc spędziła
przy szpitalnym łóżku patrząc,
jak przez przezroczyste rurki miarowo kapie kroplówka.
Nasłuchiwała oddechu Karola,
który powoli się wyrównywał.
Teraz dopiero przyjrzała się
mizernej twarzy syna, czarnym
sińcom pod oczami. Serce Janinie krwawiło na widok wychudzonego ciała Karola. Wyglądał
jak ciężko chory człowiek. Dopuściła, żeby zrobił sobie taką
krzywdę. Jak to się mogło stać?
Zawiodła jako matka! Teraz już
wiedziała, że musi walczyć i że
nie poradzi sobie sama. Musiała szukać pomocy. Gdy do sali
wszedł lekarz, poprosiła o rozmowę.
– On jest już w znacznym
stopniu uzależniony – rzekł z
powagą. – Tu zwykła kuracja
nie pomoże, potrzebny jest
program odwykowy. Nie ukrywam, że będzie ciężko. Przede
wszystkim to syn musi chcieć.
– On jest jeszcze taki młody
– szepnęła Janina.
– Powinna pani jak najszybciej postarać się o nakaz leczenia z sądu rodzinnego – poradził lekarz.
Janina załatwiła to następnego dnia. Nie sądziła, że wszystko odbędzie się tak szybko, bez
zbędnych formalności. Sad nakazał Karolowi podjęcie leczenia w ciągu kilkunastu dni. Jeśli
nie zgłosi się na oddział dobrowolnie, zostanie dowieziony
siłą. Janina czekała, kiedy syn
odzyska świadomość na tyle,
by mogła z nim porozmawiać.
W końcu Karol otworzył oczy,
ale wciąż był otępiały. Nie mogła dłużej czekać z tą rozmową.
Nie było czasu do stracenia.
– Jeszcze masz szansę z
tego wyjść, synku, jesteś młody
– przytuliła go do siebie, całując jego mokrą od łez twarz.
– Wiesz, że mogę cię zmusić,
ale proszę, poddaj się leczeniu dobrowolnie. To nie takie

straszne, rozmawiałam z lekarzem.
– Boję się, mamo. Ty nie
wiesz jak to jest – Karol znowu był małym chłopczykiem,
któremu trzeba było w nocy
zostawiać zapaloną lampkę.
– Wtedy, gdy to przychodzi...
Gdy musisz wziąć, bo czujesz,
że inaczej zaraz zaczniesz
chodzić po ścianach.
– Już dobrze, kochanie, już
dobrze. – Janina obejmowała dygocące ramiona syna.
– Wyjdziesz z tego nałogu, nie
martw się.
Wiedziała, że musi teraz
przekonać Karola, że to jej
ostatnia szansa. Nie chciała,
żeby Karola zabierali z domu
na siłę. – Będę przy tobie, pomogę ci. Janina nie wie, jak
dała radę namówić Karola na
leczenie. Ale udało się. Traﬁł
na oddział psychiatryczny, specjalizujący się w terapii uzależnień. Lekarka zajęła się Karolem bardzo troskliwie. Chociaż
od tamtej pory minęło trochę
czasu, Janinę wciąż prześladuje ten widok: Karol wchodził
za pielęgniarką po szpitalnych
schodach. Wtedy odwrócił głowę, patrząc na Janinę z panicznym lękiem w oczach.
– Pomóż mi, mamusiu!
– krzyknął cicho, jakby szedł
na szafot. Janina usłyszała ten
rozpaczliwy głos i serce jej się
ścisnęło. Wiedziała jednak, że
nie mogła iść za nim. Trzymała się poręczy tak mocno, że
aż zbielały jej kostki palców.
Tamtej nocy Janina płakała do
rana.
Jednak szpitalne schody nie
były drogą do śmierci. Prowadziły syna Janiny do wolności,
do życia bez klejów i prochu.
Karol skończył leczenie po
roku. Wrócił do domu, zdał
maturę w szkole wieczorowej.
Wyrok za włamanie dostał
niewielki, w zawieszeniu. Sąd
też dał mu szansę. Janina stara
się jak najwięcej przebywać z
synem. Ograniczyła pracę, nie
bierze nadliczbówek ani godzin zleconych. Dobrze wie, że
jeszcze nie wygrała tej wojny
ze śmiercią, ale wie także, że
syn wybrał życie.
Koniec
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iedyś, za górami i rzekami,
żyła sobie Petronela i jej
koleżanka Zielonka. Mieszkały
w jednej wiosce, ale w osobnych domach. Któregoś dnia
Zielonka przyszła do Petroneli
i powiedziała:
– Cześć Petra. Co u ciebie?
– U mnie wszystko ok. A u
ciebie, Zielonka?
– U mnie też wszystko ok
– odpowiedziała Zielonka.
Były już w połowie rozmowy,
kiedy nagle Petronela zaproponowała:
– Mam pomysł!
– Jaki? – zapytała zaciekawiona Zielonka.
– Może się pobawimy, że pracujemy w szkole, w Mikilkowie?
– No dobra – powiedziała Zielonka. – Ale po chwili namysłu
dodała:
– Ale ja nie jestem małym
dzieckiem.
– No wiem. Ja też nie jestem
– zauważyła Petra.
– No więc czemu mamy się
niby bawić?
– Czemu nie? – zapytała Petronela. – Ja się z chęcią pobawię. Będzie śmiesznie.
– No dobra, niech już będzie
– powiedziała zrezygnowanym
tonem Zielonka.
Po chwili namysłu Zielonka
mówi:
– No to ja pracuję na żeńskim,
a ty na męskim rejonie, dobra?
– Dobra – odpowiedziała Petra i zaczęły zabawę.
Zielonka pracuje na żeńskim,
a Petra na męskim. Tak się bawią
i pracują, aż nagle, nie wiadomo,
w jaki sposób, naprawdę zostały
przeniesione do tego Ośrodka i
naprawdę tam pracują. Zielonka
wchodzi na żeński i krzyczy:
– Petra, teraz ty robisz wykład!
Usłyszały to dziewczyny z
drugiego piętra i z pokoju tysiąc
sto trzydzieści dwa na dole. Z
pokoju na dole wychodzi Lilly i
patrzy się na Zielonkę. Tak się
na nią patrzy i patrzy, lecz w
końcu mówi:
– Dlaczego pani krzyczy? A
tak właściwie to kim pani jest i
co tu pani robi? Jaka Petra?
Zielonka, w przeciwieństwie
do Hermiony, która otworzyła
usta, patrzy się na Lilly i pyta:
– Gdzie ja jestem? Co się stało?
Nagle zdała sobie sprawę, co
naprawdę się stało i krzyknęła:
– Jestem w żeńskim internacie! Aaaaaaaaaaa!!!
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Wehikuł czasu

