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Obrazy olejne i pastele, wi-
zje niezwykłych pejzaży 

i kwiatów, portrety, obrazki 
na szkle, malowane naczy-
nia, wytłaczanki, wyklejan-
ki, fi gurki aniołów, laleczki, 
ozdoby choinkowe, dekoracje 
świąteczne, maski, witraże, 
wyszywanki i hafty, ptaszki, 
motylki, kompozycje z suszu 
– całe to barwne nagroma-
dzenie cudów plastycznych 
mogliśmy oglądać na wy-
stawie w Ośrodku Kultury w 
Swarzędzu, której wernisaż 
odbył się 15 grudnia ubiegłe-
go roku.

Wszystkie wymienione 
prace, imponujące pięknem, 
różnorodnością, a także pra-
cowitością i talentami auto-
rów, w większości pań – to 
dzieła uczestników Miejsko-
Gminnego Ośrodka Wsparcia 
w Swarzędzu oraz seniorów 
z klubów „Młodzi Duchem” w 
mieście i gminie Swarzędz.

„Sztuka mową człowieka” 
– taką nazwą, bardzo trafną, 
określono tę wystawę w pre-
zentacji multimedialnej, któ-
ra była jednym z elementów 
uroczystego wernisażu. Dzięki 
niej można było zobaczyć, jak 

Od 28 już lat Stowarzy-
szenie Pomocy Mieszka-

niowej dla Sierot dwa razy 
w roku: w Mikołajki przed 
Świętami Bożego Narodze-
nia i z okazji Dnia Dziecka, 
przekazuje swoje dary dzie-
ciom osieroconym i niepeł-
nosprawnym z różnych stron 
Polski. Jest to piękna tradycja 
wzruszających i podniosłych 
uroczystości.

I tym razem niepowtarzalny 
nastrój towarzyszył przekaza-
niu darów, które odbyło się 5 
grudnia w auli Gimnazjum w 
Baranowie. Przybyło 119 dzieci 
wraz z rodzicami i opiekuna-
mi z Poznania, wielkopolski 
i kraju, nawet z dalekich jego 
zakątków. Byli członkowie 
wspierający Stowarzyszenia. 
Oprawę artystyczną zapewnili 
prof. Henryk Wereda i Zespół 
Syjon Duszpasterstwa Ludzi 

Wielu gości z powiatu po-
znańskiego i Poznania 

oraz benefi cjentów projektu 
„Pokonać wykluczenie…” zgro-
madziła 1 grudnia 2009 roku 
konferencja w Starostwie Po-
wiatowym w Poznaniu, sta-
nowiąca podsumowanie pro-
jektu „Pokonać wykluczenie. 
Wszechstronna aktywizacja 
osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym z powiatu 
poznańskiego”. Projekt, współ-
fi nansowany przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, reali-
zowało Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

Otworzył konferencję i powi-
tał gości Starosta Poznański Jan 
Grabkowski. Prezentacji projektu 
dokonał jego koordynator Bar-
tosz Zawieja. O tym, co projekt 
dał osobom zagrożonym wyklu-
czeniem społecznym, bezrobot-
nym, niepełnosprawnym, po-
szukującym pracy, mówili sami 
benefi cjenci, między innymi 

INICJATYWA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA WSPARCIA W SWARZĘDZU

Sztuka mową człowieka

te prace powstają – między 
innymi w pracowni plastycz-
nej Ośrodka Wsparcia. Pełną 
ekspresji wymowę prezentacji 
podkreślało tło muzyczne, zło-
żone z nastrojowych utworów 
muzyki klasycznej. 

Wernisaż uświetnili także 
wręcz wirtuozowskim koncer-

tem swarzędzcy muzycy: Maria 
Wejman – mandolina i Michał 
Wejman – gitara klasyczna.

Organizatorem wystawy był 
swarzędzki Miejsko-Gminny 
Ośrodek Wsparcia przy tutej-
szym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej. mb

Młodych na osiedlu Kwiato-
wym w Poznaniu.

Dzięki ofi arności ludzi dobrej 
woli przekazano pomoc w spra-
wach mieszkaniowych, sprzęt 
rehabilitacyjny, sprzęt do nauki 
zawodu i ułatwiający start za-
wodowy, sprzęt ułatwiający 
naukę i codzienne funkcjono-
wanie dla niewidomych i słabo 
widzących, sprzęt stymulujący 
rozwój i pomagający w nauce.

Obdarowani są wychowan-
kami specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych w 
Bielawie, Lwówku Śląskim, 
Kole, Łodzi, Toruniu, Cerekwicy 
Nowej, Owińskach, Bydgosz-
czy, Poznaniu, a także Zespo-
łu Szkół Specjalnych nr 102 w 
Poznaniu. Dary otrzymali także 
indywidualni podopieczni Sto-
warzyszenia z Andrychowa, 
Jeleniewa, Biłgoraja, Stargardu, 
Wrocławia i Złotowa. mb

UROCZYSTOŚĆ W BARANOWIE

Mikołajkowe dary serca

Niewidomy chłopiec
Marek Okręglicki 

z Andrychowa koło Wadowic, 
z opiekunką,

obdarowany laptopem.

osoba z niepełnosprawnością 
Anna Ptak: 

– By to pierwszy tego typu pro-
jekt, w którym brałam udział. Po 
prostu wracam dzięki niemu do 
życia. Cudowny na przykład był 
turnus rehabilitacyjny w Domu 
Pomocy Społecznej w Lisów-
kach. Odzyskaliśmy tam pogodę 
ducha i nadzieję, braliśmy udział 
w warsztatach szkoleniowych. 
Podobnie było na turnusie reha-
bilitacyjnym w Jarosławcu. Co 
najważniejsze, ukończyłam kurs, 
dzięki któremu zdobyłam umie-
jętność pracy na samodzielnym 
stanowisku. 

Stan realizacji projektu „Po-
konać wykluczenie” w latach 

Dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy

Zygmunt Jeżewski mówi 
o sytuacji osób

niepełnosprawnych 
na rynku pracy.
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pokonanie społecznego wyklu-
czenia. 

Działania w Projekcie „Poko-
nać wykluczenie” skierowane 
były do tej pory między innymi 
do osób długotrwale bezro-
botnych, poszukujących pracy, 
korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej i mieszkają-
cych na terenie powiatu poznań-
skiego. A oto niektóre cele Pro-
jektu: zwiększenie świadomości 
własnego potencjału psychofi -

zycznego, nabycie umiejętności 
społecznych i radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach, zwiększe-
nie kwalifi kacji zawodowych.

Od początku projektu udział 
w nim wzięło 221 benefi cjentów. 
W 2009 roku objęto działania-
mi 32 osoby usamodzielniane 
w wieku 17-25 lat oraz 60 osób 
niepełnosprawnych w wieku 
18-56 lat, w tym 20 pełnoletnich 
uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej, a więc łącznie 92 

osoby. W projekcie realizowano 
miedzy innymi: Kursy Umiejęt-
ności Społecznych i Aktywnego 
Poszukiwania Pracy, poradnic-
two psychologiczne, zawodowe 
oraz prawne, kierowano bene-
fi cjentów na szkolenia zawodo-
we (według ich indywidualnych 
potrzeb), organizowano obozy 
aktywnej integracji oraz pikniki 
integracyjne. mb

Biuro Projektu
„Pokonać wykluczenie”:

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

ul. Zielona 8
61-851 Poznań

Tel./fax (061)841-07-22

PROJEKT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W POZNANIU

Pokonać wykluczenie
2008-2009 omówiła Elżbieta 
Bijaczewska – dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Poznaniu. Działania w 
jego ramach trwać będą do roku 
2013. 

– Będziemy mogli pomóc 
jeszcze większej liczbie ludzi, 
między innymi tym wszystkim 
młodym osobom, które opusz-
czają rodziny zastępcze i bez po-
mocy trudno im będzie znaleźć 
miejsce w życiu – powiedziała 
E. Bijaczewska. – Jak dotychczas 
projekt możemy uznać za udany, 
zrobiliśmy wiele dla społecznej 
rehabilitacji i integracji naszych 
benefi cjentów, co ma istotne 
znaczenie dla zdobycia pracy. 

O sytuacji osób niepełno-
sprawnych na lokalnym rynku 
pracy mówił Zygmunt Jeżewski 
– dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Poznaniu. W dyskusji z 
wielkim uznaniem o projekcie 
„Pokonać wykluczenie” mówiła 
m.in. Apolonia Wojciechowska 
– dyrektor Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej w Pozna-
niu. Wspomniała między innymi 
o mającym ten sam cel projekcie 
ROPS „Człowiek – najlepsza in-
westycja”, o programach aktyw-
ności lokalnej, realizowanych w 
Województwie Wielkopolskim, 
o potrzebie tworzenia platformy 
współdziałania mającej na celu 

Dyrektor PCPR w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska i Starosta Poznański Jan Grabkowski.

Uczestnicy Konferencji „Pokonać wykluczenie”.

Program 
„Pokonać wykluczenie” 

omawia jego koordynator 
Bartosz Zawieja.
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Choć trwa zima, to w Stowa-
rzyszeniu Przyjaciół Dzieci 

Specjalnej Troski myśli się już 
o wakacjach. W ostatnim cza-
sie dzięki pomocy pań z Lions 
Club`u ”Patria” w Poznaniu, 
udało się nam zebrać pienią-
dze na turnusy rehabilitacyj-
ne dla naszych najmłodszych 
podopiecznych. Panie z klubu 
„Patria” zorganizowały koncert 
charytatywny, a dochód prze-
kazały nam właśnie na letnie 
wakacje.

Ta wielka impreza muzyczna, 
zorganizowana w Teatrze Pol-
skim w Poznaniu, zgromadziła 
wielu przedsiębiorców i działa-
czy. Mieliśmy okazję wysłuchać 
piosenek w wykonaniu samych 
podopiecznych – naszej Julki 
Kamińskiej z Halinką Benedyk 
oraz Izy Fabisiak. Jak również 
gwiazdy wieczoru – Ewy Bem. 
Atmosfera teatru, a przede 
wszystkim artystki, wprost za-

Uroczysty i zarazem głębo-
ko merytoryczny charakter 

miały obchody Dnia Pracow-
nika Socjalnego w Wojewódz-
twie Wielkopolskim, zorga-
nizowane przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej 
25 listopada w kinie „Apollo” 
w Poznaniu. W obszernej sali 
spotkali się tego dnia pracow-
nicy socjalni z kilkuset różnych 
instytucji pomocy społecznej z 
całej Wielkopolski. 

Trudno przecenić znaczenie 
tegorocznego Dnia dla integracji 
kadr pomocowych wokół głów-
nych idei i zadań pracy socjalnej 
w naszym województwie, a tak-
że dla podniesienia ich kwalifi ka-
cji. Uroczyste spotkanie bowiem, 
którego otwarcia dokonała Apo-
lonia Wojciechowska – dyrektor 
ROPS w Poznaniu, rozpoczęło 
się interesującą konferencją pod 
nazwą „Człowiek – najlepsza 

POMOC DLA WTZ W SWARZĘDZU

Są na świecie 
Anioły

czarowały publiczność. Nieje-
den z gości wtórował dziewczy-
nom czy to poprzez wystuki-
wanie rytmu czy oklaski, a Ewa 
Bem skłoniła publiczność do 
wspólnego śpiewania. 

Lena Stryjska i Maciej Orłoś, 
który był konferansjerem całej 
imprezy, poprowadzili licytację. 
Zaproszeni goście okazali nam 
wielkie serce. Całość zakończyła 
się poczęstunkiem oraz prezen-
tacją prac wykonanych przez 
uczestników naszego Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej i wspa-
niałych obrazów, przedstawia-
jących naszych podopiecznych, 
namalowanych przez Joannę 
Marcinkowską.

Zebraną kwotę 40.000 zło-
tych przeznaczymy na wyjaz-
dy rehabilitacyjne dla naszych 
podopiecznych wraz z ma-
mami. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim organizatorom i 
darczyńcom. Możemy dzięki 
nim realizować nasze kolejne 
marzenie. Szczególnie dzięku-
jemy paniom z klubu „Patria”. 
Wyjątkowo licznie zasiliły panie 
armię Aniołów, która się nami 
opiekuje i nam pomaga. 

Dzień po koncercie otrzyma-
liśmy kolejną radosną wiado-
mość. Do grona darczyńców, 
dzięki zaangażowaniu Pani Ma-
rii Malinowskiej, dołączył Lions 
Club z Herdenbergu z Holandii, 
przekazując 3.200 euro. Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Dzieci Spe-
cjalnej Troski im. Leszka Grajka 
w Swarzędzu z całego serca 
dziękuje. 

ANIELA SKORUPIŃSKA

inwestycja”, zrealizowaną w 
ramach projektu „Podnoszenie 
kwalifi kacji kadr pomocy spo-
łecznej w Wielkopolsce”, współ-
fi nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej (obszerną informa-
cję na ten temat opublikowali-
śmy grudniowym wydaniu „Fi-
lantropa” z ubiegłego roku). 

Realizację projektu syste-
mowego ROPS w 2009 roku 
oraz plany na 2010 rok omó-
wił, rozpoczynając konferen-
cję, Grzegorz Przymus. Wysoce 
pouczające dla wszystkich było 
niewątpliwie wystąpienie Karo-
la Jasiaka – kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lipnie 
koło Leszna. Mówił on o reali-
zowaniu projektu systemowe-
go przez tamtejszy OPS, dzięki 
czemu możliwe okazało się sku-
teczne aktywizowanie miesz-
kańców wsi, którzy sami podjęli 
się rozwiązywania problemów 

Od lewej: wicemarszałek Krystyna Poślednia, Ewa Gałka 
ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich PISOP w Lesznie i Grzegorz Wojtanowski 

z Fundacji imienia Królowej Polski Świętej Jadwigi.

Listy gratulacyjne dla przedstawicielek ośrodków pomocy 
społecznej realizujących projekty konkursowe, 

współfi nansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Z lewej wicemarszałek Krystyna Poślednia, 
z prawej dyrektor ROPS Apolonia Wojciechowska.
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DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Człowiek
– najlepsza inwestycja

społecznych swojej gminy. Taki 
program aktywizowania spo-
łeczności lokalnej godzien jest 
szerokiego upowszechnienia. 

Wykład pod tytułem „Człowiek 
– najlepsza inwestycja” wygłosił 
prof. dr hab. Ryszard Cichocki. 
Jego zdaniem dobrze rozumia-
na pomoc społeczna, kreowa-
nie silnej elity z inicjatywami w 
tej dziedzinie, inwestowanie w 
ludzi – to zasadnicze cele poli-
tyki społecznej, których realiza-
cja pozwoli zrównać się Polsce 
poziomem życia z rozwiniętymi 
krajami Europy. 

Zgromadzonej kadrze pra-
cowników socjalnych za rok 
wytrwałej pracy podziękowała 
wicemarszałek Krystyna Pośled-
nia. Jesteśmy wiodącym krajem 
Europy w dziedzinie współpracy 
z organizacjami pozarządowy-
mi – powiedziała – a powiaty 
Wielkopolski i ich pracowni-
cy socjalni mają w tym dziele 
istotny i inspirujący udział. In-
westowanie w ludzi i umiejętne 
korzystanie z kapitału ludzkiego 
to zarazem przygotowanie do 
przyszłości. 
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List gratulacyjny od Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Marka Woźniaka dla Fundacji „Barka”.

Od lewej: wicemarszałek Krystyna Poślednia, prezes „Barki” 
Tomasz Sadowski i Apolonia Wojciechowska – dyrektor 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

Od lewej: Karol Jasiak – kierownik OPS w Lipnie, poseł Tadeusz Tomaszewski, 
senator Małgorzata Adamczak, prof. dr hab. Zbigniew Galor, prof. dr hab. Ryszard Cichocki 

i Tomasz Sadowski – prezes Fundacji „Barka”.

Człowiek 
– najlepsza inwestycja.
Wykład prof. dra hab. 
Ryszarda Cichockiego.

Podczas uroczystości odzna-
ką honorową „Za zasługi dla 
Województwa Wielkopolskiego” 
wyróżniono Dorotę Frost z Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Gostyniu, Elż-
bietę Przybylska z Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Krotoszynie i Jolantę Rybacką 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Lesznie. 

Listy gratulacyjne od Marszał-
ka Województwa Wielkopol-
skiego Marka Woźniaka otrzy-
mały szczególnie zasłużone w 
obszarze pomocy społecznej 
organizacje: Fundacja Pomocy 
Wzajemnej „Barka” w Poznaniu, 
Fundacja imienia Królowej Pol-
ski Świętej Jadwigi w Puszczy-
kowie i Stowarzyszenie Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich PISOP w Lesznie. 

Na zakończenie obchody 
Dnia Pracownika Socjalnego 
w Wielkopolsce uświetnił Ze-
non Laskowik wraz ze swoim 
wspaniałym kabaretem, które-
go występom towarzyszyły nie-
ustające salwy śmiechu całej 
widowni. mb
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Warsztat Terapii Zajęciowej 
prowadzony przez Stowa-

rzyszenie Przyjaciół Dzieci Spe-
cjalnej Troski im. Leszka Grajka 
w Swarzędzu już po raz kolejny 
odwiedzili wspaniali wykonaw-
cy teatru „Art Re” z Krakowa. 

Tym razem tematem spotkania 
była dbałość o środowisko natu-
ralne odzwierciedlona w przed-
stawieniu zatytułowanym „Eko 
Ciotka”. Uczestnicy warsztatów 
byli bardzo zaciekawieni tym te-
matem. Dzięki życzliwości akto-
rów mogli uzyskać informacje, w 
jaki sposób segregować odpady, 

aby nie zanieczyszczać środowi-
ska. Nieodłącznym elementem 
nauki poprzez zabawę były pio-
senki śpiewane przy akompania-
mencie gitary i konkurs na temat 
ekologii. Występom artystycznym 
towarzyszyła bardzo sympatycz-
na atmosfera.

W imieniu wszystkich uczest-
ników dziękuję aktorom za inte-
resujące przedstawienie teatralne 
i poświecony nam czas. Z niecier-
pliwością czekamy na następną 
wizytę.

MICHAŁ OGONIAK
UCZESTNIK WTZ W SWARZĘDZU 

Już po raz ósmy klasy lice-
alne Szkoły Społecznej, 

prowadzonej przez Fundację 
Edukacji Społecznej „Ekos” w 
Swarzędzu, zorganizowały 
dla naszego Warsztatu Terapii 
Zajęciowej rozgrywki sporto-
we. 

Na czas tych zmagań ucznio-
wie klas I, II, III pełnili funkcję 
wolontariuszy. Spotkanie prze-
biegało bardzo miło i sympa-
tycznie. Po ofi cjalnym rozpo-
częciu zostaliśmy poproszeni 
o złożenie przysięgi „tęczowej 
olimpiady”, której słowa brzmią 

tak: „Pragnę zwyciężyć, lecz 
jeśli nie będę mógł zwyciężyć, 
niech pozostanę dzielny w 
swym wysiłku”. Z tymi wzru-
szającymi słowami na ustach 
ruszyliśmy na piętnaście sta-
nowisk sportowych, gdzie 
każdy z nas pomimo swojej 
niepełnosprawności walczył do 
końca. Otrzymaliśmy medale i 
dyplomy. Serdecznie dziękuje-
my uczniom liceum i „Ekosowi” 
za piękne chwile i rodzinną at-
mosferę.

MICHAŁ OGONIAK
UCZESTNIK WTZ W SWARZĘDZU 

Wspaniała, świąteczna at-
mosfera zapanowała na 

tydzień przed Bożym Narodze-
niem w Zespole Szkół nr 109 
przy Szpitalu Rehabilitacyjnym 
dla Dzieci w Poznaniu-Kiekrzu. 
16 grudnia już po raz trzydzie-
sty na organizowanych tutaj 
corocznie jasełkach spotkali się 
zaproszeni goście, nauczyciele, 
uczniowie i przyjaciele szkoły.

Przepiękny akompaniament 
muzyczny jubileuszowego 
przedstawienia przygotował 
zespół kameralny członków 
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej 
– lekarzy i studentów medycy-
ny Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu, pod kierunkiem Do-
brochny Martenki, z udziałem 
solistki Lidii Węgrzyn – studentki 
wydziału aktorsko-wokalnego 
Akademii Muzycznej w Pozna-
niu.

Uczniowie z Zespołu Szkół i 
zaprzyjaźnionego Gimnazjum 
w Kiekrzu w scenach teatral-
nych ukazali oczekiwanie na 
przyjście na świat Pana Jezusa 
i radość związaną z tym wyda-
rzeniem. Znakomitym, nastrojo-
wym elementem scenografi i były 
wyświetlane metodą prezentacji 
multimedialnej obrazy Pietera 
Bruegla: miedzy innymi „Wieża 
Babel” i „Triumf śmierci” oraz 
dzieła innych wielkich mistrzów. 

Hanna Smoczek – dyrektor 
Zespołu Szkół nr 109 serdecz-
nie podziękowała wszystkim 
osobom, które uczestniczyły w 
przygotowaniu Jasełek: Dorocie 
Lesickiej za wkład muzyczny, 
Ewie Lisowskiej za wystrój sali, 
Małgorzacie Głowackiej za przy-
gotowanie kostiumów, Krzyszto-
fowi Binkowskiemu pełniącemu 
funkcję katechety w szkole za 
konsultacje merytoryczne oraz 
Arkadiuszowi Kinalowi – na-
uczycielowi matematyki i fi lozo-

Przygoda z teatrem Dawać siebie

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 109 W POZNANIU-KIEKRZU

Jasełka
po raz trzydziesty

fi i, za oryginalną koncepcję ju-
bileuszowego przedstawienia 
oraz reżyserski nadzór nad jego 
realizacją. 

Dzieci – aktorzy jubileuszo-
wych Jasełek – po ich zakończe-
niu i oklaskach słuchaczy, miały 
uśmiechy radości na twarzach, 
świadczące o przeżywanej sa-
tysfakcji i poczuciu sukcesu. 
Wszystkie otrzymały świąteczne 
upominki, a zaproszeni goście 
pamiątkowe prezenty.

Po przedstawieniu wszyscy 
spotkali się przy wigilijnym sto-
le.

KAROLINA KASPRZAK
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Pełne serdecznej atmosfe-
ry przedświąteczne chwile 

spędzili w przyjaznym gro-
nie terapeuci zajęciowi, pra-
cownicy, zaproszeni goście i 
rodzice wraz z uczestnikami 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
prowadzonego przez Funda-
cję Inwalidów i Osób Niepeł-
nosprawnych „Miłosierdzie” w 
Kaliszu, który 9 grudnia 2009 
roku obchodził uroczystość 15-
lecia swego istnienia.

Pomimo zimowej, pochmur-
nej pogody w restauracji „Margo” 
przy ulicy Łódzkiej 153 panował 
ciepły klimat. Zebrało się mnó-
stwo osób blisko związanych 
z Warsztatami Terapii Zajęcio-
wej i ideami Fundacji. Był poseł 
Adam Rogacki, Eugenia Jahura 
– kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kaliszu i 
Grzegorz Kwiatkowski z Komisji 
Rodzin Miasta Kalisza.

Jubileuszowe spotkanie po-
łączone z wieczerzą wigilijną 

Dla przykładu - w 2009 roku już 
po raz czwarty uczestnicy brali 
udział w XI Sztafecie Osób Nie-
pełnosprawnych po Europie.

Fundacja zainicjowała utwo-
rzenie siedmiu warsztatów 
terapii zajęciowej i dwóch Śro-
dowiskowych Domów Samo-
pomocy na terenie południowej 
Wielkopolski. Dzięki temu po-
mocą objętych zostało prawie 
300 osób. Wymienione placówki 
zatrudniają 112 osób w różnych 
wymiarach etatów.

Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Kaliszu posiada dużą ofertę 
zajęć terapeutyczno-rehabili-

Prezes Stanisław Bronz wręcza jubileuszowe upominki
i podziękowania pracownikom kaliskiego WTZ.

15 LAT WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KALISZU

Na drodze
do samodzielności

poprowadził Marek Konwiński – 
kierownik kaliskiego Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. Prezentacja 
multimedialna zobrazowała 
jego działania. Do najistotniej-
szych należy wszechstronna 
i kompleksowa rehabilitacja 
społeczną osób z niepełno-
sprawnością. Organizowane są 
liczne wyjazdy integracyjne, tur-
nusy rehabilitacyjne, wycieczki, 
olimpiady sportowe, turnieje, 
konkursy. Fundacja Inwalidów 
i Osób Niepełnosprawnych „Mi-
łosierdzie” aktywnie rozwija 
również współpracę zagranicz-
ną z krajami Unii Europejskiej. 

tacyjnych. Prowadzi pracownię 
gospodarstwa domowego, ka-
letniczo-plastyczną, fotografi cz-
no-komputerową, metalopla-
styki, artystyczno- zdobniczą, 
krawiectwa, haftu, artystyczną i 
fl orystyczną. Zatrudnia wykwa-
lifi kowaną kadrę terapeutów 
oraz fi zykoterapeutę. 

Swoją działalność rozpoczął 

w lipcu 1994 roku. Usytuowany 
w centrum miasta mieści się w 
dwóch lokalach: przy ulicy Tar-
gowej – znajduje się tam pięć 
pracowni i 25 uczestników oraz 
przy ulicy Złotej, gdzie w czte-
rech pracowniach uczestniczy 
20 osób z różnego rodzaju nie-
pełnosprawnościami. WTZ po-
wstał dzięki wsparciu fi nanso-
wemu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.

Wysoki poziom usług tera-
peutycznych i kształtowania 
samodzielności uczestników 
w życiu codziennym ukazał ich 
występ artystyczny. Wystąpi-
ła również młodzież ze Szkoły 
Muzycznej w Kaliszu.

Z serca płynące podzięko-
wania złożył na ręce swoich 
pracowników, terapeutów, 
uczestników i ich rodziców Sta-
nisław Bronz – wieloletni prezes 
Fundacji. Dziękował władzom 
samorządowym województwa 
wielkopolskiego i powiatu ka-
liskiego, bez których pomocy 
niemożliwe byłoby realizowanie 
inicjatyw na rzecz osób z niepeł-
nosprawnością.

Kierownik WTZ Marek Konwiński udziela głosu 
jego uczestnikom podczas jubileuszowego spotkania.

