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KSIĄŻKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W „Dąbrówce”

IX Poznańskie
Spotkania Targowe
19-21 LUTY
MTP PAWILON 5
Książka dla dziecka, ta najpiękniejsza, barwna jak motyl,
powstaje z miłości do dziecka i
z tęsknoty... za własnym dzieciństwem. Raduje oczy i budzi ciepło również w dorosłym sercu.
Dlatego tak chętnie ją kupujemy,
oglądamy i czytamy naszym milusińskim. Jaką radość sprawia
nam widok zasłuchanej małej
buzi i dziecięca prośba – ...jeszcze, jeszcze nie przerywaj, poczytaj jeszcze!
W dniach od 19 do 21 lutego
zapraszamy do pawilonu 5 MTP
(wejście od ul. Bukowskiej). W
tym największym pawilonie
będą się odbywały po raz dziewiąty targi KSIĄŻKA DLA DZIECI oraz Targi Edukacyjne i Salon
Wyposażenia Szkolnego (w piątek i sobotę w godzinach od 10

do 18 oraz w niedzielę w godzinach od 10 do 14).
Dzieci, młodzież, rodziców
i opiekunów oraz wszystkich
miłośników pięknych książek i
dobrej literatury, również edukacyjnej, zachęcamy do odwiedzenia ekspozycji. Najlepsze polskie
wydawnictwa pokażą swoje nowości, a wśród nich nowy przekład Księgi dżungli z cudownymi
ilustracjami Józefa Wilkonia. Będzie się można osobiście spotkać
z ulubionymi twórcami. Zobaczyć nie tylko wyjątkowo w tym
roku bogate wystawy poświęcone ilustracji i sztuce książki, ale
również niezwykłe Wilkoniowe
rzeźby. Porozmawiać ze specjalistami, znawcami psychologii
i rozwoju wieku dziecięcego.
Dla młodych miłośników książek przewidziane są warsztaty,
gry, zabawy, konkursy z nagrodami, a także pokazy ﬁlmów

animowanych. Wstęp wolny. W
„wigilię” targów zapraszamy do
Pałacu Działyńskich na Czwartek
Literacki poświęcony Maciejowi
Wojtyszce – twórcy Bromby, Glusia, Fikandra i całego tego znakomitego towarzystwa. Gościem
Honorowym targów książki jest
Litwa. Na Targach znajdą się
też książki Fundacji Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
„Filantrop”, dla swoich humanitarnych i terapeutycznych wartości szczególnie przez profesor
Irenę Obuchowską zalecane bibliotekom szkolnym – jako lektura dla młodzieży.
Serdecznie zapraszam w
imieniu organizatorów: Polskiego Towarzystwa Wydawców
Książek,
Międzynarodowych
Targów Poznańskich i Centrum
Kultury „Zamek”

OLCHA SIKORSKA

KOMISARZ TARGÓW

Działo się u nas wiele…
W

2009 roku działo się u nas
wiele w Stowarzyszeniu
Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski w Swarzędzu. Rozpoczęliśmy terapię naszych najmłodszych podopiecznych, a
to dzięki Państwa wpłatom 1%
podatku dochodowego, zaangażowaniu rodziców i pomocy
władz. Obecnie najmłodsze
dzieci mogą korzystać z kolorowego i specjalistycznego
sprzętu rehabilitacyjnego i
specjalnie dla nich organizowanych przez naszych terapeutów ćwiczeń. Korzystają
również z hipoterapii, jeżdżąc
w namiocie zakupionym z wymienionych wpłat.
Kontynuowaliśmy wszystkie
dotychczasowe działania: rehabilitację ruchową, hipoterapię,
dogoterapię, ćwiczenia z logopedą i psychologiem, zajęcia na
basenie i hydromasaż.
Pielgrzymowaliśmy do Lednicy i Gostynia. Zwiedzaliśmy
Warszawę i Niepokalanów. Wybraliśmy się na dłuższą wycieczkę, w czasie której moczyliśmy
nogi na plażach w Sianożętach,

Kołobrzegu i Międzyzdrojach.
Nasza koleżanka Agata miała okazję z bliska przyjrzeć się
pracy posłów i z nimi porozmawiać.
Bawiliśmy się też w Skrzetuszewie. Pojechaliśmy tam zrywać śliwki i smażyć powidła
na zaproszenie klubu Patria. Na
miejscu było wiele innych atrakcji i naszych starych znajomych.
Mieliśmy okazję pochwalić się
naszymi umiejętnościami artystycznymi na imprezach organizowanych w naszej okolicy.
Braliśmy udział w kiermaszach
prac plastycznych, czarowaliśmy publiczność w bibliotece,
zachwycaliśmy się występami
przedszkolaków i oni naszymi
chyba też.
Były półkolonie rehabilitacyjne z hipoterapią w Gruszczynie,
Zielony Warsztat, Bal z Mikołajami, spotkania świąteczne.
Na te spotkania zapraszaliśmy
naszych przyjaciół i wszystkich
znajomych z innych Stowarzyszeń. Oprócz przeżyć artystycznych zadbaliśmy o kondycję
ﬁzyczną. Szczególnie mokrzy

byliśmy na Powiatowej Olimpiadzie Sportowej w Gruszczynie.
Na szczęście w tym roku nie od
deszczu.
Nie może zabraknąć wspomnień o Anielskim Śpiewograniu. W tym roku chyba szczególnie szeroko otwarły się okna
w niebie i wszystkie Anioły słuchały piosenek do nich słanych
przez nas i naszych gości. Pod
koniec roku dołączyły do nas
szczególnie piękne anioły. Panie
z Lions Club`u Patria w Poznaniu
zorganizowały koncert charytatywny, na którym wystąpiła Ewa
Bem. Pomagała nam bardzo Halinka Benedyk. Dzięki niej i jej
koleżankom nasi podopieczni
pojadą na turnusy rehabilitacyjne. Grono naszych przyjaciół
poszerzyło się o ﬁrmę BASF ze
Śremu i BLUM ze Swarzędza.
Dziękujemy władzom gminy, powiatu i województwa,
Spółdzielni Mieszkaniowej, naszym kochanym darczyńcom i
wszystkim, którzy wsparli nas
wpłacając 1% podatku. Do dnia
dzisiejszego wpłynęła kwota
136 tysięcy złotych. na

S

pektakl teatralny, słodki poczęstunek i wizyta
Świętego Mikołaja. To główne atrakcje, jakie czekały na
dzieciaki podczas tradycyjnej
imprezy świątecznej zorganizowanej przez piątkowską
ﬁlię Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Ubiegłooroczne spotkanie
było w pewnym sensie wyjątkowe. Po raz pierwszy odbyło
się bowiem w dawnej sali kinowej, dawnego kina „Dąbrówka”
(obecnie – Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka”),
dzięki czemu kilkadziesiąt
dzieci w wieku od 3 do 10 lat
mogło wziąć udział w wyjątkowym przedstawieniu. Dzieciaki zgromadzone na scenie, w
ciemnościach rozświetlanych
jedynie przez niewielką lampkę, były świadkami niesamowitego i rzadko spotykanego
spektaklu w wykonaniu Teatru Cienia „Latarenka”. Bajka
„Dwie Dorotki” według Janiny
Porazińskiej, czyli opowieść
o dwóch siostrach, z których
jedna była zła i leniwa, a druga
pomocna i pracowita, urzekła
nie tylko treścią, ale również
formą.
Po przedstawieniu dzieci
czekał jeszcze słodki poczęstunek, malowanie świątecznych obrazków, a potem to, na
co wiele maluchów czekało
najbardziej – wizyta Świętego
Mikołaja. Każde dziecko otrzymało worek prezentów, jednocześnie wręczając Świętemu
namalowany przez siebie obrazek, a także mogło zapytać
go, o co tylko chciało. Na przykład dlaczego zjawił się tego
dnia bez swego zaprzęgu…
Albo czy wpadnie ponownie
już w prawdziwy wigilijny wieczór do ich własnego domu.
Podobne spotkania świąteczne dla dzieci klientów
piątkowskiej ﬁlli MOPR organizowane są już od wielu
lat. Początkowo odbywały się
głównie w siedzibie ﬁlii, potem
między innymi w osiedlowym
klubie „Hydrofornia” na osiedlu Jana III Sobieskiego. Jest
to inicjatywa pracowników, do
której – co warte podkreślenia
– włączają się chętnie także
przedstawiciele społeczności
lokalnej i wolontariusze (w tym
roku między innymi z Fundacji
Sic! i Klubu Pracy IDEA z „Dąbrówki”). Słodkich wypieków
dostarczyły pracownia cukiernicza Kandulski s.c. i cukiernia
„Jagódka”.

TOMASZ KACZMAREK
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oworoczne koncerty w
Domu Pomocy Społecznej
w Lisówkach, dla jego mieszkańców, seniorów z Dopiewa
i gminy, zaproszonych gości,
odbywają się co roku od lat.
Zawsze są inne, zawsze oryginalne. W ubiegłym roku bawili
słuchaczy znakomici artyści
operetkowi z Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Natomiast w tym roku zupełnie co innego: głębokich przeżyć
duchowych i wzruszeń dostarczył koncert chórów, który odbył
się w sobotę 16 stycznia w kaplicy Domu. Nawiasem mówiąc, w
kaplicy o znakomitej akustyce.
Jako pierwszy wystąpił Chór
Bel Canto Gminy Dopiewo pod
dyrekcją Elżbiety Węgielewskiej.
Chór ten w tym roku obchodził
pięciolecie swojej działalności.
Liczy 30 członków. Ma w swoim repertuarze pieśni kościelne,
ludowe, patriotyczne, okolicznościowe. Podczas noworocznego
koncertu zachwycił znakomitym
wykonaniem przede wszystkim
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KONCERT NOWOROCZNY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

Chóry
w domowej kaplicy

Chór Bel Canto Gminy Dopiewo.
sora Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zespół specjalizuje się w
wykonawstwie muzyki cerkiewnej mistrzów rosyjskich XVIII –
XX wieku. Działa od 20 lat, dał
ponad 350 koncertów w kraju
i za granicą. Jest wielokrotnym
zdobywcą nagród i wyróżnień
na międzynarodowych festiwalach chóralnych, między innymi
zdobył dwukrotnie pierwsze
nagrody na Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w

Hajnówce. W Lisówkach chór
oczarował słuchaczy wykonaniem przepięknych kolęd białoruskich, ukraińskich i staroruskich.
Na koniec słuchaliśmy polskich kolęd w wykonaniu duetu
poznańskich muzyków: śpiewaczki Joanny Jaskowskiej i gitarzysty Piotra Pawlusa. Niektóre z tych kolęd razem z artystami
śpiewali w kaplicy wzruszeni
słuchacze. mb

FOT. (4X) MARCIN BAJEROWICZ

Duet Joanna Jaskowska
i Piotr Pawlus.

kolęd, także tych mniej znanych.
Próby odbywa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dopiewie,
która wraz z Domem Pomocy
Społecznej w Lisówkach była w
tym roku organizatorem noworocznego koncertu.
Niepowtarzalnych
wrażeń
artystycznych dostarczył perfekcyjny muzycznie Chór Kameralny Capella Musicae Antiquae
Orientalis pod dyrekcją prof. dr
Leona Zaborowskiego – profe-

Chór Kameralny Capella Musicae Antiquae Orientalis.

Wzruszeni słuchacze.
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Wsparcie
dla osób
z rakiem
F

undacja „Światło” w Poznaniu zaprasza do bezpłatnego
uczestnictwa w grupie psychoonkologicznej Akademii Walki
z Rakiem. Celem inicjatywy jest
wsparcie psychologiczne dla
osób dotkniętych chorobą nowotworową i członków rodzin
oraz nauka sposobów radzenia
sobie ze stresem.
Uczestnicy zajęć spotykać się
będą raz w tygodniu. Organizatorzy przewidują trzy cykle po
10 spotkań. Grupę poprowadzi
Katarzyna Działa – wykwaliﬁkowany psycholog i terapeuta,
posiadająca doświadczenie w
opiece paliatywnej, która obecnie pracuje jako psycholog na
Oddziale Hematologii i Transplantologii w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym
nr 1 im. Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu.
Projekt realizowany jest przy
współpracy Wydziału Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Poznania i Centrum Psychoterapii
Integralnej. Bliższe informacje:
tel. (061) 8 20 27 46, 0502 994
497, poznan@awzr.pl www.
awzr.pl

OPŁATEK GOŚLIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA

Pastorałka,
gwiazdor, prezenty
Na wieczerzę w gimnazjum przybyli uczestnicy i
zaproszeni goście, między
innymi ksiądz Marek Chmara, proboszcz paraﬁi na os.
Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie, Tomasz Łęcki, burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina, Elżbieta
Bijaczewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu, radni
gminny i powiatu, dyrektorzy
szkół i ﬁrm. Powitała wszystkich prezes GSPON Ewa Pomin. Następnie oddano głos
duchowemu
opiekunowi
księdzu Szymonowi Ciesielskiemu, który w modlitwie
przypomniał narodziny Jesusa Chrystusa i złożył wszystkim życzenia spokoju, radości i łask Bożych.
Pracownicy Foodsolutions
i sponsorzy z Unilever, którzy przygotowali gorący posiłek, zaprosili wszystkich
uczestników do skosztowania wigilijnych wspaniałości.
Tradycyjnie sałatki i ciasto
przygotowali członkowie stowarzyszenia. Hanna i Piotr
Łabuzińscy śpiewem kolęd
wprowadzili zgromadzonych
w świąteczną atmosferę.
Dzieci i młodzież niepełnosprawna i sprawna przedstawiła wzruszające widowisko
pastorałkowe, udowadniając
po raz kolejny, że w Stowarzyszeniu są ukryte talenty.

KAROLINA KASPRZAK

Hej,
kolęda…
Ś

wiąteczna atmosfera zawitała również do Warsztatu
Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie
Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka w Swarzędzu.
17 grudnia odbyło się u nas
spotkanie opłatkowe. Byli nasi
przyjaciele i zaproszeni goście.
Po
bożonarodzeniowym
przedstawieniu zasiedliśmy do
wigilijnego stołu. Uroczyste życzenia złożyła Barbara Kucharska – prezes Stowarzyszenia, a
w imieniu uczestników uczyniła to Agata Kiejdrowska. Ks.
proboszcz Eugeniusz Guździoł
poświęcił potrawy. Podzieliliśmy
się opłatkiem i tworząc krąg zaśpiewaliśmy kolendę „Dla Nieobecnych”.

MICHAŁ OGONIAK
UCZESTNIK WTZ

T

radycyjne
spotkanie
opłatkowe
Goślińskiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
odbyło się 12 grudnia 2009
roku w Gimnazjum nr 1 im.

Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie. Wigilię
rozpoczęliśmy modlitwą na
mszy św. w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa.

Najmilszą szczególnie dla
dzieci niespodzianką było
przybycie Gwiazdora z prezentami, który każde dziecko
brał na kolana i wypytywał o
jego całoroczne zachowanie
i jego umiejętności. Co niektórzy musieli się wykazać
swoimi zdolnościami. Śmiechu było co niemiara. Piotr
Wrotyński, dyrektor Foodsolutions, złożył na ręce Ewy
Pomin czek 5000 złotych dla
GSPON – dar pracowników
wymienionej ﬁrmy. Goślińskie
Stowarzyszenie przygotowało dla swoich sponsorów prezenty w postaci wianuszków
i kartek świątecznych.

JOLANTA MORAWSKA
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Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Augusta Cieszkowskiego w
Luboniu, w sobotę, 9 stycznia
o godz. 17 odbyły się niezwykłe
Jasełka oraz koncert kolęd i pastorałek.
Podopieczni
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”,
przygotowani przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2
i instruktorów tańca państwa
Garwackich, w przepięknych
kostiumach, uszytych przez jedną z mam, wystąpili ze wspaniałym przedstawieniem. To był ich
pierwszy występ przed tak liczną
publicznością. Swoje uznanie dla
gry aktorów wyraziły między innymi Radne Miasta Lubonia Ewa

Wśród przyjaciół „Wspólnej
Drogi” był Bogdan Smoleń.
Rogowicz i Elżbieta Szwedziak.
Każdy z aktorów otrzymał żółtą
różę od Pani Elżbiety Stefaniak
– dyrektora Biblioteki Miejskiej
w Luboniu. Biblioteka pomogła
w organizacji tego spotkania.
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Wspólna Droga” Ireneusz Zygmanowski i wiceprezes Beata
Krystkowiak-Grycza podziękowali za ﬁnansową pomoc Miasta
Lubonia i Starostwa Powiatowego w Poznaniu, za środki przekazane w postaci 1% podatku
dochodowego oraz inne formy
pomocy od ﬁrm, instytucji i przyjaciół, wśród nich także obecnego na sali Bogdana Smolenia.
Chore dzieci też mają prawo
do szczęścia i radości, tylko do
tego prowadzi bardziej wyboista
droga. Jasełka były podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy
pomagają tę drogę prostować.
Historia Stowarzyszenia sięga
6 grudnia 2003 roku, kiedy to w
Szkole Podstawowej nr 2 odbyło
się spotkanie ze Świętym Mikołajem, zorganizowane przez
nauczycieli.
Zaproponowali
wtedy dzieciom uczestnictwo
w specjalnie zorganizowanych
zajęciach, trzy razy w tygodniu.
Początkowo na zajęcia przychodziło dwoje, troje uczestników.
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JASEŁKA „WSPÓLNEJ DROGI” W LUBONIU

Dla chorych dzieci

Obecnie w Stowarzyszeniu jest
sześćdziesięciu czterech niepełnosprawnych.
Najmłodszy
członek ma 2 lata, najstarszy 52.
Podopieczni korzystają z hipoterapii, pływalni oraz konsultacji
logopedycznej, a w ostatnią niedzielę miesiąca organizowane
są wspólne wyjścia do kina, na
kręgielnię itp. Stowarzyszenie
zostało zarejestrowane 9 lutego
2005 roku. To Ryszard Olszewski, ówczesny wiceburmistrz, był
pomysłodawcą założenia Stowarzyszenia. Jemu również podziękowano tego dnia za okazywaną
przez wiele lat życzliwość.
Prawdziwą ucztę muzyczną
zapewnił zespół „Tacy Sami” –
Hanna i Piotr Łabuzińscy. Kolędy
i pastorałki w różnych rytmach i
aranżacjach sprawiły, że odkryłam kolędy na nowo. Zachwycona byłam wykonaniem „Kolędy
dla nieobecnych” Zbigniewa Preisnera. Przepięknie zaśpiewali
też kolędę „Gdy śliczna Panna” w
opracowaniu Maryli Rodowicz.
Hanna Łabuzińska jest dyrektorem tutejszej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w szkole.
Wszystkie dzieci dostały słodycze. Wiele ciepłych słów o stowarzyszeniu powiedziała Małgorzata Knieć, mieszkająca od
35 lat w Szczecinie. Wspominała
między innymi wspólny udział w
pielgrzymce do Włoch i życzyła
wspaniałego Nowego Roku.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA

6

STRONA

LUTY 2010

SM oczami pacjenta

„Klaudynka”
w „Białej
Damie”

Ewelina
Węglewska

K

órnickie Stowarzyszenie
Pomocy Niepełnosprawnym Intelektualnie i Ruchowo
„Klaudynka” zorganizowało 3
stycznia w restauracji „Biała
Dama” w Kórniku spotkanie
noworoczne „Idzie styczeń,
niesie wiele życzeń”. Bawili się
podopieczni, ich rodzice, opiekunowie, wolontariusze „Klaudynki”.
Była przewodnicząca Rady
Miejskiej Irena Kaczmarek, burmistrz Jerzy Lechnerowski, siostra Urszula, gminny rzecznik
osób niepełnosprawnych Anita
Wachowiak. Prezes zarządu
„Klaudynki” Aneta Szarzyńska

POZNAŃ

D

iagnoza – stwardnienie
rozsiane, jest dla chorego,
jego rodziny, znajomych i przyjaciół, ogromnym szokiem.
Przychodzi zawsze w niewłaściwym momencie. Ludzie
młodzi, bo takich najczęściej
dotyka, są zupełnie zszokowani. Skąd, jak, dlaczego akurat
ja?
Reakcje na diagnozę są różne.
Depresja, strach, załamanie, a
czasami chęć walki z tym, co ich
dotknęło. Najlepsza jest ta ostatnia postawa, ale do tego trzeba
dojrzeć. Zrozumieć, że stwardnienie rozsiane to nie wyrok i że
z tą chorobą można żyć.
Chorzy często czekają na jakieś cudowne leki: tabletki, zastrzyki, może operacje. Słowem,
czekają cud, który, niestety, nie
istnieje. Chyba, że słowo cud zaczniemy rozumieć tak, jak znakomity neurolog i znawca SM, dr
Joanna Woyciechowska. Dla niej
słowo cud, to skrót trzech wyrazów: ciało, umysł, duch. Swoją
teorie cudu dokładnie i szczegółowo omawia w znakomitej
książce „Sobie moc”.
Dr Joanna Woyciechowska
uważa, że każda choroba „rodzi
się” przede wszystkim w naszej
głowie, w mózgu. SM nie jest
wyjątkiem. Nie wynaleziono
dotąd żadnego leku w 100% leczącego tę chorobę. Dr Woyciechowska jedyną możliwość widzi w rehabilitacji. Rehabilitacja
musi być kompleksowa i wielowymiarowa. Nie tylko ćwiczenia
ﬁzyczne, ale również sterowanie

podziękowała
kórnickiemu
samorządowi, „Białej Damie”,
sponsorom. Dzięki akcji charytatywnej zorganizowanej przez
przyjaciół w Holandii można
było zorganizować „Kramik
różności” i zebrać pieniądze na
paczki. Wiele słów wdzięczności padło pod adresem wolontariuszy. Burmistrz podziękował „Klaudynce” za prężne
działanie.
Niespodzianką był występ
zespołu harmonijek ustnych
„Ala Silvaro”, który wykonał
zarówno kolędy jak i inne piosenki. Podopieczni „Klaudynki”
wzięli udział we wspaniałej
zabawie. Dotarł też Gwiazdor,
który przekazał paczki podopiecznym i osobom pracującym na jej rzecz.

umysłem i praca nad sferą duchową. Dokładnie wyjaśnia to
we wspomnianej wyżej książce.
W Polsce trudno o takie ośrodki rehabilitacyjne. Metodę kompleksowej rehabilitacji SM-u
stosuje się w dwóch ośrodkach:
w Dąbku i w Bornym Sulinowie.
Ten ostatni oparty jest na belgijskich wzorcach i spełnia warunki określone przez Unię Europejską. Biorąc jednak pod uwagę
liczbę polskich chorych i miejsc
w ośrodkach, jest to kropla w
morzu. Dlatego tak duży nacisk
trzeba kłaść na rehabilitację domową.
NFZ w drastyczny sposób
okrawa limity rehabilitacyjne.
Dziesięć godzin rehabilitacji co
pół roku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach co kwartał,
to zdecydowanie za mało.
Rehabilitacja we wszystkich
schorzeniach neurologicznych,
w tym również w SM, powinna
trwać ciągle. Duży nacisk trzeba
położyć na właściwą edukację
rodziny chorego. To na nią spada
proces usprawniana SM-owca.
Stosowana ostatnio w rehabilitacji SM-u metoda PNF, czyli
rehabilitacja funkcjonalna, jest
chyba najlepszym sposobem
usprawniania chorych. Szkoda
tylko, że tak mało rehabilitantów
ją stosuje. Jeszcze ciągle mówi
się o ćwiczeniach w UGUL-u,
który w neurorehabilitacji często jest wręcz szkodliwy. Metody,
które świetnie sprawdzają się w
ortopedii, zupełnie nie zdają egzaminu w neurologii. Dobrze, że
niektóre oddziały NFZ i ośrodki
rehabilitacyjne rozumieją już ten
problem i znajomość przez rehabilitantów metody PNF-u jest
wymogiem przy zatrudnianiu w
danej placówce.
Pacjent, którego dotknęło to
schorzenie, jest często pozosta-

wiony samemu sobie. Próbuje
wszystkich sposobów na zasadzie „tonący brzytwy się chwyta”. Wierzy we wszystkie nowinki medyczne. Czytając opis
„cudownego” działania nowego
specyﬁku nie patrzy na jego objawy uboczne.
Zanim zdecydujemy się na bycie kolejnym królikiem doświadczalnym, warto spróbować „nowej” rehabilitacji. Jej jedynym
mankamentem może być czas
trwania. Ćwiczyć trzeba długo,
zanim osiągnie się upragniony
efekt. Jest on jednak wart naszego wysiłku. Tylko stymulując
ciało, umysł i ducha, możemy
coś osiągnąć. Trudno uwierzyć,
że chory nagle wstanie z wózka,
ale jeżeli będzie w stanie sam
przesiąść się na łóżko, to już będzie wielki sukces i otwarta droga do kolejnych.
Leczenie wszystkich chorób
neurologicznych, a SM-u szczególnie, to długa i ciężka praca
wielu osób, a przede wszystkim samego chorego. Od niego
bowiem zależy, czy podda się
chorobie, czy będzie z nią walczył. Trzeba odpowiedzieć sobie
na pytanie: SM ma mnie, czy ja
mam SM? Nie wolno się załamywać i zmieniać dotychczasowego trybu życia. Z SM-em można i
trzeba żyć normalnie.
Znamienne jest hasło, które
wita chorych przybywających
do ośrodka rehabilitacyjnego w
Dąbku: „Za silni, by pełzać, za
słabi, by iść”. Te słowa określają
chyba wszystko. Wiara w swoją
wewnętrzną siłę, chęć walki z
chorobą może przynieść sukces.
Jeśli wspomożemy to krioterapią, zabiegami ﬁzjoterapeutycznymi, odpowiednią dietą, zrozumieniem ze strony środowiska,
w którym żyjemy, cud zdarzy się
naprawdę.