Publikujemy nowe opowiadanie widocznej na
zdjęciu 14-letniej autorki
Angeliki Prymus, uczennicy Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla
Dzieci Niewidomych w
Owińskach koło Poznania,
znanej już naszym Czytelnikom. Śpiewa w znanym
zespole muzyczno-wokalnym „Dzieci Papy” pod kierunkiem Henryka Weredy.
Nie widzi od urodzenia.
Kocha śpiewać, grać i rysować, a zwłaszcza pisać
opowiadania.
– Żeński internat nie jest wcale taki straszny – zauważyła
pani Ikra Skurczek, która przyszła zobaczyć, co się dzieje.
Nagle wszyscy, którzy zdążyli
się zebrać na miejscu zdarzenia, czyli cały internat, usłyszeli
krzyk dziecka:
– Ja mam dziesięć lat! – krzyczy dziecko, w którym Zielonka
rozpoznała Petrę.
– Ja też tyle mam, ale zostałyśmy przeniesione w czasie
wstecz – wyjaśniła Zielonka, a
potem dodała:
– I to o czterdzieści lat!
– Lat? Co? O co im chodzi? –
pyta zdziwiona pani Ikra, która
nic z tego nie rozumiała.
– Im po prostu chodzi o to, że

użyły wehikułu czasu i przeniosły się nim do lat dziecięcych
– wyjaśniła Lilly, a potem znów
usłyszeli krzyk Petroneli:
– O nie! Ja jestem znowu
dzieckiem! Nieeeeeee!!!
– Ja też i trochę mi z tym…
– zaczęła Zielonka, ale nagle
urwała, bo zobaczyła coś zdumiewającego razem z innymi.
Zobaczyli Petrę, która uniosła
się do góry i zaczęła lecieć w
kierunku całego tłumu, który to
oglądał.
– Ja latam, ja latam, ja latam!
– krzyknęła Petra. – Aaaaaaaa!!!
Ja lecę!!!
– Ja też lecę!!! Ratuuuuuunku!!! – wrzasnęła Zielonka, która też nagle uniosła się do góry.
Tłum, który to przedstawienie
oglądał z zainteresowaniem,
wrzasnął nagle:
– Co za dzieci!!! Małe dzieci!!! Co wy tu robicie?
– Nie wiemy, co my tu robimy. Nawet nie wiemy, jak się tu
znalazłyśmy – odparły chórem
Zielonka i Petra, lądując koło
schodów na drugim piętrze.
– A może, jak powiedziałam,
użyłyście wehikułu czasu? – zapytała Lilly, która wyraźnie postanowiła tego dowieść.
– My naprawdę nie wiemy,
jak się tu znalazłyśmy – odparły
chórem.
– Zaraz zobaczymy i się dowiemy, czy mówicie prawdę
– rzekła Lilly.
– Co chcesz nam zrobić? – zapytały oburzone.
– Wy same wiecie dobrze, co
ona chce zrobić – rzekła Hermiona.
– Nie, nie wiemy – powiedziały.
– Czyżby? Zaraz to sprawdzimy – rzekła Lilly, wyciągając z
kieszeni dziwne urządzenie.
– Co to jest? – zapytały zaciekawione dzieci-doroślaki.
– Zobaczycie – rzekła Lilly, a
potem podniosła to coś do góry
i mruknęła:
– Lasco metri.
Dopiero wtedy się okazało, że
to nie jest urządzenie, ale coś,
co do złudzenia przypominało
ogon kota, lecz tak naprawdę
było różdżką. Z końca różdżki wyleciało kilka czerwonych
iskier.
– Co się dzieje? Co się dzieje?
– było słychać naokoło.

– Nic, nic takiego. Tylko chcę
po prostu je przekonać, że nie
wolno igrać z magią – wyjaśniła
Lilly.
– No właśnie! Lilly ma rację
– powiedzieli wszyscy.
– Ale my nic nie robiłyśmy –
zaczęły się tłumaczyć Zielonka i
Petra. – To przez przypadek.
– Tak, tak, tak. Myślicie, że w
to uwierzymy? – zapytała Hermiona.
– Prosimy, uwierzcie. My naprawdę… – zaczęła Petra.
– Spokój!!! – krzyknęła Lilly, a
wszyscy na nią spojrzeli.
– O co ci chodzi? – zapytała
jakaś dziewczyna.
– Zaraz zobaczysz – szepnęła Lilly, a potem zwróciła się do
wszystkich:
– Odsuńcie się, a na środek
niech wyjdą nasze dzieci-doroślaki.
Wszyscy jej posłuchali i rozstąpili się, aby wpuścić dwoje
dzieci na środek.
– Co mamy robić? – zapytały
chórem.
– Ustawcie się przede mną i
zamknijcie oczy – poleciła Lilly,
a one zrobiły tak, jak im kazała.
– Teraz pomyślcie sobie, co
robiłyście zanim się tu znalazłyście, a następnie powtórzcie
po mnie słowa – rzekła Lilly, na
której twarzy było wymalowane
ogromne skupienie. Dzieci-doroślaki pomyślały sobie i powiedziały:
– Zanim się tu znalazłyśmy,
to…
– Nie możecie tego wypowiedzieć na głos! – skarciła je Lilly,
która teraz była tak skupiona, że
było widać jej wszystkie żyły na
skroni.
– Jesteście już gotowe? – zapytała po chwili, a one pokiwały
potakująco głowami.
– No to teraz zaczynamy
– rzekła i zaczęła mówić:
– Lasco mitronile, kole losokila, niech przyleci do nas wielka
romonila.
Po tych słowach dała im znak,
aby powtórzyły. One więc zaczęły mówić:
– Lasco mitronile, kole losokila, niech przyleci do nas wielka
romonila…
cdn.
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Rozwiń skrzydła
W

IFOON zaprasza do udziału w projekcie „Akademia
Rozwoju Zasobów Ludzkich
NGO”. Projekt skierowany jest
do liderów, pracowników i
wolontariuszy wielkopolskich
organizacji
pozarządowych,
działających na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych
wykluczeniem.
Akademia to pierwsze tego
rodzaju nowatorskie działanie
na terenie Wielkopolski. Jej koncepcja powstała na podstawie
badań potrzeb szkoleniowych,
zgłaszanych przez organizacje.
Tematyka szkoleń została tak
dopasowana, aby przekazać
liderom i kadrze kierowniczej
wiedzę, umożliwiającą efektywne zarządzanie zespołem, rozwijanie organizacji i rozwiązywanie problemów personalnych.
Program opracowano tak, aby
uczestnicy szkoleń mogli pod

okiem specjalistów rozpoznać i
rozwinąć swój indywidualny styl
zarządzania.
WiFOON, znany z wysokiego
poziomu organizowanych szkoleń, także do tego projektu zaprosił renomowanych trenerów.
Cykl rozpoczyna się warsztatem
wyjazdowym „Równowaga w
pracy i w życiu”, przygotowanym
we współpracy z Polskim Instytutem Ericksonowskim. Warsztat składa się z dwóch edycji,
jednej dla liderów i koordynatorów oraz drugiej dla pracowników i wolontariuszy.
Podczas szkoleń „Lider NGO
– menedżer i wizjoner”, uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z rekrutacją,
prawem pracy praz motywowaniem pracowników i wolontariuszy. Nauczą się, jak wykorzystywać w codziennej pracy własne
narzędzia planowania i zarzą-

dzania czasem. Podczas sesji
warsztatowych będą uczestniczyć miedzy innymi w zajęciach
z komunikacji, kształtowania relacji w zespole i twórczego rozwiązywania konﬂiktów.
Możliwy jest udział w całości
lub w części projektu. Uczestnicy pokrywają niewielką część
kosztów szkolenia (45 zł za
dzień szkoleniowy). Osoby spoza Poznania będą mogły skorzystać z bezpłatnego noclegu. Więcej informacji oraz szczegółowy
program jest dostępny na stronie
www.wifoon.pl oraz pod numerem telefonu 061 825 96 97.
Projekt doﬁnansowany jest
z Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
i środków Miasta Poznania.
Przedsięwzięcie to patronatem
medialnym objęli PION i WÓTEZET. awa