Kadra jubilata – Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Od lewej: Marek Konwiński, Ryszard Sobański,

Maria Jaraczewska, Danuta Sobańska, Anna Kwinta, Stanisław 
Bronz, Małgorzata Kubik, Agnieszka Sobczak, Sylwia Piasecka, 

Joanna Tomeczek, Joanna Mikołajczyk, Anna Łapacz.
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Lepszy świat
Stowarzyszenie „Lepszy Świat” zorganizowało spotkanie ro-

bocze, przygotowujące konferencję dotyczącą konsolidacji 
III sektora w Poznaniu.

Jednym z zamiarów było podsumowanie dotychczasowych 
stosunków z władzami Poznania. Organizacjom przygotowują-
cym spotkanie zależało przede wszystkim na konkretnych pro-
pozycjach dotyczących procedur i priorytetów polityki miejskiej. 
Do sukcesów zaliczono wpływ na zmianę kilku niekorzystnych 
rozwiązań. 

Bez wątpienia społeczeństwo obywatelskie, które wspólnie w 
Poznaniu tworzy organizacje, zaistnieje dopiero wtedy, gdy będą 
one w stanie zorganizować się i mówić jednym głosem w naj-
ważniejszych sprawach. awa

Dar dla życia
Na ratunek potrzebującym pośpieszyli studenci i pracow-

nicy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, którzy 
2 grudnia oddali honorowo prawie 30 litrów krwi. 

Krew została przekazana do Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa. Zbiórkę krwi na uczelni przeprowa-
dzono w ramach akcji studenckiej „Wampiriada” – największej w 
Polsce kampanii honorowego krwiodawstwa organizowanej w 
środowisku akademickim. Inicjatywa ta realizowana jest od 1999 
roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów przy współpracy z 
oddziałami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa.

 KAROLINA KASPRZAK

Pedagog specjalny
z zespołem Aspergera
Cenne doświadczenia naukowe zdobyli słuchacze ca-

łodniowych warsztatów zorganizowanych przez Wro-
cławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Dolnośląską 
Szkołę Wyższą w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu, 
których prelegentem był dr Stephen Shore – pedagog specjalny 
dotknięty zespołem Aspergera.

14 grudnia Aula Wydziału Nauk Pedagogicznych przy ulicy 
Strzegomskiej 55 we Wrocławiu wypełniona była po brzegi. 
Przybyli studenci, pracownicy socjalni, pedagodzy, wychowaw-
cy i rodzice osób dotkniętych zaburzeniami autystycznymi.

Dr Stephen Shore opowiedział o swoim dzieciństwie i trud-
nościach napotkanych ze strony otoczenia. Gdy miał cztery 
lata, został zdiagnozowany jako dziecko nie nadające się do 
realizacji obowiązku szkolnego. Dzięki zaangażowaniu i upo-
rowi rodziców, którzy nie zgodzili się z orzeczeniem specja-
listów, oraz wsparciu ze strony terapeutów, Stephen osiągnął 
bardzo wiele.

Dziś jest doktorem pedagogiki specjalnej, przewodniczącym 
Asperger’s Association of New England oraz członkiem wielu 
towarzystw zajmujących się niesieniem pomocy osobom auty-
stycznym i ich rodzinom. Na całym świecie prowadzi prelek-
cje dotyczące autyzmu, propagując ideę zrozumienia świata 
przeżyć i myśli osób z autyzmem oraz podniesienia jakości ich 
życia. Łącząc wiedzę naukową z osobistymi doświadczeniami 
ukazał, jak wygląda życie ludzi autystycznych, z jakimi trud-
nościami muszą walczyć każdego dnia. Przedstawił również 
sposoby i metody pracy terapeutycznej z osobą z zespołem 
Aspergera.

 KAROLINA KASPRZAK

Od 1992 roku na całym świe-
cie 3 grudnia obchodzimy 

Międzynarodowy Dzień Osób z 
Niepełnosprawnościami, który 
ustanowiło Zgromadzenie ONZ. 
Tegoroczne obchody odbywały 
się pod hasłem Światowej Or-
ganizacji Zdrowia: „Włączyć do 
Milenijnych Celów Rozwoju: 
Światowe wzmocnienie praw 
osób z niepełnosprawnościami 
oraz ich środowisk”.

W Poznaniu nieodłącznym 
elementem uroczystości była 
konferencja naukowa zorgani-
zowana przez Komisję Rehabi-
litacji i Integracji Społecznej Pol-
skiej Akademii Nauk – Oddział 
w Poznaniu, przy współudziale 
Wielkopolskiej Społecznej Rady 
Programowej ds. Osób Niepełno-
sprawnych, Wielkopolskiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa 
Rehabilitacji oraz Stowarzysze-
nia Centrum Wspomagania i Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych „Bratek”.

Otwarcia konferencji dokonał 
prof. dr hab. Jan Węglarz – pre-
zes Oddziału Polskiej Akademii 
Nauk w Poznaniu. Prof. dr hab. 
Aleksander Kabsch – przewod-
niczący Komisji Rehabilitacji i 
Integracji Społecznej Polskiej 
Akademii Nauk, omówił zagad-
nienie społecznych implikacji 
Milenijnych Celów Rozwoju w 
odniesieniu do osób z niepełno-
sprawnościami.

Z nowymi rozwiązaniami 
technicznymi umożliwiającymi 
osobom z niepełnosprawnością 
korzystanie ze wszystkich dóbr 
nauki i kultury oraz komunikacji 
ze środowiskiem społecznym 
zapoznał słuchaczy prof. dr hab. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB 

Nic o nas 
bez nas…

inż. Paweł Strumiłło z Politech-
niki Łódzkiej. Jednym z przy-
kładów, które zaprezentował 
prelegent, są systemy zdalnej 
nawigacji, umożliwiające niewi-
domym poruszanie się i orienta-
cję przestrzenną.

Działania podejmowane przez 
poznańskie uczelnie na rzecz 
studentów z niepełnosprawno-
ściami omówił prof. dr hab. inż. 
Bogdan Baranowski pełniący 
funkcję pełnomocnika rektora 
ds. studentów z niepełnospraw-
nościami Politechniki Poznań-
skiej. Cennych informacji do-
starczyło również przemówienie 
Stefana Otręby – reprezentanta 
Stowarzyszenia Rycerzy Ko-
lumba w Polsce – charytatywnej 
organizacji katolickiej, udziela-
jącej bezinteresownej pomocy 
potrzebującym. 

Zdzisław Bączkiewicz – pre-
zes Stowarzyszenia Centrum 
Wspomagania i Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych „Bra-
tek” mówił m.in. o poznańskich 
tradycjach rehabilitacji osób z 
niepełnosprawnościami, wspo-
mniał ich wielkiego twórcę prof. 
Wiktora Degę, mówił o obec-
nych na konferencji Jego wy-
chowankach – prof. Kazimierze 
Milanowskiej i prof. Aleksandrze 
Kabschu.

W intencji osób z niepełno-
sprawnością i z okazji 90-lecia 
spółdzielczości inwalidów 
2 grudnia została odprawiona 
msza święta koncelebrowana 
przez ks. bp. Zdzisława Fortunia-
ka w kościele pod wezwaniem 
Św. Małgorzaty przy ulicy Filipiń-
skiej w Poznaniu.

KAROLINA KASPRZAK

Konferencja naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia
Osób z Niepełnosprawnościami. 

Na pierwszym planie prof. dr hab. Aleksander Kabsch.
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Obchody Międzynarodo-
wego Dnia Osób Niepeł-

nosprawnych 3 grudnia 2009 
roku w Poznaniu będą dniem 
niezapomnianym dzięki 
wspaniałemu koncertowi ar-
tystów z niepełnosprawno-
ściami z Polski, Anglii i Nie-
miec w auli Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza.

Wśród słuchaczy byli mię-
dzy innymi prof. dr hab. Alek-
sander Kabsch, prof. dr hab. 
Kazimiera Milanowska, pre-
zes Stowarzyszenia „Bratek” 
Zdzisław Bączkiewicz i Kon-
rad Kołbik – prezes Wielko-
polskiego Forum Organizacji 
Osób Niepełnosprawnych. 
Aulę szczelnie wypełniły oso-
by niepełnosprawne z rodzi-
nami i przyjaciółmi, studenci, 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Zaśpiewajmy, zatańczmy 
razem

liczni mieszkańcy Poznania i 
Wielkopolski. 

Rolę konferansjera pełnił 
aktor scen poznańskich – Zbi-
gniew Grochal. Na scenie, na-
gradzani gorącymi brawami, 
kolejno prezentowali się: ze-
spół tańca na wózkach przy 
Lubuskim Stowarzyszeniu 
Inwalidów Narządu Ruchu, 
zespół taneczny Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego im. Janusza Kor-
czaka w Wągrowcu, Warsztat 
Terapii Zajęciowej „Pawełek” 
w Owińskach, zespół „Przy-
stań” z WTZ „Ognik” przy Sto-
warzyszeniu Przyjaciół Niewi-
domych i Słabowidzących w 
Poznaniu, Fundacja Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym 
w Zbąszyniu.

Zachwyciła wszystkich In-
tegracyjna Grupa Tańca na 
wózkach z Adendorfu ukła-
dem tanecznym „Ty i ja”, do 
którego muzykę przygotował 
Karol Kruś z Wągrowca. An-
glię reprezentował zespół Co-
ventry Mind z grupą wokalną 
w piosence „I Just Called To 
Say I Love You” oraz Mattew 
Walsh grający na keyboar-
dzie utwory: „White Shadows” 
i „Angels”.

Cudownym głosem po-
dzielił się z publicznością 
Piotr Paczewski ze Skoków 

w piosence z repertuaru Sta-
chursky’ego „Zatańczmy ra-
zem”. Wzruszającą piosenkę 
„Wznieś serce nad zło” i „Moje 
szczęście uśmiechnie się do 
mnie” zaśpiewała Agniesz-
ka Kubicka, która w Auli 
poznańskiego UAM gościła 
również podczas marcowego 
koncertu charytatywnego na 
rzecz studentów z niepełno-
sprawnościami.

Finałem koncertu był 
wspólny śpiew kolędy „Cicha 
Noc”.

 KAROLINA KASPRZAK

Na scenie „Przystań” z „Ognika”.

Wspaniali wokaliści z Coventry Mind.

Zespół perkusyjny ze Zbąszynia.

Taniec na wózkach.
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Nowy 
rok
bieży

 

„Nowy rok bieży, w jaseł-
kach leży” – to słowa 

pastorałki. Ale nowy rok przy-
szedł naprawdę. Nowy rok 
zawsze niesie ze sobą wielka 
tajemnicę – co ten rok przy-
niesie, jaki będzie? Lepszy czy 
gorszy? A może taki sam jak 
ten, który właśnie minął? 

Takie pytania i wiele innych 
– podobnych, zadajemy sobie 
w sylwestrowa noc. Szam-
pan perli się w kieliszkach, 
strzelają petardy i wielobarw-
ne fajerwerki, a my myślimy, 
podsumowujemy i sami sobie 
składamy przyrzeczenia, co na 
pewno zrobimy w tym roku. 

 Żegnamy się bezpowrotnie 
z rokiem, który minął i witamy 
nowy. Możemy zaśpiewać jak 
Maryla Rodowicz: „Ale to już 
było i nie wróci więcej”. Bo nie 
wróci i nie ma czego żałować, 
tylko z optymizmem spoglądać 
w przyszłość.

Nie żegnajmy się jednak 
tak do końca z rokiem, który 
właśnie odszedł. Pozostawmy 
sobie taki mały kącik wspo-
mnień tego, co było najlepsze 
i co powinno pozostać w nas 
na zawsze. To da nam siłę do 
realizacji noworocznych po-
stanowień i planów. 

Nie dajmy się jednak zwa-
riować. Całego świata i tak nie 
uzdrowimy, ale może choć jego 
cząstkę. Może znikną kolej-
ne „schody” na naszej drodze, 
może odezwie się ktoś dawno 
już zapomniany, może spo-
tkamy wielką miłość, albo po 
prostu my sami zaczniemy się 
wreszcie uśmiechać do siebie i 
otaczającego nas świata oraz 
myśleć pozytywnie.

Koniec z troskami i smut-
ną mina. Mamy nowy rok i 
wejdźmy w niego z radością i 
optymizmem. Zaczyna się coś 
nowego i wszystko może się 
zdarzyć. Czasami trzeba tylko 
troszeczkę w tym pomóc lo-
sowi. Uwierzcie w siebie, na-
prawdę warto!

Szczęśliwego nowego roku; 
całego, a nie tylko jego pierw-
szego dnia.

 EWELINA WĘGLEWSKA

Każdy z nas chciałby być 
wiecznie młody, piękny, 

bogaty i oczywiście zdro-
wy. Niestety, młodość szybko 
przemija. Uroda jest pojęciem 
względnym. Z bogactwem 
bywa różnie. A zdrowie? 

Niepełnosprawnych ciągle 
przybywa. Choroba, wypadek… 
Ot, życie. Dlaczego jednak, sko-
ro już spotka nas taki los, nasze 
życie musi się zmienić diame-
tralnie? Czy tak musi być, czy to 
jest jakaś norma i piętno osoby 
niepełnosprawnej? Dlaczego, 
kiedy pojawią się kule, chodzik, 
czy nie daj Bóg wózek inwalidz-
ki, często tak zmieniamy swoje 
dotychczasowe życie? Nagle 
przestajemy wychodzić z domu, 
nie idziemy do sklepu, nie jest 

Na łamach miesięczni-
ka „Filantrop Naszych 

Czasów” chciałbym podzię-
kować Stowarzyszeniu na 
Rzecz Poprawy Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego 
„Droga i Bezpieczeństwo” 
oraz Fundacji Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym 
„Filantrop” za działania 
związane z poprawą mojej 
sprawności fi zycznej i po-
wrotem do zdrowia.

Czwartego października 
2009 roku wysłałem apel o 
pomoc (treść apelu w listopa-
dowym numerze miesięczni-
ka) do około dwustu fundacji 
i stowarzyszeń, działających 
na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Niestety, na zde-
cydowaną większość wysyłek 
apelu nie otrzymałem odpo-
wiedzi, a jeśli już, to w więk-
szości były to odmowy udzie-
lenia pomocy albo namowy 

potrzebny już fryzjer? Po co iść 
do kina czy teatru? Przecież to 
rozrywki dobre dla zdrowych. 

Nie zgadzam się z takimi 
twierdzeniami. Wręcz prze-
ciwnie, uważam, że niepełno-
sprawni mogą, a nawet powinni, 
normalnie żyć. Stąd nowy cykl 
„Filantropa Naszych Czasów” 
– „Możemy żyć normalnie”. Po-
każemy w nim te miejsca, gdzie 
niepełnosprawny nie jest trak-
towany jak ktoś z innej planety, 
który chce nie wiadomo czego. 
On chce po prostu normalnie żyć 
i ma do tego pełne prawo.

Nasz cykl rozpoczniemy od 
wizyty u fryzjera. Kto powie-
dział, że osoba niepełnosprawna 
nie może mieć modnej fryzury, a 
fryzjer musi przychodzić do niej 
do domu? Przecież takie wyjście 
do fryzjera ma też olbrzymie 
działanie terapeutyczne. Musimy 
wyjść z domu, jesteśmy wśród 
ludzi, jednym słowem robimy to, 
co ludzie zdrowi i pełnosprawni. 
Zróbmy więc sobie czasami taką 

małą przyjemność, a szczegól-
nie w styczniu, gdy czas zabawy 
i karnawału.

Powiecie, że to trudno, drogo 
i w zakładach fryzjerskich mo-
żemy być potraktowani, jak ktoś 
gorszy. 

Nic podobnego. Sama poru-
szam się na wózku inwalidzkim 
i zrobiłam mały rajd po poznań-
skich salonach fryzjerskich. W 
wielu z nich jest dzień, w którym 
stosowane są zniżki dla emery-
tów i rencistów. W zakładach, 
gdzie były schody, nie spotkałam 
się z odmową pomocy w ich 
pokonaniu. Większość pracow-
ników zakładów fryzjerskich to 
ludzie młodzi. Są otwarci nie 
tylko na nowinki zawodowe, ale 
przede wszystkim na drugiego 
człowieka. Nigdzie nie spotka-
łam się odmową czy niechęcią 
wobec osoby niepełnosprawnej. 

Szczególnie do gustu przy-
padł mi salon Tropicana w po-
znańskim Tesco. Może dlatego, 
że przy okazji wizyty u fryzjera 
można skorzystać z usług ko-
smetyczki i zrobić zakupy w 
markecie. Co najważniejsze, nie 
ma schodów, chyba że do myjki, 
ale dla personelu Tropicany nie 
stanowi to problemu. 

Może wreszcie zaczną znikać 
bariery mentalne w naszym spo-
łeczeństwie, a niepełnosprawni 
zaczną żyć normalnie. Mamy do 
tego pełne prawo.

do członkostwa w fundacji. 

Wśród tych odpowie-
dzi dostałem informację od 
Pana Marcina Bajerowicza, 
Przewodniczącego Zarządu 
Fundacji „Filantrop”, o prze-
prowadzonej przez niego roz-
mowie na mój temat z Panem 
Ryszardem Fonżychowskim, 
Prezesem Stowarzyszenia 
„Droga i Bezpieczeństwo”. 
Okazało się, że ze środków 
Stowarzyszenia została po-
darowana mi kwota 1200 zło-
tych na cele rehabilitacyjne. Z 
ogromną radością przyjąłem 
tę wiadomość. Była to pierw-
sza tak konkretna pomoc. 

Dzięki tym środkom prze-
szedłem cykl rehabilitacji 
poprawiających sprawność 
i zdecydowanie zmniejsza-
jących ból stawu barkowego 
oraz kikuta. Zakresy ruchu 
mojej ręki i kikuta zwiększy-

POMOC STOWARZYSZENIA „DROGA I BEZPIECZEŃSTWO”

Z serca dziękuję
ły się, a bóle zelżały. Niestety, 
wiedziałem, że jeszcze nie 
wszystko jest zrobione. Reha-
bilitant zajmujący się moimi 
ćwiczeniami zalecił powtó-
rzenie choć połowy poprzed-
niego cyklu. Po raz drugi o 
pomoc poprosiłem Stowarzy-
szenie „Droga i Bezpieczeń-
stwo”. Proszę sobie wyobra-
zić moją radość i zdziwienie, 
gdy dostałem informację o 
ponownie przyznanej kwocie 
na rehabilitacje, w takiej sa-
mej wysokości jak za pierw-
szym razem. Jestem bardzo 
wdzięczny Stowarzyszeniu 
„Droga i Bezpieczeństwo” za 
tak zdecydowane działanie i 
pomoc, dzięki której wracają 
mi siły pod fachowym okiem 
rehabilitanta. Z całego serca 
dziękuję!

JERZY MĄKOSA

Możemy żyć
normalnie 

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ
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Starość nie 
musi być 
smutna 
Centrum Innowacji Społecz-

nej „Sic!” zorganizowało 
w Urzędzie Miasta Poznania 
konferencję „Senior – Opieka 
Zdrowotna”. 

Wybitni lekarze przedstawili 
aspekty wieku starszego z ge-
riatrycznego punktu widzenia. 
Zaprezentowano także po raz 
pierwszy wstępne wyniki ba-
dań w ramach projektu „Rela-
cja Senior – Opieka Zdrowotna” 
w świadomości osób korzysta-
jących poznańskich klubów 
seniora. W konferencji udział 
wzięli kierownicy i opiekuno-
wie klubów, DDPS i DPS. Była 
też prezentacja organizacji, 
fi rm i instytucji, które działają 
na rzecz osób starszych. Były 
ulgi, bonusy oraz specjalne 
oferty. awa

Kto z nas nie lubił grać w 
warcaby? Pamiętamy z 

dzieciństwa, jak popołudniem 
lub w długi, zimowy wieczór 
siadaliśmy z ojcem i przesu-
waliśmy na szachownicy ko-
lorowe pionki. Ileż było wtedy 
radości, śmiechu i zabawy...

Może by tak wrócić do 
gier z dzieciństwa w mroź-
ne styczniowe wieczory? Gry 
planszowe mogą ubarwić nie-
jedno towarzyskie spotkanie, 
zwłaszcza gdy będziemy grać 
na planszy wykonanej własno-
ręcznie. Pracy przy tym niewie-
le, a zabawy potem mnóstwo. 
Przystąpmy więc do pracy.

Materiały: sklejka lub twarda 
tektura,mazaki – markery, na-
krętki po napojach – 2 kolory.

Wykonanie: ze sklejki lub 
twardej tektury wycinamy 
planszę do gry, którą dzielimy 

Najmłodszym oddziałem 
Muzeum Narodowego Rol-

nictwa i Przemysłu Rolno- Spo-
żywczego w Szreniawie jest 
Muzeum Gospodarki Mięsnej w 
Sielinku, położonym jest ok. 40 
km na zachód od Poznania w 
kierunku na Nowy Tomyśl. 

Muzeum to otwarto w maju 
2005 roku. Placówka zlokali-
zowana jest na terenie Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego w 
Sielinku, jednego z najlepiej 
zagospodarowanych w Polsce. 
Muzeum mieści się w specjal-
nie na ten cel zbudowanym bu-
dynku. Okres przygotowań do 
otwarcia Muzeum sięga 1974 
roku. Wtedy to prof. Wincen-
ty Pezacki, inicjator przedsię-
wzięcia, gromadził eksponaty. 
Ekspozycja ukazuje historię 
rzemiosła rzeźnickiego i prze-
mysłu mięsnego od połowy 
XVII wieku do lat 60. XX w. Ze-
brane muzealia dokumentują 
przetwórstwo mięsa od chwili 
uboju po wyrób wędlin i sprze-
daż gotowych wyrobów. 

Muzeum w Sielinku to pierw-
sza i jedyna w Polsce, a trzecia 
w skali światowej – po Niem-
czech i Węgrzech, taka eks-
pozycja. Łączna powierzchnia 
wystawowa przekracza 1000 
m2. W Muzeum zgromadzono 
ponad 7 000 eksponatów, a ich 
liczba stale rośnie.

W Muzeum zgromadzono 
maszyny i urządzenia prze-
twórcze oraz dużą kolekcję na-

na pola (liczba pól widoczna 
na zdjęciu). Następnie czar-
nym markerem rysujemy pola 
dla pionków.

Pola, na których stać będą 
pionki, można pokolorować 

markerem. Pionkami mogą być 
nakrętki po napojach w plasti-
kowych butelkach.

 EWELINA WĘGLEWSKA
 LECH MROCZKOWSKI

Coś z niczego (11)

NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA POWIATU POZNAŃSKIEGO I WIELKOPOLSKI

Znane i nieznane (8)

rzędzi: noże, piły, topory, wilki, 
kutry oraz urządzeń napeł-
niających – nadziewarek. W 
Muzeum nie zabrakło również 
różnego typu krajalnic wy-
robów i wag sklepowych. Są 
wśród dwie ozdobione w stylu 
secesyjnym.

Odrębną cześć ekspozycji 
stanowią sztandary, skrzynie 
cechowe, świadectwa zawo-
dowe, dokumenty cechowe. 
Bogato udokumentowana jest 
także działalność organizacji 
branżowych oraz osób za-
służonych dla przetwórstwa 
mięsa. 

W zbiorach znajdują się 
znaleziska archeologiczne 
sprzed 20 tysięcy lat. Obej-
rzeliśmy złom długiej kości 
mamuta oraz kilkanaście 
różnego rodzaju noży krze-
mowych do krojenia mięsa. 
Do cenniejszych eksponatów 
należą pierwsze konstrukcje 
trychinoskopów projekcyj-
nych Zeissa z końca XIX w. 
Są to jedne z nielicznych – 
nie tylko w Polsce – zacho-
wanych trychinoskopów tej 
początkowej wersji. Ekspo-
zycję uzupełniają wozy do 
transportu żywca, mięsa i 
innych surowców rzeźnych, 

prezentowane w atrium bu-
dynku. 

Zbiory biblioteczne Mu-
zeum obejmują kilka tysięcy 
woluminów, w tym czasopism 
branżowych i starodruków 
oraz zbiorów fi lmowych.

Zostały nam jeszcze do 
zwiedzenia dwa oddziały 
Muzeum Narodowego Rol-
nictwa i Przemysłu Rolno 
Spożywczego w Szreniawie 
– muzeum w Nowym Tomy-
ślu i w Jaraczu. 

 EWELINA WĘGLEWSKA
 LECH MROCZKOWSKI 
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Autyzm: 
jak z nim 
żyć? 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Autyzmem „ProFu-
turo” we współpracy z Uniwer-
sytetem im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu – Zakładem 
Pedagogiki Specjalnej i Zakła-
dem Psychopatologii Dziecka 
zorganizowało 4 i 5 grudnia 
konferencję naukową „Syste-
mowe podejście we wspoma-
ganiu rozwoju, edukacji, życia 
zawodowego i społecznego 
osób z autyzmem i zespołem 
Aspergera”.

Na spotkaniu w Auli Uniwer-
syteckiej przy ulicy Szamarzew-
skiego zebrali się zainteresowa-
ni tą problematyką naukowcy, 
pedagodzy specjalni, studenci i 
rodzice osób z autyzmem. Wy-
głoszono ponad 50 referatów, 
z których do najbardziej intere-
sujących należało wystąpienie 
prof. dr hab. Władysława Dyk-
cika: „Zaufanie podstawą spo-
łecznego bezpieczeństwa osób 
niepełnosprawnych”. Prelegent 
wskazał, że „…miłość rodziców 
do dziecka daje podstawę ak-
ceptacji i adoracji przez całe 
życie”. 

Lekcją poglądową była pre-
zentacja mgr Hanny Pasterny 
– niewidomej konsultantki do 
spraw osób niepełnosprawnych 
w Stowarzyszeniu Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
w Rybniku. Autorka na podsta-
wie własnych doświadczeń w 
relacjach z przyjaciółką dotknię-
tą zespołem Aspergera omówiła 
aspekty komunikacji osoby nie-
widomej.

Za pomocą specjalnie przy-
stosowanego sprzętu multime-
dialnego swoimi doświadcze-
niami dzielił się również Maciej 
Oksztulski – dorosły autysta, 
który opowiedział słuchaczom 
o swojej edukacji i planach na 
przyszłość.

Uczestnicy konferencji bra-
li również udział w zajęciach 
warsztatowych na temat muzy-
koterapii, integracji sensorycz-
nej, sposobów nauki czytania 
dziecka z autyzmem, metod per-
cepcyjno-motorycznych, terapii 
ruchem i innych. Wszystko to 
może skutecznie służyć w pracy 
nad przezwyciężaniem stereoty-
pów i społecznej marginalizacji 
osób z autyzmem i zespołem 
Aspergera.