Dziękuję za pomoc

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI
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eśli w ubiegłym roku przekazałeś (przekazałaś) mi 1%
swojego podatku, to bardzo
dziękuję. Dzięki Twojej pomocy mogę korzystać z odpowiedniego leczenia i rehabilitacji, tak istotnych w mojej
chorobie.
W tym roku zwracam się z
podobną prośbą: Możesz mi
pomóc przekazując 1% swojego podatku na konto organizacji

pożytku publicznego ze wskazaniem:
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Pl. Konstytucji 3/72, 00-647 Warszawa
(KRS 0000083356)
Nr konta 51 2130 0004 2001
0405 6198 0002 z dopiskiem „dla
Eweliny Węglewskiej Program
Leczenia i Rehabilitacji”.
Firmy, spółki i osoby prywatne
przez cały rok mogą wpłacać,

na moje leczenie i rehabilitację środki w formie darowizny.
Istnieje możliwość zawarcia
umowy darowizny z Polskim
Towarzystwem
Stwardnienia
Rozsianego.
Jeśli znasz kogoś, kto może i
chciałby wspomóc 1% albo darowizną moje konto, to przekaż
mu, proszę, tę informację.

EWELINA WĘGLEWSKA
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GALA CHARYTATYWNA FUNDACJI „MAM MARZENIE”
PPOZNAŃ

F

undacja „Mam Marzenie”
zorganizowała już po raz
piąty Wielką Galę Charytatywną „Mam Marzenie”, z której
całkowity dochód, podobnie
jak w latach ubiegłych, został
przeznaczony na spełnienie
marzeń dzieci cierpiących na
choroby zagrażające życiu.
W sobotę 19 grudnia, już na
czterdzieści minut przed godziną osiemnastą, Aulę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu wypełniło około tysiąc
osób. Brakowało miejsc siedzących na widowni, a za kulisami
toczyły się ostatnie przygotowania. Wreszcie nastąpił długo
oczekiwany moment rozpoczęcia imprezy. Na scenę wyszła,
witając publiczność, Małgorzata
Kożuchowska – znana aktorka
i zarazem ambasador Fundacji
„Mam Marzenie” wraz z Ewą
Stolarską – organizatorką i pomysłodawczynią Gali.
Ozdobą wieczoru byli wspaniali artyści, a jego bohaterami –
przede wszystkim dzieci, których
marzenia zostały spełnione.
Wielkim marzeniem dziesięcioletniej Paulinki z Bydgoszczy
było spotkać się z Justyną Steczkowską. Teraz właśnie spełniło
się – dzięki życzliwości znanej
piosenkarki. Co więcej, Paulinka wspólnie z nią zaśpiewała
na scenie! A wszystko dzięki
hojności darczyńców, którzy
podarowali cząstkę siebie, biorąc w adopcję marzenia dzieci
poprzez ﬁnansowe wsparcie ich
realizacji. Oprócz Justyny Steczkowskiej wystąpili (wszyscy nieodpłatnie): wokaliści Katarzyna
Rościńska i Daniel Moszczyński,
tancerze Agata Kulesza i Stefano Terrazzino, zespół muzyczny AudioFeels oraz uczniowie
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu. Na fortepianie koncertowali Andrzej Tatarski i Maciej Pabich.
Patronatem honorowym po
raz kolejny Galę objęli: Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
– Marek Woźniak i Starosta Poznański – Jan Grabkowski. Władze samorządowe Województwa i Starostwa w dużej mierze
wsparły ﬁnansowo przedsięwzięcie, dzięki czemu pieniądze
darczyńców i ze sprzedaży biletów można było w całości przeznaczyć na spełnianie marzeń
dzieci. Patronatem medialnym
służyły imprezie niemal wszystkie media poznańskie.
Fundacja „Mam Marzenie”

Podarowali
cząstkę siebie

Zespół muzyczny AudioFeels.
posiada oddziały w Białymstoku, Bydgoszczy, Gorzowie,
Katowicach, Krakowie, Opolu,
Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Trójmieście, Szczecinie, Warszawie,
Wrocławiu. Dotychczas spełniła
ponad dwa i pół tysiąca marzeń
chorych dzieci. Marzenia dzielą
się na: „chcę dostać”, „chcę być”,
„chcę spotkać się”, „chcę zobaczyć”. Dzieci marzą o laptopach,
telewizorach, telefonach komórkowych, aparatach fotograﬁcznych, grach komputerowych,
spotkaniach z ulubionymi aktorami, piosenkarzami, sportowcami, wyjazdach zagranicznych.

Spełnione marzenie Paulinki: spotkała się
z Justyną Steczkowską.

Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły
Baletowej w Poznaniu.

FOT. (3X) MONIKA RUTKOWSKA
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K
Kasprzak
K

Szesnastoletnia Natalia z
wrodzoną łamliwością kości,
przebywająca w Domu Dziecka, ma inne marzenie. Chciałaby
spotkać ludzi, którzy otoczyliby
ją opieką i miłością, studiować
psychologię i pomagać potrzebującym. Łza się w oku kręci, bo
trudno zmienić rzeczywistość.
Jednak gdy spełniają się marzenia, świat staje się bardziej kolorowy. Najlepiej wiedzą o tym
wolontariusze Fundacji „Mam
Marzenie”, którzy każdego dnia
spieszą z pomocą potrzebującym.
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mroźną niedzielę, 10
stycznia, pojawiły się
czerwone serduszka i wszędzie
było słychać muzykę. Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy
po raz osiemnasty zagrała dla
potrzebujących. Tym razem
zebrane pieniądze będą przeznaczone na leczenie dzieci z
chorobami nowotworowymi.
Wystartowano wczesnym rankiem w Poznaniu. Ciepło ubrani wolontariusze przez cały
dzień zbierali datki do charakterystycznych puszek.
– Będziemy gromadzić pieniądze na zakup sprzętu dla
dzieci cierpiących na raka –
powiedział Jerzy Owsiak, inaugurując wielkie granie na
placu Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu. – Chcemy pomóc
szpitalom, by mogły lepiej
funkcjonować.

W otwarciu ﬁnału uczestniczył prezydent Poznania
Ryszard Grobelny. Pierwszy koncert zagrał na scenie
przed Zamkiem blues-rockowy
„Dżem”. Jerzy Owsiak, po odtańczeniu jednego z utworów,
odleciał do Warszawy „orkiestrolotem”. W stolicy Wielkopolski przez cały dzień organizowano koncerty, połączone
z licytacjami miedzy innymi
jednego z limitowanych złotych serduszek, kamienia z kaplicy Dobrawy, żony Mieszka I,
oryginalnego krzesła z Zamku
Wilhelma II, w którym mieści
się poznańskie Centrum Kultury Zamek. Na dwóch scenach
występowali zespoły i artyści:
Audiofeels, Grażyna Łobaszewska, Showman Alien Autopsy. Nad spokojnym przebiegiem kwest czuwali policjanci,

LUTY 2010

Po raz 18 zagrała
orkiestra serc
wspierani przez żandarmów
wojskowych. Funkcjonariusze
kontrolowali, czy zbiórki pieniędzy prowadziły osoby do
tego uprawnione, aby zapobiec
różnego rodzaju oszustwom.
Oprócz pieniędzy zbieranych
na ulicach w całym kraju, wiele emocji wzbudziły tradycyjne
licytacje. W tym roku były złote
karty telefoniczne, specjalnie
bite monety, złote i srebrne
medale oraz cenne drobiazgi

należące do gwiazd kina, muzyki i telewizji. Wśród nich były
ekstrawaganckie buty Moniki
Olejnik, przejażdżka harleyem
z Kamilem Durczokiem, przedpołudnie na planie magazynu
TVN, pierwszy scenariusz ﬁlmu
„Brzydula Ula”.
W Poznaniu pracowało ponad tysiąc wolontariuszy, przygotowano 11 sztabów. Wszystko po to, by do „orkiestrowego”
worka zebrać jeszcze więcej
pieniędzy niż w poprzednim
roku. Ubiegłoroczny ﬁnał przypieczętowano sumą ponad 40
milionów złotych, którą przeznaczono na zakup sprzętu do
diagnostyki i leczenia ciężko
chorych dzieci. Tegoroczna
zbiórka pomoże dzieciom chorym na nowotwory. W Polsce
jest kilkanaście centrów onko-

logii dziecięcej z bardzo dobrą
kadrą, które nie są dostatecznie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt potrzebny
do diagnostyki i leczenia.
Ambicją Jerzego Owsiaka jest
stworzenie kilkadziesięciu dodatkowych miejsc w Polsce,
w których rodzice skierowani
przez lekarzy będą mogli spotkać się ze specjalistą i wykonać badanie w ramach wczesnej diagnostyki.
O godzinie 20 tradycyjnie

Warszawa rozświetliła się
magicznym „Światełkiem do
nieba”. Wydarzenie to poprzedziły liczne imprezy, koncerty
i występy artystyczne. Poznaniacy tłumnie zgromadzili się
przed Centrum Kultury Zamek
o godzinie 19, by oglądać pokaz sztucznych ogni. Padł ﬁnansowy rekord, bowiem wieczorem ze wstępnych wyliczeń
wynikało, że zebrano ponad 40
milionów złotych.

ANNA WIERZBICKA

FOT. (3X) ANNA WIERZBICKA
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śród osób niepełnosprawnych byli między
innymi Ludwig van Beethoven, Vincent van Gogh, Stephen Hawking, Jan Paweł II.
Niepełnosprawni potraﬁą być
geniuszami – powiedział Sławomir Piechota, poseł na Sejm
RP, przewodniczący Komisji
Polityki Społecznej i Rodziny,
wiceprzewodniczący
Parlamentarnego Zespołu do spraw
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, podczas
konferencji „Niepełnosprawni
w Polsce – możliwości i ograniczenia aktywności zawodowej” w Urzędzie Miasta w Poznaniu. Zorganizowali ją poseł
Bożena Szydłowska i radny
Miasta Poznania, przewodniczący Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych Michał Tomczak
Według Narodowego Spisu
Powszechnego z 2002 roku, w
Polsce żyje 5.456 tysięcy osób
niepełnosprawnych, co stanowi
14,3% ogółu mieszkańców kraju.
Z tego 1.006 tysięcy, czyli 2,6%,
jest niepełnosprawnych biologicznie i funkcjonuje bez formalnego orzeczenia, a 4,3% posiada orzeczenie, lecz nie uważa
się za osobę niepełnosprawną.
Dlaczego? Bo jest to ucieczka w
niepełnosprawność, aby zdobyć
rentę.
– Trzeba zaakceptować swoją
niesprawność i nauczyć się żyć
w społeczeństwie – przekonywał poseł Sławomir Piechota.
– Z prognoz demograﬁcznych
wynika, że osób niepełnosprawnych będzie przybywać. Należy
więc zrobić wszystko, by ułatwić im życie, dlatego potrzebne są rozwiązania prawne oraz
likwidacja najprostszych barier,
utrudniających codzienne funkcjonowanie.
Do tej pory udało się uchwalić ustawę o psie asystującym,
a także ustawę o pełnomocniku wyborczym, wprowadzenie
zaostrzenia kar za parkowanie
bez uprawnień na miejscach
zarezerwowanych dla pojazdów

O

środek
TerapeutycznoEdukacyjny „ASTO” zaprasza do uczestnictwa w kursie:
„Neurosensoryczna terapia taktylna według dr Swietłany Masgutowej” – twórczyni nowego,
interdyscyplinarnego programu
neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów
niemowlęcych i stałych.
Neurosensoryczna
terapia
taktylna (dotykowa) proponuje techniki masażu i stymulacji
skóry, które wpływają na rozwój

Trzeba pomóc
niepełnosprawnym

FOT. ANNA WIERZBICKA.
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Poseł Sławomir Piechota. Z prawej poseł Bożena Szydłowska,
z lewej pełnomocnik rektora UAM do spraw studentów niepełnosprawnych Roman Durda.
osób niepełnosprawnych (z 50
złotych do 500 złotych oraz 6
punktów karnych), modelowe
dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych obiektów
Sejmu RP.
To jednak ciągle za mało. Potrzebna jest zmiana ustawy o
służbie cywilnej i pracownikach
samorządowych (projekt uchwaliła Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny, jest on w trakcie prac
sejmowych), ustawa o dostosowaniu organizacji wyborów do
potrzeb osób niepełnosprawnych
(projekt złożony Marszałkowi
Sejmu), ustawa o wyrównywaniu szans (założenia są w trakcie
konsultacji), ustawa o polskim
języku migowym (założenia w
trakcie konsultacji społecznych),

zmiana ustawy prawo drogowe
(objęcie powszechnymi zasadami terenów wokół centrów
handlowych), wzorcowe przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych Kancelarii Premiera RP i obiektów Senatu RP.
Bardzo ważna jest również
zmiana świadomości o niepełnosprawności. A do osiągnięcia
tego celu jest potrzebna oświata integracyjna, profesjonalizm
służb publicznych (nauczyciele,
architekci, politycy, urzędnicy),
działania kościoła i mediów. W
każdym mieście warto się zastanowić, jakie działania podejmują lokalne władze, by wspierać osoby niepełnosprawne na
otwartym rynku pracy, ile osób
jest zatrudnionych we władzach

lokalnych, ile spośród nich to
niepełnosprawni, co władze robią, by podnosić świadomość
społeczną dotyczącą przezwyciężenia negatywnych postaw
i uprzedzeń dotyczących osób
niepełnosprawnych, a także, co
władze robią, by stworzyć korzystne warunki zatrudnienia
osobom z niepełnosprawnością.
– Niesprawiedliwa dyskryminacja oraz uprzedzenia odbierają osobom niepełnosprawnym
szansę podejmowania współzawodnictwa na równych prawach
oraz korzystania z tych wszystkich możliwości, które państwo
stwarza osobom zdrowym –
mówił poseł Sławomir Piechota.

ANNA WIERZBICKA

Terapia dotykowa
funkcji półkul, kory mózgowej,
śródmózgowia i tylnych partii
mózgu. Metodę tę można stosować zarówno u dzieci jak i dorosłych z mózgowym porażeniem
dziecięcym, autyzmem, zachowaniami agresywnymi, lękami
i fobiami, opóźnieniami w rozwoju umysłowym, nadpobudli-

wością psychoruchową (ADHD),
trudnościami w nauce, zaburzeniami mowy oraz zaburzeniami
integracji sensorycznej.
Oferta kursu skierowana jest
do terapeutów pragnących poszerzyć swój warsztat pracy,
a także rodziców i opiekunów
osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie odbędzie się w
dniach 10–11 kwietnia we Wrocławiu. Koszt uczestnictwa
jednej osoby wynosi 450 zł.
Bliższe informacje i zapisy: tel.
502 389 937, e-mail: B.Fox@
poczta.fm

KAROLINA KASPRZAK
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ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI DLA NIESŁYSZĄCEGO SPORTOWCA

Przebiegłem 23 tysiące kilometrów…
W

listopadzie 2009 roku w
Warszawie wybitny poznański sportowiec niesłyszący Bolesław Brzóska został
odznaczony przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi.
Szkołę Podstawową dla dzieci
niesłyszących w Poznaniu ukończył z opóźnieniem z powodu
wojny. Przez 54 lata pracował w
Spółdzielni Inwalidów „Jedność”
jako cholewkarz-modelarz. Jego
pasją był zawsze sport.
– Od 16-tego roku życia
trenowałem amatorsko bieg
na 800, 1500 i 3000 metrów
– mówi Pan Bolesław. – Na
pierwszej po wojnie olimpiadzie w Mediolanie w 1957 roku
zdobyłem w biegu na 1500
metrów złoty medal i zarazem osiągnąłem rekord świata niesłyszących. A cztery lata
później, na Olimpiadzie w Helsinkach, zdobyłem złoto biegu
na 800 metrów i brąz na 1500
metrów. To nie wszystko: była
jeszcze Olimpiada w Waszyng-

P

o raz kolejny Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS”
zorganizowało, tym razem w
restauracji Szklarnia przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu,
giełdę pracy dla osób niepełnosprawnych. Blisko trzy godziny
trwały rozmowy poszukujących zajęcia z potencjalnymi
pracodawcami.
Warunkiem uczestnictwa w
giełdzie było posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.
Oferty przedstawiło dwanaście
ﬁrm. Na zainteresowanych czekała praca w charakterze pracownika sprzątającego, projektanta graﬁki, a także asystentki.
W wielkopolskich przedsiębiorstwach znalazło się też sporo
miejsc pracy w telemarketingu.
Większość potencjalnych pracodawców proponowało zajęcie na
pełen etat. Zainteresowanie giełdą było znaczne, o czym świadczy duża frekwencja. W ciągu
pół godziny od otwarcia, w restauracji zjawiło się około 30 zainteresowanych. Podstawowym
celem Stowarzyszenia „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO
SALUS” jest niesienie pomocy
osobom
niepełnosprawnym,
zagrożonym wykluczeniem społecznym. Nazwa zainspirowana
została łacińskim słowem „salus”, czyli zdrowie.

tonie w 1965 roku, gdzie zdobyłem tylko czwarte miejsce w
biegu na 1500 metrów, ale za
to na czwartej oimpiadzie w
Jugosławii w 1969 w biegu na
3000 metrów z przeszkodami
zdobyłem III miejsce. W swojej
karierze sportu wyczynowego

przebiegłem 23 tysiące kilometrów.
Pan Brzóska brał też udział
w Mistrzostwach Europy w
biegach przełajowych, zdobywając drużynowo trzy razy
pod rząd przechodni puchar
Prezydenta Włoch, który dostał

na własność. W 1962 roku w
Norwegii został Mistrzem Europy w biegach przełajowych.
Jest siedmiokrotnym Mistrzem
Polski w biegach średnich.
Od 1951 roku jest członkiem
Polskiego Związku Głuchych.
W latach 1983-2007 był Prezesem Klubu Sportowego PZG w
Poznaniu, obecnie jest Członkiem Zarządu. Od 7 lat do dnia
dzisiejszego jest Członkiem Zarządu Głównego w Warszawie.
W 1964 rok otrzymał srebrny
medal „Za wybitne osiągnięcia sportowe” od Przewodniczącego Głównego Komitetu
Kultury Fizycznej i Turystyki,
w 1983 rok – Srebrny Krzyż Zasługi od Przewodniczący Rady
Państwa, w 1984 rok – Srebrna
Odznaka „Zasłużony Działacz
Kultury Fizycznej od Przewodniczącego Głównego Komitetu
Kultury Fizycznej i Turystyki
oraz w 2008 roku odznakę „Za
zasługi dla sportu” od Ministra
Sportu i Turystyki.

LIDIA DRZEWIECKA

Kariera
we własnych rękach
– Chcemy stworzyć niepełnosprawnym środowisko, w którym
będą czuli się dobrze, które pomoże odzyskać im zdrowie, równowagę i dobrą kondycję psychiczną – mówi Adrian Gronek,
trener pracy. – Wśród członków
założycieli naszego stowarzyszenia są osoby niepełnosprawne, aktywnie działające na rzecz
swojego środowiska, przedstawiciele organizacji rządowych
i pozarządowych, przedstawiciele jednostek samorządów
terytorialnych, przedstawiciele
placówek oświatowych, osoby
reprezentujące ﬁrmy związane
z ochroną środowiska, prawnicy.

– Jesteśmy przekonani, że wykorzystując naszą wiedzę, doświadczenie, kompetencje i zapał umożliwimy wielu ludziom
dotkniętym niepełnosprawnością integrację ze środowiskiem
i powrót do normalnego życia.
Osoby
niepełnosprawne
mogą liczyć w Eko Salus na
wsparcie doradcy zawodowego
i psychologa. Otrzymują pomoc
w pokonywaniu własnych słabości, nieśmiałości i bierności.
Dzięki temu nabierają chęci do
działania i odwagi. Nie boją się
zadawania pytań i negocjacji.
Jeśli osoba niepełnosprawna
znajdzie pracę, to nie jest po-

zostawiona sama sobie. Stowarzyszenie prowadzi monitoring,
pilnuje badań lekarskich, dba o
przedłużenie umowy o pracę,
pomaga we wdrażaniu w obowiązki i środowisko zawodowe,
motywuje do dobrego wykonywania zadań.
– Staramy się pomóc niepełnosprawnym w poprawie ich
statusu socjalnego i zawodowego – dodaje Adrian Gronek.
– Dzięki współpracy z różnymi
organizacjami pozarządowymi
przyczyniamy się nie tylko do
szukania nowych miejsc pracy,
ale przede do wszystkim aktywizacji niepełnosprawnych. Dla
wielu z nich jest to szansa, by
wyjść ze swoich domów i wrócić
do społeczeństwa.
Organizatorzy mają nadzieję, że kolejna giełda zaowocuje
jeszcze bardziej atrakcyjnymi
propozycjami pracy, na które
szybko znajdą się chętni. Każdy,
kto rzeczywiście szuka pracy,
prędzej czy później ją znajdzie.