Przyszli,
bo chcą pomagać
S

towarzyszenie na Rzecz
Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „Gen” z siedzibą
w Poznaniu zorganizowało w
dniach 12 i 13 września pierwsze szkolenie z cyklu „Wiedza
specjalistów kluczem do samodzielnego życia”.
Celem wspólnego spotkania specjalistów – terapeutów
zajęciowych, lekarzy, logopedów, pracowników socjalnych,
pedagogów i psychologów
pracujących w środowisku
osób niepełnosprawnych było
poszerzenie wiedzy na temat
zaburzeń genetycznych, ich
etiologii oraz przyczyn powstawania.
W pierwszym dniu szkolenia
słuchacze poznali zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych i współpracę różnych instytucji na rzecz osób
niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. Zagadnienia te omówiła mgr Zoﬁa Fiałkiewicz – socjolog, pracownik
organizacji pozarządowej.
Prawne aspekty niepełnosprawności przedstawił mgr

Marcin Józeﬁak – prawnik Kancelarii Radców Prawnych, specjalizujący się w zagadnieniach
związanych z medycyną i niepełnosprawnością.
Uczestnicy kursu mogli uzyskać podczas wykładu cenne
porady prawne, dotyczące różnych sytuacji, jakie często pojawiają się w rodzinach.
Z kolei podstawy genetyki
medycznej interesująco przybliżył dr hab. nauk medycznych, lekarz genetyk i okulista
Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu – Maciej Krawczyński, prof. UM.
W drugim dniu natomiast
beneﬁcjenci szkolenia odbyli
ciekawą podróż po obszarach
fascynującej dziedziny, jaką
jest pedagogika specjalna.
Przewodnikami tej wyprawy
byli mgr Katarzyna i Krzysztof
Lausch, pedagodzy specjalni ze
specjalnością rewalidacja osób
z upośledzeniem umysłowym.
Na co dzień pracują w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 im.
Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu.

Elementem dwudniowego
szkolenia były nie tylko wykłady, ale również ciekawe dyskusje, które pozwoliły uczestnikom na wzajemną wymianę
spostrzeżeń i doświadczeń.
Wiedzę zdobytą podczas kursu będą mogli wykorzystać w
pracy zawodowej z osobami
niepełnosprawnymi, a co za
tym idzie – kompetentnie im
pomagać.
We wrześniowym numerze
„Filantropa” została zamieszczona szczegółowa informacja
dotycząca
organizowanych
szkoleń wraz z planem zajęć i
terminami spotkań. Zainteresowanie szkoleniem przerosło
oczekiwania organizatorów.
Kontakt:
Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci z Zaburzeniami
Genetycznymi „Gen”
tel. (061) 870 77 21
607 222 721
e-mail: gen@gen.org.pl
strona internetowa:
www.gen.org.pl

KAROLINA KASPRZAK

Maciej
Sieradzki
POZNAŃ

I.
Oczekując w kolejkach do
lekarzy, w tym między inymi
do doktora Warpechowskiego,
czy też w urzędach i sklepach
– naturalnie ze mną w wózku – Mama dowiadywała się
o różnych sprawach. Miała za
mało pieniędzy, żeby kupować
gazety, a tym bardziej sprawić
sobie radioodbiornik „Promyk”
lub „Pionier”. Źródłem wiadomości były dla Niej głównie
żywe rozmowy z ludźmi.
Między gmachem Opery a
torami kolejowymi przy ulicy
Fredry w dół także i dziś rozciąga się w Poznaniu teren
parkowy. Tam z domu Mama
miała niedaleko, więc w tę
właśnie stronę często ze mną
udawała się, by spędzić parę
godzin na świeżym powietrzu.
Zimą, gdy śnieg posypał bielusieńki, od ulicy w dół robiło się
saneczkowe torowisko. Mama
sadowiła mnie na sankach i
dalejże! – ciągnęła mnie na tor
tuż przed Operą. Cóż to były za
zjazdy z Mamą jako pilotem!
W takich miejscach, głównie
wiosną i latem, spotyka się zazwyczaj wiele matek z dziećmi
– ich największymi skarbami
tego świata. I zawsze na gruncie wspólnych między nimi
doświadczeń szybko dochodzi
do rozmów, łatwo przeradzających się w ożywione dyskusje.
Toż właśnie w ich toku po
raz pierwszy usłyszała Mama
o uzdrowisku Busko w Górach
Świętokrzyskich i o istniejącym tam słynnym w tamtych
czasach sanatorium dla dzieci
chorych „Na Górce”. Ton opowiadań, którym moja Mama
się przysłuchiwała, przepełniony był optymizmem, niekiedy wręcz entuzjazmem.
Dzieci z dysfunkcjami neurologicznymi, zwłaszcza z zespołem Little’a, przyjmowano
tam z całego kraju na okres
średnio czterech lat. Opowiadano o różnych przypadkach
poprawy, z jakimi dzieci wracały po odbytym tam leczeniu. Mama o tym ponoć tak
cudownym miejscu nasłuchała
się w wielu doprawdy różnych
miejscach, między innymi w
tramwajach i sklepowych kolejkach.
Problem
Buska
stanął
wreszcie podczas jednej wizyt

STRONA

PAŹDZIERNIK 2009

Mama,
(31)
jaką pamiętam
PODZIELIĆ MIŁOŚĆ
u Doktora Warpechowskiego. Stwierdził, że skierowanie
warto wypisać niezwłocznie,
ponieważ proces kwaliﬁkacyjny trwa tam bardzo długo
i zawiadomienie o przyjęciu
może nadejść w przeciągu
roku, a nawet dwóch. Wypisany przez doktora wniosek o
leczenie wraz z odpowiednimi
dokumentami dotychczasowego postępowania medyczno-usprawniającego wysłała
Mama do sanatorium zgodnie
z jego wskazówkami i na adres otrzymany w rejestracji
przychodnianej. Nikt nie spodziewał się, iż zawiadomienie
nadejdzie już po kwartale z
terminem rozpoczęcia mojego
tam pobytu i leczenia. Miałem
zostać tam dowieziony w wyznaczonym dniu grudnia.
Można mówić o wyjątkowym zrządzeniu losu, że w
tym niezmiernie trudnym dla
Mamy momencie rozstania się
ze mną był z Nią ktoś dobry i
życzliwy, a jednocześnie ktoś,
kogo Ona znała ze szczególnego miejsca, jakim dla każdego na zawsze pozostaje ława
szkolna. Jasiu Wierzbiński
darzył wówczas swoją klasową koleżankę uczuciem, lecz
Mama moja w gimnazjum nie
zauważała go prawie zupełnie.
I On po latach tak bardzo mógł
Jej teraz służyć pomocą w tak
trudnej bez wątpienia chwili.
Oboje z Mamą odwieźli mnie
do Buska. Czułem się tak, jak
gdyby rzeczywiście byli moimi
rodzicami. Z Poznania do Buska-Zdroju koleją jechało się
wówczas grubo ponad dobę.
Przesiadki wraz z oczekiwaniami na kolejne pociągi trzeba było odbyć wpierw w Warszawie, a potem w Kielcach, w
samym zaś Busku przy dworcu
wreszcie dostać się na sanie
konne, by po śniegu sunąć nimi
jakieś dziesięć kilometrów do
dziecięcego sanatorium „Na
Górce”.
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dyrektorem był doktor ﬁlologii
klasycznej Brunon Czajkowski przy obecnej ulicy Romka
Strzałkowskiego (niegdyś ul.
Mylnej) [por. „Uczennica”, odc.
10 niniejszego cyklu, „Filantrop …”, nr 10 (143) 2006, s.19].
Muszę o Nim chociaż trochę
wspomnieć, albowiem przez
jakiś czas był przyjacielem
naszego domu i dużo dobrych
rzeczy oboje z Mamą Jemu zawdzięczaliśmy.
Odnalazł Mamę przy ulicy Dąbrowskiego, tam, gdzie
mieszkaliśmy, kiedy przeżywałem najmłodsze swoje lata.
Los chciał, że jakimiś kanałami – nie wiem już jakimi
– przypadkiem dowiedział się
o Mamie i o sytuacji, w jakiej
się znajdowała. O ile sobie dobrze przypominam, a nie znam
sprawy w szczegółach, z żoną
miał rozwód sądowy z racji jej
choroby psychicznej. Odwiedzał nas dość często, pomagając Mamie i mnie, jak tylko to
było możliwe.