 KAROLINA KASPRZAK

Wielkopolskie Centrum Re-
habilitacji i Profi laktyki 

Niepełnosprawności Dzieci i 
Młodzieży przy ul. Bułgarskiej 
5/7 w Poznaniu zaprasza dzie-
ci i młodzież niepełnosprawną 
(do 30 roku życia) zameldowa-
ną w Poznaniu. 

Centrum jest prowadzone 
przez Towarzystwo Chorób Ner-
wowo-Mięśniowych, Oddział 
Regionalny w Poznaniu. Stwo-
rzyliśmy dla Państwa ośrodek 
zatrudniający profesjonalną ka-
drę rehabilitantów, lekarzy, psy-
chologa, pedagoga, pracownika 
socjalnego. 

Oferujemy kompleksową opie-
kę nad osobą niepełnosprawną i 
jej rodziną. Ośrodek nasz wyko-
nuje zabiegi z zakresu rehabili-
tacji: fi zykoterapia, masaż lecz-
niczy, limfatyczny, hydroterapia, 
kinezyterapia, ćwiczenia indywi-
dualne. Proponujemy konsultacje 
lekarzy: rehabilitantów, neurolo-
ga, ortopedy, pediatry, kardiologa 
oraz doktora rehabilitacji rucho-
wej. Psycholog i pedagog udzie-
lają porad z zakresu problemów 
edukacyjnych i emocjonalno-
społecznych osób niepełno-
sprawnych. Pracownik socjalny 
służy pomocą w rozwiązywaniu 

problemów socjalno-bytowych 
naszych podopiecznych.

Ośrodek nasz jest całkowicie 
pozbawiony barier architekto-
nicznych, dysponujemy parkin-
giem. Centrum zlokalizowane 
jest w IV trybunie Stadionu Miej-
skiego za kasami. 

Dojazd środkami komunikacji 
miejskiej: tramwaje nr 1, 6, 13, 
15; autobusy nr 50, 63, 91, A. Za-
praszamy wszystkich chętnych 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8.00 do 20.00. Kon-
takt telefoniczny: 618 687 688, 
tel. kom. 664 447 879. na 

W dniu 19 listopada 2009 
r., z inicjatywy Fundacji 

Inwalidów i Osób Niepełno-
sprawnych „Miłosierdzie” w 
Kaliszu, odbyły się V Mię-
dzynarodowe Halowe Mi-
strzostwa Kalisza Osób Nie-
pełnosprawnych w Lekkiej 
Atletyce. Podobnie jak w po-
przednich czterech edycjach 
zawody zorganizowano na 
obiekcie kaliskiego Ośrodka 
Sportu Rehabilitacji i Rekre-
acji w hali lekkoatletycznej. 

Są to chyba jedyne zawody 
sportowe dla osób niepełno-
sprawnych odbywające się w 
okresie jesienno-zimowym, 
kiedy to pogoda w naturalny 
sposób ogranicza liczbę im-
prez sportowych na wolnym 
powietrzu. Organizacji z Kali-
sza udało się pokonać tę trud-
ność i już po raz piąty blisko 
dwustu niepełnosprawnych 
zawodników mogło wziąć 
udział w zawodach sporto-
wych odbywających się w hali. 
Niestety, z powodu panującej 
w Europie grypy i ograniczeń 
z tym związanych, w tym roku 
gościliśmy tylko delegację go-

WIELKOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI

Zapraszamy
niepełnosprawnych

MISTRZOSTWA KALISZA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W LEKKIEJ ATLETYCE

Dwustu zawodników 
na hali

ści z Redon we z Francji. Mamy 
nadzieję, że spotkanie to za-
owocuje obustronną, owocną 
współpracą w przyszłości.

W tegorocznych zawodach 
wzięło udział 19 ekip z Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej, Śro-
dowiskowych Domów Samo-
pomocy i innych ośrodków 
zajmujących się rehabilitacją i 
edukacją osób niepełnospraw-
nych na terenie Wielkopolski. 
Pierwsze trzy miejsca zajęły 
kolejno: Warsztat Terapii Za-
jęciowej z Gniezna, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Kaliszu i Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Nowych 
Skalmierzycach. 

Wszyscy zawodnicy otrzymali 
dyplomy, medale za zajęte miej-
sca, pamiątkowe statuetki i piłki, 
a pierwszych trzech zwycięzców 
puchary i atrakcyjne nagrody. 
Impreza mogła odbyć się po raz 
kolejny dzięki dofi nansowania 
z Urzędu Miasta Kalisza oraz z 
Departamentu Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

MARIUSZ PATYSIAK

Ewa Robakowska 
z WTZ w Kaliszu 

(trzecie miejsce w wyścigu 
na wózkach na 60 metrów 

kobiet). 
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Anglojęzyczny wyraz, któ-
ry ostatnio coraz częściej 

widnieje w publikacjach me-
dycznych, jest skrótem pięciu 
słów - Treatment and Educa-
tion of Autistic and Commu-
nication Handicapped Chil-
dren - co w tłumaczeniu na 
język polski oznacza terapię i 
edukację dzieci z autyzmem 
i zaburzeniami komunikacji. 
Opracowany przez Erica Scho-
plera we wczesnych latach 
siedemdziesiątych dziś jest naj-
bardziej znanym i skutecznym 
na świecie programem pracy z 
osobami z zaburzeniami auty-
stycznymi. 

Do najważniejszych elemen-
tów tej metody należy koncen-
tracja na danej osobie, bazo-
wanie na jej dotychczasowych 
umiejętnościach i zainteresowa-
niach oraz na zrozumieniu istoty 
autyzmu.

Interesujące spostrzeżenia 
dotyczące stosowania programu 
Teacch w pracy terapeutycznej 
przedstawiła podczas VI Zjaz-
du Rodzin Osób z Rzadkimi 
Zespołami Chromosomowymi 

Okazuje się, że nawet w 
niewielkiej wiosce Ka-

mionki pod Kórnikiem koło 
Poznania można stworzyć 
swoiste centrum sztuki pla-
stycznej. Dokonała tego 
mieszkanka Kamionek Tina 
Wieczorek, utalentowana 
malarka, autorka dwóch 
interesujących książek: 
„Szczęście, nieszczęście” i 
„Okno Darii”. Obydwie przed 
wydaniem książkowym były 
opublikowane w odcinkach 
w „Filantropie”. 

Centrum nazywa się swoj-
sko i oryginalnie zarazem: 
„Kozia łąka”. Jest to pracow-
nia, która skupia głównie 
twórców z Kamionek i oko-
licznych wsi. Okazuje się, 
że takie miejscowości kryją 

w Poznaniu dr Brita Schirmer z 
Niemiec. Wskazała, że w meto-
dzie Teacch kieruje się uwagę na 
przystosowanie pomieszczenia 
i wizualizację. Najważniejszym 
celem programu jest zrozumie-
nie otaczającego świata przez 
osobę dotkniętą autyzmem.

Program Teacch jest kom-
pleksowy i bierze pod uwagę 
wszystkie aspekty życia osób 
z autyzmem i ich rodzin. Sku-
tecznymi technikami, które roz-
wijają umiejętności i pozwalają 
osobom z autyzmem na ich 
wykorzystywanie niezależnie 
od bezpośrednich zachęt i bodź-
ców ze strony dorosłych, okaza-
ły się: organizacja otoczenia fi -
zycznego, opracowywanie planu 

zajęć i systemu pracy, stawianie 
jasnych, wyraźnych oczekiwań 
oraz korzystanie z pomocy dy-
daktycznych.

Ważne jest pielęgnowanie 
uzdolnień i zainteresowań za-
miast wykonywania zadań 
poświęconych tylko samym 
defi cytom. Oczywiście, w pracy 
z osobami z upośledzonymi na-
leży zachowywać równowagę 
pomiędzy rozwijaniem umie-
jętności, a korygowaniem bra-
ków. Postępowanie w metodzie 
Teacch jest więc dwutorowe: 
dzięki ćwiczeniom edukacyjnym 
osoba z autyzmem otrzymu-
je indywidualne wspomaganie 
rozwoju, a jednocześnie otocze-
nie dopasowywane jest w taki 

sposób, by uchwycić istniejące 
jeszcze trudności i aby ta osoba 
w możliwie dobrych warunkach 
życiowych mogła je samodziel-
nie przezwyciężać.

W 1972 roku Zgromadzenie 
Ogólne Stanu Północna Karoli-
na przyjęło ustawę nakazującą 
utworzenie Oddziału Leczenia i 
Kształcenia Dzieci z Autyzmem 
i Podobnymi Zaburzeniami Ko-
munikacji. W tym samym roku 
Amerykańskie Towarzystwo 
Psychiatryczne przyznało pro-
gramowi Teacch złoty medal za 
przeprowadzenie owocnych ba-
dań naukowych poświęconych 
zaburzeniom rozwoju u dzieci. 

OPRACOWAŁA 

KAROLINA KASPRZAK

Teacch – program 
terapii autyzmu

WYSTAWA PLASTYCZNYCH W KAMIONKACH

Dzieła z Koziej Łąki
prawdziwe skarby, trzeba je 
tylko odszukać. Zadali sobie 
ten trud właśnie Tina Wieczo-
rek, sołtys Małgorzata Wal-
kowiak i malarz z Kamionek 
Sławomir Drewnik, organiza-
torzy wystawy rodzimej twór-
czości w remizie miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Podczas wernisażu w niedzie-
lę 22 listopada obszerną salę 
wypełnili goście z Kamionek 
i okolic, a także z Kórnika i 
Poznania. Ta wystawa była 
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Obrazy Sławomira Drewnika.

swoistym debiutem pracowni 
plastycznej „Kozia łąka”. 

Oprócz obrazów, rysun-
ków i grafi k Tiny Wieczorek 
oraz prac malarskich Sławo-
mira Drewnika na wystawie 
mogliśmy obejrzeć koronki, 
serwetki i ozdoby szydełkowe 
Mirosławy Wereszczyńskiej z 
Daszewic, biżuterię artystycz-
ną, rzeźby i rysunki Barbary 
Wieczorek z Kamionek, su-
che dekoracje kwiatowe sto-
łów i wnętrz, ozdoby ślubne i 
świąteczne Marii Bachorskiej 

z Borówca oraz robótki szy-
dełkowe i ręcznie wykonane, 
artystyczne opakowania Bar-
bary Kobielskiej z Poznania. 

Obszerna remiza strażacka 
w Kamionkach swobodnie po-
mieściła tego dnia także kilka, 
by tak powiedzieć, ekspozycji 
gastronomicznych miejsco-
wych gospodarzy. Były więc 
znakomite, domowe konfi tury, 
zaprawy, smalec, wędliny, wy-
pieki – co nadało tym bardziej 
swojski charakter prezentacji 
twórców z „Koziej łąki”. mbTina Wieczorek podczas wernisażu wystawy prac z Koziej Łąki.
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Świąteczny 
Schron

Grudniowe dni to czas, aby 
ozdobić zielone drzewko, 

zaopatrzyć się w prezenty dla 
najbliższych, przygotować 
wigilijne smakołyki, wspólnie 
zaśpiewać kolędy i pomyśleć 
o ludziach potrzebujących 
naszej pomocy i miłości.

Przedświąteczna atmosfera 
udzieliła się także sympaty-
kom Schronu Kultury Europa, 
którzy w piątkowe popołudnie, 
4 grudnia, wspólnie spędzili 
tutaj czas, aby oddać się klima-
towi zbliżającego się Bożego 
Narodzenia. Ciasteczka, pier-
niki i inne pyszności były za-
sługą Janiny Stachowiak, która 
czuwała przez cały czas nad 
wszystkim.

Były zajęcia plastyczne dla 
dzieci – wycinanie, wykleja-
nie, komponowanie szopki i 
zdobienie choinki – pod okiem 
Magdaleny Kwiatkowskiej, któ-
ra prowadzi dziecięcą grupę 
teatralną. Było malowanie cho-
inkowych bombek, rysowanie 
aniołków, dziecięce śpiewanie 
kolęd – przy akompaniamen-
cie Waldemara Antczaka. I 
były przyjacielskie rozmowy 
schronowych przyjaciół.

 KAROLINA KASPRZAK

Starsi
w Europie 
Wielkopolskie Stowarzy-

szenie Wolontariuszy 
Opieki Paliatywnej „Hospi-
cjum Domowe” zorganizowa-
ło międzynarodową konfe-
rencję naukowo-szkoleniową 
„Kompleksowe rozwiązania 
problemów geriatrycznych w 
trosce o przyszłość starzeją-
cej się Europy”.

Problematyka obejmowała 
między innymi europejskie roz-
wiązania systemowe w opiece 
geriatrycznej: edukację żywie-
niową, aktywność fi zyczną i 
rehabilitację, terapię defi cytów 
poznawczych, zagadnienia kli-
niczne w opiece geriatrycznej, 
etykę w geriatrycznej opiece 
paliatywnej, godność ludzi 
starszych. Podsumowano wy-
niki XIX Międzynarodowego 
Kongresu Europejskiej Federa-
cji Osób Starszych w Hiszpanii. 
awa 

Piątkowy wieczór 20 listopa-
da ubiegłego roku przejdzie 

do historii Biblioteki Miasta i 
Gminy w Obornikach. Przy wy-
pełnionej do ostatniego miejsca 
sali odbyła się podniosła uro-
czystość wręczenia Wielkiego 
Lauru Książnicy Polskiej. 

Na przełomie września i paź-
dziernika w Dworku Paderewskie-
go w Kośnej Dolnej koło Tarnowa 
odbyła się Galicyjska XIX Między-
narodowa Jesień Literacka. To tu 
wyłoniono Kapitułę Wielkiego 
Lauru, w skład której weszli: Lech 
Konopiński, Marek Wawrzkie-
wicz, Stefan Jurkowski, Kazimierz 
Burnat i Andrzej Grabowski. 

Kapituła przyznała obornickiej 
Bibliotece zaszczytne wyróżnie-
nie za innowacyjność w działa-
niu, udostępnienie książki mó-
wionej osobom niewidomym i 
niedowidzącym oraz za szeroką 
ofertę programową, przybliża-
jącą kulturę, a w szczególności 
kulturę naszej małej ojczyzny. 
Autorem wniosku o nadanie 
Wielkiego Lauru był odznaczony 
Orderem Uśmiechu wieloletni 
wychowawca Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Nie-
widomych w Owińskach, wielo-
letni jego dyrektor Edmund Oses 
z Poznania. 

To właśnie on w ów piątko-
wy wieczór wręczył honorowy 
dyplom dyrektor Biblioteki Kry-
stynie Eichler. Gratulacjom i po-
dziękowaniom nie było końca. 
Dzięki działaniom pani dyrektor 
można było zrealizować w na-
szej Bibliotece doniosłe przed-
sięwzięcia. 

Pan Oses, który wręczył wy-
różnienie, sam był niezwykłą 
postacią wieczoru. Swoje lata na 
emeryturze wypełnia pisaniem o 
swojej małej ojczyźnie, którą jest 
wielkopolski Kaźmierz. Często 
swoje książki pisze w ukochanej 
wielkopolskiej gwarze. Książkę 
„Kaźmierskie ścieżki” we frag-
mentach zaprezentował obor-
nickiej publiczności. Widzowie 
za wspaniały humor zgotowały 
panu Edmundowi wielkie bra-
wa. 

Mnie jednak urzeka inna 
książka pana Osesa: „Świt w 
krużgankach Owińsk”, w której 
pisze o swoich doświadczeniach 
w pracy z dziećmi niewidomy-
mi. Po wystąpieniu gościa był 
skromny poczęstunek przy ka-
wie i słodyczach oraz rozmowy. 
Czuliśmy się wszyscy jak w bli-
skiej sobie rodzinie.

Obornicka Biblioteka może się 
pochwalić zbiorem 4700 książek 

mówionych przekazanych przez 
Bibliotekę Centralną Polskiego 
Związku Niewidomych w War-
szawie. Ten dar wzbogacany 
będzie corocznie o nowe po-
zycje. Dodatkowo do Biblioteki 
napływają nowe książki, nagra-
ne przez Stowarzyszenie Larix. 
Biblioteka dysponuje sześcioma 
czytakami, wypożyczanymi 
czytelnikom wraz z nagranymi 
książkami. Jest ich jednak sta-
nowczo za mało, bo oczekiwanie 
na wypożyczenie czytaka sięga 
3 miesięcy. Około dziesięciu czy-
telników dysponuje własnymi 
czytakami. Liczymy na ludzi do-
brej woli, którzy wspomogą Bi-
bliotekę, dzięki czemu to oczeki-
wanie będzie krótsze. Biblioteka 
dysponuje komputerem systemu 
AutoLektor, który pozwoli prze-
czytać każdą książkę drukowa-
ną. Wiele z nich utrwalonych 
jest już na dyskietkach. Można 
je przeczytać bez konieczności 
uciążliwego skanowania. 

Sen z oczu pani dyrektor spę-
dza problem niedostosowania 
bibliotecznego budynku do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Życzę pani dyrektor, by jej ma-
rzenia w tej sprawie się spełniły.

MAREK LEMAŃSKI

WIELKI LAUR DLA OBORNICKIEJ BIBLIOTEKI

4.700 książek mówionych 
dla niewidomych
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W odpowiedzi na dylema-
ty rodziców i opiekunów 

osób niepełnosprawnych Kór-
nickie Stowarzyszenie Osób z 
Niepełnosprawnością Intelek-
tualną i Ruchową „Klaudynka” 
zorganizowało spotkanie in-
formacyjne dotyczące seksu-
alności osób niepełnospraw-
nych.

Celem spotkania było przy-
bliżenie problemu oraz wy-

miana doświadczeń rodziców 
i opiekunów pracujących na 
co dzień z osobami niepełno-
sprawnymi. Dyskusję popro-
wadziła Agnieszka Liberacka – 
terapeutka poznańskiego koła 
Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, absolwentka Po-
dyplomowego Studium Pomocy 
Psychologicznej w Dziedzinie 
Seksuologii. 

Zainteresowani zgromadzi-
li się w kórnickim Gimnazjum 
im. Władysława hr. Zamoyskie-
go 24 listopada, aby zastanowić 
się nad kwestią możliwie jak 
najpełniejszego usamodziel-
nienia osoby niepełnosprawnej 
we wszystkich aspektach życia, 
szczególnie zaś w sferze seksu-
alnej, która odgrywa niezwykle 
istotną rolę w samorealizacji 
każdego człowieka. 

Rodzice i opiekunowie lękają 
się o zdrowie i bezpieczeństwo, 
co przeszkadza traktować 
pełnoletnie, niepełnosprawne 
dziecko jako osobę dorosłą. 
Tymczasem nasza pociecha 
ma prawo samodzielnie doko-
nywać wyborów życiowych. 
Umożliwiając jej to, stwarzamy 
dziecku szansę pełnego uczest-
nictwa w życiu społecznym.

 KAROLINA KASPRZAK

Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci Specjalnej Troski im. 

Leszka Grajka w Swarzędzu 
we współpracy z Gimnazjum nr 
3 im. Polskich Noblistów zorga-
nizowało imprezę pod hasłem 
„Bal z Mikołajami”, którego ce-
lem była integracja społeczna 
ze środowiskiem lokalnym i 
wspólna zabawa.

12 grudnia do Gimnazjum 
przybyło mnóstwo gości: osoby 
niepełnosprawne wraz z opie-
kunami i rodzinami, terapeuci, 
dzieci, młodzież z terenu powia-
tu poznańskiego, darczyńcy oraz 
przedstawiciele władz. 

Wesołym zabawom z klau-
nami, śpiewaniu kolęd, licytacji 
przedmiotów na rzecz uczniów 
szkoły, tańcom i pokazom mody 
w wykonaniu uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej z 
zainteresowaniem przyglądali 
się wraz ze wszystkimi: poseł 
Bożena Szydłowska, Elżbieta 
Bijaczewska – dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu, Waldemar Biskup-
ski – dyrektor Gimnazjum, Anna 
Tomicka – burmistrz Swarzędza 
i Piotr Choryński – przewodni-
czący Rady Miejskiej.

INICJATYWA KÓRNICKIEGO STOWARZYSZENIA „KLAUDYNKA”

Prawo do samodzielności

BAL W SWARZĘDZU

Z Mikołajami
na wesoło

Gości powitała i podziękowała 
darczyńcom Barbara Kucharska 
– prezes Stowarzyszenia. Zreali-
zowanie tego przedsięwzięcia, 
które sprawiło wielką radość 
dzieciom i młodzieży niepełno-
sprawnej, było możliwe dzięki 
pomocy Powiatu Poznańskiego, 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu, Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzę-
dzu i prywatnych fi rm. Organi-
zatorom i sponsorom należą 
się gorące podziękowania za 
radość, jaką dzięki nim podczas 
Balu z Mikołajami przeżyły oso-
by niepełnosprawne i ich najbliż-
si.

 KAROLINA KASPRZAK
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Już po raz dziewiąty 4 grud-
nia 2009 roku odbyła się 

aukcja „Bombka od serca”. 
Przeprowadzili ją wolonta-
riusze z XIV Liceum Ogólno-
kształcącego w Domu Au-
kcyjnym Adam’s w Poznaniu 
przy ul Matejki 62. Dochód z 
imprezy został przekazany 
na rzecz Dziennego Ośrodka 
Terapeutycznego dla Dzieci 
„Żurawinka”. 

Niespodzianką było roz-
poczęcie aukcji przez Halinę 
Benedyk, która wprowadziła 
wszystkich w świąteczny na-
strój piosenką „Jest w Twoim 
sercu”. Bombka z jej auto-
grafem znalazła się wśród 57 
wylicytowanych przedmio-
tów tego dnia. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się też 
książki, płyty CD, album z ko-
lekcji Grażyny Kulczyk, kubek 
od Dody, bluza z autografami 
członków zespołu Strachy na 
Lachy, chusta Smolenia, w któ-
rej występował, jako słynna 
Pelagia oraz karty z autografa-
mi członków znanych polskich 
kabaretów. 

Aukcję prowadzili uczniowie 
z XIV LO Maciej Szczygielski i 
Mateusz Hermeła. Ich klaso-
wy kolega Patryk Borowiak 
wraz z piosenkarką Natalią 
Lesz w przedstawiali sylwetki 
ofi arodawców. Niespodzianką 
był mini recital Izabeli Troja-
nowskiej. Nie tylko zaśpiewała 

AUKCJA OŚRODKA TERAPEUTYCZNEGO „ŻURAWINKA”

Bombka od serca
Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ

swoje znane przeboje, ale prze-
kazała na aukcję trzy cenne 
rzeczy: wyhaftowany przez 10-
letnią niewidomą dziewczynkę 
obraz, który 7 lat wisiał w jej 
domu, kalendarz z gwiazdami 
ZODIACUS 2010, na którym 
można zobaczyć ją jako byka 
i bombkę z jej autografem. Na 
bombkach przeznaczonych na 
licytację złożyły swoje podpi-
sy także inne gwiazdy: Peja i 
członkowie zespołu RH+. 

Ofi arowane na aukcję przed-
mioty prezentowane były mię-
dzy innymi przez uroczą Miss 
Wielkopolski 2009 Patrycję 
Dorywalską. Najwyżej wylicy-
towana została bombka ozdo-
biona autografami piłkarzy 

LECHA. Drugą co do wysoko-
ści cenę, uzyskała bombka z 
podpisem Radosława Majdana. 
Następnie bombki z autografa-
mi złożonymi przez Agniesz-
kę Frykowską i Peję. Bardzo 
wartościowa okazała się także 
bombka z podpisami jurorów 
tańca z Gwiazdami: Zbignie-
wa Wodeckiego, Beaty Tysz-
kiewicz, Piotra Gawlińskiego i 
Ivony Pavlovic. Na aukcji poja-
wiły się również bombki pod-
pisane przez Abp. Stanisława 
Gądeckiego oraz Kayah, Dodę, 
Annę Muchę, Agnieszkę Ducz-
mal, Gosię Baczyńską, Nataszę 
Urbańską, Klaudię Carlos, Pio-
tra Bałtroczyka, Halinę Frącko-
wiak, Macieja Narożnego i Mar-
tę Tryburę oraz Danutę Stenkę, 
Aldonę Orman, Natalię Safran, 
Otylię Jędrzejczak, Rafała Ma-
seraka, Piotra Gąsowskiego, 
Józefa Jarmułę, Waldemara 
Malickiego, DJ Kalwi& Remi, 
członków Kabaretu Skeczów 
Męczących, członków zespo-
łów: Feel i Turbo i tancerzy z 
programu Taniec z Gwiazdami. 

Wszystkie rozchodziły się, 
jak woda i osiągały wysokie 
ceny. Olbrzymim zaintereso-
waniem cieszyły się również 
płyty z autografami Kory, Ani 
Dąbrowskiej, Krystyny Prońko, 
Zbigniewa Wodeckiego i Zbi-
gniewa Górnego oraz członków 
zespołów Golec Orkiestra, Wilki 
i Pektus. Dużą atrakcją okazała 
się książka wraz ze smyczą z 
autografem Lecha Wałęsy. Na 
aukcję trafi ły również: książ-
ka „Powstanie Wielkopolskie”, 
najnowsza książka Krystyny 
Jandy zatytułowana „Moje roz-

mowy z dziećmi” oraz „Sejm i 
dawna Rzeczpospolita”, ofi a-
rowana przez Bronisława Ko-
morowskiego. Wysokie ceny 
uzyskały karty z autografami 
członków kabaretów: Smile, 
Łowcy. B, Ani Mru-Mru oraz 
Maćka Zakościelnego. Aukcja 
charytatywna zakończyła się 
wielkim sukcesem, gratuluje-
my młodzieży z XIV LO, a dla 
czytelników Filantropa mamy 
specjalne pozdrowienia od 
Peji i Izabeli Trojanowskiej.
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Klimat radosnego ocze-
kiwania towarzyszył 

Spotkaniu Wigilijnemu, zor-
ganizowanemu w sobotę 
5 grudnia 2009 roku przez Dom 
Pomocy Maltańskiej w Puszczy-
kowie. W sali im. Jana Pawła II 
prezentowano prace plastycz-
ne biorące udział w konkursie 
plastycznym o tematyce świą-
tecznej. Dzieląc się opłatkiem 
składano sobie świąteczne ży-
czenia.