ZOFIA MARTYŃSKA
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erzy Fischbach, doktor nauk
medycznych, od 1959 roku
dyrygował Chórem Studenckim Akademii Medycznej w
Poznaniu, a następnie Chórem Mieszanym Poznańskich
Madrygalistów imienia Wacława z Szamotuł. Nie przeszkadzało mu to w wykonywaniu
zawodu lekarza. Muzyka pozwalała leczyć także ludzkie
dusze i uwrażliwiać na piękno
dzieł znanych i mniej znanych
kompozytorów.
W mroźną, grudniową sobotę do Sali Czerwonej Pałacu
Działyńskich w Poznaniu przybyli znajomi, przyjaciele oraz
członkowie rodzin chórzystów.
Uroczystość obchodów pięćdziesięciolecia pracy artystycznej doktora Jerzego Fischbacha
wiązała się z VII Poznańskim
Festiwalem Mozartowskim In
Anno Jubileo, którego organizatorem była Fundacja Kręgu
Przyjaciół Poznańskiego Chóru Katedralnego. W programie
znalazły się utwory między
innymi Wolfganga Amadeusza
Mozarta, Adriano Banchierego, Grzegorza G. Gorczyckiego,
Orlando di Lasso, Wacława z
Szamotuł oraz kompozytorów
anonimowych. Miłośnicy muzyki poważnej mogli posłuchać
„Ave Maria”, „Jubilate Deo”, a
także sonatę D-dur na fortepian Mozarta, wykonaną przez
Kingę Mikołajczak, uczennicę Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej II stopnia imienia
Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
– Wielką miłością Jerzego Fischbacha była muzyka, której
ciągle jest wierny – powiedziała przedstawiając dokonania
jubilata jego córka Agata. – Po
ukończeniu studiów medycznych doktoryzował się, a następnie pracował jako pracow-
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stycznia wojewoda wielkopolski Piotr Florek
przekazał dyrektorowi Witoldowi Draberowi 36 desek ortopedycznych, które traﬁły do
ambulansów Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Z początkiem nowego roku
wszystkie wielkopolskie zespoły ratownictwa medycznego otrzymały sprzęt zakupiony
przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
Blisko 230 sztuk nowoczesnych desek ortopedycznych
traﬁło do zespołów ratownictwa
medycznego
województwa.
Wraz z deskami WUW przekazano kołnierze ortopedyczne dla
dzieci i dorosłych, a także zestawy szyn Kramera. Dodatkowy

50 LAT PRACY TWÓRCZEJ DOKTORA JERZEGO FISCHBACHA

Muzyką leczył
ludzkie dusze
FOT. BARTOSZ PRZYŁUCKI
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Doktor Jerzy Fischbach (na pierwszym planie z prawej)
i Chór Mieszany Poznańskich Madrygalistów
imienia Wacława z Szamotuł w Sali Czerwonej
Pałacu Działyńskich w Poznaniu.
nik naukowy. Zamiłowanie do
muzyki było trochę dziełem
przypadku. Pewnego dnia w
jego rodzinnym mieście przebywał prymas Stefan Wyszyński. Prosząc o błogosławieństwo młody Jerzy wyznał, ze
zamierza studiować medycynę. Prymas pogratulował mu
wyboru i poradził, by lecząc
ciała leczył także ludzkie dusze.
Jerzy Fischbach poprowadził
kilkaset koncertów na rzecz
kościoła i Ojczyzny. W latach
osiemdziesiątych prowadzony

przez niego Chór Madrygalistów śpiewał madrygały ku
pokrzepieniu serc. Poznańskich chórzystów miał okazję
posłuchać także Jan Paweł II.
Ale muzyka nie była jedyną pasją Jerzego Fischbacha. Całym
sercem pokochał taternictwo
i żeglarstwo. Zdobył prawie
wszystkie szczyty w Polsce i
przepłynął cały Bałtyk.
Dokonania Jerzego Fischbacha doceniło Stowarzyszenie
Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Bratek”. Jego prezes i

zarazem honorowy przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Jubileuszowych Chóru i Dyrygenta
Zdzisław Bączkiewicz wręczył
jubilatowi wspaniały dyplom z
okazji 50-lecia charytatywnej
pracy
muzyczno-chóralnej.
Madrygaliści Poznańscy od lat
są członkiem „Bratka” i pod batutą Jerzego Fischbacha służą
swoją sztuką także osobom
niepełnosprawnym. Organizują dla nich koncerty specjalne,
śpiewają dla chorych w szpitalach, ich śpiew stanowi tradycyjnie oprawę muzyczną mszy
świętych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Listy do jubilata
wystosowali między innymi
arcybiskup Stanisław Gądecki
oraz Marek Woźniak – marszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Koncert przeplatany był
anegdotami i wspomnieniami
z historii chóru. Był także okazją do spotkania chórzystów,
którzy ustąpili miejsca następcom. Mroźny wieczór ociepliły
wzruszające utwory, których
słuchano w skupieniu. Kunszt
Poznańskich Madrygalistów
po raz kolejny dostarczył publiczności niezapomnianych
wrażeń.

ZOFIA MARTYŃSKA

Lepsze ratownictwo
medyczne
sprzęt poprawi niewątpliwie jakość pomocy udzielanej pacjentom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.
Do tej pory, w związku ze zbyt
małą ilością sprzętu wykorzystywanego do unieruchamiania,
istniał problem z jego wymianą
między szpitalnymi oddziałami ratunkowymi a zespołami
ratownictwa medycznego. Do-

datkowe, w pełni zuniﬁkowane
deski mają zaradzić kłopotom z
wymianą sprzętu. Projekt został
sﬁnansowany z budżetu państwa ze środków nie wydatkowanych w 2009 roku w ramach
Państwowego Ratownictwa Medycznego.

TOMASZ STUBE
RZECZNIK PRASOWY
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Wielkopolski
Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
61-713 Poznań
al. Niepodległości 16/18
tel. 061 854 19 41
609 307 063
faks 061 854 19 61
e-mail: biuroprasowe@poznan.uw.gov.pl
http://www.poznan.uw.gov.pl
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Dla oﬁar
wypadków
drogowych
S

towarzyszenie na Rzecz
Poprawy i Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego „Droga i
Bezpieczeństwa” od ponad 10
lat prowadzi Program Pomocy
Oﬁarom Wypadków Drogowych. Dzięki niemu pomogliśmy już kilku tysiącom osób,
których powrót do zdrowia wymaga kosztownej i często wieloetapowej rehabilitacji.
Jako Organizacja Pożytku Publicznego zwracamy się zatem
z uprzejmą prośbą o wsparcie
naszych działań swoim 1% podatku dochodowego, którego
przekazanie nam odbędzie się
bez jakichkolwiek kosztów z
Państwa strony, a jednocześnie
umożliwi Państwu pośrednią
pomoc osobom pokrzywdzonym w wypadkach drogowych.
Celem ułatwienia Państwu

rozliczenia podatku dochodowego na stronie głównej naszego Stowarzyszenia znajduje się
łatwy i przejrzysty program do
rozliczania PIT-ów z umieszczonymi w odpowiednim miejscu
danymi naszej organizacji, które
ukażą się dopiero po wygenerowaniu i wydrukowaniu PIT-u.
Licząc na pomoc z Państwa
strony zapraszamy na:
www.drogaibezpieczenstwo.
org.pl
RYSZARD FONŻYCHOWSKI
Prezes Stowarzyszenia
na Rzecz
Poprawy Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego
„Droga i Bezpieczeństwo”
61-028 Poznań
ul. Warszawska 39/41
KRS 000 00 62320

Coś
z niczego(12)
W

alentynki tuż tuż. Zatem
najwyższa pora przygotować się do tego święta miłości.
Dekoracje walentynkowe dodadzą uroku każdemu wnętrzu.
Nieważne, czy masz zamiar
spędzić ten czas z ukochaną
osobą, przyjacielem, kumplem,
mamą czy psem. Walentyki są
dla wszystkich!

Zaproszenie
na studia
I

nstytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej zaprasza
osoby z niepełnosprawnością
ruchową (na wózku inwalidzkim, a także poruszające się
przy użyciu innego osprzętu
ortopedycznego) do podjęcia
studiów na naszej uczelni na
kierunku wzornictwa.
Oprócz wprowadzania rozwiązań techniczno-budowlanych koncentrujemy swoją uwagę na doposażeniu modelarni w
sprzęt pozwalający na utworzenie dodatkowych stanowisk dla
osób z niepełnosprawnością.
Cel, jaki sobie stawiamy, to
dotarcie do zainteresowanych
osób i przekonanie ich o możliwości zdobywania wiedzy i

doskonalenia zdolności manualnych na przykład w dziedzinie
projektowania biżuterii.
Łatwiej będzie sprostać temu
zadaniu, angażując organizacje
pozarządowe, fundacje, osoby
prywatne. Stąd nasz apel o pomoc w rozpropagowaniu inicjatywy umożliwiającej realizację
planów życiowych osobom z
niepełnosprawnością narządu
ruchu.
Będziemy wdzięczni za każdą formę pomocy, która pozwoli
przeprowadzić rekrutację osób
z tej grupy społecznej.

IZABELA PAWLACZYK
I.PAWLACZYK@WP.PL
INSTYTUT WZORNICTWA
POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

Dla starszych
i samotnych

W tym odcinku „Coś z niczego” proponujemy Wam wykonanie walentynkowego łańcucha z serc. Spróbujcie!
Materiały: Kolorowy karton
lub tektura. Kolorowy papier.
Nożyczki. Kolorowa wstążka
lub tasiemka.
Wykonanie: Z kolorowego
kartonu lub kolorowej tektury wycinamy serca, następnie
ozdabiamy je w dowolny sposób za pomocą elementów
dekoracyjnych. Wycięte serca
możemy pomalować kolorowymi ﬂamastrami lub elementami z kolorowego papieru.
Udekorowane serca łączymy
ze sobą za pomocą wstążki lub
tasiemki, następnie zawieszamy je w miejscu, gdzie będą
ważnym elementem walentynkowego dnia. Życzymy wesołej
zabawy.

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI
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arząd
Miejsko-Gminny
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku
– Koło Emerytów i Rencistów
zorganizował 23 grudnia w
zajeździe „Hedan” w Trzebisławkach wigilię dla około 120
osób starszych i samotnych.
Alina Staniecka-Wilczak z
Klubu Miłośników Piosenki
Biesiadnej w Kórniku zachęciła
zebranych do wspólnego śpie-

wania kolęd. Burmistrz Jerzy
Lechnerowski podziękował za
udział w wigilii. Życzył, aby rok
2010 był szczęśliwy i seniorom
dopisywało zdrowie. Przewodnicząca Rady Miejskiej Irena
Kaczmarek przekazała przewodniczącemu
kórnickiego
PKPS-u Bogdanowi Wesołkowi
symboliczny stroik. Zebrani
przełamali się opłatkiem.

ROBERT WRZESIŃSKI
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P

racownik socjalny to zawód zajmujący obecnie
wysoką pozycję w rankingu
zawodów. Ciągle wzrasta
liczba osób potrzebujących
pomocy w przezwyciężeniu
bezdomności, ubóstwa, bezrobocia, uzależnienia, niepełnosprawności czy izolacji
społecznej. Biorąc to po uwagę, Kolegium Pracowników
Służb Społecznych w Poznaniu zorganizowało dwudniowe warsztaty pracy socjalnej,
mające na celu prezentację
zawodu pracownika socjalnego.

13

WARSZTATY PRACY SOCJALNEJ

Zawód z pasją
zainteresowane działaniem na
rzecz innych ludzi. Warsztaty
przeprowadzone 8 stycznia i
5 lutego przez wykładowców
i praktyków pracy socjalnej
pozwoliły uczestnikom zaznajomić się z zawodem, poznać

Kolegium
Pracowników
Służb Społecznych w Poznaniu oferuje trzyletnią, bezpłatną naukę zawodu pracownika
socjalnego w trybie dziennym
i zaocznym, po ukończeniu
której absolwent otrzymuje

metody pracy z wybraną grupą
społeczną, obszary pomocy
społecznej i instytucje zatrudniające pracowników socjalnych.

dyplom wyższych studiów zawodowych w zakresie pracy
socjalnej i dyplom z tytułem
zawodowym pracownika socjalnego. Organem prowadzącym Kolegium Pracowników
Służb Społecznych jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a opiekę naukowo-dydaktyczną sprawuje Akademia
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

„Pracownik socjalny – zawód
z pasją” – to hasło przyciągnęło
w mury uczelni tegorocznych
maturzystów, młodzież szkół
średnich, studentów i osoby

Zajęcia zrealizowano nie
tylko w formie wykładów, ale
również ćwiczeń praktycznych. Były między innymi pokazy samoobrony, nauka wybranych technik stosowanych
w terapii zajęciowej, język angielski, komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, a
także interesująca prezentacja
zagadnienia niepełnosprawności i rehabilitacji.

zytelnicy „Filantropa” znają dobrze nazwisko Tiny
Wieczorek, autorki dwóch
książek: „Szczęście – nieszczęście” i „Okno Darii”, gdyż
przed książkowym wydaniem
były one przez kilka lat publikowane na łamach naszego
miesięcznika w odcinkach;
mało kto jednak wie, że ta
autorka jest z pochodzenia
Gruzinką.
Tina Wieczorek opowiadała
o tym, a także o swoich przeżyciach i wrażeniach związanych
z kilkutygodniowym pobytem
w kraju swego dzieciństwa,
podczas spotkania z cyklu
„Niezwykłe miejsca i podróże”,
zorganizowanego w Klubie
Literackim „PoemaCafe” w Poznaniu w czwartek 14 stycznia.
Dzięki pisarce słuchacze mogli
zaznajomić się z kulturą i oby-

fonem (061) 8 768 251, e-mail
kpss@o2.pl lub w siedzibie
szkoły przy ulicy Borówki 10 w
Poznaniu.

Bliższe informacje pod tele-

KAROLINA KASPRZAK

Gruzja w PoemaCafe

FOT. MARCIN BAJEROWICZ
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Budynek szkoły jest pozbawiony barier architektonicznych.

czajami gruzińskimi, obejrzeć
interesujący pokaz zdjęć z Tbilisi, a także posłuchać wspomnień i reﬂeksji autorki. Ciepłą,
serdeczną atmosferę zapewnili
gościom gospodarze wieczoru
– Agata Wawrzyniak i Krzysztof
Styszyński.
Spotkanie ubarwiły przepiękne pieśni gruzińskie w wykonaniu Zuraba Pirweli – aktora i
wychowanka Instytutu Teatralnego im. Szota Rustaweli w Tbilisi. Przyjacielskim rozmowom
przy akompaniamencie śpiewu
i gitary tego niezwykłego artysty długo nie było końca.

KAROLINA KASPRZAK
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zorem lat poprzednich
Warsztat Terapii Zajęciowej w Wiardunkach wystawił
na deskach Rogozińskiego
Centrum Kultury spektakl zatytułowany „Opowieść Wigilijna”.

LUTY 2010

W WYKONANIU WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WIARDUNKACH

Opowieść wigilijna
pomagają rodzicom w świątecznych
przygotowaniach.
Dzieci zaprzyjaźniają się z
bezdomnym chłopcem. Jednak,
gdy umawiają się na wspólne
pójście na Pasterkę, Marcin zamarza przy śmietniku. Wtedy
zjawia się anioł i zabiera go ze
sobą do Nieba.
Wzruszająca scena kończy
się symbolicznym cofnięciem
czasu przez anioła do momentu,
kiedy dzieci spotykają się podczas zakupów. Wtedy to jedno z
nich pyta chłopca, gdzie mieszka. Wówczas dzieci dowiadują
się, że głodnemu i zmarzniętemu chłopcu niedawno zmarła
babcia, dlatego włóczy się po

Wśród gości w szczelnie wypełnionej sali znaleźli się między innymi: burmistrz Rogoźna
Bogusław Janus, wójt Ryczywołu Jerzy Gacek, sołtys wsi Wiardunki Ryszard Kienitz, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
z Wągrowca, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, uczniowie i nauczyciele
rogozińskich szkół. Zebranych
przywitała kierownik WTZ w
Wiardunkach Joanna Bogacz.
Niepełnosprawni aktorzy zaprezentowali kilkudziesięciominutowe przedstawienie, którego
głównym tematem były losy
osieroconego chłopca Marcina.
Włócząc się po śmietnikach
spotyka on swoich rówieśników. Kupują w sklepie prezenty,

W

e wtorek 22 grudnia
2009 roku nasza Grupa
Wsparcia Dla Osób Niepełnosprawnych w Rogoźnie zorganizowała razem z Grupą
Małych Dzieci z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
spotkanie opłatkowe.
Spotkanie mieliśmy w salkach katechetycznych im. Jana
Bosko przy kościele pod wezwaniem Św. Witta. Oprócz
nas byli także goście z Urzędu
Miasta, Rady Powiatu, przedstawiciele Poradni Psychologicznej, delegacja z Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Wiardunkach i nasi rodzice. Po
przywitaniu zebranych przez
naszego opiekuna Grzegorza
Miężalskiego wysłuchaliśmy
życzeń świątecznych księdza

okolicy. Nie ma własnego domu.
Poruszone losem chłopca dzieci
zapraszają Marcina do swoich
domów. Opowieść pozostawia
w widzach reﬂeksję: czy w codziennym życiu dostrzegamy
osoby, które oczekują pomocy i
czekają na dobre słowo?
Epilogiem
przedstawienia
było złożenie darów narodzonemu Chrystusowi. Zgodnie
z biblijną opowieścią o narodzinach Mesjasza do stajenki
wędrują pastuszkowie-dzieci i
królowie i składają swoje dary.
Na koniec aktorzy zaprosili widzów do wspólnego śpiewania
kolęd. Wzruszona publiczność
pełna zadumy opuszczała salę,
gratulując wspaniałego występu.

ŁUKASZ A. ZARANEK

Spotkanie opłatkowe
proboszcza paraﬁi Św. Witta
Jarosława Zimnego. Przełamaliśmy się opłatkiem, złożyliśmy
sobie życzenia i zasiedliśmy do
stołu zastawionego wigilijnymi
potrawami.
Dużo radości przyniosła
szczególnie dzieciom wizyta gwiazdora, który zachęcił
wszystkich do śpiewania kolęd. Dziękujemy darczyńcom i
naszym rodzicom za zorganizowanie tak miłej uroczystości.

KRZYSZTOF MURKOWSKI
UCZESTNIK GRUPY WSPARCIA
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ziecko uczy nas cieszyć
się z najprostszych rzeczy.
Najlepiej wiedzą o tym członkowie Klubu Rodziców Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących, przy Zarządzie Okręgu
Wielkopolskiego
Polskiego
Związku Niewidomych.
Zorganizowali oni dla swoich pociech świąteczno-nowo-

Dzieci uczą
nas radości

FOT. (4X) ROBERT STĘPIŃSKI
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roczną imprezę integracyjną
pod hasłem: „Nasze spotkanie”.
Tradycyjnie, jak co roku, dzieci były przebrane w przepiękne
stroje. Na korytarzach Zespołu
Szkół Muzycznych przy ulicy
Solnej 12 w Poznaniu można
było podziwiać odważnego rycerza, księżniczkę, policjanta,
marynarza, piłkarza, Indiankę, Harry’ego Pottera, poranek,
pannę młodą, królewnę śnieżkę
i wiele innych. Okazji do zabaw
nie brakowało. Były tańce przy
muzyce, konkursy rysunkowe,
zabawa z chustą animacyjną,
śpiewanie piosenek, lepienie ﬁgur z masy solnej i malowanie
twarzy.
Największym zainteresowaniem cieszył się Święty Mikołaj,
który przybył do dzieci z ogromną ilością prezentów. Każde
z niepokojem oczekiwało, aż
nadejdzie jego kolej i odbierze
z rąk Mikołaja upragnioną niespodziankę. Na dorosłych czekał poczęstunek przy kawie. Nie

zabrakło noworocznych życzeń i
dzielenia się opłatkiem.
– W spotkaniu uczestniczyło około 70 dzieci z Poznania i
Województwa Wielkopolskiego.
Zorganizowanie tego przedsięwzięcia było możliwe dzięki pomocy materialnej Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
Urzędu
Miasta Poznania oraz licznych
sponsorów – mówi Katarzyna
Glema, przewodnicząca Klubu Rodziców. – Takich inicjatyw jest bardzo wiele, bowiem
Okręg Wielkopolski Polskiego
Związku Niewidomych jest największą organizacją działającą
na rzecz osób z dysfunkcjami
narządu wzroku w województwie wielkopolskim. Organizuje
wyjazdy integracyjne, spotkania
dla rodziców, wczasy, turnusy
rehabilitacyjne, prowadzi dyżury informacyjne oraz świadczy
kompleksową pomoc dla członków i ich rodzin.