W parku koło Opery. Z lewej moja Mama i ja,
z prawej znajoma pani z córeczką.
Busko, wyklarowała się w końcu nasza sprawa mieszkaniowa. Po kilkuletnich usilnych
staraniach wydział kwaterunkowy przy Libelta zawiadomił
Mamę o znalezieniu dla nas
obu miejsca w kolejce po przydział lokalu w blokach powstających na Ogrodach między
ulicą Szpitalną a Szamotulską.
W owym czasie teren to był
rzeczywiście peryferyjny, albowiem tramwaj dochodził
tylko do ulicy Polnej, a dalej
w kierunku zachodnim szły
może tylko jakieś autobusy na
Ławicę o ściśle określonych
godzinach. W obrębie dzisiejszego placu Waryńskiego pętla
tramwajowa powstała dopiero
podczas naszego już tam zamieszkiwania.

II.

Wiadomo już było, że mieszkać tam będziemy w bloku nr
5, którego dopiero co wznoszone mury dało się jedynie
oglądać z dala. W bloku nr
1, który już był wykończony,
Mama zapukała raz do mieszkania analogicznego do tego,
jakie miało przypaść w udziale
nam obu w piątce. Zakwaterowane tam było sympatyczne
starsze małżeństwo, które od
razu obdarzyło nas sporą gościnnością.

W tymże samym roku, w którym zakwaliﬁkowany zostałem
do sanatorium w uzdrowisku

W ten sposób mogliśmy „od
środka” przyjrzeć się takiemu samemu lokalowi, który

w domu obok na długo miał
stać się mojej Mamy i moim
pierwszym w życiu samodzielnym mieszkaniem. Minusów
nie zauważaliśmy żadnych,
zachwycał parter i wiążąca
się z nim łatwość dostania się
do domu oraz cisza panująca
wokół w przeciwieństwie do
gwaru arterii wielkomiejskiej,
jaką stanowiła niewątpliwie
ulica Dąbrowskiego w miejscu,
w którym dotąd wspólnie zamieszkiwaliśmy.
I pomyśleć, jak to się wszystko mojej Mamie dobrze poukładało. Przeprowadzka była
załatwiona na samego Sylwestra 1957/1958, a więc w tym
właśnie momencie, kiedy ja
przebywałem w Busku w sanatorium „Na Górce”. I był przy
Niej przyjaciel, który Ją przez
ten fatalny czas przeprowadził.
Gdybym ja był przy Niej i
gdyby Jasia przy Niej nie było,
zapewne też jakoś by się z tym
uporała, ale o ileż byłoby Jej
trudniej! Tak oto Mama sama
zamieszkała w nowej okolicy,
a mnie jeszcze przy Niej wtedy
jeszcze nie było.

III.
Jan Wierzbiński był kolegą
Mamy z czasów, gdy Ona uczyła się w latach 30. w ostatnich
klasach gimnazjum, którego

Z zawodu był kolejarzem,
nocami pracując bodajże jako
zastępca kierownika pociągów. Może w PKP piastował
jakąś inną funkcję – tego też
dokładnie już sobie nie przypominam. Znajomość z Janem
utrzymywała się jeszcze czas
jakiś – także wówczas, kiedy wróciłem z Buska o wiele
wcześniej, niż było to zaplanowane.
Wujka Jasia – bo tak od jakiegoś czasu się do Niego
zwracałem – osobiście zachowuję w jak najlepszej pamięci.
Wchodziłem wtedy w wiek, w
którym zaczynałem potrzebować kumpla, a On właśnie starał się koleżeńsko się do mnie
odnosić. Mama Janka nie do
końca chyba zaakceptowała.
„No cóż – idealiści w związki
małżeńskie nie wchodzą!” – jak
wyraziła się psycholog Krystyna Dembecka w jednej z wielu
z Nią rozmów, w których miałem szczęście uczestniczyć.
Sromotnie obawiała się tego,
iż gdyby weszła z kimś w trwały związek partnerski, często
dochodziłoby do sytuacji, w
których Ona musiałaby mnie
jako Jej jedynemu rodzonemu
i na dodatek choremu dziecku
poświęcić choć trochę mniej
uwagi. Podzielić miłość – to
był zawsze problem, z którym
Ona bardzo się zawsze liczyła,
kiedy zarysowywała Jej się perspektywa powtórnego wychodzenia za mąż.
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Fraszki
NIESTETY

SZMATA

Nie pomogą
Największe gabinety,
Gdy głowa ciasna,
Niestety.

Szmata kryształowi
Dowieść chce:
– Błyszczysz tylko
Dzięki mnie!

EFEKT

EDUKACJA

Moje skromne M-1
Zrobiono pałacem.
Czuję to wyraźnie,
Kiedy czynsz płacę.

Chociaż najgłośniej
Szumią bałwany,
Zostaje po nich
Tylko trochę piany.

Na poznanie świata
Ma za mało latek.
Więc na razie pilnie
Poznaje półświatek.

CIEKAWE…

POWÓD

KU UWADZE

Ciekawe, kto alimenty
Będzie płacił teraz,
Gdy dziecko z probówki,
A ojciec z komputera.

Nic nie umie, nic nie robi,
A wciąż jest na szczycie.
Wszak gówno nie tonie.
Czemu się dziwicie?

Taki na tym świecie
Panuje porządek,
Że musi być koniec,
Aby był początek

ODNOWA
Ciągle od-nowa.
Więc myślę ze strachem:
Czyżby już Syzyf
Był Polakiem?

LUKSUS

RACHUNKI
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Babunia ołówkiem
Liczy na papierze,
Dziadunio na palcach,
Wnuk na komputerze.

NOMINACJE

CZYŻBY…

Wielcy wniebowzięci
Znawcy od kultury
Mogą zrobić gwiazdę
Nawet z czarnej dziury.