Wieczór z Aniołami, bo pod 
taką nazwą odbyło się spotka-
nie, rozpoczęto prezentacją 
multimedialną zatytułowaną 
„Kawalerowie Maltańscy w Wiel-
kopolsce”. Najwięcej wzruszeń 
dostarczyło przybyłym jednak 
przedstawienie zatytułowane 
„Odbicie”. Przepiękne kostiumy 
sprawiały, że nie można było 
od sceny oderwać oczu, a gdy 
na zakończenie rozbrzmiała 
piosenka z repertuaru Czerwo-
nych Gitar „Jest taki dzień”, to łzy 
napłynęły mi do oczu. Aktorzy 
zeszli ze sceny do oglądających 
ich gości z opłatkami na talerzy-
kach. W otoczeniu przepięknych 
prac, które były prawdziwą ucztą 
dla oka, padło wiele serdecznych 
życzeń. 

Wieczór z aniołami
Rozstrzygnięto konkursy 

literacki i plastyczny. W kon-
kursie „Z listu do przyjaciela…” 
I miejsce zajęła Paulina Szynka 
z Dziennego Ośrodka Adapta-
cyjnego w Poznaniu, II – Piotr 
Pachura ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Chrzyp-
sku Wielkim i III – Monika An-
drzejewska z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Dopiewcu. W kon-
kursie „Święta piernikiem pach-
nące…” I miejsce zajął Michał 
Kamieniarz ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy we Włosza-
kowicach, II – Marek Błaszczak z 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Jastrowiu, a III – Kornel Klorek z 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Dopiewcu. Z dyplomami, nagro-
dami oraz paczkami świątecz-
nymi przybyli opuszczali gościn-
ne mury Parafi i pw. św. Józefa w 
Puszczykowie.

Wystawę można było oglądać 
do 11 grudnia.

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

Każdy z nas pomimo swo-
jej niepełnosprawności o 

czymś marzy.
Moim największym ma-

rzeniem jest spotkać swoich 
ulubionych idoli, gwiazdy es-
trady i fi lmu. Czasami dzięki 
przychylności losu mam oka-
zję do takich spotkań. Przy-
kładem może być pani Halina 
Benedyk – znana piosenkarka, 
która bardzo często bywa w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Swarzędzu, gdzie uczęsz-
czam na zajęcia.

Wcześniej znałam tylko jej 
piosenki z radia. Nasze pierw-
sze spotkanie przed kilko-
ma laty w Stowarzyszeniu na 

Spełnić marzenia
najpiękniejszymi chwilami w 
życiu.

W przyszłości chciałabym 
także spotkać się z Shakin Ste-
vensem, Korą Jackowską oraz 
innymi osobami. Moim naj-
większym marzeniem jest spo-
tkać się z zespołem Bajm. Nie 
wiem, czy kiedykolwiek uda mi 
się to zrealizować, ale poma-
rzyć zawsze można.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA
UCZESTNICZKA 

WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
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Rzecz Dzieci Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka było dla mnie 
wielką niespodzianką. Nie mia-
łam wówczas odwagi, aby 
poprosić ją o autograf. Otrzy-
małam go dużo później, ale na 
zawsze się zaprzyjaźniłyśmy. 

Udało mi się również spo-
tkać z zespołem Varius Manx. 
Otrzymane od nich tuż przed 
tragicznym wypadkiem zdjęcia 
z autografami i słowa, jakie ze 
sobą zamieniliśmy, pozosta-
ną na zawsze w moim sercu. 

Mam też autografy Eleni i Kasi 
Bujakiewicz. Z Eleni spotka-
łam się na naszych zielonych 
półkoloniach w Gruszczynie. 
Piosenkarka odwiedziła nas, 
aby nie tylko z nami zaśpiewać, 
ale również zapoznać nas ze 
zwyczajami i kulturą grecką. Z 
kolei Kasię Bujakiewicz spotka-
łam na śliwobraniu w Skrzetu-
szewie, zorganizowanym dla 
uczestników z różnych Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. 

Takie spotkania są dla mnie 
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Stowarzyszenie Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicja-

tyw Obywatelskich (PISOP) 
we współpracy z Polską Izbą 
Gospodarczą Importerów, 
Eksporterów i Kooperacji 
zorganizowało w ramach 
projektu „CSR - społeczna 
wizytówka nowoczesnego 
przedsiębiorstwa – promowa-
nie odpowiedzialności bizne-
su w Wielkopolsce” konferen-
cję szkoleniową pod hasłem 
„Społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw – szansa na 
efektywną współpracę z biz-
nesem”.

Na dwudniowe spotkanie 

Niezapomnianych wzru-
szeń dostarczyła publicz-

ności młodzież z Dziennego 
Ośrodka Adaptacyjnego nr 
1 w Poznaniu, która wraz z 
uczniami I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Karola Mar-
cinkowskiego zrealizowała 
projekt teatralny pod hasłem: 
„Tajemnica dobrego człowie-
ka”.

Po wielu tygodniach wytężo-
nej pracy w piątek 20 listopada 
odbyła się premiera spektaklu 
w auli liceum, którą rozpoczę-
ła projekcja fi lmów „Magiczne 
słowo” i „Nie poddaj się” w re-
żyserii uczestników Dziennego 
Ośrodka Adaptacyjnego. Gości 
przywitali Konrad Szymański – 
kierownik Dziennego Ośrodka 
Adaptacyjnego i Alina Choj-
nacka – dyrektor szkoły.

„Tajemnica dobrego człowie-
ka” to projekt, którego celem 
jest integracja przez sztukę. 

Według uczniów „Marcinka” 
i uczestników Ośrodka świat, 
w którym żyjemy, otoczony 
jest „ciepłym i puchatym”, czyli 
pozytywnymi uczuciami oraz 
„zimnym i kolczastym”, czyli 
złymi emocjami, jakie rodzą 
się w wyniku konfl iktów mię-
dzy ludźmi.

Na scenie toczyła się więc 
prawdziwa walka dobra ze 
złem. 

Julia, Magda, Paulina, Grze-
gorz, Jacek – wszyscy młodzi 
aktorzy doskonale wczuli się 
w odgrywane role. W białych i 
czarnych strojach, podzieleni 
na dwie grupy, zaprezentowa-
li widzom swoje umiejętno-
ści teatralne. Uwieńczeniem 
przedstawienia opowiadające-
go o złej czarownicy, która za 
wszelką cenę stara się znisz-
czyć szczęście ludzkie, był 
wspólny taniec dobra i pokoju.

Dzienny Ośrodek Adapta-

w Auli Wyższej Szkoły Nauk 
Humanistycznych i Dzienni-
karstwa w Poznaniu przybyli 
zarówno przedsiębiorcy jak i 
reprezentanci organizacji poza-
rządowych z Wielkopolski, aby 
wspólnie poznać zagadnienia 
ekonomii społecznej oraz me-
tody efektywnego wykorzysty-
wania środków materialnych.

Prelegentami byli wykła-
dowcy z ośrodków akade-
mickich i osoby z organizacji 
pożytku publicznego w całej 
Polsce, a wśród nich prof. dr 
hab. Renata Suchocka – Kie-
rownik Zakładu Socjologii Na-
rodu i Stosunków Etnicznych 
Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, Paweł 

Łukasiak – prezes Zarządu 
Akademii Rozwoju Filantropii 
w Polsce, Justyna Schaefer-
Kurkowiak z Centrum PISOP i 
Beata Abramska – wiceprezes 
Fundacji „Instytut Społecznej 
Odpowiedzialności Organi-
zacji”.

 KAROLINA KASPRZAK

Z myślą 
o społecznych ideach

Taniec dobra
i pokoju

cyjny nr 1 przy ulicy Saper-
skiej 15 w Poznaniu istnieje od 
1 kwietnia 1981 roku. Jest miej-
ską placówką rehabilitacyjno-
opiekuńczą, przeznaczoną dla 
młodzieży z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym. 
Podstawowy, realizowany tu 
cel to przygotowanie osoby 
niepełnosprawnej intelektual-
nie do samodzielnego życia, w 
którym będzie ona pełnić god-
ne role – zgodnie ze swoimi 
potrzebami, możliwościami, 
zainteresowaniami oraz ocze-
kiwaniami otoczenia.

Dzienny Ośrodek
Adaptacyjny nr 1
ul. Saperska 15
61- 494 Poznań

tel. (061) 833 10 84
e-mail: osrodek@doa.

poznan.pl
www.doa.poznan.org.pl 

KAROLINA KASPRZAK
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Od stycznia do grudnia 
2009 roku Fundacja Pol-

skich Kawalerów Maltańskich 
w Warszawie realizowała 
pilotażowy ogólnopolski pro-
jekt „Wsparcie osób niepełno-
sprawnych ruchowo na rynku 
pracy”, skierowany do osób 
niepracujących z orzeczoną 
niepełnosprawnością rucho-
wą w stopniu znacznym.

Projekt, współfi nansowany 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, którego 
partnerem był Caritas Polska i 
Stowarzyszenie Przyjaciół In-
tegracji, realizowany był War-
szawie, Radomiu, Olsztynie, 
Katowicach, Klebarku Wielkim 
i w dwóch poznańskich ośrod-
kach na ulicy Nowowiejskiego i 
Słowackiego. Wsparciem objęto 
łącznie 1500 benefi cjentów oraz 
430 opiekunów osób niepełno-
sprawnych.

21 listopada 2009 roku w 
Sali Bankietowo-Kon-

ferencyjnej „LACERTA” w Lu-
boniu odbyła się I Gala Fun-
dacji Pomocy Rodzinie. Na 
uroczystości, w uznaniu do-
tychczasowej działalności na 
rzecz fundacji, zwłaszcza fi -
nansowego wsparcia, zostały 
wręczone dyplomy i statuetki 
– Parasolki. 

I nagrodę – złota parasolkę 
otrzymała fi rma MBS dystry-
butor marki Black-Red-White. 
II nagrodę – srebrną parasolkę 
fi rma MEBLE SKLEP – Romuald 
Nowak, III nagrodę – brązową 
parasolkę fi rma KOH-I-NOOR

Prezes Robert Chudzicki po-
dziękował za dotychczasową 
współpracę nie tylko wszyst-
kim darczyńcom, kwiaty otrzy-
mały także wolontariuszki 
prowadzące zajęcia w Kuźni 
Optymizmu, miejscu dla dzieci 
i rodziców, gdzie można sko-
rzystać z porad psychologa, 
pedagoga, logopedy, wziąć 
udział w warsztatach plastycz-
nych i teatralnych. 

Fundacja powstała w kwiet-
niu 2009 roku, a już ma spory 
dorobek. Imprezę prowadzili 
Aleksandra Kosowicz i Piotr 
Woszczyk. Zadbano o wspa-
niałe menu, ciekawy program 
artystyczny, a na zakończenie 
tańce. Zaproszeni goście czu-
li się doskonale. Były występy 
muzyczne dzieci oraz grupy 
Makabja z gimnazjum nr 1 w 
Luboniu. Nie zabrakło jednak 
na tym spotkaniu gwiazdy – 
Mateusza Ziółko, który pod-

Zrealizowano 15 warsztatów 
aktywnego poszukiwania pracy 
w ośrodkach fundacji, 14 warsz-
tatów aktywnego poszukiwania 
pracy w formie wyjazdowej, 16 
warsztatów podnoszących kwa-
lifi kacje w ośrodkach fundacji 
prowadzonych przez specjali-
stów, szkolenia zawodowe oraz 
30 staży zawodowych. 

Projekt obejmował zakup 
sprzętu i wyposażenia ułatwia-
jącego aktywizację zawodową 
i kontynuację nauki oraz zakup 
trudno dostępnych podręczni-
ków oraz pomoc w opłatach 
czesnego. Benefi cjenci mogli 
skorzystać z indywidualnego 
wsparcia psychologa i dorad-
cy zawodowego, pośrednictwa 

pracy, konsultacji indywidual-
nych z lekarzami, logopedami, 
specjalistami ds. sprzętu, zwrotu 
kosztów dojazdu bądź dowozu 
transportem specjalistycznym, 
opieki asystenta osoby niepełno-
sprawnej podczas zajęć, szkoleń 
i warsztatów. 

Podsumowano efekty projek-
tu na konferencji naukowej w 
Wyższej Szkole Nauk Humani-
stycznych i Dziennikarstwa w 
Poznaniu. Uczestniczyli w niej 
m.in. przedstawiciel Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Sławomir 
Pawlak, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu Elżbieta Bijaczewska, 
pracownicy organizacji poza-

rządowych, osoby niepełno-
sprawne oraz ich opiekunowie i 
przyjaciele.

Benefi cjenci projektu dzie-
lili się własnymi doświadcze-
niami na drodze do uzyskania 
wymarzonej pracy. Jedną osób 
uczestniczących w projekcie 
była Halina Budzyń, osoba nie-
pełnosprawna, na wózku in-
walidzkim. Jej marzeniem było 
zdobycie zatrudnienia – i udało 
się: od kilku miesięcy pracuje 
na dostosowanym dla niej sta-
nowisku operatora wprowadza-
nia danych. Dzięki projektowi 
„Wsparcie osób niepełnospraw-
nych ruchowo na rynku pracy” 
zatrudnienie uzyskało 20 osób.

 KAROLINA KASPRZAK

WSPARCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY

Halinie udało się…

I GALA FUNDACJI POMOCY RODZINIE W LUBONIU

Parasolki
bijał serca publiczności prze-
piękną barwą głosu. Odbyła 
się licytacja dwupłytowych al-
bumów DVD „Pomocne dło-
nie” z nagraniem poprzednich 
jego koncertów, zorganizowa-
nych w Luboniu przez Funda-
cję Pomocy Rodzinie. Wśród 
licytowanych przedmiotów 
znalazły się także dwa obrazy 
namalowane przez uzdolnioną 
żonę muzyka, panią Jadwigę. 
Zainteresowanie wzbudził też 
występ Klubu Sportowego Ca-
poeira „Companhia Pernas Pro 
Ar” z Poznania. 

Wzruszające były podzięko-
wania Pani Justyny Adamczak, 
mamy niepełnosprawnego 11-
letniego Wojtusia, który dzięki 
pomocy fundacji pierwszy raz 
był nad morzem i bierze udział 
w dogoterapii. Wszystkim 
uczestnikom I Gali Fundacji Po-
mocy Rodzinie wręczono drugi 
numer wydawanego przez fun-
dację biuletynu „Nasze Sprawy”. 
Pojawił się w nim między inny-
mi artykuł naszej redakcyjnej 
koleżanki Eweliny Węglewskiej 
zatytułowany „Jak pokonać 
schody”. Cieszy nas to, że Fun-
dacji Pomocy Rodzinie bliskie 
są także sprawy osób niepełno-
sprawnych. To bardzo ważne, 
by podkreślać, jakie znaczenie 
mają nie tylko bariery architek-
toniczne, ale wewnętrzne lęki, 
które nie pozwalają nam na 
pełną integrację świata ludzi 
żyjących z jakąś dysfunkcją i 
świata ludzi zdrowych.

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKAFO
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Zarządzanie zespołem 
Największym kapitałem każdej organizacji są ludzie. Aby 

osiągnąć sukces należy się nauczyć tym kapitałem umie-
jętnie zarządzać.

O tym, jak to zrobić, mówiono podczas bezpłatnego szkole-
nia, które 8 grudnia odbyło w Poznaniu, w biurze Centrum PISOP. 
Szkolenie pod hasłem „Zarządzanie zespołem” skierowano do 
przedstawicieli organizacji pozarządowych z Wielkopolski, nie 
prowadzących działalności gospodarczej. 

Poruszono zagadnienia takie jak zespół jako grupa, lider w 
projekcie i organizacji, komunikacja i role w zespole. Dzięki do-
fi nansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego udział w 
szkoleniu był bezpłatny. awa

W trosce 
o młodych ludzi 
Fundacja Civis Polonus i Fundacja Aktywności Lokalnej na 

początku grudnia zorganizowały regionalne spotkanie pod 
hasłem „Edukacja obywatelska młodzieży – wyzwanie dla or-
ganizacji pozarządowych”. 

Zamiarem organizatorów było poznanie się osób i organiza-
cji działających na rzecz edukacji obywatelskiej w regionie, wy-
miana dobrych praktyk, zastanowienie się nad możliwościami 
zwiększenia skuteczności działań organizacji pozarządowych w 
obszarze edukacji obywatelskiej, szczególnie poprzez efektyw-
ne pozyskiwanie funduszy na ten cel, współpracę, poszukiwanie 
odpowiednich inspiracji. Spotkanie jest częścią projektu Fundacji 
Civis Polonus, którego realizacja ma służyć zwiększeniu poten-
cjału organizacji pozarządowych działających w obszarze edu-
kacji obywatelskiej.

Aktywizacja obywatelska, a szczególnie zapewnienie młodym 
ludziom przestrzeni do podejmowania działań obywatelskich i 
społecznych, realizowana jest obecnie w Polsce przede wszyst-
kim przez organizacje pozarządowe, a nie jedynie przez insty-
tucje kształcenia formalnego. To organizacje pozarządowe są 
twórcami, animatorami innowacyjnych projektów, dzięki którym 
młodzi ludzie w swoich społecznościach mogą odgrywać rolę za-
angażowanych obywateli. awa

VI Powiatowy Przegląd 
Piosenki Osób Niepeł-

nosprawnych pod tradycyjną 
nazwą „Złoty Słowik” w Do-
piewcu znowu 27 listopada 
2009 roku uświadomił wszyst-
kim, jak rozśpiewane są osoby 
niepełnosprawne w powiecie 
poznańskim; co więcej – jakie 
postępy znowu poczynili, pod 
kierunkiem swoich terapeu-
tów, wokaliści z warsztatów 
terapii zajęciowej, szkół spe-
cjalnych, ośrodków szkolno-
wychowawczych, stowarzy-
szeń.

Złote Słowiki z powiatu po-
znańskiego, niektóre także z 
Poznania, wręcz zachwycały 
pięknymi głosami, oryginal-
nym wykonaniem piosenek, 
interesującym repertuarem, a 
zwłaszcza swobodą i obyciem 
ze sceną. To widomy dowód, że 
terapia przez sztukę przynosi 
znakomite rezultaty. 

Obszerną widownię w Ośrod-
ku Terapeutycznym w Dopiew-
cu szczelnie wypełniły osoby 
niepełnosprawne z rodzinami 
i opiekunami, mieszkańcy Do-

piewa, goście z powiatu i Po-
znania. Byli wśród nich m.in. 
radni Powiatu Poznańskiego 
Marek Lis i Leszek Bernarczyk 
oraz Elżbieta Tonder ze Staro-
stwa Powiatowego w Pozna-
niu. Nie milkły brawa i wspól-
ne śpiewy z wykonawcami. To 
właśnie tutejszy WTZ „Promyk”, 
wraz ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Promyk” w Komornikach, 
zorganizowały przegląd, oczy-
wiście, pod kierunkiem preze-
sa „Promyka” i pomysłodawcy 
przeglądu Bogdana Maćkowia-
ka. Głównym sponsorem tego 
wydarzenia kulturalnego było 
Starostwo Powiatowe.

Wystąpili soliści i zespoły z 
WTZ-etów w Dopiewcu, Swa-
rzędzu, Owińskach, Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
i Niepublicznego Gimnazjum 
„Zawsze Razem” w Poznaniu, 
ze Stowarzyszenia Ludzi z Epi-
lepsją „Koniczynka”, z organi-
zacji „ROKTAR” w Rokietnicy, z 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Mosinie, ze Stowarzy-
szenia Przyjaciół Niewidomych 

Wokalistki z WTZ w Swarzędzu.

Amanda i Karina Seidler z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mosinie.

ARKADIUSZ ADAMSKI

Drogowskazy

Ta łza, co spadła na świętego pisma zwoje
ma w sobie grzechy moje lub twoje.
Lecz to nie sprawi, że nasze dusze
zostaną zbawione, odkupione.
Że nasze ciała powstaną z martwych.
To tylko znaczy, że nie mamy serc twardych,
umysłów hardych, uśpionych sumień.
Znaczy to, że czujesz i też rozumiesz.
I to są właśnie drogowskazy
na drogę, z której zeszliśmy już tyle razy.

Autor jest uczniem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza 
w Poznaniu. 
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VI POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„Złoty Słowik” w Dopiewcu
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i Słabowidzących „Ognik”. Śpie-
wał też nie zrzeszony Przemy-
sław Biniak, nawiasem mówiąc, 
uczestnik Klubu Integracyjnego 
„Filantrop” w Poznaniu, który 
to klub służy także twórcom 
niepełnosprawnym z powiatu 
poznańskiego. 

– Wszyscy śpiewali tak pięk-
nie, że werdykt może być tylko 
jeden: wygrali wszyscy – po-
wiedział radny Leszek Bed-
narczyk, przewodniczący jury 
przeglądu. 

Wszyscy wykonawcy otrzy-
mali okazałe torby ze słodycza-
mi i upominkami, a wszystkie 
stowarzyszenia, WTZ-ety i inne 
placówki, które przygotowa-
ły wokalistów do udziału w VI 

„Złotym Słowiku” – uhonoro-
wano dyplomami i estetycz-
nymi statuetkami w postaci 
symbolicznych kluczy wiolino-
wych. Minutę ciszy poświęcono 
zmarłej niedawno Małgorza-
cie Fojutowskiej, uczestniczce 
WTZ „Promyk”. 

Przegląd umilili dwaj starsi 
panowie z Komornik (zespół 
„Piccolo”) wirtuozowskim wy-
konaniem starych melodii na 
harmonijkach ustnych. Był oka-
zały tort z okazji szóstych uro-
dzin „Promyka” w Dopiewcu. 
Zespół pań „Baj” przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Dopie-
wie zauroczył wszystkich z we-
rwą odegranym widowiskiem 
„Babskie gadanie”. Uroczystość 
zakończyła się wspólnym od-
śpiewaniem „Barki” – ulubionej 
pieśni Jana Pawła II. mb

Wokalistki WTZ „Promyk” w Dopiewcu.

Anita Krzymieniewska, Karolina Nowacka, Ewa Frankowska
i Katarzyna Szczeszak z WTZ „Pawełek” w Owińskach.

Śpiewa Przemysław Biniak.

Elżbieta Wasilewska 
z ROKTARU śpiewa „Stokrotkę”.

Niepowtarzalny
śpiewak i aktor zarazem

Jacek Jurga, solista zespołu 
„Przystań” z Ognika, wykonuje 

komiczną piosenkę 
„Kocham się” z repertuaru 

zespołu „Pudel”.

Sylwia Bajka z „Koniczynki”.
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Klub
„Złota Jesień”

W listopadowym wydaniu 
„Filantropa” opubliko-

waliśmy tekst, który wymaga 
uzupełnień. Oto one.

Klub Seniora „Złota Jesień” 
jest prowadzony przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Osie-
dle Młodych” w Poznaniu. 
Koło nr 54 Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów ma w nim swoją siedzibę. 
Wśród odznaczonych Złotymi 
Odznakami PZEiR była Miro-
sława Ceranka. Chór „Bel Can-
to” prowadzi Florian Piecho-
wiak. rw 

Członkowie Koła Polskiego 
Związku Emerytów, Ren-

cistów i Inwalidów w Luboniu 
oraz Stowarzyszenia Społecz-
nego Funduszu Ludzi Dobrej 
Woli wzięli udział w imprezie 
andrzejkowej 1 grudnia w sali 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Spotkanie umilił seniorom 
śpiewem i grą na gitarze Adam 
Gabler. Pokazał, że potrafi  być 
nie tylko prezesem... Nie za-
brakło tradycyjnych pączków, 
gromkiego „Sto lat” i tańców 
przy muzyce.

ROBERT WRZESIŃSKI

Stowarzyszenie Społecz-
no – Kulturalne „Przystań” 

w Poznaniu we współpracy z 
Fundacją Anny Dymnej Mimo 
Wszystko oraz Wielkopolskim 
Oddziałem Ruchu Ludzi Do-
brej Woli zorganizowało 28 li-
stopada XIV i zarazem ostatni 
w 2009 roku koncert z cyklu 
„Mimo Wszystko w… Przysta-
ni”.

Wydarzeniem artystycznym 
wieczoru zatytułowanego „An-
drzejkowe Granie i Śpiewanie” 
było otwarcie wystawy „Prace 
Kameralne” profesora Tomasza 
Siwińskiego. 

Na scenie jako pierwsza 
wystąpiła Klaudia Małycha – 
siedemnastoletnia uczennica 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Zespole Szkół nr 2 w Swarzę-
dzu. Talent wokalny i lingwi-
styczny dziewczyny zaskoczył 
publiczność. Śpiewała utwory 
w języku japońskim, manda-
ryńskim i koreańskim. 

„Sto lat” i tańce
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Zadebiutował również 15-
letni Michał Wiśniewski (nie 
mylić z tym starszym) reprezen-
tujący Fundację Mimo Wszyst-
ko. W dobry nastrój wprowadził 
widownię parafi alny zespół 
„Angelus”, który wystąpił po raz 
drugi w Schronie Kultury Euro-
pa. Tym razem członkowie ze-
społu rozkołysali uczestników 
andrzejkową inscenizacją mu-
zyczną. 

Bywalcy „Przystani” mieli 

również okazję posłuchać za-
bawnych fraszek Jerzego Szulca 
w moim wykonaniu. Autor cel-
nie zadrwił z polityki i polityków 
oraz różnych wad ludzkich. 
Fraszki te wydała Fundacja Po-
mocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Filantrop” w 2008 roku 
w tomiku „Gdyby człowiek był 
człowiekiem”.

Harmonijkowe trio „Silwaro” 
tym razem wystąpiło jako kwar-
tet „AlaSilwaro”, gdyż jego skład 
powiększyła akordeonistka 
imieniem Ala. Członkowie tego 
zespołu to prawdziwi wirtuozi 
swoich instrumentów, którzy 

czarowali słuchaczy pięknymi 
melodiami

Schron Kultury Europa przy 
ulicy Rolnej 24 w Poznaniu 
serdecznie zaprasza zarówno 
niepełnosprawnych jak i peł-
nosprawnych wykonawców do 
prezentowania swoich umiejęt-
ności muzycznych, artystycz-
nych i poetyckich. Bliższe infor-
macje pod adresem mailowym: 
smolna@smrolna.poznan.pl 
mikrosrk@wp.pl albo telefo-
nicznie: (061)8311662 od wtorku 
do soboty w godz. 17.00–20.00.

 KAROLINA KASPRZAK

Janina Stachowiak – prezes Stowarzyszenia Społeczno
-Kulturalnego „Przystań” i Roman Kawecki – dyrektor projektu

artystycznego „Mimo Wszystko… w Przystani” wręczają 
wiatraczek szczęścia Michałowi Wiśniewskiemu

– debiutantowi na scenie Schronu Kultury Europa.