KAROLINA KASPRZAK
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Katastrofa
B

yłam świadkiem takiej
rozmowy: „co to jest katastrofa?” zapytał mały chłopiec.
Siedzący obok niego pan, zapewne ojciec, odpowiedział: „to
nieszczęśliwy wypadek”. Była
to odpowiedź dobra, ja jednak
wolę znaczenie tego słowa w
języku greckim: katastrophe
znaczy „obalenie się, ruinę lub
zakończenie”, przy czym źródła
takiego rozumienia należy szukać w tragediach greckich.
To, co teraz przeżywa tak
wiele osób, które w katastroﬁe
górniczej utraciły kogoś najbliższego, jest tym wszystkim naraz:
obaleniem podpory życiowej, ruiną osobistego życia, zakończeniem dotychczasowej rodzinnej
wspólnoty. Bo w przeważającej
mierze oﬁarami byli mężowie i
ojcowie, niekiedy także synowie,
wnukowie i bracia. I nic już nie
będzie takie samo, a czas będzie
dzielony na „przed” i „po”.
Czy należy na temat katastrofy rozmawiać z dziećmi? Z
dziećmi, oddalonymi od miejsca
katastrofy i będącymi jedynie pośrednimi obserwatorami? Jest to
konieczne, bo informacje docierają do dzieci, czy tego chcemy,
czy nie. One widzą obrazy katastrofy w telewizji, słyszą rozmowy dorosłych, udziela im się
smutek i niepokój. Pozostawione same sobie mogą snuć różne
fantazje, zniekształcające i wyolbrzymiające zdarzenie. „Czy
kopalnia wyleciała w powietrze?”, „czy tam spadły bomby?”,
„a skąd wiesz, że to nie zrobili
terroryści?” – to autentyczne pytania. A jeżeli dziecko nie śmie
zapytać tak jak myśli, to w jego
rozumowanie może wplatać się
lęk, a lęk przed nieznanym jest
szczególnie dokuczliwy.
To prawda, że trudno wytłumaczyć małemu dziecku, na
czym katastrofa polegała. Tym
najmłodszym mówmy niewiele
i raczej wtedy, gdy dostrzegamy

ich zainteresowanie albo objawy
niepokoju. Wystarczy powiedzieć, że wiele rodzin, w tym
dzieci, spotkało nieszczęście.
Niektóre dzieci będą dociekliwe i
będą stawiały pytania. Jednak i te
milczące pilnie obserwujmy.
Natomiast z nieco starszymi
(około 4-ego roku życia), rozmawiajmy dłużej. Mówmy to, co
dziecko chce wiedzieć i zachęcajmy je do stawiania pytań. I nie
pozostawiajmy dziecka samego,
wpatrzonego w telewizję. Rozmową i bliskością – tak ﬁzyczną
jak psychiczną – chronimy dziecko przed lękiem. Bardziej wrażliwe dziecko może się rozpłakać.
Wtedy nie mówmy: „otrzyj łzy,
one nikomu nie pomogą” – bo
to nieprawda: płacz mu pomoże.
Nie mówmy też: „zajmij się teraz
czymś innym” – bo dziecko czuje
się zagubione w swoim smutku
i trzeba mu jakąś czynność podsunąć. Zawsze warto zachęcić
dzieci do rysowania, bo przy tej
czynności mogą odreagować
swoje emocje.
Wiele dorosłych osób sądzi,
że małe dzieci „nie mają pojęcia”
o tym, co dorośli przeżywają, że
„nie rozumieją ogromu tragedii”. W rzeczywistości jest tak,
że dzieciom trudno znaleźć odpowiednie słowa dla wyrażenie
tego, co czują, ale ich wewnętrzne doznania są bogatsze niż myślimy. I to już w znacznie młodszym wieku, niż to się dorosłym
wydaje.
Nieprawdą jest też, że dziecięce zmartwienia i troski skupiają
się wyłącznie na ich codziennych sprawach i że po silnym
przeżyciu tylko przez krótki czas
będą o nim myślały. I że to, co
się dzieje w oddali, nie jest dla
dziecka stresujące. Dzieci mają
różną wrażliwość i są w różnym
stopniu empatyczne. Należy się
z tym liczyć, że u niektórych
dzieci, będących „tylko” w roli
pośredniego obserwatora, mogą

wystąpić objawy stresu. Dziecko
może stracić apetyt, mieć koszmarne sny, nie móc się skupić
przy uczeniu się, być rozdrażnione i kapryśne. I jakkolwiek wraz z
upływającym czasem będzie powracało do równowagi, a nawet
będzie się wydawało, że już nie
pamięta – to jednak w głębszych
warstwach pamięci ślady przeżycia mogą pozostać. I niekiedy
całkiem niespodzianie, w zwykłej sytuacji, powrócą widziane
obrazy i uczucie lęku. A nieraz
tylko sam niezrozumiały lęk.
Oczywiście, przeżycia dziecka – obserwatora telewizyjnego
trudno porównywać z przeżyciami dzieci, które są bezpośrednimi
uczestnikami katastrofy. Z tym, że
te drugie dzieci są pod fachową
opieką psychologów. Natomiast
dzieci, które są obserwatorami z
odległości, też wymagają uwagi
i troski. Możemy im pomóc rozmową i okazaniem serdeczności, a także włączeniem ich do
aktywnego działania. Może napiszą list do dziecka bezpośrednio dotkniętego cierpieniem?
Niczego dziecku nie narzucajmy, natomiast zapytajmy, w jaki
sposób mogłoby okazać swoją
solidarność i swoje współczucie?
Same dzieci wiedzą najlepiej, co
mogłyby uczynić.
Uwierzmy, że już małe dzieci
są znacznie bardziej wyczulone
na to, co się dzieje w bliższym
i dalszym świecie, niż zazwyczaj sądzimy. I gdy wydarzy się
nieszczęście – dziecko odległe
od niego też przeżywa stres. I
wówczas symboliczna pomoc z
jego strony staje się jednym ze
skutecznych sposobów uczenia
się pokonywania stresu. Taka
umiejętność przyda się także w
innych sytuacjach, kiedy stresu nie da się uniknąć. Zważmy,
że dziecięcy stres, kiedy nie jest
nasilony i długotrwały, ma także
swoje dobre strony: jego pokonywanie uczy radzenia sobie w
dalszym życiu.

IRENA OBUCHOWSKA
Z książki „Nasze dzieci.
Jak je kochać i rozumieć”
wydanej przez Media Rodzina.

Pomóżmy Markowi
M

arek jest pracownikiem
sumiennym, punktualnym i lojalnym oraz potraﬁ
się uczyć, choć ma 50 lat. Jest
typem „złotej rączki”.
Nie może wykonywać ciężkich prac ﬁzycznych, ponie-

waż jest po kilku operacjach
przepukliny brzusznej. Nie
przeszkadzało mu to jednak
przez 16 lat pracować ﬁzycznie
na stojąco przy maszynach do
produkcji tworzyw sztucznych,
skąd zwolniony został z po-

wodu likwidacji zakładu pracy.
Nie jest obciążony obowiązkami rodzinnymi, więc może być
w pełni dyspozycyjny. Z chęcią
zatrudni się na umowę zlecenie. Telefon do Marka: 694592-702. awa

P

o raz piąty Polska Organizacja Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych organizuje konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie
pod nazwą „Lodołamacze”.
Honorowym
patronatem
przedsięwzięcie to objęła
Maria Kaczyńska, małżonka
prezydenta.
„Lodołamacze” to ludzie, ﬁrmy, instytucje, które angażują
się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze
warunki pracy, prowadząc mądrą politykę personalną – dają
przykład i pokazują, że niepełnosprawny może być dobrym
pracownikiem, zaangażowanym w budowanie sukcesu
ﬁrmy.
– Zadaniem konkursu jest
przełamywanie stereotypów i
uprzedzeń związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, stworzenie szansy
na pełne ich uczestnictwo w
życiu społecznym, promocja
przedsiębiorstw otwartych na
niepełnosprawność oraz zachęta do tworzenia nowych
miejsc pracy dla takich osób,
a także podnoszenie standardu już istniejących stanowisk
– powiedziała Anna Skupień,
rzecznik prasowy POPON w
Poznaniu.
Konkursowe przesłanie jest

N

iedawno ukazał się zbiór
poezji „Świat młodych poetów”, zawierający wiersze
uczniów – członków Koła Poetyckiego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia
Zbigniewa Dylewicza w Poznaniu. To jedyne w swoim
rodzaju wydawnictwo ukazało
się z okazji 90-lecia wymienionego Ośrodka, jego właśnie
nakładem, pod redakcją inżynier Katarzyny Jeziółkowskiej,
opiekunki Koła.
To ona właśnie jest dla
uczniów – młodych twórców
przewodniczką w podróży po
zawiłych ścieżkach poezji,
prowadząc szkolne Koło Poetyckie od momentu jego powstania w październiku 2006
roku. Nawiasem mówiąc, w
marcu 2008 roku, jak wspomina w tomiku Katarzyna Jeziółkowska, w „Filantropie” po
raz pierwszy ukazały się wiersze jej podopiecznych, dzięki
czemu młodzi poeci przeżyli
swój debiut prasowy. Mają na
swoim koncie także wiele innych sukcesów, między innymi laury w kilku poznańskich
i ogólnopolskich konkursach
poetyckich.
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Lodołamacze uprzedzeń

– Bardzo się cieszę z tej inicjatywy, bowiem stanowi ona
cenny wzorzec – stwierdził
poseł Jan Filip Libicki. – Być
może do kolejnej edycji uda się
włączyć nową kategorię pracodawców, czyli administrację
publiczną. Trwają prace nad
wprowadzeniem tego pomysłu
w życie.
Konkurs składa się z dwóch
etapów. Pierwszy z nich ma
charakter regionalny, a drugi
centralny. Najpierw niezależne

FOT. ZOFIA MARTYŃSKA

skierowane do tych przedsiębiorców, którzy mają świadomość, że prowadzenie przemyślanego biznesu nie tylko
przynosi korzyści ich ﬁrmom,
ale zdają sobie sprawę, jak
duże znaczenie w procesie
rehabilitacji ma praca. Organizatorzy liczą na to, że konkursowa idea zainteresuje
tych pracodawców, którzy do
tej pory nie zetknęli się z problematyką zatrudniania osób
niepełnosprawnych. Jest to
doskonała okazja, by mogli
się przekonać, że osoby dotknięte niepełnosprawnością
są oddanymi i lojalnymi pracownikami.

Pełnomocnik prezydenta Poznania ds. osób niepełnosprawnych
Dorota Potejko i dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON
Ferdynand Łukanowski.
kapituły, na podstawie nadesłanych materiałów, przeprowadzą analizy i wyłonią ﬁnalistów regionalnych. Zwycięzcy
automatycznie przechodzą do
zmagań centralnych. Dopiero
na szczeblu centralnym zo-

staną wyłonieni Lodołamacze
2010.
W konkursie mogą wziąć
udział pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne,
niepełnosprawni prowadzący
własny biznes, zakłady aktyw-

KSIĄŻKA

Szept pośród chaosu
Uprawianie trudnej i szlachetnej sztuki poezji to dla
młodych ludzi wspaniała
szkoła wrażliwego spojrzenia
na piękno świata i sprawy innych ludzi, szkoła zadumy nad
wartościami najcenniejszymi,
które trudno dostrzec w dzisiejszych czasach, a których
obecność możemy podziwiać
w uczniowskich wierszach.
Poznawanie tajników wyrażania swoich uczuć i myśli
w poezji wzmacnia poczucie
własnej wartości, pomaga integrować się z innymi ludźmi,
ułatwia wzajemny dialog między nauczycielami a wychowankami.
Czytając ich teksty trudno nie
zauważyć, jak bardzo nieobojętni są oni na cierpienie innych,
jak wiele w tych wierszach niepokoju i pytań o sens ludzkiej
egzystencji. Wszyscy autorzy z

wielką ekspresją wyrażają potrzebę wzajemnego zrozumienia, ciepła i miłości. Piszą o tym
w sposób dojrzały, nie używając
skomplikowanych metafor.

Arkadiusz Adamski, jeden
z autorów „Świata młodych
poetów”, w wierszu „Drogowskazy”, który ukazał się w
styczniowym,
tegorocznym
wydaniu naszego miesięcznika, stawia takie oto, zastanawiające pytanie: „Czy
słyszymy szept cierpiącego
anioła pośród chaosu?”. „Ilekroć upadam, silniejsza wstaję” – to słowa 19-letniej Patrycji
Chudzińskiej, dziewczyny o
niezwykłej osobowości, która nie boi się lekkim piórem
dotykać nieuchronnej, czyhającej za rogiem ulicy przemijalności życia. 20-letni Mikołaj
Orzechowski natomiast bawi
czytelnika historią „O krowie
na rowie”. Anita Firlej krzyczy
wprost do ucha: „Zatrzymaj
się”! próbując w ten sposób
przypomnieć, że każda chwila przecieka przez palce i
żadnej nie da się powtórzyć.

ności zawodowej. Warunkiem
uczestnictwa jest przesłanie
do organizatora wypełnionego
formularza zgłoszeniowego,
dostępnego w Internecie na
stronie www.lodolamacze.info.
pl oraz w oddziałach POPON w
całej Polsce. Termin nadsyłania
zgłoszeń upływa 15 marca tego
roku (decyduje data stempla
pocztowego lub data wpływu
poczty elektronicznej). Laureaci
konkursu otrzymają dyplomy,
medal i statuetkę, które zostaną wręczone na uroczystej gali.
Kolejną nagrodą jest prezentacja na łamach wydawnictw i
serwisu internetowego POPON.
Zwycięzcy przez dwanaście
miesięcy mogą posługiwać
się certyﬁkatem „Lodołamacz
– Pracodawca Wrażliwy Społecznie”, umieszczać logotyp
„Lodołamacze” na produktach,
materiałach promocyjnych i
marketingowych,
otrzymają
zniżki na szkolenia oraz usługi
oferowane przez POPON, a także półroczny dostęp do serwisu
www.ekspertpopon.pl

ZOFIA MARTYŃSKA

Krzysztof Rotnicki, absolwent
prowadzonego przez Ośrodek
Liceum Ogólnokształcącego,
doskonale wie, że aby zmienić świat, należy zacząć od
siebie. Wyraża bunt i niezgodę
na panujący chaos w słowach:
„…lecz ja świata sam nie zmienię…”. Niezapomnianych wrażeń dostarczają strofy Natalii
Turostowskiej i Tomasza Tarnowskiego, szczególnie duet
poetycki Tomasza z Mikołajem
Grzechowskim w wierszu „Raj
dla Niepokonanych”.
Tomik Koła Poetyckiego dowodzi, że Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Zbigniewa
Tylewicza w Poznaniu skupia
wielu utalentowanych uczniów,
którzy mają ochotę doskonalić
swój talent literacki i dzielić się
nim z odbiorcami. W „Świecie
młodych poetów” znajdują się
zarówno wiersze wyróżnione
na konkursach literackich jak i
nie nagradzane.
Każdy inaczej smakuje, każda kropla jest z innego świata, ale wszystkie łączy bogate
wnętrze autorów i rzadko spotykana wrażliwość.

KAROLINA KASPRZAK
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Senior – to brzmi dumnie
aństwa Europy Zachodniej z
problemem starzejącego się
społeczeństwa zmagają się od
wielu lat. Także w Polsce temat
ten zaczyna być coraz bardziej
dostrzegalny. Według prognoz
demograﬁcznych w 2060 roku
połowę naszego społeczeństwa będą stanowiły osoby w
wieku 54 i więcej lat. Jesteśmy
na to przygotowani?
W Poznaniu pytanie, co zrobić
z ludźmi w wieku około emerytalnym, znalazło już chyba odpowiedź. Od 2005 roku miasto
realizowało Program „Seniorzy”,
który w kompleksowy sposób
zajmuje się problemami ludzi
starszych. Ma on przywrócić
seniorom godność i poprawić
jakość ich życia. I przywrócić ich
społeczeństwu, bo trudno nie
zgodzić się z opiniami, że do tej
pory człowiek w wieku poprodukcyjnym był traktowany raczej jako ten, który „zrobił swoje
i może odejść”. Tymczasem w
samym tylko Poznaniu w 2003
roku ponad 100 tys. mieszkańców stanowiły osoby w wieku
powyżej 60 lat. A liczba ta stale
rośnie. Wszystko to sprawiło, że
w połowie 2005 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Poznaniu powstał – po raz
pierwszy – spójny i kompleksowy Program kierowany do tej
grupy społecznej.
Program „Seniorzy” to pięć

W

odpowiedzi na potrzeby
studentów z niepełnosprawnościami Dolnośląska
Szkoła Wyższa we Wrocławiu wyposażyła pracownie
edukacyjne w specjalistyczny
sprzęt komputerowy: drukarki i notesy brajlowskie, czytniki, syntezatory mowy oraz
elektroniczne lupy powiększające, zakupione w ramach
projektu „Jakość kształcenia
potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej”.
– Dostosowany do potrzeb
osób z niesprawnościami
wzrokowymi, słuchowymi i
manualnymi sprzęt komputerowy wspiera usuwanie barier
w dostępie do materiałów dydaktycznych, a tym samym poprawia sytuację osób niepełnosprawnych na uczelni – mówi
Monika Siurdyban, koordynator projektu współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Studenci mogą bezpłatnie

FOT. TOMASZ KACZMAREK

P

Włodzimierz Kałek: program „Seniorzy” będzie kontynuowany.
projektów: pomoc socjalno-bytowa, zdrowie, bezpieczeństwo
osobiste, aktywizacja psychiczna i ﬁzyczna oraz edukacja społeczna. Każdy z nich ma swojego kierownika i obejmuje grupę
problemów, z którymi starsze
osoby borykają się najczęściej.
Jedne z nich zakładają doraźne
rozwiązania, inne są obliczone
na lata. Wszystkie razem wpisują się w Plan Rozwoju Miasta
na lata 2005-2010. Jak podkreśla
Włodzimierz Kałek, Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu i Przewodni-

czący Zespołu zajmującego się
Programem, nie jest on konkurencyjny w stosunku do projektów i programów realizowanych
przez inne podmioty w mieście.
Sam Program, choć powstawał w poznańskim MOPR, był
opracowywany przez przedstawicieli wielu różnych instytucji
i zakłada ich współpracę przy
realizacji konkretnych zadań.
Ciesząca się z roku na rok coraz
większą popularnością Spartakiada Seniorów organizowana
jest wspólnie przez MOPR i Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekre-

acji. W coroczne koncerty z okazji Dnia Seniora włącza się Teatr
Muzyczny. Szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa odbywają się
pod nadzorem Komendy Miejskiej Policji. Pani Bernarda Gan,
kierownik Programu, na co dzień
również pracownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie, za
jeden z największych sukcesów
uznaje fakt wypracowania zasad
ogłaszania konkursów dla organizacji pozarządowych, które
dzięki miejskim pieniądzom
coraz chętniej angażują się w
liczne projekty kierowane do
starszych osób. Jedne podmioty
pojawiają się i równie szybko
znikają, ale są i takie, które stale
poszerzają swoją ofertę.
Program „Seniorzy” zakończy
się w roku 2010. Co dalej? Jak
zapewnia Włodzimierz Kałek,
temat nie zostanie porzucony
i znajdzie swoją kontynuację.
„Poznań Wrażliwy Społecznie”,
nowy Program, który powstał w
ramach Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2010-2030, będzie
rozwijał pomysły, które zostały
zapoczątkowane pięć lat temu.
Nowoczesne miasto, a z pewnością do tego miana Poznań aspiruje, nie może sobie pozwolić na
zaniedbywanie swoich najstarszych mieszkańców. A tym samym nie wykorzystać drzemiącego w nich potencjału.

TOMASZ KACZMAREK

Uczelnia przyjazna
niepełnosprawnym
korzystać w bibliotece z dwóch
zestawów komputerowych, zaopatrzonych w monitory LCD
22, klawiatury sterowane za
pomocą lekkiego wskaźnika,
umożliwiające pisanie ustami oraz odwrócone i powiększone myszy komputerowe.
Sprzęt uzupełniają słuchawki
i programy głośnomówiące.
Z myślą o osobach niewidzących zakupiono również drukarkę brajlowską, zawierającą
udźwiękowiony panel sterowania wraz z szafą wyciszającą,
która redukuje poziom hałasu
drukarki do 24 DB. Ponadto
studenci mogą korzystać z
syntezatora mowy – urządze-

nia czytającego dowolny tekst
drukowany.
Specjalistyczny sprzęt ułatwia
samodzielne korzystanie z komputera, na przykład powiększanie obrazu wyświetlanego na
monitorze, zmienianie kolorów
na pulpicie, skanowanie drukowanych tekstów (książek, czasopism) i używanie lektora do
ich odczytu. Osoby z niesprawnościami manualnymi mają zapewniony dostęp do narzędzi
takich jak wskazujące myszki
komputerowe i rysiki z tabletami.
W ramach projektu przystosowano także stronę internetową
uczelni dla potrzeb osób niedowidzących i niedosłyszących.

Osoby z niesprawnościami,
kształcące się w Dolnośląskiej
Szkole Wyższej, mogą korzystać z pomocy pełnomocnika
rektora ds. studentów niepełnosprawnych i wypożyczać
dodatkowe sprzęty multimedialne, ułatwiające studiowanie – elektroniczne lupy powiększające, notesy mówione
i brajlowskie.
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu jest niepubliczną placówką szkolnictwa
wyższego, w której kształci się
ponad 200 studentów z niesprawnościami.

KAROLINA KASPRZAK

STRONA

LUTY 2010

Z

poczty przy ulicy Grochowskiej wychodzi starsza pani
i chłopiec. Pani jest babcią
Sebastiana, którego wiek oceniam na nieco ponad dwa lata.
Babcia schodzi po schodkach,
chłopiec zbiega po pochyłym
wejściu-zejściu przygotowanym dla osób na wózkach inwalidzkich. Zbiega radośnie, a
na prośbę babci, aby podszedł i
podał rączkę, odpowiada „nie”.
Jednak podbiega i chwyta podaną dłoń.
Czekając na zielone światło
pozwalające przejść na drugą
stronę ulicy, babcia tłumaczy
znaczenie zielonego sygnału.
„Będziesz pamiętał, żeby przechodzić tylko przy zielonym
kolorze?” pyta Sebastiana. A on
odpowiada „nie”.
Po przejściu przez jezdnię
idą dalej, a ja za nimi. „Na obiad
ugotuję kalaﬁorek, ty lubisz kalaﬁorki” mówi babcia. Na to on:
„nie lubię”. „To nieprawda, przecież wiem, że lubisz” – twierdzi
babcia. A wnuczek: „nie wiesz”.
Następnie padają słowa: „A
teraz pójdziemy do apteki kupić
dla babci lekarstwo”. „Nie pójdę” odpowiada Sebastian, ale
spokojnie idzie obok babci. „No
nie bądź takim uparciuchem” –
zwraca się do niego babcia, na
co wnuczek odpowiada: „nie jestem”.
Ponieważ skręciłam w swoją
ulicę, nie znam dalszego przebiegu tej szczególnej komunikacji babcia-wnuczek. Byłam nią
rozbawiona i pomyślałam, jakże
różną postać przybiera dziecięcy
negatywizm, charakterystyczny
dla wieku Sebastiana.
W tym wypadku mogłam zaobserwować negatywizm czysto
werbalny, przy braku negatywistycznych zachowań. Co mogło
się dziać w umyśle dziecka? Jakie znaczenie mogło mieć dla
niego słówko „nie”?
Małe dzieci wymawiają słowo „nie”, zanim odkryją jego
czarowną moc. Zdarza się, że
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Słówko „nie”
jest to ich pierwsze słowo, dopiero po nim powiedzą „mama”.
Zazwyczaj wypowiadają „nie”
nieco później, w potoku poznawanych słów, nie zawsze od
razu przypisując mu znaczenie
zaprzeczenia. Ale nawet wtedy,
kiedy już dobrze wiedzą, co ono
znaczy, jeszcze nie zawsze wykorzystują je w aktywnym sprzeciwie i oporze. Dopiero w wieku
Sebastiana słowo „nie” staje się
orężem w walce o swoją pozycję wśród rówieśników, o swoją
autonomię wśród dorosłych, o
swoją tożsamość jako ludzkiej
istoty. Bywa, że sprzeciw dziecka uzewnętrznia się wyłącznie
na poziomie werbalnym. Jest
tak przy łagodnym systemie wychowawczym, bliskiej więzi w
rodzinie, przy zrównoważonym,
a może i nieco mało ekspresyjnym temperamencie dziecka. Z
taką sytuacją mamy prawdopodobnie do czynienia w wypadku
Sebastiana. Raczej nie będzie on
sprawiał wychowawczych trudności swoją przekorą i tym, co
zwykliśmy nazywać nieposłuszeństwem.
Dla jego psychiki już samo
wypowiedzenie „nie” wydaje się
być wystarczającym potwierdzeniem własnej mocy. Spokój
babci i łagodność jej reakcji nie
spowodują nasilenia sprzeciwu
chłopca.
Częściej jest inaczej, bowiem
albo dorośli swoim zachowaniem wzmagają u dziecka potrzebę przeciwstawienia się,
albo dziecko już w najmłodszym
wieku wyraża swoją silną wolę i
jest w tym wytrwałe. Już maluchy bywają bardzo sprytne: na
przykład szybko orientują się, że
płaczem można wymusić uzyskanie tego, czego się pożąda.