Naskarżyło chłopię
Mamie we łzach całe,
Że pani mu w szkole
Postawiła pałę.

Fraszki

Z pastelowych aluzji
Aleksandra Wołosa.

PRZYWÓDCA

MAŁA CZARNA

Też kręci,
Jest liderem,
Choć nie jeździ
Rowerem.

Zaparzyła kawę
Dla pana służąca
I pan potem dmuchał,
Bo była gorąca.

FALSTART

PÓŁPRAWDA

Rzekł sprinter:
Wyrwałem…
Bo ktoś pierdnął
Przed strzałem.

Naga prawda
Sobie hasa,
Lecz nie całkiem
Na golasa.

BRZYDULA

KAMPANIA

Bywa również
Grzechu warta
Kiedy kiecka
Już zadarta.

Bardzo ładnie będą
Lać wodę, a potem
W politycznym bagnie
Obrzucać się błotem.
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***
cichnie pióro
choć atrament
chce krzyczeć
na papierze
zastygło pytanie
czy ktoś
będzie czytał
w erze komputerów
tylko komputery
człowiek
zostanie z pytaniem
być może
bez odpowiedzi
KAZIMIERZ GRACZYK

Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

– Panie mistrzu – zwrócił się
do Kowalskiego nowo przyjęty
do brygady ślusarz Zdunek – ten
majster z przewijarek to jakiś
dziwny.
– Który? – zapytał od niechcenia Kowalski, zajęty rysunkiem
części jakiejś maszyny. – No ten,
co ma kobiecy głos. Niby facet, a
głosik ma jak dziewczyna, delikatnie mówiąc. Chyba nie jest
gejem?
– A, chodzi o mistrza Kurzawę
– Kowalski ożywił się nagle.
Kto go znał, mógł się domyślić, że nowy dowcip zaświtał
mu w głowie.
– Mówisz, że dziwnie wygląda… Masz słuszność, cała jego
osoba to pewna tajemnica...
– Tajemnica?... Nie wypada
dopytywać się. Ale gdybym nie
wiedział, że to facet, to byłbym
pewien, że to przebrana dziewczyna.
– Powiedziałbym ci coś – powiedział tajemniczo Kowalski
– ale nie gniewaj się, zbyt mało
się znamy, nie wiem, czy potraﬁsz trzymać język za zębami.
– To prawda, majster – Zdu-
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Wew telewizorni
– bijom śmietane, szak!
N

a Rynia czekali cheba miesiunc. Rozchodziło sie, żeby
przełożył zes polskiygó na nasze,
o co sie rozchodzi zes misjom
telewizorni i abonamyntym.
Nosz kompel robi wew kolegium
Ojropeskiym i jestta znajuncy.
Winc Ryniu łyknył szluk kawuchy i zacznył tak:
– Misjo mo oznaczać szpecjalne posłannictwo, co mo pochodzić zes jynzyka rzymskiegó
czyli łaciny. Jednako misjo mo
spokrewninie od jynzyka Gotów:
wyrazu
bi-smeitan, co mo być podobne.
– A co to za jakieś byliby te
Goty? – zapytoł Trodynka.
– To były ludy – tu Ryniu
znowyj łyknył szluk kawuchy
– co rzundziły het roz kiedyś
od Bałtyku po morze Czorne.
A tero nawet te, co nie znajóm

jynzyków, niech ino kiknom: bismeitan – wychodzi nasze „bij
śmietane”, czyli rób masło, może
i krynć lody. Tak czy inacyj: maślij abo szklij. Takich to momy
szklarków wew telewizorni. Tak
płaczom, że nie idzie wyżyć za
piundziesiunt tysiyncy zes premiom 160 tysiyncy! Można za to
zaledwie kupić jakiesiś auto. A
nosz sunsiod Wuntor, jak dostoł
od swojyj staryj kwanty (pantoﬂe)
za sześćdziesiunt złotych, to cieszył sie jak dzieciok, a jestta rynciolym i dostawo piunset dziewińćdziesiont dziewińć złotych
i 99 groszów. A co robiom wew
telewizorni? Klekocom jak katryny. Filmy puszczajom od tyłu
do przodu. Rzykomo jak emenryt bydzie mioł ﬂepy od okulorzysty czyli likorza ocznygó, że
gorzyj widzi, dostanie ulgom.
Jak laryngolog mu do cetelek, że

gorzyj słyszy, mo prawo głośno
słuchać. Jak likorz od nerwów do
mu papiyry, że mało wiy, o co sie
rozchodzi, to mo piuńćdziesiunt
procynt ulgi. Ale nasamprzód
mo czekać rok na rejynstrancje
wew ośrodku.
Zaś Ryniu zakóńczył wykład
tak:
Jak wprowadzom abonamynt,
To już z nami bydzie amynt.
Trzebno chronić wyższom
sferom,
Pacoki* dać klinkerpucerom**.
Polityki zes lewa i prawa
Wiedzom, jak bejmy wydawać.
* Grosze
** Żebracy

WSPOMNIENIE Z PRL-U

żając sobie, co będzie dalej.
Widział też reakcję Andrzeja,
gdy „akcja” nabierze rozpędu.
Już kilka lat temu wrobił Andrzeja w wesołą sytuację. Rada
Zakładowa organizowała operetkę spośród członków załogi.
Było wielu pracowników zdolnych do obsady ról, brakowało
tylko solistki. Zaproponował
Andrzeja. Uznano to za odpowiednia kandydaturę. Jedynie
Andrzej omal nie rozchorował
się ze złości, a do Kowalskiego
nie odzywał się przez ponad
pół roku. Złość minęła mu przy
półlitrówce w restauracji „Lotnicza”. Andrzejowi pozostał
pseudonim „Solista”.
Zdunek od rozmowy z majstrem zachowywał się dziwnie wobec Andrzeja. Stał się
dziwnie delikatny, znacząco
się uśmiechał, a gdy tylko Andrzej prosił, by ktoś ze ślusarzy
naprawił usterkę w maszynie,
to nim Kowalski kogoś wyznaczył, Zdunek zgłaszał się
pierwszy.
Aż nadszedł dzień dwudziestego szóstego lipca, imieniny
Anny. Kowalski z Nowakiem
siedzieli w kantorku i spożywali
śniadanie. Nagle wpadł niczym
bomba Andrzej, był blady jak
kreda, w ręku trzymał bukiet
czerwonych róż.
– Wojtek, ty s…, tego się po tobie nie spodziewałem – wyjąkał
dławiony gniewem. – Solistę ci

darowałem, ale za to cię chyba
zabiję!
– Co ci się stało? – Kowalski
udał zdziwionego. – Co ty chcesz
ode mnie? Ja ci tych kwiatów nie
kupowałem, bo i z jakiego powodu.
– Pewnie że nie ty, tylko ten
idiota Zdunek! Od dawna zachowywał się jak kretyn, ale nie
zwracałem na to uwagi! Ale dziś
to szczyt!
– Andrzej, uspokój się i powiedz, o co chodzi? – zapytał
zdziwiony Nowak.
– Ten tu – Kurzawa pięścią
wskazał Kowalskiego – nagadał
mu, że ja jestem kobietą, a faceta
tylko udaję! A ten kretyn Zdunek
przyniósł mi dziś kwiaty, złożył
życzenia imieninowe i zaproponował randkę!
Chciał jeszcze coś powiedzieć,
ale przerwał mu wybuch śmiechu Nowaka i Kowalskiego.
– Czego się śmiejecie, durnie?!
Musiałem z tym kretynem iść
do ubikacji i udowodnić, że nie
jestem babą! On chyba zwariował, bo rozpłakał się, siedzi tam
teraz i płacze.
Kowalski z Nowakiem, usłyszawszy to, tarzali się ze śmiechu na swoich biurkach.
– Śmiejcie się, śmiejcie – jęknął Kurzawa i ciężko opadł na
krzesełko. Chwilę milczał posępnie, aż nagle wybuchnął swoim
piskliwym śmiechem.