Śpiewa zespół „Angelus”.
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Bo h a t e r ó w 
o p i s y w a -

nych w tym cy-
klu nic nie łą-
czy. Może po za 
jednym. Wszy-
scy, chociaż raz 
byli w Schronie 

Kultury „Europa” i … otrzy-
mali pamiątkowy „wiatraczek 
szczęścia”. Wiatraczki wy-
twarza emerytowany artysta 
dorabiając sobie w ten sposób 
do skromnej emerytury. Jak 
twierdzi – dzięki temu cza-
sem wystarcza na wykupie-
nie lekarstw. A może jednak 
łączy ich coś więcej? Zresztą 
najlepiej przeczytajcie i, sami 
się przekonajcie.

Zastanawiam się często, 
dlaczego jedni ludzie mają za-
wsze „pod wiatr i pod górę”, a 
innym jakby łatwiej. Chociaż… 
pewna prababcia, pochodząca 
z dawnych kresów wschod-
nich, kiedy słyszała czyjeś na-
rzekania, opowiadała, jak to 
starsza kobieta, nie mogąc już 
wytrzymać swojego trudnego 
losu, bardzo prosiła św. Piotra, 
aby „załatwił” jej inny „krzyż”. 

Kiedy zasnęła, św. Piotr prze-
niósł ja na słynną dla chrze-
ścijan prawosławnych Świętą 
Górę Grabarkę, na którą piel-
grzymi zanoszą symbolicz-
ne krzyże. I pozwolił jej – ten 
pierwszy ze świętych – dojrzeć 
zza tych krzyży losy ludzi wno-
szących te charakterystyczne 
vota. Możesz wybrać sobie 
któryś z tych krzyży, ale razem 
z nim życie człowieka, który go 
wnosi – zaproponował Święty 
Piotr. Staruszka, gdy zoba-
czyła, jakie ciężary inni nosić 
muszą, stwierdziła, że jednak 
pozostanie przy swoim losie… 
I podobno już nigdy się nie 
skarżyła.

Ale przecież opowieść miała 
być o Karolinie, a nie o prabab-
ci Anastazji… 

Karolina Sawka to kolejny 
uczestnik spotkań w Schronie 
Kultury „Europa”, obdarowany 
symbolicznym wiatraczkiem. 
Jeszcze ciągle, choć minęło już 
wiele miesięcy od jej występu, 
mam w pamięci przejmujący 
refren piosenki Jacka Cygana, 
śpiewanej przez Karolinę.

…A my tak łatwopalni
Biegniemy w ogień
By mocniej żyć

A my tak łatwopalni
Tak śmiesznie mali
Dosłowni zbyt…*)
Nie wiem, czy autor tego 

tekstu zna bohaterkę naszej 
opowieści. Kiedy Karolina ją 
śpiewała, wydawało mi się, że 
jest ona napisana dla niej i… 
o niej. Karolina jest bowiem 
osobą, która tak bardzo kocha 
życie, tak bardzo, jakby chciała 
oszukać swój los, swój krzyż, 
który dźwiga od urodzenia. 
Cierpi na straszną chorobę, 
która często przykuwa ją do 
szpitalnego łóżka. Nie będę 
przytaczał fachowych o kre-
śleń medycznych jej „przypad-
ku”. Nie jestem lekarzem – i nie 
to jest istotne. Krzyż Karoliny 
wynikający ze stanu jej zdro-
wia na pewno boli jej ciało, ale 
podejrzewam, że także bardzo 
boli i duszę.

Ona jednak się nie załamuje. 
W przerwach pomiędzy ope-
racjami i rehabilitacjami udaje 
się do telewizji lub radia, aby 
podobnym sobie dodać otuchy 
i wiary, że z takim losem, który 
niełatwo dźwigać, można tak-
że wiele osiągnąć. Miała naj-
lepsze stopnie w gimnazjum, 
a mimo to rodzicom z trudem 
udało się „załatwić” miejsce w 
liceum. Ale jednak jest lice-
alistką! Ma ogromne trudno-
ści poruszaniu się o własnych 
siłach – a jeśli tylko stan zdro-
wia pozwala, jedzie na za-
proszenie organizatorów na 
drugi koniec Polski, aby swoim 
śpiewem dać radość innym, a 
sobie odrobinę oderwania od 
trudnej rzeczywistości, z którą 
codziennie się zmaga. 

Karolina chce ukończyć stu-
dia i zapewne osiągnie ten cel. 
Jeśli tylko znajdzie wokół siebie 
dobrych ludzi, którzy w niej zo-

baczą wyjątkowego człowieka. 
Nie wyjątkowo chorego, lecz 
wyjątkowo uzdolnionego. Jest, 
bowiem bardzo utalentowana, 
o czym świadczą jej wyniki – i 
ogromnie pracowita. Ci spo-
śród nas, którzy doświadczyli 
konieczności nauki w szpitalu 
lub indywidualnego toku na-
uczania w domu, są wstanie 
docenić, jaki wysiłek wkłada 
człowiek chory, aby zdać do 
następnej klasy. A jeśli ma do 
tego najlepsze oceny – musi 
być nie tylko zdolny, lecz tyta-
nicznie pracowity! 

Mogą to potwierdzić rodzi-
ce Karoliny, którzy są cichymi 
współ-bohaterami jej sukce-
sów. To oni najlepiej wiedzą, 
ile serca i wysiłku wkładają w 
każdy rok jej rehabilitacji i edu-
kacji. W każdy rok walki o jej 
życie i zdrowie. Ile zmartwienia 
i cierpienia powoduje kolejny 
zabieg medyczny Karoliny. Ile 
czasem upokorzenia doświad-
cza ich córka, a oni razem z 
nią, w walce o równe prawa, z 
osobami pełnosprawnymi, do 
nauki, rozrywki, uczestnictwa 
w życiu kulturalnym. Dzię-
ki swoim rodzicom Karolina 
mogła nawiązać współpracę z 
Fundacją Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko” – i wygrać krakow-
ski Festiwal Zaczarowanej Pio-
senki w 2007 roku. 

Nie jest to zresztą jedyny 
konkursowy laur, choć jak 
sama Karolina przyznaje, ceni 
go sobie najbardziej. Dzięki in-
nej wspaniałej osobie, Nataszy 
Caban – Karolina mogła wziąć 
udział w części rejsu słynnej 
żeglarki dookoła świata. Popły-
nęła z nią na Wyspy Kokosowe, 
położone niedaleko Australii. 
Ta przygoda życia, jak sama 
podróżniczka o niej mówi, nie 

udałaby się, gdyby krąg dar-
czyńców nie ufundował prze-
lotu do portu, w którym pani 
Natasza oczekiwała na swoją 
towarzyszkę podróży. 

Jak wspomniałem, Karolina 
była także w Poznaniu. Tak 
wspaniale się złożyło, że Dobry 
Anioł naszego projektu Marta 
Kądziela „wydelegowała” Ka-
rolinę właśnie na ten wieczór, 
podczas którego gościliśmy 
Annę Dymną. Pani Dymna pu-
blicznie potwierdziła dojrza-
łość życiową Karoliny pomimo 
jej młodego wieku. Podkreśli-
ła, że Karolina zaakceptowa-
ła swoją sytuację zdrowotną, 
a jednocześnie ma ogromną 
wolę funkcjonowania w świe-
cie zdrowych rówieśników. 
Śpiewając dla poznańskiej 
publiczności i krakowskiego 
gościa Karolina pokazała, że 
ma wspaniały dar do interpre-
tacji piosenek trudniejszych, 
jak choćby cytowana piosenka 
„Łatwopalni”. Młoda artystka 
ma jeszcze jedno marzenie, z 
którego zwierzyła się autorowi 
tej opowieści. 

Chciałaby kiedyś zostać 
dziennikarką. To marzenie 
dyskretnie przekazujemy Re-
daktorowi Marcinowi Bajero-
wiczowi, który niejeden talent 
już odnalazł i oszlifował. 

Zauważyliście drodzy czy-
telnicy, że zacząłem tę opo-
wieść od krzyżyków prababci 
Anastazji, a zakończyłem łań-
cuchem gorących serc, które 
potrafi ą sprawić, że choć tro-
chę nasze codzienne krzyże 
stają się lżejsze, a ci, którzy 
pomagają je nieść, stają chyba 
szczęśliwsi, a na pewno trochę 
lepsi? Może to na tym polega 
„Tajemnica Krzyża”? 

Karolino, kiedy będziesz 
czytać ten artykuł – pamiętaj, 
że jesteśmy umówieni na ko-
lejny koncert w Poznaniu.

„…Świat
między wierszami 
Największy ukrył skarb 
Wiesz
 – w to miejsce czasami 
Odchodzi któryś z nas…
Odchodzi któryś z nas…*)

*) fragmenty piosenki „Ła-
twopalni” sł. Jacek Cygan, muz. 
Robert Janson.

Roman
Kawecki
POZNAŃ
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OPOWIEŚCI Z WIATRACZKIEM

Karolina z Wysp Kokosowych
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Dnia 7 grudnia 2009 roku w 
Poznaniu przy ul. Grun-

waldzkiej 55, w siedzibie Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „ISKRA” 
odbył się Wernisaż Bożonaro-
dzeniowy połączony ze sprze-
dażą prac o tematyce świą-
tecznej wykonanych przez 
podopiecznych Stowarzysze-
nia.

Wszyscy byli pogodni, 
uśmiechnięci, pachniało ciastem 
i kawą. Wypieki były dziełem 
uczestników pracowni kulinar-
nej. Młodzież upiekła na sprze-
daż także mięciutkie pierniczki. 

Wystawa zrobiła na mnie duże 
wrażenie, bardzo ładne i cieka-
we prace były estetycznie wyko-
nane. W sprzedaży pojawiły się 
stroiki, ozdoby choinkowe, kart-
ki świąteczne, obrusy i wydana 
na tę okazję płyta z zimowymi 
piosenkami oraz kolędami śpie-

Hrabia Dracula, Pożegnanie 
z Afryką, Skrzypek na da-

chu, ale także piosenki między 
innymi Edith Piaf i Wojciecha 
Młynarskiego, zaprezentowa-
no na koncercie „Uroki Jesieni” 
z okazji Dnia Seniora, który 
18 października ubiegłego roku 
odbył się w Teatrze Muzycz-
nym w Poznaniu. To wspólna 
inicjatywa Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie i Teatru Mu-
zycznego.

Muzyczną podróż zafundo-
wali widowni artyści Teatru Mu-
zycznego przy ul. Niezłomnych 
1. W trakcie niemal trzygodzin-
nego koncertu zabrali publicz-
ność w świat musicalu, operetki 
i piosenki francuskiej. Nie zabra-
kło baletu.

W pierwszej części koncertu 
prowadzonego przez dyrektora 
Teatru Daniela Kustosika, który 
zabawiał publiczność żartami 
i anegdotami, można było po-
słuchać fragmentów znanych 
musicali: „Nędznicy” Clauda-Mi-
chela Schönberga czy „Skrzyp-

Mówią na siebie „słodcy”. 
Jak chcecie sobie życie 

osłodzić, tylko nas bierzcie. 
Cukrzycy z Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków HYPER-
KLUB są radośni i mają poczu-
cie humoru.

Działają od 1995 roku, cały 
czas w Poznaniu przy ul. Bo-
nin 4. Założycielami stowarzy-
szenia byli Państwo Grażyna 
i Jacek Sowińscy. W styczniu 
mija pierwsza rocznica śmier-
ci Pana Jacka, to on z tych 
dwojga chorował na cukrzycę, 
ale Pani Grażyna nadal pełni 
funkcję prezesa i oddana jest 
tej działalności całym sercem. 
To pierwsza wigilia bez niego, 
ale w sali, na ścianie wisi Jego 
zdjęcie, w ich sercach nadal jest 
obecny.

Stowarzyszenie zrzesza 110 
członków. Nie wszyscy przy-
szli, stan zdrowia nie pozwolił, 
ale był Pan Rysiu z mandoliną 
i Pani Jola, która wymyśliła sło-
wa do hymnu HYPERKLUBU, a 
panie Ula i Renia na zmianę po-
dawały głos i wszyscy śpiewali 
kolędy. Każdy ma swoją histo-
rię, ma niepowtarzalną osobo-
wość, a jednocześnie wiele ich 
łączy, nawiązali w stowarzy-
szeniu wspaniałe przyjaźnie. 

Pozdrowienia
od słodkich...

W niewielkiej, udekorowanej 
świątecznie sali było dość cia-
sno, ale panowała atmosfera 
ogromnej życzliwości. Choin-
ka, na stołach świeczki, ciasto 
własnej produkcji, ryba po grec-
ku, sałatka jarzynowa, ryby w 
galarecie. Był opłatek, kolędy, 
prezenty i nagle telefon. To pani 
Ewa. Była w sanatorium, chcia-
ła wszystkim złożyć świątecz-
ne życzenia. Wszyscy ją mogli 
usłyszeć. Tu ludzie wspierają 
się, chodzą razem do lekarza, 
na spacery. Tu nikt nie czuje 
się sam. Odbywają się imieniny, 
urodziny członków, spotkania 
towarzyskie, wspólnie rozwią-
zuje się kłopoty. Są spotkania 
edukacyjne, przychodzą leka-
rze, zawsze można dowiedzieć 
się czegoś nowego. 

Pomagają innym. Pan Dio-
nizy na przykład jest licencjo-
nowanym ratownikiem przed-
medycznym. Nieraz uratował 
już człowieka. Członkowie HY-
PERKLUBU siódmy rok pracują 
na rzecz Poznania w ramach 
festynu Poznań Zdrowe Miasto, 
mają swoje stoisko, mierzą ci-
śnienie i badają cholesterol i cu-
kier. Co roku wykrywają nowy 
przypadek. W 2008 roku zorga-
nizowali w swojej siedzibie ba-
dania, w których uczestniczyli 
lekarz i pielęgniarka. Pomagali 
między innymi przy badaniach 
potrzebnych do pisania pracy 

magisterskiej na temat wpływu 
wysiłku fi zycznego na przebieg 
choroby. Mają też swój udział w 
pisaniu pracy doktorskiej na te-
mat badania smaku i węchu u 
diabetyków i ludzi zdrowych. 

Organizują wycieczki, wy-
jazdy do teatru, spotkania w 
karnawale ze śpiewem, tańca-
mi i występami oraz wypady 
nad jezioro. Tam kobiety gotu-
ją, mężczyźni robią grilla, jest 
gitara i śpiewy. Uroczą tradycja 
stały się imieninowe życze-
nia telefoniczne w wykonaniu 
Pana Rysia. Gra na mandolinie 
najczęściej greckie lub ukraiń-
skie ballady. Pani Jola napisała 
piosenkę, którą tu śpiewają: 
„Chociaż cukier w żyłach ska-
cze, przecież może być inaczej, 
raz w tygodniu się spotkamy, 
o problemach pogadamy. Hej, 
hej, hej cukrzycy odwiedzajmy 
kawiarnie i bary, dzwoń, dzwoń 
glukometrze i pomyślne daj 
pomiary, nasz klubowy dzwoń, 
dzwoń, dzwoń. My się kłucia 
nie boimy, nawet jeża uchwy-
cimy.” 

W Nowym 2010 roku, wszyst-
kim życzymy tyle optymizmu 
i sił do pokonywania codzien-
nych zmagań z chorobą ile 
mają diabetycy z HYPERKLU-
BU.

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

Marcin Książak – terapeuta 
w pracowni muzycznej.
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ka na Dachu” Jerry’ego Bocka. 
Na scenie pokazała się także… 
Edith Piaf (w osobie Izabelli Ta-
rasiuk, która zaśpiewała i ze-

brała ogromne brawa za La Vie 
En Rose).

Najwięcej emocji wzbudził 
piękny i wzruszający taniec 

dwójki artystów grupy baleto-
wej Teatru Muzycznego, Kingi 
Połącarz i Łukasza Kaczmar-
ka, do głównego motywu mu-
zycznego fi lmu „Pożegnanie 
z Afryką”, autorstwa znanego 
brytyjskiego kompozytora 
i pięciokrotnego zdobywcy 
Oscara, Johna Barrego. 

Po przerwie przez chwilę 
było nostalgicznie i podnio-
śle, gdy Lidia Chmielewska-
Leontis śpiewała „Kocham 
Cie życie”. Za chwilę wszyscy 
płakali ze śmiechu za sprawą 
piosenki o perypetiach pew-
nego sprzedawcy jaj… Równie 
radykalna zmiana klimatu na-
stąpiła, gdy Helena Vondrac-
kova (patrz przypadek Edith 
Piaf) odśpiewała „Malowany 
Dzbanku”, a chwilę potem 
zgasły niemal wszystkie świa-
tła i od sceny powiało grozą. 

wanymi przez podopiecznych, 
terapeutów i kierownika Toma-
sza Popadowskiego. Nagrano ją 
w profesjonalnym studiu nagrań 
zorganizowanym na miejscu 
przez Marcina Książaka – tera-
peutę z pracowni muzycznej. 
Tytuł płyty nawiązuje do nazwy 
stowarzyszenia: „Spod kopyt lecą 

(i)skry”.” Nadaje się ona doskona-
le na prezent pod choinkę, po-
dobnie jak kalendarze z fotkami 
podopiecznych. Autorowi zdjęć 
Andrzejowi Ohirko, terapeucie z 
pracowni komputerowej, udało 
się uchwycić rozbawione, sym-
patyczne buzie. 

Rodzice byli zachwyceni. Pla-

Teatr Muzyczny – seniorom

WERNISAŻ BOŻONARODZENIOWY STAWARZYSZENIA „ISKRA”

Spod kopyt lecą (i)skry
cówka od 4 lat uczestniczy 
w Stowarzyszeniu Młodych 
Twórców V.I.T.R.I.O.L w pro-
gramie Teatracje. Dzięki temu 
powstał kolejny pomysł na 
wigilijny prezent. Małgorzata 
Grochocińska i Andrzej Ohirko 
wyreżyserowali fi lm z udziałem 
podopiecznych zatytułowany 
„Opowieść Wigilijna”. Na werni-
sażu ujrzeliśmy tylko zwiastun, 
który miał zachęcić do zakupu 
płyty. W całości pokazano fi lm 
22 grudnia 2009 roku na wigilii 
Stowarzyszenia. 

„ISKRĘ” założyli rodzice ab-
solwentów Szkoły Specjalnej nr 
101 w Poznaniu. Obecnie orga-
nizacja ma obszerną siedzibę 

przy Grunwaldzkiej 55 w Pozna-
niu. Przychodzą tu 52 osoby: 45 
uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy i siedmiu – 
świetlicy terapii zajęciowej. Dom 
jest czynny codziennie od ponie-
działku do piątku w godzinach 
7:30 do 15:30 dla mieszkańców 
powiatu poznańskiego. Działają 
tu dwie pracownie plastyczne, 
kulinarna, muzyczna, edukacyj-
na, komputerowa, rehabilitacji i 
terapii indywidualnej. W grudniu 
2009 roku zakończył się projekt 
sfi nansowany przez Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta. 

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

Prace uczestników.

Na wernisażu.

Hrabia Racula (Maciej Ogór-
kiewicz) z musicalu „Dracula” 
Franka Wildhorna zebrał rów-
nie wielkie brawa jak Edith Piaf 
(Izabella Tarasiuk).

Uff , działo się naprawdę 
sporo na niewielkiej scenie Te-
atru Muzycznego… Za rok, być 
może już na nieco większej 
(Teatr Muzyczny ma bowiem 
w planach przeprowadzkę) 
powinno być równie dobrze. I 
oby było!

TOMASZ KACZMAREK
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Zdobywają medale, wygry-
wają konkursy, mają nie-

przeciętne osiągnięcia w na-
uce. Dla wielu podopiecznych 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z 
Pomocą” aktywność to najlep-
szy sposób na przełamywanie 
własnych barier i odskocznię 
od trudów codzienności. 

Mateusz Pawluk ma 11 lat, 
cierpi na dziecięce porażenie 
mózgowe. Mieszka wraz z 
rodzicami w Zamościu. Jego 
pasją jest boccia – dyscyplina 
paraolimpijska, której historia 
sięga jeszcze czasów staro-
żytnych. Celem gry jest wrzu-
cenie na boisko bili białej, a 
następnie umieszczenie w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie jak 

Warszawie w 2007 roku oraz 
II w zeszłorocznym turnieju 
o Puchar Prezesa Polskiego 
Komitetu Paraolimpijskiego w 
Zamościu – wylicza Wiesława 
Pawluk. 

Przyznaje, że dobre wyniki w 
sporcie przełożyły się na inne 
sfery życia Mateusza: 

– Syn wydoroślał, stał się 
bardziej odpowiedzialny, roz-
winął umiejętność planowania 
i taktycznego myślenia. 

Chłopiec przyznaje, że ten 
sport to dla niego doskonała 
odskocznia od codziennych 
trosk. 

– Najbardziej podoba mi się, 
że podczas zajęć można spę-
dzić czas z przyjaciółmi – pod-
sumowuje. 

 Dla 15-letniej Emilii Krok 
z Poznania największą pasją 
jest pływanie. Dziewczynka 
cierpi na nowotwór kręgosłupa 
i porusza się na wózku inwa-
lidzkim. Zanim wszczepiono 
jej specjalne implanty, pływa-
ła wyczynowo w Sportowym 
Stowarzyszeniu Inwalidów 
START. 

– Żeby wypełnić córce czas, 
zapisałam ją na dodatkowe za-
jęcia z pływania. Bardzo szyb-
ko zaczęła osiągać wysokie 
wyniki – mówi Jolanta Krok, 

mama Emilii. – Ta dyscyplina 
wymaga ogromnych nakła-
dów pracy i przede wszystkim 
samozaparcia. Córka jest nie-
zwykle ambitna i sama moty-
wuje się do działania. I choć 
Emilia ze względów zdrowot-
nych nie pływa tak intensyw-
nie jak dawniej, na koncie ma 
wiele wyróżnień. Zdobyła już 
pięć złotych medali na Ogólno-
polskiej Spartakiadzie Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej w 
Suwałkach, wzięła też udział w 
Spartakiadzie w Kaliszu, gdzie 
ustanowiła nowy rekord Polski 
w swojej kategorii wiekowej. 

 Oprócz sportu podopiecz-
ni Fundacji chętnie angażują 
się w działania artystyczne. 
Pani Iwona Wach, mama 18-
letniego Tomka, nie kryje za-
skoczenia pasją syna. 

– Wszystko zaczęło się od 
szkolnych zajęć z ceramiki. Nie 
spodziewałam się, że Tomek 
tak szybko odnajdzie się w 
pracach manulanych – mówi. 

Tym bardziej, że chłopiec 
cierpi na zespół uwarunko-
wanego genetycznie kruchego 
chromosomu X. Wśród obja-
wów są m.in. upośledzenie 
umysłowe, problemy z komu-
nikacją i cechy autystyczne. 

– Tomek ma problemy z 

koncentracją, jednak podczas 
zajęć jest całkowicie skupiony 
na pracy. Chętniej też rysuje, 
dostrzega wokół siebie więcej 
detali, rozwija wyobraźnię – 
wylicza Iwona Wach. 

Właśnie trwa wystawa w 
jednej z katowickich bibliotek, 
na której można oglądać prace 
chłopca. 

– Nagłośniłam sprawę w ro-
dzinie, twórczość Tomka oglą-
dała już mama z siostrą – mówi 
Iwona Wach. – Tomek regular-
nie zdobywa dyplomy i nagro-
dy w konkursach plastycznych, 
w tym w Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym „Nie ma jak 
u mamy”. 

– Kiedy stoję na scenie, czu-
ję się wyjątkowo, to są emocje, 
które trudno opisać. Wtedy nie 
jestem już zwykłą dziewczyną, 
ale staję się artystką – tak o 
swoich wrażeniach z koncer-
tów opowiada 14-letnia Angela 
Wawrzyk z Czeladzi. 

Dziewczynka w wyniku ura-
zu podczas porodu doznała 
porażenia lewej strony ciała i 
uszkodzenia splotu barkowe-
go lewej ręki. Mimo choroby 
rodzice postanowili zapisać 
córkę do ogniska muzycznego. 
Angela miała wtedy 3,5 roku. 

– Kolejnym krokiem była 
szkoła muzyczna I stopnia. 
Tam rozpoczęłam grę na 
skrzypcach – wpomina Ange-
la. 

Komplikacje zdrowotne zmu-
siły ją do rezygnacji z ukocha-
nego instrumentu i zamiany na 
klarnet. Ze względu na liczne 
operacje nie mogła rozpocząć 
nauki w szkole II stopnia. 

– Teraz chodzę na ognisko 
muzyczne, biorę udział w kon-
certach i festiwalach. Właśnie 
dostałam wyróżnienie w kon-
kursie piosenki anglojęzycznej 
w Katowicach – mówi z dumą 
Angela Wawrzyk. 

I choć na co dzień gra muzy-
kę klasyczną, jest wierną fan-
ką metalu. 

– Najbardziej lubię fi ński 
zespół Nightwish. Naprawdę 
polecam! – podsumowuje An-
gela.

AGATA BYRSKA 

Pasja, 
która daje nadzieję

Dla Mateusza Pawluka (z lewej) oprócz sportu najważniejsze są 
spotkania z przyjaciółmi.

największej ilości bil jednego 
koloru. Co istotne, zawodnicy 
mogą grać zarówno na stoją-
co, jak i siedząco. 

– W Zamościu działa ośrodek 
dla dzieci niepełnosprawnych, 
w którym utworzono drużynę 
Bocci. Od kiedy Mateusz do 
niej trafi ł, każdą wolną chwilę 
spędza na treningach – mówi 
Wiesława Pawluk, mama Ma-
teusza. 

Boccia ma zalety rehabili-
tacyjne, doskonale sprawdza 
się także jako gra integracyjna 
– mogą w nią grać zarówno 
pełnosprawni jak i niepełno-
sprawni. 

– Mateusz zdobył już wie-
le wyróżnień na zawodach w 
całej Polsce. Wśród najważ-
niejszych jest I miejsce w In-
tegracyjnym Turnieju Bocci w 

Jedna z prac Tomka Wacha.
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Niedawno otrzymałem 
dwa numery pisma „Fi-

lantrop naszych czasów”, 
przeczytałem od deski do 
deski. Nabrałem wielkiej 
otuchy i radości, że jeszcze 
toczy się normalne życie: 
trudne, łatwe, wesołe, czy 
smutne – ale prawdziwe. 