A jeszcze skuteczniej głośnym
krzykiem. W nieco późniejszym
wieku najlepiej rzucić się na
podłogę, wrzeszczeć, kopać i
gryźć. Taki wybuch złości nazywamy w psychologii temper
tantrum (brzmi to dość elegancko). Prawie każdy z nas widział
takie zachowanie w miejscu publicznym, na przykład w supermarkecie. Przerażona mama lub
babcia zazwyczaj jak najprędzej
spełnia żądanie małego tyrana,
aby móc zejść z oczu tym, którzy przyglądają się z dezaprobatą. Często padają wówczas
rady typu: „dać mu w tyłek, to się
uspokoi”. Wciąż jeszcze wiele ludzi przez wychowanie rozumie
cielesne karanie dzieci.
Silne wybuchy złości występują u dzieci źle wychowywanych.
U takich, które przyzwyczaiły się
do natychmiastowych ustępstw
ze strony dorosłych i spełniania
przez nich każdej zachcianki
dziecka. Które nie nauczyły się
czekać ani odraczać pragnień.
I które wcześnie doświadczyły
skuteczności dziecięcego szantażu. Jeżeli powiedzą (a niektóre
wnuczęta tak mówią): „bo nie
będę ciebie kochał” – co wtedy
uczyni babcia? Raczej rzadko
odpowie „to będzie mi smutno,
ale trudno”.
A wrzeszczącego na podłodze tyrana najlepiej pozostawić w pozycji leżącej i wyjść z
pokoju (upewniwszy się, czy
dziecko znajduje się w bezpiecznym miejscu). Oczywiście,
takie zachowanie dorosłej osoby
nie jest możliwe w supermarkecie, stamtąd należy z dzieckiem
wyjść, energicznie trzymając je
za rękę lub w ramionach. I możliwie spokojnie, ale stanowczo
powiedzieć „nie mogę spełnić

twojej woli, a takie zachowanie
nie jest tu na miejscu”.
U większości dzieci ich sprzeciw przebiega łagodniej. To pozłoszczą się, rozpłaczą, tupną
nogą, kopną zabawkę, a nieraz i
psa. Zależnie od sytuacji – to zabiorą innemu dziecku zabawkę,
albo łyżką uderzą w zupę, albo
schowają się pod kołdrę i nie
chcą spod niej wyjść. W takich
sytuacjach zawsze reagujmy
ze spokojem, ale ze stanowczą
dezaprobatą, jeżeli zachowanie dziecka wiąże się z cudzą
krzywdą.
Pamiętajmy, że w wieku między drugim a trzecim rokiem
życia zwiększają się możliwości działania dziecka, a równocześnie doświadcza ono wielu ograniczeń i zakazów. Jest
dumne z tego co już potraﬁ – a
dorośli kontrolują jego zachowanie, ograniczają je, a nieraz
zawstydzają. W tym okresie życia kształtują się początki autonomii dziecka, jego wola, jego
poczucie własnej wartości.
Jest to też czas, w którym w
psychice dziecka pojawiają się
coraz bardziej złożone uczucia,
takie jak duma, zakłopotanie,
wstyd, poczucie winy. Ponadto
jest to okres dużej wrażliwości,
w tym czasie kształtują się też
pierwsze, najprostsze pojęcia na
temat tego, co dobre, a co złe. A
słowo „nie” odgrywa w tym procesie niezwykłą rolę. Dlatego nie
gniewajmy się na dziecko, gdy
mówi „nie”, ale zastanówmy się,
jakie ono w tej chwili ma dla niego znaczenie.

IRENA OBUCHOWSKA
Z książki „Dzieci małe i duże. Jak
je kochać i rozumieć”
wydanej przez Media Rodzina.

Czar darów

Wdzięczni za serce

7

S

stycznia 2010 roku, mieliśmy zaszczyt gościć w naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej w Swarzędzu delegację
ﬁrmy Blum, która produkuje
podzespoły do mebli.
Prezes ﬁrmy Andrzej Michalski wraz ze swoimi współpracownikami przybyli do naszej
siedziby, aby przekazać nam
piękne i bogate podarunki.
Były to: przyrząd ostrzenia
do narzędzi stolarskich, wycinarkę do styropianu, kom-

puter, gry edukacyjne, pomoce rehabilitacyjne, programy
diagnostyczne. Przedmioty te
będą wykorzystywane przez
instruktorów i uczestników
pracujących w pracowni stolarskiej oraz przez terapeutów
dzieci najmłodszych.
Wspólnie z naszymi gośćmi
zwiedziliśmy wszystkie pracownie WTZ.

AGATA KIEJDROWSKA
DARIUSZ BUGAJSKI

erdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie naszych
działań dla dzieci i osób niepełnosprawnych w 2009 roku.
Dzięki Państwa życzliwości
za wpłaty 1 procenta podatku
dochodowego utworzyliśmy i
wyposażyliśmy dwie sale do
wczesnej interwencji, w których
są rehabilitowane i przystosowywane do życia najmłodsze
dzieci niepełnosprawne. Zakupiliśmy również halę namiotową do hipoterapii.

W 2010 roku najpilniejszym
zadaniem jest poszerzenie
Warsztatu Terapii Zajęciowej –
na miejsce w nim czeka wiele
osób. Liczymy, jak co roku, na
Państwa serce i podarowanie
1% podatku dochodowego.
Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka 62-020 Swarzędz, os. Kościuszkowców 13,
KRS 0000021128, www.spdst.
org.pl na
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BAL KARNAWAŁOWY

Tanecznie
FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

„N

Wigilia
Burych
Misiów
W

wigilię Świąt Bożego Narodzenia do Kamionek
przybyła, jak co roku, Wspólnota Burego Misia. Wraz z
opiekunami była to grupa około 80 osób. Kleryk Gniewomir
Kujawa – Bury Niedźwiedź,
zaintonował kolęde „Dzisiaj w
Betlejem”. Radek Sip odczytał
fragment Ewangelii o narodzinach Jazusa.
Zebrani podzielili się opłatkiem, była wieczerza wigilijna i
jasełka. Bure Misie solo śpiewały
kolędy..
W imieniu rodziców Burych
Misiów wystąpił Henryk Frąckowiak, który podziękował sołtysowi Małgorzacie Walkowiak,
prezesowi Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamionkach Leszkowi Walkowiakowi oraz Halinie
Szczepaniak i jej córce, nazywając ich ludźmi „złotego serca”.
Dzięki nim co roku w remizie
strażackiej odbywają się wigilie
Burych Misiów. Gwiazdor wręczył prezenty, a odbierający je
śpiewali, mówli wiersze, chwalili
się swoimi osiągnięciami.
Sponsorem była ﬁrma „Irmal”
w Trzykolnych Młynach. W
przeprowadzeniu imprezy obok
Burych Niedźwiedzi pomagali
uczestników zajęć w świetlicy
socjoterapeutycznej w Rogoźnie.

ROBERT WRZESIŃSKI

iech żyje bal…” słowa
tej piosenki mogliśmy
usłyszeć na balu karnawałowym, zorganizowanym
przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu
Ruchu, który jaest jednym z
nielicznych, poza rajdami,
okazji spotkań i integracji
osób niepełnosprawnych i
członków ich rodzin.
Tegoroczny bal odbył się
8 stycznia w Klubie Angelo
przy ulicy Roboczej w Poznaniu. Na zabawę przybyło
ponad 140 osób niepełnosprawnych wraz z członkami
swoich rodzin. W tym roku
mieliśmy zaszczyt gościć
również kilkunastu członków Wielkopolskiego Klubu
Turystycznego Niewidomych
i Słabowidzących „Razem na
szlaku”, wraz z przewodniczącym Pawłem Piechowiczem.

Członkowie Klubu „Razem na szlaku”.

Do tańca grał i śpiewał
znakomity duet Zenon Ciosek i Agnieszka Wiśniewska-Dytkiewicz.
Zabawie
„do białego rana” sprzyjał
wyśmienity
poczęstunek,
złożony z wielu przepysznych dań.
Nie zabrakło, jak co roku,
sprawnie zorganizowanej loterii fantowej. Każdy uczestnik otrzymał atrakcyjną nagrodę: wyroby ceramiczne z
Każdy otrzymał
atrakcyjną nagrodę.

Jedzie pociąg…

STRONA

LUTY 2010

21

WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU

w Angelo
Ośrodka Terapii Zajęciowej
w Owińskach, maskotki,
kalendarze i wiele innych
przedmiotów, ufundowanych
przez naszych wspaniałych
i długoletnich sponsorów,
dzięki którym mogliśmy zorganizować niezapomnianą
zabawę.

MARTA RASZ

Teresa Kaźmierczak
z synem Sebastianem.

W kolejce po nagrody.

FOT. (10X) MARCIN BAJEROWICZ

Duet Agnieszka Wiśniewska-Dytkiewicz i Zenon Ciosek.

Karnawał był okazją do ochodów 50-lecia małżeństwa
Bożeny i Jana Dańczaków. Pan Jan jest członkiem
Zarządu Głównego WZINR.
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Wiara w miłość
– najsilniejsza
Z

a kilka tygodni ukaże się
debiutancki tomik poezji
Karoliny Kasprzak zatytułowany „Okiem duszy”. W „Filantropie Naszych Czasów”
ukazała się już część utworów poetki, które wybrała do
tego wydania. Poprosiliśmy
autorkę o kilka słów, które
pozwolą bliżej zapoznać się
potencjalnym czytelnikom z
jej poglądami na temat życia
i twórczości.
– Na początek proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
– Urodziłam się w 1982
roku w Śremie. Z zawodu jestem pracownikiem socjalnym oraz asystentem osób
z
niepełnosprawnościami.
Mieszkam w Poznaniu. Studiuję pedagogikę specjalną w
Dolnośląskiej Szkole Wyższej
we Wrocławiu. Współpracuję
z miesięcznikiem „Filantrop
Naszych Czasów”, publikuję
informacje, relacje ze spotkań
autorskich, koncertów charytatywnych i inne. Moim celem
życiowym jest praca z osobami z niepełnosprawnością. W
przyszłości chciałabym prowadzić zajęcia biblioterapeutyczne czyli terapię poprzez
słowo pisane oraz zajęcia
rewalidacyjne dla dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną.
– Jest Pani młodą osobą.
Kiedy czyta się Pani wiersze,
ma się jednak wrażenie, że
doświadczyła w życiu dużo
cierpienia osobiście albo patrząc na innych ludzi. Czy
zastanawiała się Pani, po co
w ogóle jest cierpienie?
– Cierpienie dotyka każdego człowieka. Często słyszy
się zdanie typu: „każdy dostaje od życia tyle cierpienia,
ile jest w stanie udźwignąć”.
Nie zgadzam się z tym. Gdyby faktycznie tak było – czy
umierałyby
nieuleczalnie
chore, małe, niewinne istoty,
a ich rodziców ściskało serce z bólu po stracie dziecka?
Na takie cierpienie nikt z nas
nie jest przecież przygotowany. Nie potraﬁmy się pogodzić
z niesprawiedliwością losu.
Pracując kilka lat temu jako
wolontariusz w hospicjum

widziałam strach i przerażenie w oczach matek przychodzących codziennie w odwiedziny do swoich pociech,
wyciągnięte małe dłonie, które błagalnie wołały o życie, a
później mnóstwo łez – ktoś
chciał inaczej. Moje myśli
przelane na kartki papieru są
właśnie opowieścią o wartości ludzkiego życia, z którego
wagi często nie zdajemy sobie sprawy, o miłości będącej
największym sensem istnienia, o tym, że trzeba cieszyć
się z każdej darowanej chwili,
chwytać, szczęście pełnymi
garściami, bo jutro może być
już za późno. Nie znam odpowiedzi na Pana pytanie: „po
co jest cierpienie”? Myślę, że
jest ono po prostu wpisane w
nasze życie i nie ma od tego
odwrotu.
– Pani wiersze są przepełnione metaﬁzyką. Jednocześnie nie ma w nich pokory
wobec
Nieskończonego.
Chyba bliżej Pani do mickiewiczowskiej „kłótni z Panem
Bogiem”, aniżeli muzułmańskiej pokory w stylu „Bóg tak
chciał”. Jak jest naprawdę z
tą metaﬁzyką?
– Kiedy ma się w sobie głęboką wrażliwość i umiejętność
współodczuwania, patrząc na
ludzki ból trudno dostrzec w
tym wszystkim wszechmoc
Boga. Jednakże nie wygląda
to tak, że w nic nie wierzę.
Wierzę w miłość – to wiara
najsilniejsza. Bardzo często
towarzyszą mi reﬂeksyjne myśli na temat kruchości życia i
nieustannej obecności cierpienia. Mój niepełnosprawny
przyjaciel każdego dnia modli
się do Stwórcy o zdrowie. Niestety, jego stan z dnia na dzień
się pogarsza. Mukowiscydoza
– to choroba, która skazuje na
przedwczesną śmierć. Dlaczego tak musi być? Osobiście
się nie modlę – chociaż wierzę, że gdzieś On jest i mnie
słyszy. Dlatego piszę wiersze.
Obrazują one moją niezgodę
na niesprawiedliwość wobec
najsłabszych.
– Ktoś powiedział kiedyś,
że gdyby ludzie nie doświadczyli samotności, nie byłoby

poezji – a zatem i poetów.
Mam wrażenie, że element
osamotnienia w Pani twórczości jest mocno akcentowany?
– Tak naprawdę każdy z nas
doświadcza uczucia samotności. Przejawia się ona w różnych momentach życia. Człowiek otoczony mnóstwem
ludzi również może czuć się
samotny. Nosimy w sobie tajemnice skryte na dnie serca,
z których nie zwierzamy się
nawet najbliższym. Posiadanie rodziny ani przyjaciół nie
warunkuje uwolnienia się od
samotności.
Potrzebujemy
„coś z tym zrobić” i w taki
właśnie sposób powstaje poetycka twórczość. Zazwyczaj
mało mamy czasu dla siebie
goniąc za dobrami materialnymi. Kartka papieru zawsze
wysłucha, a wyrazy układane
w strofy dają nam możliwość
wyładowania nagromadzonych emocji.
– Wydaje Pani swój debiutancki tomik wierszy. Proszę
podzielić się z czytelnikami
tej książki swoimi odczuciami. Dlaczego zdecydowała
się Pani pokazać ludziom
swoją twórczość?
– Moim zamiarem było, aby
moje utwory dotarły do ludzi.
Aby potencjalny czytelnik
mógł w jakiś sposób zidentyﬁkować się z moimi doświadczeniami. Nigdy nie pisałam
„do szuﬂady”. Uważam, że
szczerych słów nie należy się
wstydzić. Możliwość opublikowania moich wierszy jest
dla mnie dużym sukcesem i
satysfakcją. Z całego serca
dziękuję ludziom, dzięki którym było to możliwe.
– Dziękuję za rozmowę.
Życzymy, aby debiut był udany i zapraszamy na Pani spotkanie autorskie, które odbędzie się w sobotę 13 marca o
godzinie 18 w Schronie Kultury Europa w Poznaniu przy
ulicy Rolnej 24. Będzie można zaopatrzyć się w tomik
wierszy „Okiem duszy” wraz
z dedykacją autorki.
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ohaterów opisywanych w
tym cyklu nic nie łączy.
Może po za jednym. Wszyscy
chociaż raz byli w Schronie
Kultury „Europa” i … otrzymali pamiątkowy „wiatraczek
szczęścia”. Albo, jak bohater
naszej opowieści, wręczają te
pamiątkowe upominki. Wiatraczki wytwarza emerytowany artysta, dorabiając sobie w
ten sposób do skromnej emerytury. Jak twierdzi – dzięki
temu czasem wystarcza na
wykupienie lekarstw. A może
jednak łączy ich coś więcej?
Zresztą najlepiej przeczytajcie i sami się przekonajcie.
Bohater tej opowieści nie
jest osobą „w sile wieku”. Biega, dba o kondycję i o swoją
sylwetkę. Również pod względem psychicznym można
określić go jako typ sportowca.
Uprawiał kiedyś czynnie zapasy w stylu klasycznym, a potem w naturalny sposób został
trenerem tej dyscypliny sportu.
Zapasy pozostały jego „pierwszą miłością”.
Stąd nadal często spotkać
go można na sali treningowej
Klubu Sportowego „Sobieski”
w Poznaniu. Niedawno został
zaproszony przez Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego
do przygotowania wystawy,
towarzyszącej Europejskiemu
Turniejowi Kwaliﬁkacyjnemu
Światowych Igrzysk Młodzieży.
Zarząd Związku Zapaśniczego, poprzez sylwetkę naszego
bohatera, chce pokazać młodzieży, że sport może być także
inspiracją do zdobywania sukcesów w innych dziedzinach –
na przykład w sztuce. Wystawa
będzie w maju w poznańskiej
hali widowiskowo sportowej
„Arena”.
Nasz artysta w wieku – powiedzmy – dojrzałym, przyrzekł bowiem wierność innej
pasji, która odmieniła całkowicie jego życie. Tą wielką miłością Jerzego Łuczaka jest
malarstwo. Kiedy dojrzały
mężczyzna decyduje się nagle,
że to, co chce robić w życiu, to
malowanie i postanawia rozpocząć studia plastyczne – to
wybór nie może być przypadkowy. Jak sam podkreśla, był
najstarszym, ale chyba najpilniejszym uczniem profesora
Macieja Haufy. Studia ukończył
z wyróżnieniem.
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OPOWIEŚCI Z WIATRACZKIEM

Malarz z Wildy i Taize

Potem było malowanie,
wystawy, a następnie proza
życia, walka o przetrwanie.
Malarstwo musiało ustąpić na
pewien czas miejsca pracy, zapewniającej egzystencję rodzinie. Ale oto przyszedł moment,
w którym nasz bohater otrzymał propozycję kierowania
Schronem Kultury „Europa”.
Propozycję taką podsunął mu
jego mistrz i promotor profesor
Maciej Haufa. Dzisiaj Jerzy, niczym mickiewiczowski Klucznik, sprawuje pieczę nad tym
wyjątkowym klubem, w którym między innymi odbywają
się często opisywane na łamach Filantropa Naszych Czasów koncerty z cyklu „Mimo
Wszystko w Przystani”. Kieruję
zainteresowanych na strony
internetowe, na których o Jerzym Łuczaku i pozostałych
schronowych wolontariuszach
jest więcej wiadomości: www.
smrolna.poznan.pl/przystan i
www.luczakjerzy.pl.
Ten artykuł ma być głównie
o twórczości Jerzego Łuczaka
w kontekście zakończonych
niedawno w Poznaniu 32 Europejskich Spotkań Młodzieży,
organizowanych przez braci
z Taize. Bowiem twórczość
Jerzego Łuczaka jest w dużej mierze metaﬁzyczna. Jego
wiara w Najwyższego jest
niewzruszalna. Religijne przekonania autora w symbolicz-

ny lub bardziej ﬁguratywny
sposób są obecne w rysunkach, pejzażach, malarskich
wizjach ewangelicznych zdarzeń, a nawet w martwych
naturach, których malowanie
bardzo lubi. Dostrzegł to proboszcz Paraﬁi pod wezwaniem
Zmartwychwstania Pańskiego
ksiądz Adam Błyszcz – Zmartwychwstaniec.
Sam jest dość „rewolucyj-

nym” proboszczem, który
premierę książki o 85-leciu
paraﬁi przez siebie od kilku lat
prowadzonej zrobił… w wildeckim centrum handlowym.
Zauważyli to paraﬁanie, że
ksiądz Adam jest duszpasterzem, który „szuka swoich” w
miejscu, zdającym się współcześnie konkurować ze świątynią, w walce o ludzkie dusze
i sumienia. Jednak jeśli proporcje są odpowiednio wyważone – okazuje się, że sacrum
i profanum nie muszą stawać
naprzeciw siebie w konﬂikcie,
lecz akceptując nieuchronność zmian cywilizacyjnych
mogą współistnieć.

Postanowiono także, że dodatkowo młodzi spotkają się
z twórcą i wolontariuszami
Stowarzyszenia
SpołecznoKulturalnego „Przystań” w
jego galerii-pracowni. Tak też
się stało. Wystawa była dłużej
udostępniona publiczności niż
spotkania młodzieży. Poznaniacy mogli ją oglądać do końca stycznia 2010 roku. Cieszyła
się uznaniem widzów. Niektórzy paraﬁanie byli zaskoczeni –
co też ten proboszcz wyczynia:
wystawa obrazów w kościele?
Inni po raz pierwszy się dowiedzieli, że w ich sąsiedztwie, na
poznańskiej Wildzie, tworzy
tak znakomity artysta.

Zatem kiedy stało się wiadome, że młodzież z kilkunastu krajów świata będzie
gościła w świątyni kierowanej przez księdza Adama – a
Schron Kultury „Europa” znaj-

30 grudnia Schron Kultury „Europa” pękał w szwach.
Ponad 150 młodych ludzi z
kilkunastu krajów przybyło,
aby zobaczyć i posłuchać w
jaki sposób z zapomnianego i
niechcianego pomieszczenia,
zbudowanego w czasach realnego socjalizmu w obawie
przed nalotami „zachodnich
imperialistów” – uczyniono
miejsce spotkań wszystkich,
którzy traktują ludzkość jako
jedną wielką rodzinę. Z niedowierzaniem oglądali i dotykali
weneckie freski Łuczaka, podziwiali jego rysunki i obrazy.
Uniwersalny język sztuk plastycznych, w tym przypadku
malarstwa, okazał się wspaniałym narzędziem, które bez
słów łączy ludzi różnych kultur
i języków. Młodzi ludzie byli
zachwyceni zarówno samym
schronem jak możliwością
spotkania z autorem, którego
prace widzieli w świątyni. Spotkanie to na pewno pozostanie
w ich wspomnieniach, zabranych do swoich rodzinnych
domów. Podobnie jak wspólne
śpiewanie kolędy „Cicha noc”
w ich rodzinnych językach. A
ponieważ wielu z nich po raz
pierwszy zobaczyło surową i
białą zimę – obraz Polski, który
zabrali ze sobą, na pewno był
wielobarwny i niecodzienny.

duje się w administracyjnych
granicach paraﬁi, było niemal
oczywiste, że aby uatrakcyjnić
pobyt młodzieży i pochwalić
się społecznymi dokonaniami
„ludzi z Wildy” – w kościele
przy ulicy Dąbrówki – Jerzy
Łuczak zorganizuje wystawę
swoich prac, którą będą mogli obejrzeć wszyscy, nie tylko
przyjezdni „młodzieżowcy z
Taize”.

A co dalej z wystawą? Jerzy
Łuczak otrzymał kolejne zaproszenie – tym razem z Koła.
Prace artysty są wystawiane w
tamtejszym Domu Kultury. Wydaje się, że wiatraczek szczęścia, stojący w mieszkaniu
artysty na honorowym miejscu
– również jemu zaczyna przyśpieszać życie.
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Rugby przywróciło
nas do życia

R

KAROLINA KASPRZAK

– Na początku było zaledwie sześciu zawodników, ale
dzięki poczcie pantoﬂowej
przybywało ich coraz więcej
_ dodaje Maciej Napieralski.
_ W Szwecji nauczyliśmy się
obowiązujących przepisów
gry, a potem były już treningi. Sali użyczały nam różne
szkoły, placówki, organizacje.