Solista
nek aż zarumienił się z przejęcia. – Ale przysięgam, nikomu
nie powiem!
– No dobrze, powiem ci. Ale
pamiętaj, nikomu ani słowa. Bo
to może być przykre dla Andrzeja.
– Majster, niech tu trupem
padnę, morda na kłódkę! Jeszcze nikogo nie zawiodłem…
– No słuchaj – Kowalski
rozejrzał się tajemniczo dokoła – Andrzej Kurzawa jest
kobietą, na imię ma Anna. To
znaczy Ania. Nie cierpi swojej
kobiecości, ukrywa to i chodzi
a męskich ciuchach. Pracuje u
nas od szkoły średniej, wszyscy przyzwyczaili się do jej
dziwactwa. Większość zapomniała, kim od naprawdę jest.
– Ale numer! – Zdunek aż pobladł z wrażenia. – Panie majster, muszę to przemyśleć, to dla
mnie szok!
I wybiegł z warsztatu.
– A idź i myśl, byle nie za
długo, bo robota nie lubi czekać – ucieszył się Kowalski, że
Zdunek tak łatwo uwierzył. I
wybuchnął śmiechem, wyobra-
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Teresa
Adamska

K

arolina, prezes dużej ﬁrmy
konsultingowej, wracała
z imienin Agnieszki, z którą
przyjaźniła się od przedszkola.
Karolina dobrze zarabiała, stać
ją było na markowe ciuchy,
mieszkanie w apartamentowcu i dobry samochód. Po studiach staż odbyła w Berlinie, a
Agnieszka edukację skończyła
na maturze i pracowała w drogerii. Karolina była samotna i
niezależna, Agnieszka szybko
wyszła za mąż, urodziła córkę
i synka.
Karolina lubiła podróże i zawsze wpadała do Agnieszki z
jakimś wyszukanym prezentem
z dalekiego zakątka świata.
Agnieszka w tym czasie karmiła
małą, opędzała się od synka pytalskiego i opowiadała o pierwszym ząbku Zosi. O tym, że rozpoczęli budowę domu, ale jak
poradzą sobie z kredytami?
– Jak ja Ci zazdroszczę
– Agnieszka z zachwytem popatrzyła na piękne szpilki przyjaciółki. – Masz idealną ﬁgurę,
widziałam jak faceci na ulicy za
Tobą się oglądają. Masz czas na
pływalnię, klub ﬁtness, a ja co?
Praca, sprzątanie, gotowanie,
spacer z dziećmi i zmartwienia,
czy na wszystko starczy pieniędzy.
Karolina współczuła przyjaciółce i pocieszała:
– Dzieci szybko podrosną,
dom skończycie i będziesz miała
czas dla siebie.
Więc dlaczego dziś jest taka
wściekła? Wzięła kąpiel, nalała
kieliszek wina.
– Cholera, Agnieszka nie ma
ﬁgury modelki, włosy domagają
się fryzjera, sukienka niemodna,
a jest szczęśliwa. I jak ten Robert,
diablo przystojny mąż, przytulał
ją i patrzył z taką miłością i czułością jakby była najpiękniejszą
kobietą na tej planecie.
– Dlaczego nikt tak na mnie
nie patrzy? Przecież jestem ładniejsza niż ona. Jak taka głupia,
gruba baba zdobyła takiego
świetnego faceta? Nie ma sprawiedliwości.
Karolina ryczała pół nocy, a
rano obudziła się jeszcze bardziej zła.
– Mogłam siedzieć w domu.
Byłoby przyjemniej. Jedzenie
u Agnieszki pod psem, nudno,
dzieciaki wrzeszczą…

Dobra strona
zazdrości
Powoli piła kawę z pięknej ﬁliżanki przywiezionej z jakiegoś
odległego kraju – już nie pamięta
z jakiego – i nagle wyobraziła sobie Agę, jak krząta się po domu,
szykuje śniadanie dla Roberta i
dzieci. Może w tej chwili Robert
całuje jej włosy i coś szepcze do
ucha, a może to on przygotowuje
śniadanie, a mała Zosia przytula
swoją jasną główkę do mamy.
Karolina rozpłakała się znowu.
– Jak ja jej zazdroszczę – wyszeptała przez łzy.
Zaczęła zastanawiać się skąd
w niej tyle zazdrości i to wobec
najbliższej przyjaciółki. – Jestem
okropną, małostkową jędzą.
To odkrycie wstrząsnęło nią.
Musiała przyznać sama przed
sobą, że jest zazdrosna o ciepło
domu Agnieszki, o męża, dzieci,
nawet o budowany dom.
Uzmysłowiła sobie, że wcale nie marzy o nowej podróży,
nowym romansie, który kończy
się z górą po pół roku, ciuchach
od Diora czy Prady – ona chce
męża, chce wybierać nie nowy
sweterek dla siebie, ale koszulę
czy krawat dla swojego mężczyzny, śpioszki i kaftaniki dla ich
maluszka.
– Jestem atrakcyjna, dobrze
zarabiam, jestem inteligentna
– dlaczego nie spotkałam mężczyzny, z którym chciałabym
spędzić resztę życia?
– Spotkałam, tylko byłam tak
głupia, że tacy mnie nie interesowali. Wolałam wolność i niezobowiązujące romanse.
Karolina wreszcie wiedziała
czego tak naprawdę pragnie. Zaczęła inaczej patrzeć na świat i
mężczyzn. Ważniejsze było dla
niej, jacy są, a nie kim są.
Półtora roku później Aga była
świadkiem na jej ślubie. Karolina
zazdrośnie patrzyła, gdy jakaś
kobieta zbyt zalotnie spoglądała na Janusza. Ale wolała tę
zazdrość od zazdrości pod adresem Agi.
Każdy z nas czegoś zazdrości
innym. Pracy, pieniędzy, męża,