Z pisma aż tryska emo-
cjami, wielką energią setek 
ludzi, którzy mają radość z 
pracy dla innych. Wiele tu 
przykładów pozytywnego 
działania nie z przymusu, 
ale z potrzeby działania dla 
dobra innych, a właśnie da-
wanie daje najwięcej radości. 
Dawaniu towarzyszy współ-
przeżywanie, a to już swoiste 
„katharsis” dla duszy. 

Pismo dotyczy głównie śro-
dowisk Powiatu Poznańskie-
go i pokazuje, że aż tyle do-
brego dzieje się w tak małym 
kręgu. To skąd tyle zła sączy 
się z publikatorów? 

Jeśli czujesz dyskomfort, 
wyjdź z domu, weź namiar na 
pozytywnie zakręconych i żyj 
pełnią życia.

Piszę te słowa ośmielony 
przez Panią Profesor Irenę 
Obuchowską, człowieka o 
wielkim, otwartym na innych 
sercu.

Jestem osobą niepełno-
sprawną od urodzenia, a że 
mam już za sobą blisko 60 lat, 
więc czasami patrzę na świat 
poprzez pryzmat pewnego 
doświadczenia życiowego. 
Czytając Wasze pismo mogę 
śmiało stwierdzić, że jestem 
też z tych „pozytywnie za-
kręconych”, i to od wielu lat. I 
wcale tego nie ukrywam.

Nie chcę pisać o sobie, a o 
naszej „Grupie Opty” – Stowa-
rzyszeniu im. Lecha Wierusza 
w Świebodzinie. W tym roku 
obchodziliśmy już 35-lecie 
działalności.

Jak doszło do naszego po-
wstania?

Po wojnie zupełnie inaczej 
wyglądało leczenie i rehabi-
litacja małych pacjentów, czy 
to ofi ar wojny, czy wielkiej 
epidemii polio w latach 50-
tych. Odbywało się głównie 
w tak zwanych zakładach 
zamkniętych, my mieliśmy 
to szczęście, że trafi liśmy do 
Świebodzina do Lubuskiego 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Or-
topedycznego (to dzisiejsza 
nazwa, od tamtych lat zmie-
niała się ona wielokrotnie). 

Śmiało piszę „szczęście”, 
bo zespół wspaniałych Opie-
kunów (lekarzy, terapeutów, 

„GRUPA OPTY” DO „FILANTROPA”

Pozytywnie zakręceni... 
witajcie!

wychowawców) ukształtował 
nas na całe nasze dorosłe ży-
cie, co z czasem okazało się 
cenniejsze od osiągnięć me-
dycznych.

„Grupa Opty” powsta-
ła zupełnie spontanicznie. 
W przysanatoryjnej szkole 
w 1970 roku powstało koło 
krajoznawczo-turystyczne. 
Byliśmy w tym czasie pod 
wrażeniem opłynięcia globu 
jachtem „Opty” przez Leonida 
Teligę i właśnie jego obrali-
śmy za patrona. Mijały lata, 
opuściliśmy już mury Ośrod-
ka i kiedy w 1974 roku na 
25-lecie Szkoły odbywał się 
zjazd wychowanków, kilkoro 
z nas biorących w nim udział 
właśnie tam podjęło zamysł, 
by podtrzymać więzi. Stwier-
dziliśmy, że wiele nas łączy i 
te dwa dni razem na zjeździe 
to stanowczo za mało. Tak w 
zupełnie prosty sposób wraz 
z naszym kochanym nauczy-
cielem profesorem Janem 
Sobocińskim utworzyliśmy 
„Grupę Opty”. 

Opty to chęć połączenia z 
tradycjami z lat szkolnych, 
a co ciekawsze, również w 
statucie mamy wiele elemen-
tów z niegdysiejszego koła 
turystycznego. Zasadą prze-
wodnią jest organizowanie 
przez każdorazowo wybie-
ranego komandora zloto-
wych spotkań w miejscu jego 
zamieszkania. Oczywiście 
jest zarząd, rada, wszystkie 
powinności stowarzyszenio-
we, ale największą frajdą są 
aktywne spotkania głównie 
weekendowe. Wtedy zjeżdża-

my się gwiaździście (czyli z 
całej Polski i już często z za-
granicy) w piątek. Długie noc-
ne rozmowy, pracowita – bo 
zwiedzamy region – sobota, 
wieczorne spotkanie integra-
cyjne i w niedzielę tradycyjna 
intencyjna msza, zebranie 
organizacyjne i po obiedzie 
powroty.

Spotykają się już dwa po-
kolenia ludzi, których łączy 
miejsce i czasami pamięć o 
tych samych, wspaniałych 
opiekunach z lat spędzonych 
w Ośrodku. 

Niezwykle pomocny w in-
tegracji byłych pacjentów i 
wychowanków jest obecnie 
Internet. Mamy swoją stronę 
i stale wzbogacamy ją ma-
teriałami upamiętniającymi 
naszych opiekunów, nakre-
ślamy sylwetki koleżanek i 

Słubicach i w niedzielę ka-
walkadą przenieśliśmy się do 
Świebodzina. Tu spotkaliśmy 
się z liczną grupą naszych 
Opiekunów – Przyjaciół z lat 
w Ośrodku, razem uczestni-
czyliśmy w mszy intencyjnej, 
potem oddaliśmy pokłon już 
niestety wielu naszym opie-
kunom, którzy odeszli na 
zawsze. Finałem Zlotu był 
wspólny obiad „U Macieja”. 

Zapraszam na www.opty.
info. Tam jest pełna infor-
macja o naszej działalności. 
Mam nadzieję, że poprzez 
Wasze pismo dotrzemy do 
nowych wychowanków i pa-
cjentów Ośrodka w Świebo-
dzinie. 

 Z WYRAZAMI SZACUNKU 

ANDRZEJ MEDYŃSKI 
PREZES „GRUPY OPTY”

kolegów, którzy w trudniejszy 
sposób realizują postawione 
sobie cele życiowe, prowadzi-
my kronikę naszych spotkań, 
a oczywiście furorę robią ser-
wisy zdjęciowe po każdym 
wydarzeniu, na przykład zlo-
cie.

Ubiegłoroczne spotkanie 
zlotowe znów odbyło się bliżej 
Świebodzina; spotkaliśmy się 
w Słubicach w piątek 4 wrze-
śnia, w sobotę zwiedzaliśmy 
Berlin z jego licznymi atrak-
cjami – szczególnie Muzeum 
Pergamon, wieczór z piosen-
ką w Ośrodku Sportowym w 
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Blask świec, migających 
światełek i stoliki niczym w 

kawiarni artystycznej… Właśnie 
w takiej niezwykłej atmosferze 
rozpoczął się I Ogólnopolski 
Integracyjny Konkurs Recyta-
torski w 200 rocznicę urodzin 
Ludwika Braille’a „Zmysłami 
postrzegam świat” w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym dla Dzieci Słabo 
Widzących i Niewidomych w 
Dąbrowie Górniczej. Ten dzień 
1 grudnia 2009 roku zapisał się 
u nas jako Święto Poezji. 

Honorowo patronowali: Wo-
jewoda Śląski Zygmunt Łukasz-
czyk, poseł na Sejm RP Marek 
Plura i Prezydent Dąbrowy Gór-
niczej Zbigniew Podraza

Imprezie towarzyszyła at-
mosfera pełna życzliwości. Były 
burze oklasków dla każdego 
uczestnika konkursu. Dobór 
tekstów i poziom recytacji był 
niezwykle wysoki, co podkreślił 
przewodniczący jury, dyrektor 
Teatru Zagłębia dla Dzieci w Bę-
dzinie, Dariusz Wiktorowicz. 

Zmagania uczestników po-
przedził występ grupy teatralnej, 
wyróżnionej w I Wojewódzkim 
Konkursie na małą formę teatral-
ną, prowadzonej przez nauczy-
cieli z Ośrodka. Była to okazja do 
zaprezentowania książki dr Al-
dony Fojkis, poświęconej meto-
dom i formom pracy z uczniami 
słabo widzącymi i niewidomymi. 
W rolę prawdziwego Mikołaja 
wcielił się Prezydent Dąbro-
wy Górniczej, który zaskoczył 
wszystkich przyniesionym przez 
siebie workiem prezentów. 

W tym dniu także zaproszeni 
goście wykazali się zdolnościa-
mi artystycznymi: na puchnącym 

KRZYSZTOF MURKOWSKI

Pragnienie

Chciałbym
Abyś dziś przyszła
Ubrana w suknię 
Z gwiazd
Pragnę dziś
Tylko ciebie
Byś była
Blisko mnie
Pragnę dziś
Tylko twych ramion
By zostać w nich
Na długo

W Grupie 
Wsparcia 
w Rogoźnie
DNI KULTURY 

W dniach od 11 do 18 paź-
dziernika ubr. odbywały się w 
Obornikach Dni Kultury Chrze-
ścijańskiej, na które została 
zaproszona także nasza Grupa 
Wsparcia dla Osób Niepełno-
sprawnych z Rogoźna. Razem 
z pracownikami poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej 
braliśmy udział we mszy świę-
tej, którą odprawiał ksiądz Ja-
kub, należący do zgromadzenia 
karmelitów bosych. W kazaniu 
opowiadał on bardzo ciekawie o 
papieżu Janie Pawle 2. Najwięk-
szy nacisk położył na pierwszą 
pielgrzymkę papieską do Polski 
i jej owoce. Po mszy świętej wy-
słuchaliśmy koncertu zespołu 
Leopolda Twardowskiego. Ta 
muzyka wzruszyła nas i wsparła 
duchowo. Na długo zostanie w 
naszej pamięci.

ANDRZEJKI
30 listopada ubr. nasza Rogo-

zińska Grupa Wsparcia obcho-
dziła tradycyjne „Andrzejki”. Za-
prosiliśmy do wspólnej zabawy 
naszych dobrych znajomych. Był 
poczęstunek, słodkie wypieki, 
tradycyjne wróżby: lanie wosku, 
wystawianie butów, przekłuwa-
nie serc z imionami. Było dużo 
śmiechu i radości. Tańczyliśmy 
przy dźwiękach muzyki z płyt. 
Dawno nie było naszej grupie 
tak dobrze i wesoło.

KRZYSZTOF MURKOWSKI
UCZESTKIK GRUPY WSPARCIA

W SPECJALNYM OŚRODKU DLA DZIECI NIEWIDOMYCH

Spotkanie
młodych talentów

papierze wykonali rysunki, które 
po zetknięciu się z wygrzewar-
ką brajlowską z płaskich stały 
się wypukłe, czyli wyczuwal-
ne pod palcami niewidomych. 
W taki sposób powstaje wiele 
pomocy dydaktycznych, które 
urozmaicają zajęcia uczniom z 
dysfunkcjami wzroku.

Wiele wzruszeń dostarczyły 
recytacje wierszy, niezwykle 
trudnych, ale zaprezentowa-
nych dojrzale i z dużym wyczu-
ciem. Jury w składzie: Dariusz 
Wiktorowicz – aktor, Aldona 
Fojkis – nauczyciel języka pol-
skiego, Danuta Przystanek-Żak 
– oligofrenopedagog, Karoli-
na Zduńczyk – uczennica LO, 
uczestnik koła teatralnego, 
ogłosiło swój werdykt. I tak 
pierwsze miejsca otrzymały: 
Paulina Śliż z Gimnazjum nr 5 
w Dąbrowie Górniczej i Gabriela 
Michaj ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 z Jaworzna. Drugie miej-
sca przyznano Paulinie Szajbel 
z Gimnazjum nr 9 w Rudzie 

Śląskiej i Danielowi Skrzekowi 
ze Szkoły Podstawowej nr 8 w 
Dąbrowie Górniczej. Miejsca 
trzecie przypadły Tomaszowi 
Kowalikowi z Gimnazjum nr 9 
w Rudzie Śląskiej i Monice Su-
checkiej ze Szkoły Podstawowej 
nr 26 w Dąbrowie Górniczej.

 Aktor Dariusz Wiktorowicz 
młodym artystom udzielał rad. 
Podkreślił, jak ważny jest kontakt 
recytującego z widzem. Dzie-
ci z uwagą słuchały kolejnych 
recytacji. Nie zabrakło ukłonu 
w stronę Ludwika Braill’a, któ-
ry stworzył alfabet dla niewi-
domych. Rok 2009 Europejska 
Unia Niewidomych ogłosiła Ro-
kiem Ludwika Braille’a, chcąc w 
ten sposób uczcić 200 rocznicę 
urodzin wielkiego Francuza. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali 
cenne nagrody i upominki ufun-
dowane przez Urząd Miejski w 
Dąbrowie Górniczej, Koksownię 
„Przyjaźń”, Hutę „Bankową”, Sto-
warzyszenie „Razem do celu”, 
Dyskont Spożywczy „Biedronka” 
i PGiNG z siedzibą w Zabrzu.

 Dodatkową atrakcją dla lau-
reatów będzie występ w radiu 
„Eska”. Niektórzy zapowiedzieli 
swój udział w przyszłym roku. 
To chyba najmilsze słowa dla 
organizatorów I Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego. 
Dyrektor Ośrodka Violetta Trzci-
na, dziękując organizatorom i 
żegnając uczestników, zaprosiła 
wszystkich do udziału w kolej-
nej edycji konkursu. na
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Osoba niepełnospraw-
na intelektualnie może 

uczestniczyć w kulturze: 
brać udział w spektaklach, 
koncertach, wystawach. 
Może też tworzyć sama, na 
przykład malując prace pla-
styczne na wystawę lub przy-
gotowując spektakl teatralny 
na przegląd lub piosenki na 
konkurs. A może tworzyć, 
uczestnicząc w terapii przez 
sztukę, gdzie ważniejszy jest 
sam akt twórczy, a mniej 
ważny efekt. 

Obydwa rodzaje korzysta-
nia z dobrodziejstw sztuki i 
jej tworzenia są ważnym ele-
mentem rehabilitacji fi zycznej, 
psychicznej i społecznej, przy-
noszą radość i satysfakcję, 
pozwalają osiągnąć osobie 
niepełnosprawnej poczucie 
sukcesu.

Dla realizacji tych celów w 
Zespole Szkół Specjalnych nr 
105 w Poznaniu powstał pro-
jekt MÓJ ŚWIAT realizowany 
przez szkolną grupę artystycz-
ną. Metoda projektu uczy od-
powiedzialności, współpracy, 
daje dużo możliwości wybo-
rów i ćwiczy umiejętność po-
dejmowania decyzji. Uczest-
nikami są uczniowie z głębszą 
niepełnosprawnością inte-
lektualną dwóch klas Szkoły 
Specjalnej Przysposabiającej 
do Pracy nr 3 w Poznaniu. 
Mają zaburzenia koordyna-
cji wzrokowo-ruchowej oraz 
motoryki. Wspomagani przez 
koordynatorów projektu przez 
wiele miesięcy pracowali cier-
pliwie, a uwieńczył ich wysiłki 
wernisaż wystawy w profesjo-
nalnej galerii.

Niektórzy uczniowie po raz 
pierwszy podjęli próbę foto-
grafowania, wyrażając w ten 
sposób siebie i otaczający 
świat. Inni doskonalili swoje 
umiejętności w tej dziedzinie. 
Plenery fotografi czne trwały 
przez cały rok. Wszyscy wy-
korzystali swoje fotografi e 
tworząc collage o przeróżnej 
tematyce. Dzięki tej technice 
daliśmy wychowankom wię-
cej możliwości wyboru. Ko-
rzystali z ziaren, tkanin, nici, 
papieru, krepy i innych ma-
teriałów. Różnorodność prac 
była imponująca. MÓJ ŚWIAT 
to temat, w którym mieści się 
wszystko, co nas otacza.

Celem było rozwijanie 
wrażliwości plastycznej, 
usprawnianie małej motory-
ki, wdrażanie do umiejętno-
ści prezentacji własnych prac, 
współpracy w zespole, zapo-
znanie z różnymi sposobami 
spędzania wolnego czasu, 

PROJEKT „MÓJ ŚWIAT” REALIZOWANY W ZSS NR 105 W POZNANIU

Sztuka 
źródłem radości

aktywizowanie zdolności i 
zainteresowań uczniów, na-
bywanie lub doskonalenie 
umiejętności fotografowania, 
współpraca ze środowiskiem 
lokalnym, trening zachowań 
akceptowanych społecznie, 
wdrażanie do dokonywania 
wyborów.

Wszystkie zadania pla-
nowaliśmy, omawialiśmy i 
wykonywaliśmy wspólnie 
z wychowankami. Staraliśmy 
się tylko wspomagać uczniów. 
Samodzielnie wybierali oni 
elementy techniki, barwy, ma-
teriały, fotografowali. Wspólnie 
naklejaliśmy prace na podkła-
dy, montowaliśmy wystawę, 

przygotowaliśmy wernisaż, 
na którym młodzież gościła 
dyrekcję, nauczycieli, rodziny, 
znajomych. Pokazanie swoich 
prac poza szkołą i zaprosze-
nie gości sprawiło osobom z 
niepełnosprawnością intelek-
tualną ogromną satysfakcję. 
Ich wysiłek był przecież przed-
miotem zainteresowania i po-
dziwu. Widząc zadowolenie 
wychowanków i zachwyt go-
ści nie miałam wątpliwości, że 
takie przedsięwzięcia warto 
organizować. 

Pasja i zaangażowanie 
uczniów dowiodły trafności 
wyboru tematu i techniki. To 
niezwykłe, jak chętnie mło-

dzież z niepełnosprawnością 
intelektualną podejmuje się 
tak długoterminowych za-
dań. A jeszcze bardziej za-
skakujące jest, jak efektywna 
w wyrażaniu siebie jest fo-
tografi a. Plenery, wyjścia na 
wystawy, warsztaty bez wąt-
pienia poszerzyły horyzonty 
młodzieży. Z każdym kolej-
nym artystycznym działaniem 
widzę coraz większe este-
tyczne wyczucie u uczniów, 
coraz to nowe elementy wie-
dzy na temat sztuki, coraz 
ciekawiej rozumianą estety-
zację codzienności. Taki roz-
wój wychowanków to jeden 
z celów mojej pracy.

BEATA LANDSBERG
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Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie – Filia Jeżyce 

zorganizowała w paździer-
niku ubiegłego roku kolej-
ną już imprezę dla dzieci 
w wieku szkolnym. Tym 
razem motywem przewod-
nim była ochrona środowi-
ska naturalnego i ekologia. 
W Szkole Podstawowej nr 
36 w Poznaniu bawiła się i 
zdobywała wiedzę na temat 
ekologii blisko setka dzie-
ciaków.

Na kilka minut przed roz-
poczęciem zabawy w sali 
gimnastycznej jeżyckiej pod-
stawówki zaczęły gromadzić 
się dziwne postaci; jedne no-
siły czerwone stroje i równie 
czerwone, spiczaste czapki, 
inne swoim strojem przywo-
dziły na myśl baśniowe wróż-
ki, na moment pojawił się 
nawet… łoś. Przebiegł ktoś z 
trójzębem w ręku. 

Ekscytacja dzieci, siedzą-
cych pośrodku sali na mate-
racach sięgnęła zenitu. Tro-
chę czasu zajęło uspokojenie 
obserwatorów, ciekawych 
dalszych wydarzeń. Sala hu-
czała od plotek i domysłów. 
Już wkrótce można było roz-
wiązać pierwszą zagadkę: co 
z tym trójzębem? Na balkonie 
pojawił się bowiem bóg mórz 
i oceanów we własnej osobie, 
Neptun, trzymając dumnie 
swój atrybut władzy. To przed 
nim dzieciaki ślubowały, że 
nie będą: zaśmiecać lasów, 
niszczyć zieleni, bawić się 
zapałkami i robić wielu in-
nych, mało chwalebnych rze-
czy wbrew Naturze. A Neptun 
chyba uwierzył, bo wrócił do 
swego królestwa (choć jego 

„POMIMO” – pod tym tytu-
łem 16 listopada ubiegłe-

go roku w Galerii Bemowskie-
go Centrum Kultury odbył się 
wernisaż wystawy prac pla-
stycznych Mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej „Komba-
tant” przy ulicy Sterniczej w 
Warszawie, wykonanych pod-
czas terapii zajęciowej.

Wystawie patronowała war-
szawska Dzielnica Bemowo i 
Bemowskie Centrum Kultury Art.
bem. Wernisaż przyciągnął wielu 
gości z okolicy, których powitała 
Małgorzata Sachryń – przedsta-
wicielka Bemowskiego Centrum 
Kultury i Elżbieta Pokojska. Za-
stępca Dyrektora DPS „Kom-
batant” mówiła bardzo ciepło 
na temat prac rękodzielniczych 
mieszkańców, dodając, że dla 
samych twórców są one niekie-
dy zaskoczeniem. Bowiem wie-
lu z nich, mieszkając w Domu 
Kombatanta, nie myślało o tego 
rodzaju aktywności. 

– Bardzo się cieszę, że moje 
malowidła na szkle znalazły się 
na wystawie. Może jestem ar-
tystką – ze szczerym uśmiechem 
i zdziwieniem w głosie powie-
działa jedna z autorek prac.

Na wernisażu zaprezentowa-
no batiki, ceramikę, wyroby z 
masy solnej, robótki szydełko-
we, hafty, malarstwo na szkle i 
jedwabiu oraz wiele innych wy-
tworów. Dużo entuzjazmu i za-
angażowania w ekspozycję prac, 
poprzez współpracę z Bemow-

Wielkopolski Oddział Ruchu 
Ludzi Dobrej Woli zorga-

nizował imprezę pod hasłem 
Andrzejki Dobrej Woli, których 
celem było pozyskanie środków 
na dofi nansowanie leczenia i 
rehabilitacji chorych dzieci. 

Piątkowego wieczoru, 20 
listopada, do restauracji „Ra-
rytas Wiedeński” przy ulicy 
Mielżyńskiego 21 w Poznaniu 
przybyło mnóstwo ludzi goto-
wych podzielić się darem serca
z potrzebującymi pomocy dzieć-
mi. Publiczność przywitała Lidia 
Bukowska – szefowa Wielkopol-
skiego Oddziału Ruchu Ludzi 
Dobrej Woli, dziękując gościom 
za otwarte serca na drugiego 
człowieka. 

Rockowych wrażeń dostarczył 
zespół Na Walizkach z Grzego-
rzem Floreckim. Bawił słuchaczy 
Kabaret pod Spodem. Wystąpił 
też rockowy, kościańsko-po-
znański zespół Lalka z wokalist-
ką Anną Girdziejewską. Gwiaz-
dą wieczoru był zespół Lombard, 
którego liderem jest Grzegorz 
Stróżniak. Po występie zespół 
ten wręczył gitarę akustyczną 
Michałowi Włodarczakowi, cho-

trójząb dało się potem za-
uważyć w tłumie nie raz).

Gościem specjalnym był 
prawdziwy leśniczy, który 
odpowiadał na wiele pytań, 
dotyczących zwyczajów le-
śnych zwierząt, opowiadał 
o tym, jak należy się zacho-
wywać w lesie i sam badał 
wiedzę dzieci na ten temat. 
Leśniczemu towarzyszył ko-
lega z gitarą, było wspólne 
śpiewanie piosenek. 

Na końcu dzieci wzięły 
udział we wspólnych grach i 
zabawach. Uczyły się jak se-
gregować śmieci, wrzucając 
je do odpowiednich pojem-
ników, obsługiwały przydat-
ny w pieszych wędrówkach 
kompas, były quizy i zabawy 
ruchowe. Wszyscy uczniowie 
dostali upominki i dyplomy.

Pod okiem Neptuna
Celem tego typu spotkań 

dla dzieci klientów MOPR-u 
jest przede wszystkim za-
pobieganie wykluczeniu po-
przez edukację połączoną z 
zabawą. Spotkania pomaga-
ją także w lepszym wejściu 
w sytuację rodzinną pracow-
nikom socjalnym tam, gdzie 
jest to niezbędne. 

W organizacji imprezy pra-
cownikom MOPR-u pomogli 
uczniowie klasy maturalnej 
o profi lu ekologiczno-inte-
gracyjnym V Liceum Ogól-
nokształcącego im. Klaudyny 
Potockiej w Poznaniu.

TOMASZ KACZMAREK
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Dla chorych dzieci

WERNISAŻ PRAC PLASTYCZNYCH MIESZKAŃCÓW DPS 

Może jestem artystką…
pozwoliła na odczucie wyjątko-
wości chwili. Młodzi z entuzja-
zmem uwieczniali swoje opinie 
w Złotej Księdze wpisów. 

Dziękujemy Burmistrzowi 
Dzielnicy Bemowo Jarosławowi 
Dąbrowskiemu za współpracę w 
2009 roku.

MARIA BEDNAREK 
PRACOWNIK TERAPII 

remu na mukowiscydozę. Gitarę 
zakupiono dzięki pomocy Pawła 
Szulca – właściciela sklepu mu-
zycznego Music Store oraz po-
mocy wolontariuszy i przyjaciół 
Ruchu Ludzi Dobrej Woli. Wy-
stapił też Maciej „Elvis” Kryszak. 

A do tańca grał zespół New 
Omen. Była loteria fantowa, 
możliwość zakupu ciasteczka 
z wróżbą chińską oraz wizyty u 
wróżek Dobrawy i Beaty.

Partnerem andrzejkowego 
przedsięwzięcia była Komisja 

Polityki Społecznej i Zdrowia 
Rady Miasta Poznania, a patro-
nami medialnymi: Filantrop Na-
szych Czasów, Radio Merkury i 
Portal Internetowy Ezoteryczny 
Poznań.

Andrzejki Dobrej Woli po-
mogli zorganizować darczyńcy: 
Restauracja Rarytas Wiedeń-
ski, fi rmy Chocolissimo, Broker 
i Biotron, drukarnia Europrint, 

biuro ochrony Magielski Patrol, 
patroni medialni i wszyscy lu-
dzie dobrej woli, którzy uczest-
niczyli w przygotowywaniu
wieczoru.

 KAROLINA KASPRZAK

skim Centrum Kultury i persone-
lem DPS-u, wniosły Katarzyna 
Lewandowska – pracownik tera-
pii i kierownik działu socjalnego 
Bożena Bartosiewicz.

Galę uświetnił swoim wystę-
pem Chór Domu Kombatanta 
pod batutą Joanny Nogal. Spo-
tkaniu towarzyszyły podniosłe 
emocje. Ogromna przestrzeń 
dla prac i osób uczestniczących 
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8 WRZEŚNIA 
Zaspałam. Wczoraj był mę-

czący dzień. Padłam na łóżko i 
tak zostałam do rana. Obudziła 
mnie Maja i zjadłyśmy razem 
śniadanie.