P

o wypadku był najpierw
gniew, złość, potem przyszła bezsilność i obojętność.
Świat miał tylko różne odcienie czerni. Najbliżsi nie wytrzymali napięcia i odeszli.
Nie było pracy, przyszłości
i perspektyw. Dopiero rugby
przywołało uśmiech na twarzach osób niepełnosprawnych na wózkach. Wyszli z
domów, znaleźli zatrudnienie, przyjaciół. Ich życie nabrało sensu.
W sobotnie przedpołudnie,
w sali treningowej Zespołu Szkół Integracyjnych przy
ulicy Żonkilowej w Poznaniu, kilku mężczyzn na specjalnych wózkach wykonuje
karkołomne manewry z piłką.
Ich wyczynom przygląda się
zgromadzona na widowni
publiczność. Trener wydaje
zawodnikom
szczegółowe
instrukcje. Piłka wiruje w powietrzu, jeszcze kilka rundek
wokół sali i zasłużona przerwa.
– Po wypadku sądziłem, że
wrócę do normalnego życia,
ale skok do wody „na główkę”
przekreślił wszelkie nadzieje – mówi Maciej Napieralski,
koordynator Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. – Potem była
równia pochyła, żona odeszła, straciłem pracę, przesiadywałem w domu, nie miałem siły, by dalej żyć. W czasie
pobytu w szpitalu poznałem
Mirka Nowakowskiego, Radosława Kowalskiego, Grzegorza Radońskiego, Jacka Żyłę.
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ysowanie ﬁgur geometrycznych za pomocą wykropkowanych wzorów, tańce,
śpiewanie piosenek na podaną
literę alfabetu, pląsy i zabawy
paluszkowe – to formy prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym na podstawie metody
dobrego startu, opracowanej
w Polsce pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku przez
dziecięcego psychologa klinicznego Martę Bogdanowicz.
Metoda dobrego startu jest jedną z metod rehabilitacyjno-terapeutycznych wykorzystywanych
w procesie wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Stosuje się ją głównie
w celu przygotowywania dzieci
do podjęcia nauki szkolnej, u
uczniów klasy pierwszej jako
pomoc w nauce czytania i pisania, a także w celu usprawnienia
funkcji ruchowych, słuchowych,
wzrokowych, czuciowych i dotykowych. Metoda dobrego startu
jest szczególnie przydatna w
terapii dzieci z dysleksją, autyzmem oraz trudnościami w pisaniu oraz czytaniu.
Ma ona znaczenie proﬁlaktyczno-terapeutyczne i diagnostyczne, gdyż na podstawie obserwacji zachowania dziecka,
analizy trudności występujących
przy wykonywaniu ćwiczeń i popełnianych błędów można wnioskować o przyczynach, rodzaju i
głębokości zaburzeń.
Ćwiczenia powiązane ze śpiewem, muzyką, ruchem i zajęciami plastycznymi aktywizują
i uspokajają system nerwowy
dziecka. Usprawniają koncentrację uwagi, orientację przestrzenną oraz umiejętności językowe.
Zajęcia muszą uwzględniać
indywidualne potrzeby edukacyjne, możliwości i ograniczenia
dzieci. Mimo że wczesny wiek
szkolny bardzo szybko mija a
dziecko staje się dojrzałe, to nigdy nie wygasa w nim potrzeba
ruchu i zabawy dlatego metodę
tę można również stosować u
dzieci nieco starszych.
Rodzicom i terapeutom, którzy chcieliby lepiej ją poznać,
polecam książkę Marty Bogdanowicz „Metoda dobrego startu”,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.

Połączyły nas podobne doświadczenia powypadkowe.
Większości z nas życie napisało podobny scenariusz.
Maciej nie chciał żyć w
zamknięciu i biernie czekać na to, co przyniesie los.
Wspólnie z Mirkiem zaczęli
zajmować się aktywną rehabilitacją. Pojechali na jeden
turnus rehabilitacyjny, potem na drugi, trzeci, zostali
instruktorami.
Przełomem
był wyjazd na turniej rugby
do Szwecji. Przekonali się,
że warto tamtejsze wzorce
przenieść na polski grunt.
Początki jak zwykle nie były
różowe. Brakowało sprzętu,
trzeba było przeprowadzić
szkolenia. Ale udało się stworzyć w Polsce pięć ośrodków
w dużych miastach, które zaczęły wprowadzać rugby w
swoich regionach.

Na pytanie, co rugby dało
niepełnosprawnym, Maciej
odpowiada, że nie sposób
wszystkiego wyliczyć. Na
pewno poprawił się stan ﬁzyczny i psychiczny zawodników, uwierzyli w siebie,
stali się bardziej otwarci,
odważniejsi. Treningi zmobilizowały ich do poszukania pracy w zakładach pracy
chronionej. Kupili własne
samochody, umożliwiające
dojazd między innymi na
treningi. Pogodzili się z niepełnosprawnością.
Na jednym z wózków jeździ były student Akademii
Wychowania Fizycznego, dla
którego sport był całym światem. Wypadek samochodowy
skazał go na inne życie. Długo nie mógł się z tym pogodzić. Najpierw był szpital,
długa rehabilitacja, depresja,
złe myśli. Wszystko stało się
nieważne. Dopiero rugby go
zahartowało, wniosło w jego
życie radość. Grając w drużynie znalazł przyjaźń, zrozumienie, chęć do działania.
Pomimo urazu nurkuje, skacze ze spadochronu, trenuje
dzieci.
Poznańscy rugbiści dwukrotnie zdobyli mistrzostwo
Polski. Jako członkowie kadry
jeździli na Mistrzostwa Europy. Teraz trwają przygotowania do Mistrzostw Świata,
które odbędą się w tym roku
w Kanadzie. Ale nie sukcesy są najważniejsze. O wiele
istotniejszy jest szacunek dla
siebie, wsparcie, przyjaźń,
zaufanie i umiejętność dostrzegania w życiu dobrych
chwil.

BARBARA STACHOWSKA

STRONA

LUTY 2010

25

Bez taryfy ulgowej
Z BEATĄ KUCHARCZYK, ﬁzjoterapeutką, trenerką drużyny koszykarzy na wózkach
w Klubie Sportowym KSN Start Warszawa (zdobywcy tytułu Mistrza Polski)
rozmawia AGATA BYRSKA.
– Jak zaczęła się Twoja
przygoda ze sportem osób
niepełnosprawnych?
– W 2008 roku popłynęłam
na integracyjny rejs po Bałtyku, organizowany przez Klub
KSN Start Warszawa. Załoga
składała się w połowie z osób
z niepełnosprawnością ruchową, natomiast na kolejnym
rejsie, w którym brałam udział,
znalazły się również osoby głuche i niedosłyszące. Byłam pod
wrażeniem ich samodzielności
i wytrwałości zwłaszcza, że na
takich wyprawach dla nikogo
nie ma taryfy ulgowej. Warunki są trudne, potraﬁmy przez
tydzień nie zawijać do portu,
na pokładzie nie ma łazienki, a
jedynie prowizoryczna toaleta.
Nikt nie tłumaczy się niepełnosprawnością, gdy przychodzi
np. konieczność objęcia wachty
w trudnych warunkach pogodowych. Oczywiście, jeśli zadanie przekracza możliwości
ﬁzyczne uczestnika rejsu, nikt
nie ma do niego o to pretensji.
Jacht, na którym pływamy, jest
nieduży, ma 14 metrów długości, dlatego nie ma możliwości
wprowadzenia wózka. Uczestnicy poruszają się po nim na
nogach lub pośladkach.
– Półtora roku temu przejęłaś drużynę koszykarzy na
wózkach. Kim są osoby, które
trenujesz?
– Trenuję mężczyzn w wieku
od 18 do 40 roku życia. Wielu z nich pracuje zawodowo,
mają żony, dzieci. Niektórzy
studiują. Trenuję z osobami
po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, amputacjach, z osobami z mózgowym porażeniem.
Koszykówkę mogą uprawiać
wszyscy, którzy mają tzw. minimum
niepełnosprawności
zlokalizowane w kończynach
dolnych.
– Jak treningi wpływają na
ich kondycję psychiczną?
– Wszystko zależy od sytuacji i momentu życiowego, w
jakim znajduje się konkretna
osoba. Inaczej do treningu podejdzie zawodnik pogodzony
ze swoją niepełnosprawnością,
inaczej ten, który np. niedawno

uległ wypadkowi i jest na początku procesu rehabilitacji. Ci
ostatni potrzebują czasu, aby
oswoić się z nową sytuacją. W
skrajnych przypadkach to trwa
latami, bywa, że nigdy nie osiągają pełnej równowagi. Ogromną rolę odgrywa tu rodzina i
najbliższe środowisko, których
wsparcie jest niezwykle ważne.
Dla niektórych podjęcie działań
sportowych jest kontynuacją
żmudnego procesu rehabilitacji. Jeszcze inni traktują treningi
jako hobby. Bywa, że sport staje
się dla nich sposobem na życie.
– Czy treningi z osobami z
niepełnosprawnością różnią
się od treningów z zawodnikami pełnosprawnymi?
– Motywacja do pracy jest u
nich taka sama jak u osób pełnosprawnych. Na treningach
dają z siebie wszystko, podczas
meczów nie odpuszczają i walczą o każdy punkt. Moja rola
polega m.in. na opracowaniu
strategii i prawidłowym ustawieniu zawodników.
– Uprawianie dyscypliny, o
której rozmawiamy, wiąże się
z koniecznością korzystania z
wózka, przynajmniej podczas
treningów czy turniejów. Nie
wszyscy zawodnicy poruszają
się nim na co dzień. Jak reagują na nową sytuację?
– W społeczeństwie nadal
pokutuje wiele przesądów
związanych z wózkiem inwalidzkim. Panuje przekonanie, że
jeśli ktoś raz na nim usiądzie,
to stanie się coś, co sprawi, że
będzie na nim jeździł. Wózek w
naszym społeczeństwie nadal
oznacza wyrok. Dlatego najlepszym sposobem, żeby zmienić spojrzenie i rozwiać obawy,
jest spotkanie z doświadczonymi zawodnikami. To z reguły
bardzo im pomaga. Myślenie o
osobie niepełnosprawnej jako
przykutej do wózka, bezradnej,
odciętej od świata jest krzywdzące nie tylko dla niej, ale dla
całego społeczeństwa. Pozbawiamy się w ten sposób wielu
ciekawych doświadczeń, które
mogą przynieść spotkania z
osobami z niepełnosprawnością.

– Kto może się zgłosić do
Twojej drużyny?
– Prawie każdy. Mogą to być
osoby poruszające się zarówno na wózkach, jak i o kulach.
Zapraszam także osoby z
porażeniem mózgowym, które poruszają się samodzielnie. W tej dyscyplinie istnieje
klasyﬁkacja, która służy wyrównaniu szans. Każdy z zawodników jest klasyﬁkowany
według punktacji oceniającej
jego sprawność. Najbardziej
sprawny zawodnik może uzyskać 4,5 punktu, a najmniej
sprawny 1 punkt. Suma punktów zawodników całej drużyny, grającej w danej chwili
na boisku, nie może wynosić
więcej niż 14,5 lub 14 punktów
(w zależności od rangi zawodów, w których biorą udział).
Dlatego w rozgrywkach może
wziąć udział zarówno zawodnik np. z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, jak i po amputacji kończyny dolnej.
– Jak zawodnicy reagują
na kobietę – trenera? W tym
sporcie to chyba rzadkość?
– Jestem jedyną kobietą w
Polsce trenującą drużynę koszykarską na wózkach. Na
początku miałam obawy, czy
w ogóle będą chcieli ze mną
współpracować. Szybko się
jednak okazało, że płeć nie
ma tu żadnego znaczenia. Na
boisku obowiązują nas relacje
zawodnik – trener, a poza nim
– czysto koleżeńskie. W obu
sytuacjach traktujemy się po
partnersku.
– O ile dorosłe osoby niepełnosprawne są świadome
znaczenia sportu w ich życiu,
o tyle dzieci czy młodzież takiej wiedzy często nie mają.
Rodzice wożą je z jednej rehabilitacji na drugą, odwiedzają logopedę, psychologa
i to ich zdaniem wyczerpuje
sposoby aktywizacji dziecka.
– Miałam okazję uczestniczyć jako ﬁzjoterapeuta w
obozach dla dzieci i rodziców
organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji,
która zajmuje się wspieraniem osób z trwałymi uszko-

dzeniami rdzenia kręgowego.
Podczas obozów odbywały się
osobno zajęcia przeznaczone dla rodziców i dzieci. Ich
celem jest przede wszystkim
nauka samodzielności, wykonywania czynności dnia codziennego, takich jak ubieranie
się, przesiadanie na wózek czy
pokonywanie na nim barier architektonicznych. Rodzice są
uświadamiani, w jaki sposób
mogą swoim pociechom w tym
procesie pomóc, zdobywają
wiedzę, którą mogą wdrażać
w życie. Z przykrością stwierdzam, że rodzice robią często
dzieciom krzywdę, wyręczając
z podstawowych czynności, nie
ucząc samodzielności. Takim
osobom ciężko się odnaleźć
w grupie rówieśniczej, usamodzielnić, znaleźć w przyszłości
pracę. Dużo łatwiej pozwolić
dziecku pospać godzinę dłużej i w pięć minut ubrać je do
szkoły, niż obudzić wcześniej
i pozwolić zrobić to samodzielnie. Przecież kiedyś nas,
rodziców, zabraknie. Kapitał,
jaki zapewnimy na początku,
zaprocentuje w ich dalszym
życiu.
– Gdzie i jakie dyscypliny
mogą trenować najmłodsi?
– Istnieje Polski Związek
Sportu
Niepełnosprawnych
START, który zrzesza większość klubów sportowych dla
osób z niepełnosprawnością w
Polsce. Mogą uprawiać niemal
wszystkie dyscypliny oparte
na już istniejących sportach
i przepisach, ale odpowiednio zaadaptowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnością,
od gier zespołowych, przez
narciarstwo, do lekkiej atletyki. Najwięcej możliwości dają
lokalne kluby sportowe. Przykładowo w Klubie KSN Start
Warszawa, w którym działam,
można się sprawdzić w takich
dyscyplinach jak: koszykówka,
łucznictwo, pływanie, siatkówka, tenis czy żeglarstwo.
Więcej informacji na stronie
www.ksn.waw.pl lub pod nr tel.
22 826 54 10.
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Aktywny Start Aktywne Życie
W

ciągu pół roku Twoje
życie może się odmienić
dzięki nowemu projektowi
poznańskiego „Startu” wspieranemu przez PFRON.
Sportowe
Stowarzyszenie
Inwalidów START w Poznaniu
zaprasza w 2010 roku osoby z
niepełnosprawnością do udziału
w projekcie Aktywny Start – Aktywne Życie – program kursów
nauki prawa jazdy, instruktora
sportu oraz obsługi komputera.
Projekt skierowany jest do
osób:
 z całej Polski
 z dysfunkcjami narządu
ruchu lub wzroku
 w wieku od 18 do 60 lat
 niepracujących (nie trzeba
być osobą zarejestrowaną
jako bezrobotna!)
 wykształcenie dowolne
(z wyjątkiem uczestników
kursu instruktora, gdzie wymagane jest średnie)
W czasie dwóch 14 dniowych sesji zorganizowanych w
jednym z najbardziej atrakcyjnych – przystosowanych ośrodków wypoczynkowych w Polsce uczestnicy uzyskają nowe
umiejętności
umożliwiające
zatrudnienie lub uruchomienie
działalności gospodarczej bądź
społecznej.
Projekt przewiduje udział
wszystkich kandydatów w
Warsztatach Motywacyjno-Doradczych obejmujących doradztwo zawodowe, oddziaływania
psychologiczne i poradnictwo
prawne.
Warsztaty zrealizowane zostaną w marcu 2010 roku (I grupa chętnych) oraz jesienią (II
grupa) w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Wielspin”
w Wągrowcu (http://www.wielspin.pl/?ido=2265&akcja=reh
– przystosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych i będą
trwały 14 dni. Uczestnicy poza
BEZPŁATNYM zakwaterowaniem i wyżywieniem otrzymają także zwrot części kosztów
dojazdu, będą mieli możliwość
korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych (basen, kręgielnia, sala gimnastyczna). W
trakcie warsztatów otrzymają
też materiały szkoleniowe.
Po ukończeniu Warsztatów
uczestnicy zostaną podziel-

ni przez psychologa, doradcę
zawodowego na trzy grupy i
wezmą udział w kolejnym 14
dniowym bezpłatnym pobycie
w Wągrowcu (maj, czerwiec –
I grupa lub jesienią – II grupa)
mając do wyboru:
– Kurs prawa jazdy kategorii B
– Kurs Instruktora Sportu/Rekreacji Osób Niepełnosprawnych
– Kurs komputerowy

KURS
KOMPUTEROWY:

Dwutygodniowy kurs obejmie
odpowiednio dobrane zagadnienia w zależności od zapotrzebowania i umiejętności uczestników. Przewidujemy poziomy
do wyboru, od podstaw – ogólny
do średnio zaawansowany –
ukierunkowany. Udział w kursie
komputerowym przyczyni się
do zwiększenia kwaliﬁkacji zawodowych, zlikwiduje trudności w komunikowaniu, wpłynie
na zwiększenie samodzielności
a przede wszystkim umożliwi zdobycie pracy. Uczestnicy
otrzymają certyﬁkaty ukończenia kursu.
UWAGA: Kurs jest bezpłatny!

KURS PRAWA JAZDY
KATEGORII B:

Kurs dla osób z dysfunkcją
narządu ruchu trwający non
stop 14 dni i kończący się bezpośrednio po nim egzaminem
organizowany jest wraz ze znaną z audycji telewizyjnych TVN
„SZKOŁĄ AUTO”. Organizator
zapewnia nowe, oprzyrządowane samochody, wysoko kwaliﬁkowanych instruktorów nauki
jazdy. Dotychczas przeprowadziliśmy 3 sesje szkoleniowe.
(Zdawalność powyżej 75%).
Więcej o naszych doświadczeniach na: http://www.szkolaauto.pl/09_05_12_01.php
W kursie mogą uczestniczyć
osoby z niesprawnością narządu ruchu pod warunkiem
posiadania pozytywnej opinii
badań psycho-technicznych dla
prowadzących samochody osobowe wystawionej przez lekarza
medycyny pracy. Badania takie
można przeprowadzić w przychodni badań psychotechnicznych dla kierowców znajdujących w większych miastach.
UWAGA: Koszt 2 tygodniowe-

go kursu i pobytu w Ośrodku
wynosi ok. 4.000 zł – Odpłatność
uczestnika naszego projektu za
kurs wyniesie tylko 500 zł + 150
zł opłata egzaminacyjna.

KURS INSTRUKTORA
SPORTU(LUB REKREACJI) OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Rozporządzenie
Ministra
Edukacji Narodowej określa, że
aby szkolić sportowo lub rekreacyjnie osoby niepełnosprawne,
niezbędne jest posiadanie kwaliﬁkacji co najmniej instruktora
sportu lub rekreacji. Na specjalistów z uprawnieniami instruktorskimi jest w Polsce duże
zapotrzebowanie.
Uzyskane
państwowe uprawnienia umożliwią wykonywanie pracy szkoleniowej zgodnie z Ustawą o
Kulturze Fizycznej. Będzie można uzyskać dyplom instruktorski
m.in. w dyscyplinie BOCCIA najbardziej dynamicznie rozwijającego się sportu adaptowanego
w Polsce. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie co najmniej
wykształcenia średniego.
UWAGA: Koszt 2 tygodniowego kursu i pobytu w Ośrodku
wynosi ok 3.000 zł – Odpłatność
uczestnika naszego projektu za
kurs wyniesie tylko 250 zł.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnione ankiety „Zgłoszenia wstępnego” należy
przesłać jak najszybciej na adres:
Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START ul. Zacisze 2,
60-831 Poznań lub elektronicznie (mail: start@start.org.pl) lub
faxem: (0-61) 8411 059 tel (0 61)
8483-189.
Organizator zastrzega sobie
prawo do ostatecznego wyboru kandydatów. Decyduje m.in.
kolejność zgłoszeń. Wszystkich,
którzy prześlą ankietę poinformujemy w lutym o decyzji dot.
zakwaliﬁkowania do Projektu.
Wszelkich informacji udziela:
Sportowe Stowarzyszenie
Inwalidów „START”
ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań
tel./fax: (0 61) 8483-189
8411-059
e-mail: start@start.org.pl
www.start.org.p

U

rząd Miejski Poznania już
po raz drugi zorganizował
akcję „Zielona Energia”. Tym
razem nowoczesne, energooszczędne świetlówki traﬁły do
klientów Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie.
Ochrona Środowiska z roku
na rok staje się coraz bardziej
palącym problemem. Już nie
tylko Greenpeace i inne organizacje proekologiczne, ale także
poszczególne państwa, a nawet
organizacje międzynarodowe
uczyniły z ochrony zasobów
naturalnych ważny element
własnej polityki. Ochrona środowiska stała się wręcz osobna
polityką, nie mniej ważną od
polityki społecznej czy gospodarczej. Ma edukować, uświadamiać zagrożenia, stanowić
„zielone” prawo.
Jednym z elementów tej polityki jest wprowadzony niedawno w krajach Unii Europejskiej
zakaz sprzedaży tradycyjnych
żarówek stuwatowych i zastępowanie ich mniej energochłonnymi, a przez to bardziej
przyjaznymi dla środowiska
świetlówkami. Wynalazek Thomasa Edisona powoli przecho-

W

dzisiejszym
odcinku
„Znane i nieznane” zapraszamy naszych czytelników na wycieczkę do Nowego
Tomyśla, do Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa – oddziału Muzeum Narodowego
Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie.
Nowy Tomyśl leży w zachodniej części naszego województwa, przy osi WarszawaPoznań-Berlin. Przez gminę
przebiega autostrada A2 i międzynarodowa linia kolejowa
E-20. Nie ma wiec większego
problemu z dojazdem.
W całym kraju Nowy Tomyśl
słynie jako miasto wikliniarzy.
Tradycje te sięgają XIX w., kiedy w te okolice sprowadzono z
Ameryki Północnej specjalne
odmiany wikliny. W mieście
co roku we wrześniu organizowany jest Jarmark ChmieloWikliniarski. Obecnie plantacje
chmielu w okolicach Nowego
Tomyśla obejmują około 90
hektarów, a o jego historii przypomina ekspozycja w miejscowym Muzeum Wikliniarstwa i
Chmielarstwa.
Muzeum powstało w 1985
roku jako oddział Muzeum
w Szreniawie. Na potrzeby
placówki przeznaczono dwa
obiekty:
zrekonstruowany
holenderski zabytkowy budy-
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dzinie, a więc osób najbardziej
potrzebujących. Każda osoba,
prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe, otrzyma
jedną świetlówkę marki Philips.
Gospodarstwa wieloosobowe
otrzymają od miasta po dwie
sztuki. W sumie przekazanych
zostanie niemal 18 tys. urządzeń.
Projekt „Zielona Energia”,
oprócz praktycznych korzyści
dla jego beneﬁcjentów, to jednak
także promocja nowych, przyjaznych środowisku technologii,
a także kształtowanie wśród
poznaniaków postaw proekologicznych. To też edukacja –
zwrócenie uwagi nas wszystkich
na problem ochrony środowiska
naturalnego – w skali mikro i
makro.
Świetlówkowa
rewolucja,
choć nie brak głosów krytycznych, oskarżających czołowych
producentów o silny lobbing
europejskich decydentów, którzy
pragną odzyskać zainwestowane w nową technologię pieniądze (świetlówki dotąd nie były
bowiem zbyt często kupowanym
produktem), jest nieunikniona.