żony, udanych dzieci. Lista tego,
czego zazdrościmy przyjaciołom, znajomym, rodzinie, obcym
– jest bardzo długa. Warto jej się
przyjrzeć, bo zazdrość potraﬁ
mieć też jasną stronę. W wersji
pozytywnej może motywować
do pokonywania ograniczeń i
osiągania celów. Pierwszym krokiem jest przyznanie się przed
sobą: „Tak, jestem zazdrosna”.
To niełatwe, bo zazdrość uważamy za słabość, wstydzimy się
jej. Jeśli jednak pokonamy wstyd
i poświęcimy trochę czasu na
odkrycie, czego naprawdę zazdrościmy innym, mamy szansę
zmienić swoje życie na lepsze.
Jeśli czegoś zazdroszczę, to
znaczy, że to ma dla mnie wartość, też chciałabym tak żyć, być
tak jak on, ona.
A jeśli wiemy, co jest dla nas
ważne w życiu, co chcemy osiągnąć, to powinniśmy zastanowić
się, jak krok po kroku do tego
dążyć.
Gdy zazdrościmy, to widzimy
tylko blask. Naszej uwadze umyka to, że ci, którym zazdrościmy,
też mają swoje problemy, że za
sukces często płacą wysoką
cenę.
Szekspir napisał:
„Zazdrość to zielonooka bestia, która żre swoje oﬁary od
środka i drwi z nich zarazem.”
Zazdrość niszczy zdrowie,
odbiera siły i psuje kontakty z
ludźmi. To uczucie rodzi się często z poczucia niskiej wartości
własnej. Wyobrażamy sobie, że
posiadając to, co mają inni – ci,
którym zazdrościmy – będziemy lepsi, ludzie będą nas cenić,
podziwiać, a my sami będziemy
szczęśliwi. Ale czy na pewno?
Przykłady sławnych gwiazd,
choćby niedawno zmarłego
króla popu, wcale tego nie potwierdzają. Zamiast patrzeć z
niechęcia na sąsiadów, którzy
wybudowali nowy dom, kupili
nowy samochód, wyjeżdżają na
wakacje do egzotycznych krajów – pomyślmy, jakie mamy
mocne strony. Jestem cierpliwy,
komputer nie ma dla mnie ta-

jemnic, mimo że mówię o księgowości: nuda, ja ją lubię…
Ci, którzy osiągnęli sukces,
koncentrowali się na swoich
zdolnościach i wkładali wiele
wysiłku, aby pokonać słabości i
przeszkody.
A zazdrośnik widzi tylko cienie, to, co złe i niedoskonałe.
Przestańmy porównywać się z
innymi, poczujmy własną wartość; dzięki temu łatwiej będzie
nam zmierzyć się z zazdrością.
Pomyślmy, że mamy tylko jedno
życie i drugiego nam nie dadzą.
Na to, co niesie nam los, nie
mamy wpływu, ale co z tym zrobimy, to już zależy tylko od nas.
A na koniec, nie bądźmy jak
żebrak z dowcipu:
Pan Bóg spacerował po świecie. W USA spotkał żebraka.
– Czego ci potrzeba, biedaku,
aby być szczęśliwym?
– Panie Boże, widzisz ten
ogromny market? Też chciałbym
taki. Pracowałbym, dałbym pracę innym, byłbym szczęśliwy.
Bóg skinął ręką i żebrak dostał
market.
W Niemczech Bóg spotkał żebraka.
– A tobie, biedaku, jak mógłbym pomóc?
– Widzisz, Boże, to gospodarstwo Banera? Też chciałbym
pracować na roli, hodować bydło. Byłbym bardzo szczęśliwy.
Żebrak stał się właścicielem
gospodarstwa.
W Polsce Pan Bóg spotkał żebraka i spytał:
– A tobie co do szczęścia jest
potrzebne?
– Panie Boże, widzisz to
ogromne gospodarstwo? Chlewnie, traktory, kowboja...
– A, już wiem – mówi Pan Bóg
– Do szczęścia potrzeba ci gospodarstwa i pracy w nim.
– Ja pracy? – zdziwił się żebrak – Nie, Panie, ja chcę, żeby
im wszystko wyzdychało, a dom
i maszyny się spaliły.

STRONA

PAŹDZIERNIK 2009

Zbigniew
Okoń
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omasz nie zamykał oczu.
Patrzył na jej czarne włosy, przechodzące w gruby
warkocz. Dotykał ustami kosmyki niesfornych loczków,
wdychał zapach jej ciała, jej
włosów, jej kobiecości. Ten
cudowny zapach kojarzył mu
się z zapachem koszonych
traw, z zapachem łąk. Tak
pachnie zapewne jej łóżko.
Intuicyjnie czuł, że nie jest jej
obojętny.
Zespół śpiewał nową piosenkę:

Muszę ja jechać,
wszak ciebie aniele
kocham nad życie i świat…
Piosenka za piosenką, sentymentalne i smutne, wprowadzały
ich w jakiś bajkowy stan, w inny,
nieznany świat. Tak Tomasz,
jak i Magdalena, oczarowani
sobą, odczytywali siebie niby
pierwsze stronice pasjonującej
i wspaniałej książki-poematu.
Tyle, że żadna książka nie odda
owych bogactw, tkwiących nie
wiadomo jak w człowieczym
promieniowaniu, dzięki któremu jedna istota tak mocno i
tak wszechstronnie reaguje na
drugą.
Może też dlatego Madzia, kiedy wyczuła lekki dotyk jego ręki,
którą skierował jej twarz ku sobie, a następnie miękkie wejście
jego warg, nie protestowała, nie
broniła się. Tylko nie wiedząc
sama, jak to się stało, pojęła, że
fala onieśmielenia. Która nią na
chwilę zawładnęła, zamienia się
w łagodny ból rąk i nóg, a usta
same tamtym wyszły na spotkanie. Ale kiedy w to czasowe zapomnienie powróciło w końcu
imię „Janek” i przywróciło jej pełną świadomość, oderwała swe
usta, odsunęła się na bok.
– Boże! Co ja robię? Ja nie powinnam tu w ogóle przychodzić,
ja ni powinnam…
Rozpłakała się, a Tomasz głaskał jej włosy.
– Ja przecież mam narzeczonego, ja jestem po słowie… to
wszystko dlatego, że tu przyszłam – tłumaczyła się jakby
sama przed sobą.
– Ja panią kocham – mocnym
głosem powiedział Tomasz.
– Nic mnie nie obchodzi, co było
wczoraj, tylko co będzie jutro.
Przecież wiem, że pani tez nie
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Na przełomie
(6)
tysiącleci
jestem obojętny… Przecież czułem…
Madzia wiedziała, że nie
może zaprzeczyć. Ani jemu, ani
sobie. Ale czy to była miłość?
– Nie możemy się już spotykać
– popatrzyła mu prosto w oczy.
– chcę być po prostu uczciwą
dziewczyną. Mój narzeczony
gdzieś tam w Serbii może kona
na froncie, a ja tutaj… Przecież
pan to powinien zrozumieć,
przecież pan też był na froncie.
Co by pan zrobił, gdyby pan tak
miał narzeczoną i tak samo…
– Jeśli by napisała do mnie list,
że kocha innego, pomyślałbym,
że jest uczciwą i mądrą dziewczyną. Pani go przecież nie kocha. I dobrze, że to wyszło teraz,
a nie po ślubie.
– Ja naprawdę nie wiem, ale
proszę, niech pan do nas nie
przychodzi. Mój ojciec by mnie
zabił, gdyby się dowiedział, ze
ja tu jestem z panem. On bardzo
lubi Janka. Bobrze? – Patrzyła
Tomaszowi prosząco w oczy.
– Dobrze – wyrzucił z siebie
jakoś cierpko to słowo. – Ale
spotkamy się tu w tym miejscu
za tydzień. Niech pani się namyśli. Jestem tu u brata i mam
wobec niego pewne zobowiązania. Wyjeżdżamy na kilka dni.
Ale wrócę. I wtedy wszystko się
wyjaśni. Ja wiem, że jesteśmy
stworzeni dla siebie. A do ojca,
jak trzeba będzie, sam pójdę
Magdalena zgodziła się na
to spotkanie. Pożegnali się przy
bramie parkowej. Całował długo
jej obie ręce.
Całą noc Madzia nie spała.
Nie mogła podjąć żadnej decyzji.
Obaj chłopcy mieli swoje plusy i
minusy. Obaj jej się podobali na
swój sposób. Bardziej męski wydawał się Tomasz. Dzisiaj naturalnie przewaga była po jego
stronie. Ale z Jankiem snuła już
swoje perspektywiczne plany.
Wymieniała
korespondencję,
nie tylko z nim, ale także z jego
matką. Jak Badzie wyglądać teraz w ich oczach. Szczególnie
Janka. On przecież bezgranicznie jej ufa. Ile miłości i tęsknoty
jest w jego listach. Chyba nikt
tak nigdy nie będzie jej kochał