Podobno w nocy o godzinie 
trzeciej było trzęsienie ziemi. 
Blok, w którym mieszkają ro-
dzice Mai, odgiął się od pionu 
w obie strony i wrócił do stanu 
wyjściowego. Nic nie pamię-
tam, spałam jak zabita. 

Później Maja zaplanowała 
zawieźć mnie do „Bani.”

Domyślam się, że to taka łaź-
nia miejska, w piwnicach, w któ-
rych są źródła siarki. Marzyłam 
o tym, bo siarki bardzo mi po-
magają na moje połamania. Na 
ogół jeżdżę do naszych Busko-
wych, ale będąc tutaj postano-
wiłam spróbować gruzińskich. 
Podobno są jeszcze lepsze.

Po takich organizacyjnych 
sprawach jak znalezienie ban-
komatu i kupienie torby na „ła-
chy” typu ręcznik i inne, doje-
chaliśmy do łaźni. Styl i wystrój 
„Bani” na mój gust jest turecki 
lub perski, wiec tym bardziej 
poczułam się jak Szeherezada.

Jedna kąpiel jest dosyć droga, 
bo kosztuje 20 lari, to na pol-
skie złotówki około 40 złotych. 
Maja do tego zafundowała mi 
biczowanie siarkowe… I tu za-
częły się zaskakujące różnice 
kulturowo-językowe.

Zeszłyśmy na sam dół, gdzie 
było ciemno jak w grobowcu. 
Kobieta z podobną znajomo-
ścią rosyjskiego jak moja, po-
wiedziała mi, że mam pójść 
prosto i na lewo.

Z lekkiego podświetle-
nia owej recepcji weszłam w 
ciemności egipskie i straciłam 
orientację… Ale na szczęście 
Maja złapała mnie za rękę.

Doszłam do swojego pokoju 
kąpielowego i tam z Mają się 
pożegnałyśmy, bo Maja jest 
gruzińską aktorką i spieszyła 
się na próbę do teatru.

Zobaczyłam basen i nie-
wiele myśląc wturlałam się do 
niego. Wprowadzały w siarki 
dwa rzymskie stopnie, więc 
nie zwlekając ani chwili, już na 
nich byłam,

Chciałam pokonać trzeci… a 
tam otchłań.

Tina
Wieczorek
POZNAŃ
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Dobrze, ze jeszcze trzyma-
łam się brzegu, bo gęsia skórka 
wyszła mi na plecach. Później 
zapukała do mnie kobieta w 
poranniku. Pomyślałam, że ten 
pokój nie jest tylko dla mnie, 
ale że będę go z kimś dzielić.

Kobieta rozebrała się do sta-
nika i majtek, stanęła frontem 
do mnie i taką jak moja rusz-
czyzną powiedziała: 

– Ty pałażi – i pokazała ka-
mienne łoże.

Po czym polała mnie wodą 
siarkową z wiadra i dawaj, 
wzięła w omłoty. To była ta 
niespodzianka, którą mi zafun-
dowała Maja. Jednak bardzo mi 
pomogła. Mocarna kobieta, gdy 
zaczęła mnie nacierać siarką w 
mazi, myć mydłem z siarki, do 
tego oblewać woda siarkową 
prosto z wiadra, i to w krótkich 
odstępach czasu, to łapałam 
powietrze niczym żabka i ryb-
ka razem.

W międzyczasie jej ruchy 
przypominały masaż wstrząso-
wo-elektryczny. Przyznam, że 
tego mi brakowało. Zapytałam 
jeszcze moją siarkoterapeutkę: 

– Jaki głęboki jest basen?

Chyba zbyt biegła w mowie 
nie byłam, bo pani mi odpo-
wiedziała: 

– A tam to uże źródła siarki… 
– i machnęła ręką. 

– Do samego dna… głęboki?!

Zrobiło mi się niedobrze, 
bo zrozumiałam, że trzeciego 
stopnia nie ma, tylko już samo 

piekło. Dla pewności na migi 
zapytałam jeszcze raz o głębo-
kość basenu. Tym razem byłam 
wymowniejsza i pani pokazała, 
że po pachy.

Odetchnęłam z ulgą i jutro 
zmówię powtórkę.

Kiedy masochizm dobiegł 
końca, zatrzymałam się w 
miejscu przeznaczonym na 
odpoczynek. Tutaj było równie 
ciemno, jednak ta ciemność 
pomagała wypoczywać. Acz-
kolwiek, jak się później oka-
zało, były kontakty na światło, 
których nie widziałam. 

Zamknęłam oczy i Byłam 
Tu i Teraz. W arabsko-perskim 
pałacu, w królewskich łazien-
kach.

Zrobiłam parę zdjęć z lampą 
błyskową i dopiero w kompu-
terze zobaczyłam, gdzie odpo-
czywałam.

Kiedy wychodziłam z łaźni, 
zauważyłam mały zakład fry-
zjerski. Szybko przyszło mi do 
głowy, by zrobić coś z włosami 
i jakoś tak od ręki miałam nowa 
fryzurkę.

Podczas tych czynności 
przyglądałam się kobietom „u 
fryzjera”. Większość z nich to 
bardzo europejskie blondyn-
ki, rozmawiające w języku o 
brzmieniu zbliżonym zarazem 
do hiszpańskiego i romskiego. 
Słyszy się w nim sporo samo-
głosek tsch i to czasami daje 
gardłowy pomruk – jakby po-
wiew wschodu w śródziemno-
morskiej oprawie.

Popatrzyłam w lustro i 
stwierdziłam, że jestem bar-
dziej gruzińska niż owe panie, 
czyli bardziej papieska niż sam 
papież. 

Tutaj też mają Ojca Święte-
go... To patriarcha Wsiej Gruzji. 
Z jednym świętej pamięci za-
służonym Ojcem na pomniku 
zrobiłam sobie zdjęcie.

Teraz już czułam się jak ko-
bieta światowa: mam fryzurę, 
jestem umyta i, powiedzmy, że 
pachnąca. „Siarki” zalatują za-
pachem przeterminowanych 
jaj… No, ale coś za coś. Do tego 
mówię w języku obcym, w któ-
rym mnie ludzie rozumieją.

Tak pewna siebie ruszyłam 
„na miasto”. Wybrałam ślicznie 
wijąca się uliczkę, prowadzącą 
na wzniesienia. Podpierając się 
kulą – ruszyłam w górę.

Niestety, trafi łam kulą w płot, 
bo ulica do domu by mnie nie 
zaprowadziła. Minęłam za to 
meczet, synagogę i cerkiew… 
Wszyscy tutaj żyją obok siebie 
bez zdziwienia i waśni.

Ulice albo idą w górę, albo w 
dół. Zależy to od tego, czy za-
czynamy dzień i schodzimy do 
centrum, czy kończymy dzień i 
wracamy do domów.

Oczywiście, zgubiłam drogę 
i musiałam skorzystać z życz-
liwości mieszkańców.

Nastawiona na gościnność i 
serdeczność gruzińską, byłam 
zdziwiona, że dwoje ludzi mi-
nęło mnie bez słowa. Dopiero 
po chwili spotkałam chętnych 
udzielić mi informacji. Wy-
glądało na to, że tym razem ci 
pierwsi nie znali rosyjskiego, 
wiec nie zrozumieli ani słowa. 
Może w moim wydaniu? Już 
nie wnikam. Teraz zamierzam 
pospać…

A wieczorem Maja obiecała 
chinkali i spacer oświetlonymi 
uliczkami Tbilisi.

Życie nocne w zasadzie 
skończyło się bardzo przyzwo-
icie, bo przed 22. A że byłam z 
aktorami, którzy byli zmęczeni 
graniem i następny dzień za-
powiadał się im równie praco-
wicie, to nie przedłużaliśmy tej 
eskapady.

Zabrali mnie do gruzińskiej 
knajpki, w której od razu przy-
kuło moja uwagę piękne mu-
rals. Głębię na ścianie tworzyły 
tbiliskie uliczki prowadzące, 
wiadomo, w górę. Domy z szu-
szabantami czyli drewnianymi 
balkonami, stroiły ściany, aż 
chciało się tam wejść.

Wszystko miało klimat śród-
ziemnomorskich budowli, ale 
ornamenty na balkonach przy-
pominały Wschód i powiało 
Persją. Znowu poczułam się jak 
Szeherezada.

Jednak po zjedzeniu chinkali 
byłam zła z dwóch powodów: 
od razu obwód w pasie mi się 
poszerzył i już nie czułam się 
jak Szeherezada. Sprawdzają 
się słowa Zuriko: przytyjesz w 
Gruzji, tam wszystko inaczej 
smakuje, bo jest ugotowane na 
źródlanych wodach. Tak po-
wiedział. 

No cóż, to prawda. Kupiłam 
sobie butlę gruzińskiej wody 
i nie mogłam od niej ust ode-
rwać.

Gruziński blog (2)
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Klubu Seniora „Rodzina” w 
Domu Kultury „Orle Gniaz-

do” na os. Lecha 28 listopada 
obchodził jubileusz 30-lecia 
powstania. Wśród gości był 
prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Osiedle Młodych” Tadeusz 
Stachowski. 

Zebrani wysłuchali wspania-
łego koncertu zespołu „Artu’S 
Kwartet”. Koncert prowadził so-
lista Teatru Wielkiego w Pozna-
niu Tomasz Raczkiewicz, który 
zaśpiewał pieśń „Ave Maria” oraz 
„Miłość ci wszystko wybaczy”. 
Powitała wszystkich założyciel-
ka i prowadząca przez 30 lat 
„Rodzinę” Krystyna Henczel.

Podziękowała byłemu Za-
rządowi i Radzie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Osiedle Mło-
dych” za inicjatywę utworzenia 
„Rodziny” dla seniorów. Przez 30 
lat do Klubu uczęszczało wiele 
starszych osób. Dla większości 
z nich Klub był drugim domem. 
Zebrani chwilą ciszy uczcili pa-

Dwie sekundy, które ra-
dykalnie odmieniły ży-

cie Marioli Wower, mogły 
przydarzyć się każdemu z 
nas. Mogły i często się przy-
darzają, ale każdy cierpi w 
inny sposób. Inaczej mierzy 
się ze swoim nieszczęściem, 
oswaja z nową rzeczywisto-
ścią, stara się znieść ciężar, 
który przyniósł los. 

Gdy mnie spotyka trage-
dia, zamykam oczy i widzę 
ciemności przez które nie 
można się przedrzeć. Izo-
luję się wtedy od otoczenia, 
zaskorupiam i zaszywam w 
miejscach dalekich od ludzi. 
Nie odbieram telefonów, nie 
odpowiadam na wiadomości, 
z nikim nie chcę rozmawiać. 
Proces powrotu do rzeczy-
wistości jest długi i bolesny. 
Analizuję każdy szczegół, 
szukam winy w sobie. 

Zupełnie inaczej niż Ma-
riola. Ona imponuje otwarto-
ścią, odwagą, cierpliwością, 
determinacją, ogromną wolą 
walki i nadzieją. Mariola po-
trafi  płakać, gdy jest jej źle i 
cieszyć się, że za oknami na 
drzewach pojawiły się liście. 
Ta niezwykła kobieta, pomi-
mo traumatycznych przeżyć, 
potrafi ła odnaleźć swoje miej-
sce w życiu i dzięki niewy-
obrażalnej sile walczyć o każ-
dy następny dzień. Dla męża 
i córek, będących oparciem 
przez cały okres choroby, ale 
także dla rodziny i bliskich, 
którzy na piątkę zdali egza-
min z przyjaźni. Ale przede 
wszystkim dla siebie. 

KSIĄŻKA

Dwie sekundy zmieniły 
życie Marioli Wower 

Czytając jej książkę „Dwie 
sekundy, które zmieniły moje 
życie” wiele się nauczyłam. 
Zrozumiałam, że cierpieć 
można z wielką godnością, 
nawet wtedy, gdy inni nas 
obrażają i lekceważą. Pozna-
łam wielką siłę optymizmu, 
bo jest jak światełko w tu-
nelu i pozwala uwierzyć, że 
od nas zależy, czy w bezna-
dziejnej sytuacji znajdziemy 
zajęcie, które nada naszemu 
życiu nowy wymiar. Mariola 
najpierw spisała swoje wspo-
mnienia, a potem zaczęła 
malować. Zainspirowana 
książką Joni Eareckson, nie-
pełnosprawnej amerykań-
skiej dziewczyny, codziennie 
w myślach powtarzała cytat, 
że „Bóg zamykając przed 
nami drzwi, zostawia uchy-
lone okno”. 

Ona otworzyła to okno sze-
rzej, po to, by wydostać się na 
zewnątrz, dostrzec piękno 
świata i przenosić je na pa-
pier. To było dla niej oczysz-
czenie, pogodzenie się z lo-
sem, zaakceptowanie swojej 
niepełnosprawności. Dzisiaj 
oczy Marioli są pełne ciepła, 
dobra i miłości. Jest w nich 
spokój i harmonia. Tak jakby 

tragiczny wypadek nigdy się 
nie wydarzył, jakby pęknięty 
kręgosłup nie przekreślił jej 
planów. Ale niepełnospraw-
ność nie odebrała Marioli 
marzeń, własnego świata, 
pełnego uroku, radości wyra-
żanej w obrazach. 

Nieludzkie cierpienie nie 
zabiło w niej wrażliwości, 
nie wyzwoliło agresji, nie 
zniszczyło pogody ducha, 
nie pozbawiło wewnętrzne-
go piękna. Wręcz przeciwnie. 
Mariola wzruszająco pisze 
o pierwszych po wypadku 

świętach Bożego Narodze-
nia, które rodzina urządzała 
pod jej dyktando, o swoim pi-
saniu i malowaniu. 

Warto przeczytać książkę 
Marioli Wower, choćby dlate-
go, by dowiedzieć się prawdy 
o sobie. Przekonać się o tym, 
czy starczyłoby nam siły, aby 
tak bardzo walczyć o powrót 
do normalności. Czy jeste-
śmy gotowi do poświęceń i 
jaka jest nasza odporność na 
cierpienie. Przeżycia Marioli, 
opisane w bardzo pogodny 
sposób, napawają optymi-
zmem. Bo autorka przekonu-
je, że z każdej sytuacji można 
wynieść dobro. 

ZOFIA MARTYŃSKA 

Od redakcji: 

Książkę Marioli Wower 
można nabyć m.in. w Klubie 
Integracyjnym „Filantrop”, 60-
518 Poznań, ul. Kraszewskie-
go 8, telefony 608-311-903, 
501-366-516, 061-821-74-33, 
mbajerowicz@wp.pl oraz w 
siedzibie Towarzystwa Osób 
Niesłyszących „TON”, 61-658 
Poznań, ul Kolejowa 1/3, 
telefon 691-911-422, ton1@
icpnet.pl

30 lat w „Rodzinie” 
mięć tych, którzy z niego odeszli 
na zawsze.

Klub organizuje wystawy rę-
kodzieła artystycznego, konkur-
sy plastyczne, malarskie, haf-
ciarskie, śpiewacze, poetyckie, 
warsztaty artystyczne. Seniorzy 
uczestniczą w wycieczkach i kil-
kudniowych pobytach nad mo-
rzem. Utrzymują bliskie kontakty 
z innymi klubami seniorów, or-
ganizują uroczystości klubowe.

Do pani Krystyny ustawiła się 
kolejka osób składających jej 
gratulacje i wyrazu szacunku 
za to, co robi od 30 lat. Senio-
rzy otrzymali wyróżnienia za 
aktywność i zaangażowanie w 
prace Klubu. 

ROBERT WRZESIŃSKIFO
T.
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Tym razem Galeria „tak” 
zorganizowała spotka-

nia, przybliżające sztukę 
Art Brut. W języku polskim 
oznacza ona „surową, nie-
fałszowaną twórczość”, a 
w języku francuskim brzmi 
„szlachetna, gorzka sztuka”. 
To obrazy tworzone niepro-
fesjonalnie i spontanicznie, 
przede wszystkim przez 
osoby z upośledzeniem umy-
słowym, dotknięte chorobą 
psychiczną oraz szeroko 
rozumianych prymitywistów 
bez wykształcenia artystycz-
nego.

Twórcy Art Brut, podejmu-
jąc jakikolwiek temat, czerpią 
sami z siebie, z własnego wnę-
trza, a nie z zapożyczonych 
szablonów i wzorców sztuki 
klasycznej czy współczesnej. 
Ich obrazy są przepełnione 
przeróżnymi wizjami i od-
czuciami, często niezrozu-
miałymi dla otoczenia. Z naj-
skrytszych zakamarków ich 
umysłów wyłaniają się obrazy 
pełne bólu, cierpienia, tęsk-
noty, czasami silnie związane 
z własnymi doświadczeniami 
życiowymi. Twórczość Art 
Brut, głęboka i emocjonalna, 
budzi sprzeczne odczucia. 

Odzwierciedla wnętrze 
twórców, którzy, przebywając 
w szpitalach psychiatrycz-
nych, uciekając od rzeczywi-
stości, żyją we własnym świe-
cie. Przykładem są malowane 
w specyfi czny sposób wnętrz-
ności ciała, akty na pograniczu 
pornografi i, tunele, stłoczone 
postaci o karykaturalnych 
rysach twarzy. Bardzo „moc-
ną” artystycznie postacią jest 
Anna Zemankova. Haftowała, 
malowała, wytłaczała od tyłu 
swoje prace długopisem. Na 
jej sztukę niewątpliwie bar-
dzo silnie zadziałała śmierć 
pierwszego syna. Był to dla 
niej szok z którego nigdy się 
nie otrząsnęła. Spowodowało 

Fascynujący
Art Brut 
to głębokie cierpienie wyraża-
jące się prawie we wszystkich 
pracach. 

Bardzo wielu twórców Art 
Brut jest związanych ze spi-
rytualizmem. Choć ów spiry-
tualizm ma znaczenie sym-
boliczne, to we wszystkich 
obrazach widać jego demo-
niczną siłę i magię. Przyglą-
dając się bliżej, zauważamy 
pewną grozę, niepokój miota-
jący duszą artysty. Brak w niej 
harmonii, równowagi i spoko-
ju. Za to jest chaos, lęk, głębo-
ko skrywany pesymizm. 

Na uwagę zasługują prace 
włoskiego artysty Carlosa, 
który ma obsesję na punkcie 
cyfry cztery. Ujęte profi lowo 
fi gury zawsze przedstawiane 
są w konfi guracji z czwórką. 
To sprawia, że zatrzymując 
się przed jego obrazami, trze-
ba uruchomić wyobraźnię 
i skoncentrować uwagę, by 
dostrzec głęboko ukryte prze-
słanie. 

Do grona utalentowanych 
kobiet Art Brut niewątpliwie 
należy Aloise Corbaz, szwaj-
carska artystka, tworząca 
w szpitalu psychiatrycznym 
niedaleko Lozanny. Jej obrazy 
na długich połaciach papie-
ru (do 14 metrów długości) 
oraz notesy (około 40 sztuk) 
znajdują się w największych 
światowych kolekcjach. Alo-
ise Corbaz jest również znana 
z obrazów miłosnych z domi-
nującą czerwienią, tworzo-
nych za pomocą tłustych pa-

steli. Damą ciemności krytycy 
nazywają niezwykłą postać 
nurtu Art Brut, brytyjską ma-
larkę Madge Gill. Jej rysunki 
powstają z pomocą tuszu na 
zwojach jedwabiu dochodzą-
cych do 36 metrów długości. 
Warto zwrócić uwagę na dwie 
artystki połączone konwencją 
obsesyjnie pisanych listów do 
swoich wymyślonych kochan-
ków. Chodzi o Polkę Barbarę 
Chęcką, tworzącą w Domu 
Pomocy Społecznej w Za-
krzewie i Emmę Hauck, któ-

rej prace należą do Prinzhorn 
Collection Heidelberg. 

Wszystkich artystów Art 
Brut łączy wspólny mianow-
nik — „Oto ja”. Jakikolwiek od-
biorca zewnętrzny wydaje się 
obcy dla myśli autora. Słynne 
jest powiedzenie, że Art Brut 
nie ma drugiej osoby, bowiem 
artysta nie widzi odbiorcy. To 
sprawia, że twórczość jest 
spontaniczna, szczera i praw-
dziwa. 

ANNA WIERZBICKA
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Maluje to, co go dręczy, co 
przemyka przez jego gło-

wę, co go uwiera, przytłacza 
i przygniata. Maluje to, czego 
nie potrafi  wyrazić słowami. W 
pracach Tomasza Andrzejew-
skiego lęk przeplata się z bez-
radnością, brakiem poczucia 
bezpieczeństwa, zagubieniem 
i tęsknotą za harmonią duszy. 
Wybrane prace artysty z nie-
pełnosprawnością intelektual-
ną można obejrzeć w Galerii 
„Zielona” w Poznaniu.

Tomasz Andrzejewski od wie-
lu lat jest uczestnikiem Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
„Zielone Centrum”, w którym 
spędza czas. Tutaj czuje się naj-
lepiej. To sprzyja malowaniu. 

– Motywy, które przewija-
ją się we wszystkich pracach, 
towarzyszą właściwie przez 
cały okres twórczości Toma-
sza – mówi Aneta Kustal-To-
porek z Galerii „Zielona”. – Ta 
wystawa jest podsumowaniem 

WYSTAWA W GALERII „ZIELONEJ”

Koszmary 
w duszy i naturze

Tomasz maluje nie tylko twa-
rze. w których wyraża swoje 
emocje. Niektóre jego postacie 
w rozpaczy wznoszą błagalny 
wzrok do nieba, tam szukając 
pomocy i lekarstwa na chorobę 
duszy. W obrazach Tomasza nie 
ma agresji, jest bezradność, sła-
bość, rezygnacja, poddawanie 
się losowi i oczekiwanie. 

– Tomasz maluje, bo czuje 
taką potrzebę – dodaje Aneta 
Kustal-Toporek. – Malarstwo jest 
jego pasją, nikt go do tego nie 
nakłania. Niczego nie odwzoro-
wuje, wyraża to, co czuje. Korzy-
sta tylko z własnej wyobraźni. 
Obserwuję jego zmagania z ma-
larstwem od siedmiu lat. Wiem 
od jego mamy, że zajmował się 
tym od dziecka. To, co Tomasz 
pokazuje w obrazach, jest od-
biciem jego przeżyć. Twierdzi, 
że gdzieś na skraju jaźni czuje 
obecność postaci z obrazów. 
Wie, że one nie są realne, ale on 
je widzi i one mu towarzysza, są 
obok niego. Jego postacie przyj-
mują różne maski, potworów z 
zębami, duchów, diabłów. Two-
rzone przez niego „stwory” jed-
nocześnie straszą i boją sie. Po-
przez nie wyrzuca z siebie to, co 
w nim krzyczy, siedzi, co boli. 

Tomasz jest osobą bardzo 
stonowaną i na zewnątrz nie 
widać jego przeżyć. Chętnie 
pomaga, wykonuje wszystkie 
polecenia, wspiera kolegów. 
Wernisaż był dla niego dużym 
przeżyciem. Dopisała frekwen-
cja. Przyszli znajomi, przyjacie-
le, koledzy z klubu. 

ZOFIA MARTYŃSKA 

minionych dwóch lat twórczo-
ści i esencją jego obcowania ze 
sztuką. Wybraliśmy najpełniej 
oddające sposób postrzegania 
świata przez Tomasza. 

Technika, którą posługuje się 
Tomasz Andrzejewski, to su-
chy pastel, który opanował do 
perfekcji. Maluje bez przerwy, 
jest bardzo pracowity. Sztuka 
całkowicie zawładnęła jego du-
szą. Z setek prac wybrano dwa-
dzieścia osiem, które zawisły na 
ścianach galerii. Obrazują myśli, 

jakie towarzyszą autorowi. Wy-
krzywione twarze, pełne strachu 
oczy, wysoko uniesione brwi 
zmieniające proporcje twarzy, 
całość dopełnia przerysowane 
uzębienie. Są też twarze pełne 
smutku, rezygnacji, potępienia, 
beznadziei. Takie, które od życia 
nie oczekują już niczego dobre-
go. Są skazane na wegetację. Nie 
brakuje motywów „diabelskich”. 
Diabły straszą wyostrzonymi ry-
sami twarzy, umiejscowionymi 
w dziwnym miejscach uszami 
lub rogami, przerażającymi 
grymasami, przypominającymi 
uśmiech. 
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Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA

Fraszki

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Z pastelowych aluzji 
Aleksandra Wołosa. 

PRZYCZYNA
W politycznym kotle
Smród dominuje.
Przyczyna? Coraz więcej
Grubych ryb się psuje.

PRZED WYBORAMI
Każdy obiecuje,
Że wszystkich ozłoci.
Lecz nie ma takiego, 
Który nie naknocił. 

JAK ZAWSZE
Od wielu lat
Nic się nie zmienia:
Z Nowym Rokiem 
pozytywne
Są tylko życzenia.

RECESJA
Gdy popyt maleje
I interes w zwisie,
To znaczy, że jesteś
W głębokim kryzysie.

SYLWESTER
Wybrańcom orkiestry
Grały aż do wschodu.
Pozostałym również,
Ale kiszki z głodu. 

ZASADA
Czy to już zasada?
Bo nie po raz pierwszy
Za nadużycia góry
Płaci najbiedniejszy.

ELITA?
Czy to jest elita,
Czy też sitwa i klika?

ZŁOŚLIWA
Patrząc na pana
Wierzę w bociana.

POLITYK
Korzysta z każdej fali
I płynie dalej.

PROGRAM
Moja idea
To ja.

RADNY
Jego zadanie
Potakiwanie.

WSPÓŁCZESNOŚĆ
Dnia ni godziny
Bez żebraniny.

ALIMENTY
Udział taty
Na raty. 

EUROPA
Ponoć da się lubić,
Lecz nie wszystkie kraje
Wierzą w taką miłość,
Która wszystkim daje.

POLITYK
To ten ustawiony,
Który wszystkim wmawia,
Że nie jest tragicznie
I się im poprawia. 

DOCHÓD
Tak Jasio z Kasią
Chodził dzionek cały,
Aż wieczorem nogi
Im się poplątały.

LAPTOP
Możesz mieć
Pod ręką stale
To, co nie mieści
Się w pale.

OCALONY
Nie ucierpiał 
Autorytet,
Bo go chronił
Immunitet.

BUFON
Klepie trzy po trzy
Bo nie czuje,
Że piątej klepki
Mu brakuje.