Zielona Energia
dzi więc do Lamusa. Z każdym
rokiem będą znikać kolejno żarówki o coraz słabszej mocy. Te
najsłabsze (15, 25 i 40W) znikną
ostatecznie z półek sklepowych
jesienią 2012.
A czym jest świetlówka, którą
chcąc nie chcąc, będziemy musieli wkrótce „wkręcać” w swoich domach wszyscy? Nazywana
kompaktową lampą ﬂuoroscencyjną, świetlówką kompaktową, lub też po prostu żarówką
energooszczędną, jest rodzajem lampy elektrycznej, której
historia sięga lat trzydziestych
XX wieku. Pierwszą świetlówkę
skonstruował i zaprezentował
publicznie jeszcze w 1939 roku
na wystawie w Nowym Jorku,
niejaki Arthur Compton z General Electric. Jego wynalazek emitował jedynie nikłe bladozielone
światło. Dzisiejsze świetlówki to
już zupełnie inna, zaawansowa-

na technologia. Mogą przybierać
różne kształty i rozmiary, a także,
w zależności od potrzeb, emitować różne rodzaje światła.
To, co w świetlówce najcenniejsze, z punktu widzenia zwykłego zjadacza chleba, kryje się
jednak w jej nazwie. Energooszczędna, a więc przyjazna nie tylko środowisku, ale też kieszeni.
Świetlówka, by dać tyle światła
co tradycyjna żarówka, potrzebuje około pięć razy mniej prądu. Kosztuje wprawdzie więcej
(dobrej jakości urządzenie to
wydatek około 20zł), ale koszty,
przynajmniej teoretycznie, powinny się zwrócić dość szybko.
Większa w stosunku do tradycyjnej żarówki jest także jej żywotność – jak zapewniają producenci świetlówka wytrzymuje
kilka (do kilkunastu) lat pracy.
Oszczędności
przewidywane
są także w skali makro. Według
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Międzynarodowej Agencji Energii na samo tylko oświetlenie
idzie aż 19 proc. całej światowej
produkcji energii elektrycznej.
W te ogólnoświatowe tendencje proekologiczne wpisuje
się, jak widać, również Poznań.
Projekt „Zielona Energia” zorganizowany został po raz pierwszy w roku 2008 przez Wydział
Ochrony Środowiska, tuż przed
grudniową Konferencją Klimatyczną. W ramach tamtej akcji
100 tys. energooszczędnych
świetlówek kompaktowych zostało przekazanych poznańskim
szkołom – uczniom i pracownikom oświaty. Przekazaniu towarzyszyła, podobnie jak i tym
razem, konferencja prasowa
Prezydenta Ryszarda Grobelnego.
Tegoroczna akcja kierowana jest natomiast do klientów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro-

TOMASZ KACZMAREK

(9)

Znane i nieznane

oraz historię uprawy chmielu.
Są tu między innymi maszyny
i narzędzia stosowane w wikliniarstwie, chmielarstwie i
plecionkarstwie oraz wyroby
z wikliny i innych surowców
plecionkarskich, prezentujące
różnorodne formy użytkowe i
artystyczne.

NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA POWIATU POZNAŃSKIEGO I WIELKOPOLSKI

nek mieszkalny z końca XVIII
wieku, który stanowi główną siedzibę Muzeum. Jest on
miejscem prezentacji obydwu
wystaw stałych: historia wikliniarstwa i plecionkarstwa w
Polsce i historia chmielarstwa.
W drewnianym, stylizowanym
budynku, tak zwanym Dworku
Myśliwskim z 1977 roku organizowane są cyklicznie wystawy o różnej tematyce. Jest tu

też stała ekspozycja przyrodnicza. Obydwa budynki otacza
teren o powierzchni 1.75 ha,
na którym znajdują się ekspozycje botaniczne oraz prezentowane są artystyczne formy
przestrzenne z wikliny. Całość
znajduje się na terenie Parku
Miejskiego.
Zbiory obejmują historię
uprawy wikliny, techniki plecenia i wyrobów wiklinowych

FOT. (3X) LECH MROCZKOWSKI

Odrębną grupę nie związaną z proﬁlem Muzeum stanowią preparaty zwierząt i trofea
myśliwskie prezentowane w
ramach ekspozycji stałej. Na
wolnym powietrzu znajduje się
ekspozycja botaniczna, którą
stanowią: salicarium (plantacja ponad siedemdziesięciu
odmian wikliny) i chmielnik
(mała plantacja odmian chmielu).
Jak we wszystkich oddziałach Muzeum Narodowego
Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie
również w Nowym Tomyślu
niepełnosprawni traktowani
są bardzo przyjaźnie i dlatego
warto odwiedzić to miasto wikliniarzy i jego muzeum.
Za miesiąc zapraszamy do
ostatniego już oddziału szreniawskiego muzeum, do Muzeum Młynarstwa i Wodnych
Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu.

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI
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AKCJA CHARYTATYWNA „KONWÓJ MUSZKIETERÓW” W DREZDENKU

Dla świątecznej
radości

K

onwój Muszkieterów to
akcja charytatywna organizowana przez przedsiębiorców, prowadzących sklepy
Intermarche w całej Polsce.
Celem jest niesienie pomocy
dzieciom, osobom niepełnosprawnym i chorym, przebywającym w placówkach
opiekuńczych, szpitalach i
domach dziecka, wszystkim,
którym potrzebna jest społeczna integracja.
Dzięki temu, że sklepy Intermarche najczęściej zlokalizowane są w niedużych miastach,
ich właściciele mają wyjątkową

szansę dotarcia z pomocą do
małych placówek, niejednokrotnie omijanych przez akcje o
zasięgu ogólnopolskim.
W grudniu wyruszył w Polskę
dziewiąty Konwój Muszkieterów. W tym roku zmianie uległ
sposób, w jaki udzielano pomocy wybranym organizacjom.
Dotychczas placówki otrzymywały słodycze, żywność oraz
środki higieniczne. Tym razem
pomoc miała charakter ﬁnansowy, dzięki czemu placówki
same mogły zadecydować, na
co przeznaczyć otrzymaną pomoc.
W drezdeneckim Domu Kultury, czek na kwotę 3000 złotych
dla Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Więzi”, na ręce pani Agnieszki Stroińskiej, wręczyli Małgorzata i
Mirosław Włoch, właściciele
sklepu Intermarche w Drezdenku. Obdarowali też przybyłych
na spotkanie słodyczami i owocami, które sprawiły dzieciakom
dużo radości.
Było przedstawienie ”Renifery
w zaprzęgu Świętego Mikołaja”
w wykonaniu teatru Variete
z Poznania. Zebrani świetnie
się bawili, a na ich twarzach
cały czas gościło zadowolenie

i uśmiech. Takie spotkania
chwytają za serce.
Pracownicy i wolontariusze
Stowarzyszenia „Więzi” docierają do ubogich rodzin, analizują dokładnie ich potrzeby
i dzięki temu pomoc nabiera
konkretnego, indywidualnego charakteru. W niektórych
rodzinach brakuje żywności,
środków czystości, pomocy
szkolnych. Zimą nie ma na
ciepłe buty, kurtki, rękawiczki.
W tej sytuacji pomoc to spełnienie małych marzeń i trochę
nadziei na lepsze jutro.
– Na co dzień często brakuje ludzi, którzy zauważają
problemy innych – mówiła
Małgorzata Włoch. – Jesteśmy zaszczyceni, że bierzemy udział w tej akcji. Dla nas
to wyróżnienie, że możemy
sprawić komuś radość i choć
w niewielkim stopniu uszczęśliwić rodziny.

–J

est ksiądz autorem, realizatorem i producentem
kilku różnorodnych pomysłów
edytorskich. Proszę opowiedzieć o tych dwóch najbardziej
spektakularnych, a mianowicie
o audiobooku „Ojciec ubogich”
i o ﬁlmie „Ksiądz Wincenty”;
skąd w ogóle wziął się taki obszar księdza zainteresowań?
– Jestem kapłanem Zgromadzenia Księży Misjonarzy św.
Wincentego a Paulo, kapelanem
szpitala dziecięcego w Poznaniu
i kapelanem Sióstr Miłosierdzia.
Czasy, w których żył i działał we
Francji św. Wincenty, to przełom
XVI i XVII wieku, a więc czasy
kardynała Richelieu i muszkieterów. Historia życia św. Wincentego była tak barwna, że stała się
treścią wielu powieści historyczno-przygodowych. Na przełomie
2006 i 2007 roku po raz kolejny
sięgnąłem po książkę Wilhelma
Hunermanna „Ojciec ubogich”.
Chciałem przypomnieć sobie
pewne wydarzenia z życia św.
Wincentego. W czasie lektury
zrodził się pomysł, żeby dokonać adaptacji książki i wydać w
formie audio. Nie była to łatwa
praca. Każdy fragment książki
wydawał się być ważny, a tekst
do nagrania ograniczała pojemność płyty CD. W końcu udało mi
się przygotować tekst, który miał
się zmieścić na dwóch płytach

Kolędy
w „Arce”
C

iepła atmosfera, wspólny stół i sympatyczne rozmowy towarzyszyły
mieszkańcom,
asystentom
oraz zaprzyjaźnionym rodzinom Fundacji „Arka”, którzy
w poniedziałkowy wieczór
18 stycznia przybyli do domu
„Arki” przy ulicy Żytniej 34
w Poznaniu na spotkanie
opłatkowe z ks. biskupem
Grzegorzem Balcerkiem.

Niech to będzie dobry przykład dla wielu, jak pomóc rodzinom, które często mieszkają blisko nas. Czasami nawet
na wyciągniecie reki, choć nie
zawsze zdajemy sobie z tego
sprawę.

W spotkaniu uczestniczyła
Dorota Potejko – pełnomocnik
prezydenta Poznania do spraw
osób niepełnosprawnych oraz
Marzena Urbańczyk – przedstawicielka
Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w
Poznaniu. Zaproszeni goście
mogli podziwiać przepięknie
przygotowane jasełka w wykonaniu Jolanty Futymskiej oraz
niepełnosprawnych mieszkańców Arki.

HENRYK KUBISZTAL

KAROLINA KASPRZAK
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Święty Wincenty
ojciec ubogich
Z ks. dr. ZBIGNIEWEM KNOPEM – Misjonarzem Zgromadzenia
św. Wincentego a Paulo rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA
wioną” wersją ﬁlmu zakończyły
się pełnym sukcesem.

1970 roku prowadzimy działalność misyjną na Madagaskarze,
a od 1976 w Zairze. Prowadzimy działalność duszpasterską
na Białorusi, Ukrainie i w Rosji.
Udzielamy też pomocy personalnej innym Prowincjom Zgromadzenia lub diecezjom, w
których brakuje kapłanów, np.
w Austrii, Belgii, Boliwii, Brazylii, Danii, Francji, Holandii, Kongo, Luksemburgu, Niemczech,
Portoryko, USA, na Tajwanie i
Węgrzech. Nasza działalność
w kraju, to praca w duszpasterstwach paraﬁalnych. Otaczamy
opieką duchową Siostry Miłosierdzia. Zajmujemy się formacją duchową i intelektualną kleru zakonnego i diecezjalnego w
seminariach duchownych. Otaczamy opieką duchową chorych
w szpitalach i Domach Pomocy
Społecznej. Powadzimy również
szeroko rozumianą działalność
charytatywną, jak jadłodajnie,
świetlice środowiskowe, opiekę
nad dziećmi z biednych rodzin i
rodzin patologicznych.
– To bardzo dużo i wszystko
w duchu Waszego założyciela
św. Wincentego a Paulo. Dziękuję za rozmowę, a Czytelników zachęcam do bliższego
poznania postaci św. Wincentego i epoki, w której żył. Na
pewno pomogą w tym płyty
zrealizowane przez Księdza.

CD, o łącznym czasie trwania
180 minut. Św. Wincenty otaczał
mnie chyba swą opieką przy realizacji całego przedsięwzięcia.
Bez trudu uzyskałem aprobatę
i wsparcie Eleni, która udostępniła mi swoje studio nagrań.
Wolnym czasem dysponował
też realizator dźwięku Grzegorz
Rzechówka. Nagrania tekstu
podjął się aktor Teatru Nowego –
Waldemar Szczepaniak.
– Czy jest Ksiądz zadowolony z efektu tej pracy?
– Oczywiście! Na końcowy
efekt realizacji tego pomysłu złożył się przede wszystkim talent
pisarski Wilhelma Hunermanna
oraz pomoc i współpraca życzliwych i utalentowanych osób.
Ja, przygotowując adaptację powieści, nauczyłem się jej prawie
na pamieć. Chciałbym, aby płyta

o św. Wincentym a Paulo traﬁła
do szerokiego kręgu odbiorców.
Każdy z nich, poznając św. Wincentego a Paulo nauczy się, jak
wypełniać przykazanie miłości.
– Jak zrodził się i był realizowany ﬁlm o św. Wincentym?
– Była to konsekwencja – dalszy ciąg pracy zapoczątkowanej
adaptacją powieści Hunermanna. Film „Ksiądz Wincenty” w reżyserii M. Cloche powstał w 1947
we Francji. Ja oglądałem go po
raz pierwszy blisko 40 lat temu
w naszym misjonarskim seminarium. Po latach, gdy powstała wersja audio książki „Ojciec
ubogich”, przypomniałem sobie
o nim. Pomyślałem, że dobrze
byłoby odnaleźć kopię tego ﬁlmu
i opracować w wersji DVD. Była
to iście benedyktyńska praca, ale
na szczęście prace nad „odno-

J

WIELKOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

uż od grudnia ubiegłego
roku dzieci i młodzież z
Poznania mogą korzystać
z bezpłatnej ﬁzykoterapii,
hydroterapii, ćwiczeń rehabilitacyjnych, gabinetu masażu,
a także umówić się na konsultacje ze specjalistą. Pod
czwartą trybuną stadionu na
ul. Bułgarskiej otwarto bowiem Wielkopolskie Centrum
Rehabilitacji i Proﬁlaktyki
Niepełnosprawności Dzieci i
Młodzieży.
– Do końca ubiegłego roku
mogliśmy przyjmować tylko
dzieci i młodzież, jednak w
przyszłości planujemy pozyskanie środków na darmowe
zabiegi także dla osób starszych – mówi Jolanta Kolasińska-Wlazło z Polskiego
Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych w Poznaniu,
które już od 12 lat pomaga
osobom niepełnosprawnym i
przewlekle chorym.
Centrum jest w pełni wyposażone i przystosowane dla
niepełnosprawnych. Nie ma w
nim schodów, drzwi są rozsuwane, w łazienkach znajdują
się specjalne uchwyty. Ośrodek posiada też automatycz-

– Gdzie można nabyć płyty
CD i DVD o św. Wincentym?
– Nie ma ich, niestety, w księgarniach. Osoby, które chciałyby
mieć taką płytę, proszę o kontakt
tel. 784 227 414.
– W tym roku przypada 350
rocznica śmierci Świętego. Rok
2010 ogłoszono wiec rokiem
św. Wincentego a Paulo. Na
zakończenie naszej rozmowy
proszę więc powiedzieć jeszcze kilka słów o Zgromadzeniu
Księży Misjonarzy, którego jest
on założycielem.
– Aktualnie Polska Prowincja
Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego to 3 biskupów, 254 kapłanów, 19 kleryków
i 27 Domów Zgromadzenia. Od
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Szansa dla dzieci
i młodzieży
ną wyciągarkę, która pomaga przenieść osobę z wózka
inwalidzkiego do wanien z
hydromasażem. W centrum
znajdują się stanowiska do
magnetoterapii, laseroterapii,
naświetlań, elektroterapii, ultradźwięków, krioterapii, jest
gabinet masażu, pracownia
hydroterapii i sala ćwiczeń.
Ośrodek będzie udzielał kompleksowej pomocy.
– Podstawową funkcją centrum jest rehabilitacja, ale
zapewniamy też konsultacje
lekarzy różnych specjalizacji, np. neurologa, kardiologa,
psychologa, pedagoga. Będzie
też pracownik socjalny, który
doradzi choremu, gdzie powinien się zgłosić ze swoim problemem, i pomoże wypełnić

wnioski do urzędów – tłumaczy Kolasińska-Wlazło.
21 listopada w Galerii Malta
w Poznaniu odbyła się impreza charytatywna, promująca
otwarcie Wielkopolskiego Centrum Rechalibitacjii Proﬁlaktyki
Dzieci i Młodzieży. Było można
posłuchać piosenek w wykonaniu Agnieszki Kubickiej i
Kasi Zielińskiej – dziewczyn na
wózkach. Był pokaz magii w
wykonaniu iluzjonisty Macieja
Pola. Była też wielokrotna mistrzyni Polski i wicemistrzyni
świata w skoku o tyczce Monika Pyrek, która powiedziała:
– Wiem, co to znaczy być
niepełnosprawnym.
Moja
przyjaciółka od urodzenia jest
przykuta do wózka inwalidzkiego, ale to nie zmienia jej

poglądu na życie. Osoby niepełnosprawne bywają często
najlepszymi przyjaciółmi.
Był także pokaz mody z
udziałem osób niepełnosprawnych i pokaz tańca na wózkach.
Wielkopolskie Centrum
Rechalibitacjii i Proﬁlaktyki
Niepełnosprawnych
Dzieci i Młodzieży.
ul. Bułgarska 5/7
60-320 Poznań
Tel. (061) 8687688
Kom. (0) 664447879
poczta@centrum-rehalibitacji.com.pl
www.centrum-rehalibitacji.
com.pl

ROBERT STĘPIŃSKI
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MIMO WSZYSTKO… W PRZYSTANI
Henryk
H
Kubisztal
K

Noworoczne
kolędowanie

DREZDENKO
D

S

ą wydarzenia, których nie
da się zapomnieć, wymazać z pamięci, chociaż byśmy
bardzo tego chcieli. Dramatyczne przeżycia na zawsze
zostawiają w sercu ślad. Ale
najboleśniejszy nawet dramat
z czasem mija – bo taka jest
kolej rzeczy. Krwawiąca rana
zabliźnia się, pamięć o cierpieniu blednie. Życie toczy się
dalej, a po burzy zwykle przychodzi słońce. Staramy się nie
rozpamiętywać przeszłości,
bo w ten sposób tylko byśmy
się unieszczęśliwiali. Czasem
jednak, gdy ktoś poruszy w
naszym sercu czułą strunę,
zagojona już rana otwiera się
na nowo.

J

Zapewne wielu mieszkańców Drezdenka kojarzy Jacka
rowerzystę przemierzającego
codziennie na trójkołowym rowerze ulice miasta i drogi okolic. Swoimi przejazdami jest
jakby wpisany w pejzaż miasta. Jacek urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Choroba powoduje duże ograniczenia sprawności rąk i nóg
oraz zaburzenia mowy. Mówi
niewyraźnie, chwilami niezbyt
zrozumiale. Chore dziecko to
lekcja pokory, dojrzałości i miłości dla rodziców.

Jasełka w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Teatralnego
Magdaleny Kwiatkowskiej.

FOT. (3X) MARCIN BAJEROWICZ

uż po raz piętnasty sympatycy, artyści i przyjaciele
Schronu Kultury Europa w Poznaniu spotkali się na koncercie z cyklu „Mimo Wszystko…
w Przystani”, zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Przystań”
we współpracy z Fundacją
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Tym razem był to wieczór
świąteczno-noworoczny pod
hasłem: „Do Schronu – Hej
Mieszczanie! Kolędować Małemu!”.
Publiczność, jak zwykle, nie
zawiodła. Mimo śnieżycy i zimna 9 stycznia w Schronie Kultury
Europa zabrakło miejsc siedzących. Koncert zapoczątkował
wspólny śpiew kolędy „Cicha
Noc”, do której akompaniował na
fortepianie Waldemar Antczak.
Przepiękne jasełka w wykonaniu
Dziecięcego Zespołu Teatralnego Magdaleny Kwiatkowskiej,
działającego od kilku lat przy
Schronie Kultury Europa, nagrodzono gorącymi oklaskami.
Wystąpiły również osoby niepełnosprawne reprezentujące
Fundację Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”. Pierwszą z nich była
16-letnia Aleksandra Pozorska
z Dąbrowy Górniczej, której
największą pasją jest jazda
konna, muzyka i taniec. Ciepły
i energiczny zarazem głos nastolatki zachwycił publiczność.
Rówieśniczce nie pozostała
dłużna Nikola Klepacz, pochodząca z Karska koło Szczecina, ﬁnalistka I edycji Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki im.
Marka Grechuty. Szczególnie
wzruszyła słuchaczy śpiewana
w jej wykonaniu „Kolęda dla
Nieobecnych” oraz kolęda „Jest
taki dzień”, którą wykonała w
duecie z Olą.
Kolędy śpiewał także Poznański Chór Dziecięco-Młodzieżowy
„Campanelli” pod kierunkiem
Beaty Sibrecht.
Był konkurs kolęd dla dzieci i
dorosłych oraz opłatek artystów,
widzów i wolontariuszy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Przystań”. Patronem honorowym cyklu koncertowego
„Mimo Wszystko… w Przystani”
jest prezydent Poznania Ryszard
Grobelny, a w realizacji tego

Poznański Chór Dziecięco-Młodzieżowy Campanelli
pod kierunkiem
Beaty Sibrecht.

przedsięwzięcia pomaga Urząd
Miasta Poznania, przy wsparciu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolna”, Agencji Artystycznej „Karo” i
Klubu Kawy „Santos”.
Schron Kultury Europa w Poznaniu zaprasza do współpracy
zarówno niepełnosprawnych jak
i pełnosprawnych artystów, którzy chcieliby podzielić się swoim
talentem, możliwościami i umiejętnościami z publicznością.
Bliższe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
(061) 8 31 1662, 0607 067 803 lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej: smolna@smrolna.
poznan.pl, mikrosrk@wp.pl