jak on. Opisał jej każdy szczegół
w swoim gospodarstwie. Radził
się, jak urządzą sobie mieszkanie po ślubie, gdy będą już razem. Madzia zdała sobie sprawę, jak go dobije ten list.
Ale noce są inne od dni, w
których nie ma już tego nastroju do rozmyślań. Nie przestała
wprawdzie myśleć o Janku, ale
tęskniła za Tomaszem. Marzyła, aby znowu się znaleźć na
tej ławce i słuchać jego głosu,
czuć jego rękę. Ten pocałunek
był taki słodki i wzajemny. Czy
tylko Tomasz może tak oddziaływać? Jeśli tak, to znaczy, że
tylko z nim może być naprawdę
szczęśliwa.
Zdała sobie poza tym sprawę,
że jego przeszłość też tu nie jest
bez znaczenia. Słowo „legionista” budziło respekt. Dziewczyny, które miały narzeczonych w
legionach, chlubiły się tym. To
byli chłopcy w polskich mundurach, z orzełkami na czapkach.
W pojęciu ogółu to było polskie
wojsko. Wprawdzie niektórzy mieli zastrzeżenia, jako że
podlegali obcemu dowództwu,
a ono na wolną Polskę nigdy
się nie zgodzi. I niech się tylko
wojna skończy, to wrócą stare
porządki i Polski, jak nie było
od wielu lat, tak nie będzie.
Obiecanki-cacanki, a naprawdę
chodzi o to, aby zdobyć mięso
armatnie.
Niesamowicie długo ciągnął
się ten tydzień. I wreszcie znowu są razem w parku. Ich ławka, na szczęście, była wolna.
Jeszcze Madzia miała opory,
jeszcze niczego nie była pewna,
ale kiedy usiedli i przytulił ją do
siebie, oblał ją gorący dreszcz i
zapomniała o całym świecie.
– Teraz już wiem na pewno,
jak bardzo kocham – powiedział
Tomasz. – Ten jeden tydzień
wystarczył.
Dała się całować bez pamięci,
oddawała mu coraz mocniej i
gwałtowniej pocałunki.
– Powiedz, kochasz? Powiedz,
chcę to usłyszeć – prosił gorąco.
– Tak, tak, kocham – szeptała
na wpół przytomna.

Jeszcze tego samego dnia
Tomasz poprosił ojca Madzi o
rękę jego córki. Ten z początku
nie chciał się zgodzić, jako że
obiecał już Jankowi oddać córkę
za żonę. Kiedy jednak Tomasz
postawił sprawę jednoznacznie,
że się kochają i z dziewczyny
nie zrezygnuje, to stary Muczka
ustąpił. Prawdę powiedziawszy,
poniekąd było mu to na rękę.
Przecież z Jankiem różnie być
mogło, wiadomo, jak to na froncie, a córki w stanie panieńskim
za długo nie ma co trzymać. Na
wiosnę skończy osiemnaście lat,
więc najwyższy już czas.
Muczka wiedział, że w tych
ciężkich czasach panna po
dwudziestce może mieć już kłopoty, szczególnie gdy nie ma nic
w posagu. A on Madzi niewiele
mógł dać, ponieważ sam miał
niewiele. Zresztą Tomasz wyglądał na inteligentnego faceta.
Bardzo ładnie pisze podania,
więc ma szanse dostać się choćby na urzędnika do magistratu.
Poza tym Muczka miał na uwadze młodą wdowę mieszkającą
na Rzędzinie, z którą chętnie
by się ożenił. Naturalnie, dopóki miał w domu córkę, nie mógł
swojego planu zrealizować.
Pod presją Tomasza Madzia
napisała Jankowi list, w którym
poinformowała go, jak mogła
najdelikatniej, o swojej decyzji.
Napisała, że zdaje sobie sprawę,
jaką krzywdę mu czyni, ale że
pokochała innego i nie chciałaby go unieszczęśliwiać. Bardzo
ciężko pisało się jej ten list. Wiedziała bowiem, że wcale nie jest
tak, jak chłopcu napisała. Przecież po napisaniu chciała ten list
podrzeć i zerwać z Tomaszem.
W jej wyborze nie było bowiem
miłości jednoznacznej. Zazdrościła tym koleżankom, które bez
pamięci kochały się tylko w jednym mężczyźnie i nikt inny dla
nich nie istniał. Kiedy Tomasz
był koło niej, czuła, że jest pod
wpływem jego uroku. Ale gdy
na chłodno, leżąc w łóżku, analizowała wszystkie za i przeciw,
to Janek wydawał się jej bardziej
pewny, oddany, serdeczny. Wszak
to była jej pierwsza miłość.
cdn.
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W

uroczym,
zadbanym
miasteczku Zduny 21
sierpnia odbyła się kolejna
edycja Festiwalu Pogranicze
Kultur Zduny 2009. Zakład
Aktywności Zawodowej SWOBODA reprezentował Gminę
Lisków w Kaliskiem, na terenie której działa od pięciu lat.
Wraz z twórcami ludowymi z
terenu gminy wziął udział w
kiermaszu rękodzielniczym.
Wystawiono stroiki ze
sztucznych kwiatów, ozdoby,
drewniane aniołki. Przygotowane na wiejskim wozie stoisko nawiązywało do tradycji
ludowej. Pracom wykonanym
przez osoby niepełnosprawne towarzyszyły wyroby artystyczne twórczyń ludowych,
przepięknie haftowane pejzaże Ireny Jaromy, koronkowe
cudeńka Ilony Kujawińskiej
i barwne obrazy niżej podpisanej.
Głównym punktem festiwalu był Międzynarodowy Plener
Ceramiczny, który odbył się
na terenie starej Kaﬂarni Zduny. Na dziedzińcu Kaﬂarni wyjątkowo pięknie prezentowały
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Hafty, aniołki,
kolorowe cudeńka
się rzeźby artystów. Plenerowi
towarzyszyły warsztaty ceramiczne. Prace można było
wypalać w piecach trzech typów: węgierskim, indiańskim
i japońskim. Stara Kaﬂarnia
otworzyła swoje podwoje
zwiedzającym.
Festiwalowi towarzyszyły
występy zespołu ludowego
„Krotoszynianie” oraz program zabaw dla dzieci „Poznajemy granice”. Każdy
uczestnik festiwalu mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie.
Pracownicy ZAZ mieli możliwość integracji, obserwowania pracy twórców ludowych
i artystów plastyków.
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