TOWARZYCHO
Gdy nawet coś nie gra,
To w takim zespole
Koleś kolesiowi
Oka nie wykole.

SZANSA
Weź kredyt z banku,
Gdy pracę stracisz.
Komornikowi
W naturze spłacisz. 
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Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku,

I przyszedł pan doktor: „Jak się masz, koteczku?”

„Źle bardzo…” i łapkę wyciągnął do niego.

Wziął za puls pan doktor poważnie chorego

I dziwy mu śpiewa: „Zanadto się jadło,

Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło…” 

STANISŁAW JACHOWICZ 
„CHORY KOTEK”

TEN SAM WIERSZ W TŁUMACZENIU
NA GWARĘ GNIEŹNIEŃSKĄ:

Kociamber był kiepski i leżoł wew wyrze.

Przytośtoł sie doktór: „Co jestta kocurze?”

„Kiepściutko!” Konował girke wyciungnył churchloka,

Opukoł istnygó winc likorz zdechloka.

Bajtluje mu godke: „Wmłóciło się wiela

Niefrajnyj (1) okrasy i kichy z wesela,

I skopowiny i kastlera zes krzanym.

Oj, bydzie, oj, bydzie to wómitowane!

Dziś, w dwudziestym 
pierwszym wieku, może 

się wydawać, że takiego 
wydarzenia być nie mogło, 
zwłaszcza w Łodzi – w środ-
ku Polski i Europy. A jednak 
było. Jego sprawcą był Józef 
Sipowicz, znany pod prze-
zwiskiem Józio Sipa, czło-
wiek, który pracował w przę-
dzalni Zakładów Alba. 

Był to środek lat siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku, okres 
tak zwanego środkowego Gier-
ka. Wydarzenie miało związek 
z rozprawą rozwodową Józia 
Sipy. Józio wtedy już sław-
ny był z pewnej wypowiedzi. 
Otóż podczas jednej z przerw 
śniadaniowych pracownicy 
opowiadali o swoich ślubach 
i weselach. Tymczasem Józio 
siedział milczący i przysłuchi-
wał się opowieściom. Nagle 
jeden z kolegów zapytał go z 
tajemniczym uśmiechem: 

– A ty, Józek, ślub to na pew-
no brałeś w smokingu? 

– Chrzanisz, nie w smokin-

gu, ale w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego przy Placu Niepodle-
głości w Łodzi… 

Chciał jeszcze coś powie-
dzieć, ale przerwał mu wy-
buch szaleńczego śmiechu 
wszystkich kolegów. Nikt się 
nie spodziewał od niego takiej 
odpowiedzi, bo przecież Józio 
od urodzenia mieszkał i uczył 
się w Łodzi, a nie gdzieś na 
przykład w głębi Bieszczad. 

O rozwód wystąpiła jego 
żona, bo Józio, zamiast po-
święcać czas jej i synkowi 
Jacusiowi, wszystkie wolne 
chwile przebywał z kolegami, i 
to często przy butelce „uśmie-
chu sołtysa”. Również w pra-
cy przełożeni mieli do niego 
sporo uwag. Kierownik wielo-
krotnie chciał go zwolnić, ale 
ciągle ratował Józia brak w za-
trudnieniu. 

Bo były to czasy, gdy zwo-
żono ludzi do pracy nawet z 
tak odległych stron kraju jak 
Suwalszczyzna. Dla takich 

ludzi jak Józio nie było to tra-
gedią, bo już następnego dnia 
mógł mieć pracę w którymś z 
innych łódzkich zakładów. A 
największe potrzeby miały fi r-
my budowlane. Tu przyjmowa-
no nawet takich, którzy zostali 
zwolnieni dyscyplinarnie. 

Na rozprawę rozwodową 
Józio szedł z przekonaniem, 
że żona rozwodu nie uzyska. 
Cóż, pomylił się. Sąd orzekł 
rozwód, ale nie tylko. Józek o 
tym nie mówił. W zakładzie 
dowiedziano się o wszystkim 
kilka dni później, gdy Związ-
kowa Rada Zakładowa otrzy-
mała pismo z sądu. 

Józek wysłuchał ogłoszenia 
rozwodu z kamiennym spo-
kojem. Wpadł w furię dopiero, 
gdy sędzia przeczytał: 

– Opiekę na małoletnim Jac-
kiem sąd przyznaje powód-
ce… 

W tym momencie Józio nie 
wytrzymał, wyskoczył na śro-

dek sali i wrzeszczał jak osza-
lały, że co to za sąd, że w Pol-
sce nie ma sprawiedliwości, 
bo wszędzie musi być wódka. 
Nawet dzieci odbiera się oj-
com, bo ktoś stawia wódkę. 

Sędzia i ławnicy początko-
wo słuchali jego wrzasku jak 
skamieniali. Po chwili jeden z 
ławników próbował wyjaśnić 
Józkowi, że źle zrozumiał, ale 
to nie pomagało. Gdy zaczął 
rozrywać na sobie koszulę, 
sędzia wezwał milicję. Zaku-
temu w kajdanki zamierzano 
zasądzić karę za obrazę sądu. 
Pierwszy ochłonął sędzia i 
zdecydował, że Józkiem po-
winna się zająć któraś zakła-
dowa organizacja społeczna, 
na przykład związek zawo-
dowy, bo „Józio to kretyn albo 
zbyt mało uświadomiony”. 

O wyczynie Józka dowie-
dział się cały zakład. Wesołą 
wiadomość przekazywano so-
bie z ust do ust. Ci, którzy go 
nie znali, chcieli poznać takie-
go „bohatera”. 

Niestety, Józek nigdy już nie 
pojawił się w pracy w Albie. 
Podanie o zwolnienie przysłał 
pocztą, a sam gdzieś zniknął. 
Po pewnym czasie ktoś przy-
padkowo dowiedział się, że 
wyjechał na Śląsk i pracuje w 
którejś z kopalni. 

Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

Po wódce

Po naszymu
Spucnyłeś tyż angryst, co był niedostały,

Serbnyłeś (2) kwatyrke „Absolwynt” gorzały,

A zaś świntojanki zacznyłeś śrutować,

Knebloszek, klekoty (3) i chabas z Żydowa,

Co gó ani nie sprawdzoł zaś konowoł piyrwy,

A był zachajtniynty (4) zes bzykniyntyj (5) blyrwy (6).

A zaś zaczłeś dziokać korbol nabolały

I plyndze zes proszczokiym, co był obświrały (7).

Teroz miast amedynek (8) prowda sie odkrywo,

Że jedyny ratunek to jest cambasywa! (9)

Tak to porumbanych som organizm karze,

A wyleczy cie Brucel – wew gnieźniyńskiej gwarze!

JANUSZ BRUCEL 
ANDRZEJ MALICKI

1 – zepsutej, 

2 – wypiłeś, 

3 – kotlety, 

4 – wycięty, 

5 – zwariowanej, 

6 – krowy, 

7 – nadpsuty, 

8 – leków, 

9 – lewatywa. 
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Jesteśmy rodziną z trójka 
uczących się dzieci, najstar-

szy syn dojeżdża do szkoły 
średniej do Rzeszowa, nasza 
rodzina rozpaczliwie potrze-
buje pomocy fi nansowej. Ja nie 
pracuję zawodowo, zajmuję się 
moim mężem, który wymaga 
stałej opieki.

Jest sparaliżowany wskutek 
złamania kręgosłupa w odcin-
ku szyjnym. Mimo to stara się o 
pracę. Jednak jeśli nawet ją po-
dejmie, to dochód naszej pięcio-
osobowej rodziny nie przekro-
czy 1700 zł. W tej chwili mamy 
niecały 1000 zł.

Od półtora roku mój mąż 
przestał być rehabilitowany ze 
względu na brak pieniędzy oraz 
na zły stan mojego zdrowia 
(chory kręgosłup, tętniak mó-
zgu). Przez 3 lata rehabilitowa-
łam męża sama. Teraz nie mogę 
zadbać ani o to, ani o własne 
leczenie. 

Pomoc społeczna pomaga 
nam w stopniu minimalnym 
około 600 złotych w ciągu roku. 
Nie dostaliśmy też dofi nanso-
wania do książek dla dzieci do 
szkoły, gdyż dochód z pola ob-
liczają 207 złotych z hektara i 
to wychodzi jakaś kosmiczna 
suma. Wiadomo, że rolnictwo 
przynosi straty, poza tym nie ma 

Wielkopolscy krwiodawcy 
spotkali się na uroczysto-

ści zorganizowanej 21 listopa-
da przez Wielkopolski Zarząd 
Okręgowy PCK w hotelu „Ikar” 
na ulicy Kościuszki w Pozna-
niu z okazji Dni Honorowego 
Krwiowdawstwa PCK. Spo-
tkanie rozpoczęło się odśpie-
waniem hymnu Czerwonego 
Krzyża.

Gośćmi spotkania byli m.in. 
dyrektor Departamentu Ochro-
ny Zdrowia i Przeciwdziałania 
Uzależnieniom Urzędu Marszał-
kowskiego Zbigniew Hupało, 
dyrektor Wydziału Zdrowia i Po-
lityki Społecznej Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu Teresa 
Gromadzińska, zastępca dyrek-
tora Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Po-
znania Elżbieta Dybowska. 

Dogonił ją, zanim dotar-
ła do drzwi wyjściowych. 

Złapał ją za rękę akurat w tym 
miejscu, gdzie wczoraj dostała 
wieszakiem od matki. Syknęła 
z bólu. 

– Co jest? Pokaż rękę! – zawo-
łał przestraszony wychowawca. 

Nie pytając Ani o pozwolenie 
sam podwinął rękaw i dostrzegł 
dużego siniaka na przedramie-
niu. 

– Jak to się stało? 
Nie odpowiedziała. Nie mo-

gła. 
– To twój ojciec? – zapytał 

wprost. 
Ania zaprzeczyła ruchem gło-

wy i wybuchnęła rozpaczliwym 
płaczem. 

Matka – domyślił się. 

Henryk
Kubisztal
DREZDENKO
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– Pro...szę nie mó...mówić, że 
to panu zdradziłam. O...o...ona 
mnie zabije – wykrztusiła Ania. 

Pan Tomasz posadził Anię 
obok siebie na ławce i przytulił. 
Uspokoiła się. Powoli opowie-
działa mu o piekle, jakie pano-
wało w jej domu. Nauczyciel 
spojrzał na nią ze współczuciem 
i pogłaskał po głowie. 

– Jak ty to mogłaś wytrzymać 
i nic nie powiedzieć? – zapytał 
wstrząśnięty. 

Następnego dnia pan Tomasz 
zaczął działać. Wkrótce przy-
szedł do domu Ani z kobietą z 
opieki społecznej, żeby pomóc 
Ani spakować rzeczy. Umiesz-
czono dziewczynkę w domu 
dziecka. Ania nigdy nie zapomni 

pełnego nienawiści spojrzenia 
matki, gdy opuszczała miesz-
kanie. Wymykała się jej z rąk. 
Twarz ojca zobaczyła w oknie, 
wsiadając do samochodu. Wy-
dawało się Ani, że płakał. 

W domu dziecka nie była dłu-
go. Już kilka miesięcy później za-
opiekowała się nią rodzina, któ-
ra traktowała Anię jak własną 
córkę. Miała w końcu normalny 
dom, była wśród ludzi, którzy ją 
kochali i tę miłość okazywali jej 
na każdym kroku. Ania skończy-
ła technikum, dostała pracę w 
sklepie. Potem wyszła za mąż i 
urodziła dziecko. Czuła się bez-
pieczna. Sądziła, że całe zło zo-
stało za nią jak za zamkniętymi 
drzwiami. 

Teraz wiedziała, że nie. Ostat-
nio często zdarzało się Ani ude-
rzyć swojego synka bez powo-
du... Spojrzała na Jakuba. 

– Mamusiu, czemu płaczesz – 
zapytał. 

– Dlatego, że byłam dla ciebie 
niedobra. 

Jakaś plama na ubraniu czy 
dywanie nie jest powodem do 
bicia. Przytuliła syna mocno do 
siebie. 

– Mamusiu, to ja byłem nie-
grzeczny – powiedział cichutko 
Kubuś. 

– Nie zrobiłeś tego specjalnie, 
prawda? Przepraszam kochanie. 
Wybaczysz mi? 

Skinął głową. Synek był jej 
największym szczęściem. Wie-
działa, że musi nad sobą praco-
wać, żeby jej przeszłość nie po-
łożyła się między nimi cieniem. 
Nie mogła doprowadzić do tego i 
pozwolić, żeby jego dzieciństwo 
było mokre od łez. 

Koniec

Dzieciństwo
mokre od łez (3)

kto pracować na tym polu. Od 5 
lat nie mogę sprzedać tych grun-
tów ze względu na zobowiąza-
nie wobec ARiMR. 

Jakiś czas temu pisałam do 
ośmiu fundacji, aby któraś po-
mogła mi fi nansowo w zakupie 
samochodu van, gdyż nie mogę 
męża zabierać do lekarza czy 
dentysty, ale żadna z fundacji nie 
odpowiedziała pozytywnie.

Teraz myślę tylko o tym, aby 
przetrwać zimę, bo dzieci inten-
sywnie rosną i co kilka miesięcy 
trzeba zmieniać wielkość ubrań 
i obuwia, koszty utrzymania i 
ogrzania domu też rosną. Pró-
bowałam znaleźć pracę, jed-
nak nikt nie chce pracownika 
który jest niedyspozycyjny (ze 
względu na opiekę nad mężem). 
Byłam nawet ławnikiem w są-
dzie, dorabiałam po 200 złotych 
na miesiąc, ale kilka dni temu 
wypowiedziano mi tę pracę ze 
względu na niedyspozycyjność. 

Nie potrafi ę zarobić na moją 
rodzinę dlatego proszę państwa 
o pomoc na konto: Bank Spół-
dzielczy w Jasionce 09 9191 0000 
3001 0008 0523 0002.

JOLANTA ŁOSAK
Od redakcji: 
Kserokopie dokumentów szpi-

talnych znajdują się w naszym 
posiadaniu.

Wręczono 17 medali „Hono-
rowy Dawca Krwi – Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu”, przyznane 
przez Ministra Zdrowia. Krwio-
dawcy z całej Wielkopolski zo-
stali także wyróżnieni Odznaka-
mi Honorowymi „Zasłużony dla 
Województwa Wielkopolskiego”, 
odznakami Honorowymi PCK i 
„Kryształowym Sercem”.

Z budżetu Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu zosta-
ły ufundowane upominki dla 
najbardziej zaangażowanych 
członków Klubów Zarządu Re-
jonowego PCK.

Listy gratulacyjne od Starosty 
Poznańskiego Jana Grabkow-
skiego odczytała Teresa Groma-
dzińska, od prezydenta Poznania 
Ryszarda Grobelnego – Elżbieta 
Dybowska. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Potrzebujemy 
pomocy

Odznaczeni 
krwiodawcy
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Niebawem od Janka nade-
szła odpowiedź. Jego list 

to była jedna wielka rozpacz 
i skarga. Nie tak może na nią, 
jak na los, który go skrzyw-
dził. Pisał o „czarnej kur-
tynie, która przesłoniła mu 
cały świat i tylko pozostało 
mu tam na froncie szukać dla 
siebie upragnionego zakoń-
czenia”. „Oby nigdy w życiu 
nie spotkała cię taka krzyw-
da, taka katastrofa. Życzę Ci 
mimo wszystko szczęścia, 
bom kochał Cię jedyną na 
świecie i innej już kochać nie 
potrafi ę”. 

Wypłakała się Madzia nad 
tym listem wiele razy i nawet 
Tomaszowi nie przyznała się, 
że od Janka otrzymała odpo-
wiedź. Może dlatego, że coś 
świętego i czystego biło z bia-
łych kartek, które postanowiła 
schować na pamiątkę.

Wesele, które Muczka wypra-
wił córce, było ciche i skromne. 
Sam ślub odbył się w katedrze 
tarnowskiej. Nie tak wyobra-
żała sobie Madzia ten dzień. W 
swoich marzeniach widziała 
go zupełnie innym.

Taki właśnie ślub odbył się, 
zanim ona i Tomasz weszli do 
katedry. Madzia tylko zdążyła 
zobaczyć cały rząd powozów 
i bryczek, kolorowo przybra-
nych na tę okazję. Tłum cieka-
wych obległ katedrę, aby przyj-
rzeć się nie tyle młodej parze, 
jak całej świcie, która towarzy-
szyła młodożeńcom. Można by 
rzec, że cała rewia mody była 
prezentowana na tym ślubie. 
Panie w najprzeróżniejszych, 
wspaniałych sukniach, obwie-
szone drogimi klejnotami, w 
cudacznych kapeluszach i we-
lonach. Zanim panna młoda 
wsiadła do powozu, kilkoro na 
biało ubranych dzieci przytrzy-
mywało jej prześliczną suknię. 

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

Tak właśnie widziała swój 
ślub Madzia w sennych ma-
rzeniach. Teraz, kiedy niczym 
Kopciuszek przepychała się 
przez ciekawą gawiedź do 
bramy wejściowej, zdała so-
bie sprawę, że nigdy już takich 
marzeń ani snów mieć nie bę-
dzie. Że nigdy z obszaru ubo-
gich ludzi nie przedostanie się 
do tej arystokratyczno-miesz-
czańskiej sfery.

Ale niebawem ceremonie 
kościelne zagłuszyły w dziew-
czynie żal za utraconym, a bę-
dącym w zasięgu jej marzeń 
światem. Czując przy sobie 
wysmukłą sylwetkę Tomasza, 
spotykając patrzące na nią 
gorąco jego niebieskie oczy, 
zdała sobie nagle sprawę, że 
jej mąż jest ładniejszym męż-
czyzną od tego bogatego pana 
młodego, który przed chwilą 
opuścił kościół. Uświadomiła 
sobie zarazem, że nie ona, a 
właśnie Tomasz mógłby ża-
łować, że bierze ją biedną za 
żonę, a przecież niejedna pan-
na z bogatego domu chciałaby 
mieć takiego męża. 

Toteż kiedy miała już za 
sobą owo sakramentalne 
„tak”, przez siebie i przez nie-
go powiedziane, poczuła się 
naprawdę szczęśliwa. Rozpła-
kała się serdecznie, kiedy zna-
jomi i koleżanki składały jej 
życzenia. O mało jednak nie 
zemdlała, kiedy wśród prze-
chodzących z życzeniami zo-
baczyła Janka. Ale, na szczę-
ście dla niej, to był ktoś inny, 
a tylko bardzo podobny. Długo 
wszakże nie mogła uspokoić 
swego serca. 

CZAJKA
W maju 1918 roku odbył się 

ślub Magdy i Tomasza, a już 
w listopadzie Polska odzyska-
ła niepodległość. Radość była 
wielka, ale nie jednako odbie-
rana we wszystkich domach. 

Tam, gdzie brakowało chleba, 
niewiele zostało z tej radości w 
następnych latach.

Tomasz po ślubie zamiesz-
kał w domu Magdy. Miała to 
być sytuacja tymczasowa. To-
masz miał znaleźć pracę, a dla 
siebie, żony i, jak się niebawem 
okazało, także dziecka, które 
przyszło na świat – miał po-
szukać osobne mieszkanie. 
Ale tak jak przed niepodległo-
ścią, tak i teraz, gdy nastała, 
stałej pracy znaleźć nie mógł. 
Jeśli czasem coś poderwał, to 
niebawem zwalniano go. Róż-
ne były tego przyczyny. Albo 
sama praca była sezonowa, 
albo Tomasz naraził się wła-
ścicielom zakładów, w których 
został zatrudniony. Jako były 
legionista, walczący o Polskę, 
nie mógł ścierpieć, że teraz 
wyzyskiwany jest tak samo, 
jak przed niepodległością. 
Często podśpiewywał sobie 
rewolucyjne pieśni przy pracy, 
co naturalnie nie podobało się 
pracodawcom. 

Muczka zarzucał mu, że 
pracy nie szanuje, z wszyst-
kimi zadziera, dlatego też 
przeważnie zostaje bezrobot-
ny. Między teściem a zięciem 
dochodziło do ustawicznych 
kłótni. Madzia była między 
młotem a kowadłem. Z jednej 
strony mąż, młody i zdrowy, 
porywczy i ambitny, a z dru-
giej ojciec, który w zasadzie 
utrzymywał cały dom. Dlate-
go najczęściej nie odzywała 
się, nie chcąc żadnego sobie 
zrazić, a tylko płakała całymi 
dniami. Kiedy uraodził się sy-
nek, sytuacja stała się jeszcze 
bardziej napięta. 

Gdy pewnego dnia bezrobot-
ny Tomasz, leżąc w pokoju na 
kanapie, kazał Madzi przynieść 
sobie szklankę wody, Muczka 
nie wytrzymał i wypalił: 

– To ty leżysz jak byk cały 
dzień, a ona zaharowuje się 

przy nas i przy dziecku, i jesz-
cze każesz jej wodę sobie no-
sić! No tego bym się nigdy nie 
spodziewał, że takiego lenia 
dostanę za zięcia!

Zirytowany Tomasz pode-
rwał się z kanapy i podskoczył 
do ojca jakby chciał go ude-
rzyć. Ten też nie byłby dłużny i 
gdyby nie Madzia, doszłoby do 
nieszczęścia. 

– A gdzie mam znaleźć tę 
pracę? U krwiopijców za pół 
darmo pracował nie będę! Dla-
tego nich mnie ojciec nie obra-
ża, bo za siebie nie odpowia-
dam! – pienił się Tomasz. 

– Za to, że tobie przez tyle 
czasu żreć daję, nie mówiąc 
już o twojej zonie i synku, ty 
jeszcze na mnie rękę chcesz 
podnieść?! O, zabiłbym, jak 
Bóg miły zabiłbym – warczał 
nie mniej wściekły Muczka.

Kiedy Tomaszowi udało się 
dostać pracę w hotelu miej-
skim, wydawało się, że atmos-
fera w domu się poprawiła. 
Tomasz tym razem pracował 
już blisko miesiąc. Ale gdy któ-
regoś dnia jakiś gość hotelowy 
potraktował go lekceważą-
co, zaczął mu pod drzwiami, 
sprzątając korytarz, podśpie-
wywać: „…nadejdzie jednak 
dzień zapłaty, a rządzić wów-
czas będziem my…”. Natural-
nie, Tomasz po kilku skargach 
i upomnieniach został zwol-
niony.

W domu wybuchły nowe 
awantury. Któregoś dnia ojciec 
zabrał część swoich mebli i 
rzeczy, załadował na furmankę 
i odjechał na nowe mieszka-
nie. Wtedy do domu zakradł się 
głód. Gdyby nie ojciec, który od 
czasu do czasu wpadał do cór-
ki, przynosząc trochę jedzenia 
i mleka dla dziecka, to nie wia-
domo, czym by się to wszystko 
skończyło.
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Słowo „folklor” kojarzy się 
nam z ludowymi przy-

śpiewkami i strojami, gwarą, 
Cepelią. Ze skansenem nie 
związanym z naszą cywili-
zacją. Wprawdzie z przyjem-
nością oglądamy występy 
zespołów ludowych, zachwy-
camy się starodawnym wzor-
nictwem, ale czy czujemy się 
związani z folklorem, który 
kiedyś był codziennością? 
Czy wiemy, że folklor to coś o 
wiele bardziej istotnego? Coś, 
co było i jest rdzeniem naszej 
kultury?

„Folklor to kultura narodo-
wa. Jest tym, co przenosimy z 
pokolenia na pokolenie, czym 
dzielimy się i wzajemnie ubo-
gacamy.” W duchu takiej defi nicji 
folkloru, z inicjatywy dyrektor 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 
102 w Poznaniu Grażyny Piosik, 
20 listopada 2009 roku nauczy-
ciele tejże szkoły zorganizowali 
I Integracyjny Przegląd Twór-
czości Folklorystycznej „To i owo 
na ludowo” pod hasłem „Piękna 
nasza Polska cała”. Występy w 

INICJATYWA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYH NR 102 W POZNANIU

Folklor 
na czasie i w sercu

statuetki i upominki. Natomiast 
widzowie opuścili aulę Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu 
ubogaceni o przeżycia i wiedzę 
o folklorze tworzącym naszą 
kulturę narodową. Przekonali-
śmy się również o sile integracji 
osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie i fi zycznie oraz osób 
sprawnych, ponieważ folklor jest 
tym dobrem, którym dzielić się i 
ubogacać możemy i powinniśmy 
niezależnie od poziomu naszych 
możliwości i umiejętności. Kul-
tura ludowa wypływała niegdyś 
z serca, dbajmy więc, aby tam 
było jej miejsce.

ANETA SZALCZYK

ramach Przeglądu odbyły się 
dzięki uprzejmości Rektora w 
starej auli Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, w miejscu, w któ-
rym, jak podkreśliła w słowie po-
witalnym pani Grażyna Piosik, 
rodzą się talenty.

Prowadzący przywitali nas 
dialogiem w gwarze poznań-
skiej, po czym podziwiać mo-
gliśmy występy ludowe szkół 
poznańskich oraz zaproszonych 
zespołów folklorystycznych. W 
„Krakowiaku”, „Kujawiaku” i in-
nych tańcach, a także w przy-
śpiewkach i pieśniach ludowych 
oraz w etiudach teatralnych o 
charakterze folklorystycznym 
swoje talenty zaprezentowali 
uczniowie Zespołów Szkół Spe-
cjalnych nr 102, 101, 105 i 106, 
Zespołu Szkół nr 1 z Klasami In-
tegracyjnymi, Szkoły Muzycznej 
II stopnia, Liceum Ogólnokształ-

cącego nr 8 oraz członkowie 
Zespołu Cepelia i Integracyjnego 
Klubu Tańców Polskich. 

Uczestnicy Przeglądu za-
chwycili publiczność pięknymi 
ludowymi strojami doskonale 
komponującymi się z zaaranżo-
waną w folklorystycznym stylu 
scenografi ą. Prezentowali tańce 
i przyśpiewki ludowe. Prowadzą-
cy natomiast przekazywali nam 
w przerwach między występa-
mi cenne informacje o polskich 
regionach folklorystycznych, o 
muzyce, tańcach i sztuce, o zwy-
czajach ludowych, zwłaszcza 
tych związanych ze zbliżającymi 
się Świętami Bożego Narodze-
nia, o znanych w całym świecie 
polskich zespołach folklory-
stycznych.

Uczestnicy I Integracyjnego 
Przeglądu Twórczości Folklory-
stycznej otrzymali pamiątkowe 