KAROLINA KASPRZAK

Z dzieciństwa nie pamięta prawie nic. Ojciec zmarł,
gdy był małym dzieckiem. Jest
pochowany na cmentarzu w
Dobiegniewie. Jacek pamięta
tylko, ze miał kręcone włosy.
Zdarza się, że swoim rowerem jeździ na grób ojca do
Dobiegniewa zapalić znicz. Po
śmierci ojca matka ponownie
wyszła za mąż. Jacek nigdy nie
nawiązał pozytywnych relacji
z ojczymem. W „rodzinnym”
domu, w którym było częste
picie alkoholu, kłótnie i bicie,
nigdy nie czuł się bezpieczny
i spokojny. Zajmowali dwupokojowe mieszkanie. Żyli na
granicy nędzy.
Gdy był małym dzieckiem,
chciał mieć swój rodzinny
dom, taki z kochającą mamą
i tatą. Brakowało mu bliskości,
rodzinnego ciepła, tego, co jest
normalne w rodzinie. Często
płakał, nie mógł spać, zamykał
się w sobie. Chciał żeby mama
posadziła go sobie na kolanach, pohuśtała, przytuliła, pocałowała, zanuciła kołysankę.
Było to ciągłe, bezskuteczne
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Jest taka blizna
w moim sercu
żebranie o matczyną miłość.
Siadał pod drzewem rosnącym
na podwórku i marzył, że kiedyś zostanie stolarzem, będzie
miał własny dom, telewizor,
może samochód albo chociaż
skuter.
O matce myśli tylko czasami, ale zawsze z nienawiścią,
winiąc ją za utratę marzeń o
lepszym życiu. Zaniedbywała syna, pomimo że pobierała wszystkie należne Jackowi
świadczenia. Do szkoły lubił
chodzić, pomimo dużych trudności z nauką, bo przebywał z
kolegami i innymi dziećmi, były
rozmowy, zabawy, gra w piłkę.
Nie lubił nauki, bo czytanie, pisanie i matematyka sprawiały
mu trudności. Był dzieckiem
pogodnym i radosnym, chciał
chodzić, biegać i bawić się jak
inne dzieci.
Jednak ze względu na niepełnosprawność nie zawsze
mu się to udawało. Wówczas
denerwował się i płakał. Z
czasów dzieciństwa najmilej
wspomina wyjazd z ciocią na
turnus rehabilitacyjny nad morze do Międzyzdrojów. Dzieciństwo to było dla Jacka zbyt
bolesne doświadczenie, wolałby nie poruszać tego tematu.
Stara się zapomnieć o tym co
za nim.
Teraz Jacek jest uczestnikem
Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie nadspodziewanie dobrze sobie radzi, jest
szczęśliwy, że przebywa wśród
innych. Roześmiana i pogodna twarz świadczy, że orga-

nizowane zajęcia w ŚDS są
ciekawe i interesujące, spędza
mile czas. Cieszy się, że może
uczestniczyć we wszelkiego
rodzaju zajęciach. Lubi stolarstwo i wypalanie w drewnie, ta
praca która go uspakaja.
Jest oddanym kibicem drużyny „Radowiaka” Drezdenko,
pomaga przy organizacji zawodów, pełniąc rolę porządkowego. Daniel (zawodnik trzecioligowego „Łucznika”) często
zabiera Jacka na ligowe mecze
do Strzelec Krajeńskich. Jacek
lubi być doceniany, gdy udaje
mu się coś zrobić, czeka na
pochwały i uznanie otoczenia.
Lubi postawić na swoim. Widać
to po zachowaniu i rozmowach
z rówieśnikami. Jest chłopcem
pogodnym,
uśmiechniętym,
chętnie wykonuje polecenia i
zadania. Nie zniechęca się w
przypadku trudności i niepowodzeń. Jest wytrwały, skromnym i życzliwym. Nie ma osoby,
która by powiedziała o nim coś
złego. Odważnie podejmuje
ryzyko wszelkich działań. Zawsze w życiu wie, czego chce
i stąd pewnie jego bezkompromisowa obrona własnego ja.
Dlatego jest w swoim środowisku autorytetem, szanowanym
i lubianym przez wszystkich.
Teraz prawie od roku Jacek
mieszka na stancji w wynajętym pokoju. Wysprzątane,
czyściutko, wszystko równiutko poukładane. Zaczynają się
pojawiać własne meble, telewizor, mikrofala. Pragnie po-

dziękować wszystkim dobrym
ludziom, których spotkał na
swojej życiowej drodze, a którzy w różny sposób się nim
opiekowali, opiekują, pomagali i pomagają. Tylko jego biologiczna matka nie pokochała
go tak bardzo, jak inne matki
kochają swoje dzieci.
Do takowych zalicza i wymienia swoją świętej pamięci
babcię Marysię, która opiekowała się nim jako maleńkim
chłopcem, aż do pełnoletniości. Ciocię Henrykę, która wzięła na siebie obowiązek opieki i
pomocy (pranie, obiady w soboty i niedziele). W pozostałe
dni tygodnia obiady spożywa
w stołówce pani Ziętek. Panią
Alinę Michalak, pracownika
Szkoły Podstawowej nr 3, która
mu pierwsza wskazała drogę
do ŚDS w Drezdenku i tam go
zaprowadziła. Panią Agnieszkę Onichimowską, pracownika
socjalnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, która pomaga uregulować sprawy rentowe, założyć konto w banku (od tego
czasu wszystkie świadczenia
przekazywane są na jego konto). Panią Małgorzatę Szcześniak-Mroziewicz, która przy
wydatnej pomocy ﬁnansowej
PFRON pomogła kupić upragniony rower. Tym samym spełniło się życzenie Jacka, o którym marzył od dawna. Rower
przy jego niepełnosprawności
ułatwia swobodne poruszanie
się, dojazdy na zajęcia w ŚDS
i zwiedzanie okolicy. Rowe-

rem jeździ już cztery lata. Do
swoich dobrych ludzi zalicza
też panią Agnieszkę Stroińską,
specjalistę pracy socjalnej w
ŚDS, która pomogła znaleźć,
wynająć i urządzić stancję.
Pomogli w usamodzielnieniu
terapeuci ŚDS Aneta Pikć, Krystyna Suszek i Daniel Moroz,
ucząc Jacka posługiwania się
bankomatem, samodzielnych
zakupów, przygotowywania
posiłków.
I choć w jego życiu jest wciąż
dużo niewiadomych, stara się
poukładać swoje sprawy. Jak
twierdzi, nic nie jest w stanie
go załamać, a niepowodzenia
tylko mobilizują do działania.
Odważnie podejmuje ryzyko
wszelkich działań. Zawsze go
intrygowało, jak czuje się człowiek, który wygrywa duży los
na loterii. I teraz już wie, że to
radość, której nie da się opisać.
Ale z drugiej strony pojawia
się coś takiego, jak niepewność. W człowieku tlą się jakieś
wątpliwości, czy to aby nie pomyłka. Wracają wspomnienia
tragicznych wydarzeń, a wraz
z nimi dawny żal i ból. Cierpimy
tak samo mocno, jakby to, co
nas zraniło, zdarzyło się wczoraj, a nie całe lata temu... I nie
ma sposobu, by się przed tym
uchronić, bo przeszłości nie da
się wytrzeć gumką myszką jak
nieudanego rysunku. Blizna w
sercu zostaje na zawsze.
Czasem trzeba usiąść obok i
czyjąś dłoń zamknąć w swojej
dłoni, wtedy nawet łzy będą
smakować jak szczęście. Zawsze należy mieć nadzieję,
że po trudnej chwili szczęście
do nas się uśmiechnie, ludzie
będą serdeczni i mili. Bo jesteśmy na tej ziemi chwilkę bardzo krótką.
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Widzieć sercem
Miłość jest najpełniejszą realizacją tych możliwości, które tkwią
w człowieku.
Jan Paweł II

W

wyniku udziału w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z
dziedziny pomocy społecznej
wybraliśmy warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne, które postanowiliśmy zrealizować w formie teatralnej.
5 listopada 2009 roku odbyła się premiera przedstawienia
„Piękna i Bestia” w wersji unochcąc ratować życie ojca wpada w ręce okrutnej bestii. Czy
piękna pod maską potwora dostrzeże wrażliwego i cierpiącego
człowieka? To opowiadanie o
nadziei, o tym że miłość jest odpowiedzią na wszystkie pytania.
Daje ona bowiem możliwość
poznania drugiego człowieka,
a przez to lepszego jego zrozumienia.
Dlaczego tak często nie potraﬁmy spojrzeć sercem? Ilu z
nas, patrząc oczami, widzi tylko
to, co chce widzieć i słyszy to,
co chce słyszeć?

wocześnionej w wykonaniu
uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Wągrowcu, działającego w ramach Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Chorych, Niepełnosprawnych i
Ich Rodzin „Rehabilitacja”. Nasi
podopieczni odnieśli sukces, na
który bardzo długo pracowali.

FOT. RED. „GŁOSU WĄGROWIECKIEGO” M. KUTKA

„Piękna i Bestia” to jedna ze
znanych legend. Opowiada historię pięknej dziewczyny, która

Mamy nadzieję, że nasze
przedstawienie to dla jego odbiorców szansa zrobienia kolejnego kroku na drodze pokonywania barier w postrzeganiu
osób niepełnosprawnych. Dla
rodzin podopiecznych przedstawienie stało się powodem
do zadowolenia i dumy z osiągnięć ich dzieci, braci czy sióstr.
W ten sposób nasi podopieczni
stali się aktywnymi uczestnikami i twórcami kultury, a nie tylko jej biernymi odbiorcami.

MARIA MALINOWSKA

M

oja przygoda z astmą rozpoczęła się od narodzin
Krzysia. Początkowo nieśmiało postawiona diagnoza astmy
oskrzelowej z czasem okazała
się przytłaczająco prawdziwa.
W krajach Europy Zachodniej
astma dotyka co piątego człowieka. Astma jest chorobą cywilizacyjną, a jej główny czynnik
ryzyka to rozwinięty przemysł,
gęsto zaludnione miasta, powszechna motoryzacja.
Astma to przewlekła choroba
zapalna oskrzeli, jednak to zapalenie nie ma wiele wspólnego
z przeziębieniem. A co najgorsze, potraﬁ trwać latami. Jednak
ludzie z astmą mogą żyć pełnią
życia i przejąć pełną kontrolę nad
swoją chorobą. U wielu osób astma objawia się w postaci suchego męczącego kaszlu i nocnych
bądź rannych duszności.
Ze strachu o Krzysia kontaktowaliśmy się tylko z osobami
z najbliższego otoczenia, nie
wchodziliśmy do marketów ani
do tramwaju, ba nawet windą
baliśmy się przejechać, mając
na uwadze fakt, że jakakolwiek
infekcja wywołuje duszności.
Szybko okazało się, że zupełna izolacja jest niemożliwa czy
wręcz uciążliwa, a wirusy i tak
potraﬁą przedostać się do domu
choćby z odwiedzającą osobą,
która przypadkiem ma katar i
zapomniała o tym powiedzieć.
Napady astmy powodowane
są najczęściej alergenami takimi

Z

espół Tourette’a jest wrodzonym zaburzeniem neurologicznym, które charakteryzuje się występowaniem
licznych tików motorycznych
i głosowych. Zazwyczaj tiki
przybierają łagodną postać, jednak w cięższych przypadkach
symptomem choroby może być
mimowolne przeklinanie albo
wykonywanie nieprzyzwoitych
gestów.
Nazwa zaburzenia pochodzi
od nazwiska francuskiego neurologa i neuropsychiatry Gillesa
de la Tourette’a. Ten wybitny
specjalista podczas swojej pracy
w szpitalu Salpetriere w Paryżu w 1885 roku opisał dziewięć
przypadków tego zespołu.
Obecnie dotyka on pięć na
każde 10.000 osób. Występuje we
wszystkich kulturach i grupach
etnicznych, nie jest uzależniony
od pochodzenia społecznego
ani wykształcenia. Syndrom Tourette’a pojawia się najczęściej
pomiędzy 2 a 15 rokiem życia.
Pierwszymi objawami są zazwyczaj tiki twarzy: mruganie ocza-
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Zwyciężyć astmę
jak kurz, zwierzęca sierść, pyłki,
infekcje bakteryjne czy wirusowe. Napady astmy mogą być też
spowodowane przez silne przeżycia psychiczne, stres, gwałtowne uniesienia, radość, śmiech, a
także prze wysiłek ﬁzyczny. Pyłki
dokuczają wiosną, zarodniki
grzybów jesienią, a kaloryfery
zimą.
Ważne jest również odpowiednie wyposażenie domu alergika.
Wykładziny dywanowe, materace, rośliny doniczkowe, nowe
meble i ostre zapachy związane
z remontem, kurz. Z naszego
mieszkania zaczęły znikać różne
rzeczy: maskotki, kołdry owcze i
baranie, a w zamian pojawiły się
takie rzeczy jak nawilżacz czy
jonizator powietrza. Trudno było
się nam również rozstać z choinką, tak bardzo lubianym przez
nas symbolem Świąt.
By poznać astmę, konieczne
są testy. Na jedną osobę ten sam
alergen działa mocno, podczas
gdy na inną nie. Niestety, Krzysio
do zrobienia testów jest wciąż
za mały. Dlatego tak bardzo
ważna jest obserwacja, co tak
naprawdę z otoczenia, w którym
się przebywa, może być szkodliwe. Szybka interwencja i usuniecie danego alergenu pomagały

nam niejednokrotnie. Zdarzyło
nam się od rana uciekać z bloku
taksówką do babci, bo akurat remontowano okna i malowano je
farbą olejną, którą w całym bloku pachniało intensywnie.
Apteczka alergika: krople do
oczu, aerozol do nosa, wziewne leki rozkurczające oskrzela,
wszystko to towarzyszy nam
podczas każdej podróży. Wędruje z nami zawsze komplet

dokumentów, zeszyt obserwacji
Krzysia i ostatnia dokumentacja
szpitalna. Niezastąpiona jest też
dla nas pomoc pani doktor, która nas prowadzi. Dobroczynne
działanie zmniejszające ryzyko
zachorowania na astmę alergiczną ma odpowiednia dieta.
Dobre królicze mięsko, świeże
owoce, naturalne przeciery przygotowywane zarówno przeze
mnie jak i przez babcię.
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Zauważyliśmy też, że Krzysio
inaczej czuje się na wsi, a inaczej w mieście. Podjęliśmy się
więc leczenia klimatycznego.
Zbawienne dla nas były częste
wyjazdy nad morze czy możliwość kilkumiesięcznego korzystania z działki w lesie.
Jeśli już rozpoznano astmę,
nie oznacza to rezygnacji z aktywności czy życiowych przyjemności. Regularny wysiłek
ﬁzyczny zwiększa pojemność
płuc i pozwala poprawić wydolność organizmu. Rozpoznanie
astmy nie jest wyrokiem, dzięki
osiągnięciom medycyny chory
może prowadzić normalne życie. Astma leczona od początku
prowadzi do sytuacji, w której
chory nie odczuwa żadnych dolegliwości. Nauczyliśmy się również nie bać się lekarza. Szybka
interwencja, zgłaszanie choćby
najdrobniejszych pokaszliwań
niejednokrotnie uchroniły nas od
poważniejszych zachorowań.
Codzienna troskliwa pielęgnacja, spacery, dobra dieta, systematyczne inhalacje, leczenie
klimatyczne, a przede wszystkim
sumienne prowadzenie Krzysia
przez panią doktor B. szybko
przyniosły oczekiwane rezultaty,
a nam dały wytchnienie dzięki
normalizacji codziennego życia
z astmą. Wiele można zrobić dobrego, wystarczy w pełni wziąć
na siebie odpowiedzialność za
dziecko.

EWA HAUKE

Żyć z zespołem Tourette’a
mi, wykrzywianie ust. Z biegiem
czasu pojawiają się tiki bardziej
złożone: oblizywanie się, pociąganie nosem, plucie, uderzanie,
podskakiwanie.
Tik jest nagłym, gwałtownym,
powtarzającym się ruchem lub
wokalizacją. Zaangażowane są
w nie całe grupy mięśni. Osoby z
tikami odczuwają je jako nieodparte. Niekiedy mogą być tłumione przez pewien czas, ale dzieje
się to wówczas kosztem bardzo
dużego napięcia wewnętrznego.
U jednej osoby objawy choroby mogą być łagodne i niekłopotliwe, umożliwiając normalne
funkcjonowanie, natomiast u
drugiej są tak uciążliwe, że powodują znaczne utrudnienia
w życiu chorego. Na nasilenie
tików wpływają: stres, uczucie
niepokoju, zmęczenie, rozdrażnienie, podekscytowanie, a także
niektóre substancje chemiczne

– alkohol bądź inne środki psychoaktywne.
Zespół Tourette’a jest schorzeniem chronicznym i zazwyczaj
trwa całe życie.
W tym czasie tiki mogą się nasilać albo zmniejszać, występują
także okresy remisji czyli czasowego zatrzymania objawów
choroby. Okresy bezobjawowe
nie przekraczają na ogół trzech
miesięcy.
Klasyﬁkacja Amerykańskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego
(DSM-IV) deﬁniuje zespół Tourette’a jako przyczynę wyraźnego
zaburzenia funkcjonowania w
szkole, pracy, w rodzinie i innych
ważnych sferach życia. Jednakże większość osób dotkniętych
zespołem Tourette’a prowadzi
aktywny tryb życia i osiąga wysoką pozycję zawodową. Przykładem jest Dymitr – brat Lwa
Tołstoja (przedstawiony w „An-

nie Kareninie” jako Mikołaj Lewin), zmagający się przez wiele
lat z zespołem Tourette’a, Julius
Bechter – członek popularnej
grupy muzycznej „Tijuana Brass”
czy dr Samuel Johnson – wybitna
postać w literaturze angielskiej,
twórca pierwszego słownika języka angielskiego.
Ostatnio na rynku księgarskim
pojawiła się książka Richarda
Paulsa Evans`a „Podarunek”,
przedstawiająca codzienne życie osoby z zespołem Tourette’a.
Bohaterem jest Natan Hurst, trzydziestoparoletni mężczyzna z
syndromem Tourette’a, pracownik działu ochrony sieci sklepów
muzycznych, który nienawidzi
świąt Bożego Narodzenia. Choinka i prezenty przypominają
mu boleśnie o wydarzeniach z
dzieciństwa. Kolejną zbliżającą
się Gwiazdkę spędziłby zapewne samotnie, gdyby nie zamieć

śnieżna, odwołany przedświąteczny lot i przypadkowe spotkanie z pewną kobietą i jej dziećmi.
Jest to zarazem historia niezwykłego chłopca, który zmienił życie bliskich mu osób, pomagając
im zrozumieć siebie i świat. To
lektura pełna ciepła, zrozumienia i nadziei.
Osoby szukające profesjonalnej pomocy dla siebie lub
najbliższego członka rodziny
dotkniętego zespołem Tourette’a mogą uzyskać wsparcie w
Polskim Stowarzyszeniu Syndrom Tourette’a – Centrum Organizacji Pozarządowych w
Warszawie, ul. Szpitalna 5/5.
Szczegółowe informacje można
również uzyskać w każdą środę
w godzinach 17.00–18.00 pod numerem telefonu: (022) 828 91 28
wew. 147, e-mail tourette@tourette.pl

KAROLINA KASPRZAK
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P

rzy ulicy Podolańskiej w Poznaniu, pod numerem 46,
przed „Monarem”, w sąsiedztwie poligonu wojskowego, w
parterowych, barakowych budynkach, mieści się Ośrodek
Leczenia Uzależnień Zakładu
Opieki Zdrowotnej Poznań Jeżyce, działający w strukturze
organizacyjnej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszeji.
Potocznie funkcjonuje też dawniejsza nazwa ośrodka: „Detoks” – Ośrodek Detoksykacji.
W „Detoksie” dzień rozpoczyna pobudka kilka lub kilkanaście minut po 6.00. Jeszcze
ospali pacjenci w kolejce ustawiają się przed pielęgniarską
dyżurką do codziennego obowiązkowego pomiaru tętniczego ciśnienia krwi. Pierwsze
powitania, rozmowy, dowcipy…
No cóż – dyscyplina być musi.
Mobilizuje organizm do wysiłku i wpaja zamiłowanie do
porządku.
Co bardziej zagorzali palacze
w jesienno-zimowych miesiącach w kurtkach i czapkach
udają się na krużganek za oddziałową jadalnią, by spożyć
poranną im niezbędną dawkę
nikotyny. We wszystkich pomieszczeniach Ośrodka – do
niedawna zwanego oddziałem
– ustanowiony jest bezwzględny zakaz palenia. Kuracji odwykowej od nałogu tytoniowego tutaj nie prowadzi się.
Toaletę i osobiste porządki
wykonuje się w pobytowych
salach wyposażonych w łazienki wraz z prysznicowymi
kabinami. Śniadania i obiady
wraz z opakowanymi kolacjami przywożą tu z zewnątrz.
NFZ-etowskie posiłki są oczywiście skromne, choć głodu po
nich odczuwać nie można. Wyróżniają się obiady – i obﬁte, i
apetyczne, i pożywne! Zupełnie
zdają się nie osolone. Nie każdemu sól służy. Dosolić i dopieprzyć można sobie samemu.
Dwukrotnie w ciągu dnia – w
porze około śniadania i kolacji
– dyżurujący lekarz dokonuje
obchodu sal. Każdy z pacjentów ma możliwość zasygnalizowania aktualnego swego
medycznego problemu lub
poproszenia o dłuższą rozmowę. Oddział nie jest zbyt duży
liczebnie, więc dostępność do
lekarza pacjenci mają całodobową. Plany leczenia weryﬁko-

Z uzależnienia
– w wykluczenie
wane są na bieżąco przez cały
czas ich tutaj przebywania.
Podczas posiłków fachowo
i uprzejmie działające pielęgniarki (wśród których niby
rodzynki w cieście jest dwóch
pielęgniarzy) roznoszą pacjentom leki. Niektórzy otrzymują
je w dość dużych dawkach.
Zdrowotne potrzeby uzależnionych alkoholowo, narkotykowo
lub lekowo zdarzają się liczne
i zróżnicowane. Między śniadaniem i obiadem odbywa się
większość zabiegów zleconych
przez lekarzy konkretnym pacjentom.
Panie salowe – przez niektórych przekornie zwane „salonowymi” – są tu otwarte na potrzeby pacjentów, chętnie z nimi
rozmawiając przy okazji wykonywania służbowych czynności. Niektórzy z nich właśnie
przed nimi więcej się otwierają
niż przed pielęgniarkami, które
może nawet więcej są zajęte
zadaniami otrzymywanymi od
lekarzy. Między pielęgniarkami
i salowymi sprawnie przebiega
obopólne współdziałanie.
Poza zabiegami medycznymi
ciężar kuracji odwykowej spoczywa w Ośrodku na psychoterapii grupowej i mityngach Anonimowych Alkoholików. O ile ta
pierwsza odbywa się pod kierunkiem profesjonalnie do tego
przygotowanych terapeutów,
o tyle mityngi stanowią albo
zebrania kół członków A.A.,
albo też zajęcia dla pacjentów
Ośrodka wolontarialnie prowadzone przez angażujących się
w tę pracę działaczy A.A.
Założenie leczenia uzależnień jest takie, że we wszystkich typach uzależnień – alkoholowym, narkotykowym bądź
lekowym – w grę wchodzą zasadniczo te same mechanizmy
ﬁzjologiczne, psychiczne czy
społeczne. Stąd też właśnie tak
w zajęciach psychoterapii profesjonalnej, jak i w mityngach
A.A. dopuszcza się jednoczesny udział osób z problemami
alkoholowymi, narkotykowymi
i lekowymi.
Zdarzają się jednostki uzależnione i od alkoholu, i od
leków, i od narkotyków. We

wszystkich przypadkach stan
uzależnienia sprzyja rozwojowi
niepełnosprawności ﬁzycznej,
psychicznej i społecznej. Jest
ona mocno odczuwana przez
uzależnionych, choć nie od
razu rozumieją oni jej związek
z substancją uzależniającą: alkoholem, narkotykiem czy lekiem.

lu surowe zakazy, jakie w nim
obowiązują, są trudne do zniesienia. Dobro leczenia wymaga
znacznej izolacji pacjentów od
wpływów zewnętrznego otoczenia. Wiele pacjentów może
mieć trudności w zaadaptowaniu się do tych warunków. Personel ośrodka ma tego pełną
świadomość.

Terapia grupowa i mityngi
umożliwiają głębsze samopoznanie. Analizując sytuację własną i innych, pacjenci wnikają
w mechanizmy ﬁzyczne, psychiczne i społeczne, w których
orbicie oddziaływania sami się
znaleźli i z których sami nie są
w stanie się wyzwolić. Terapia
i mityngi nie służą tylko poszerzaniu własnych horyzontów
poznawczych, lecz płyną z nich
także impulsy do kształtowania
na nowo własnego ducha i osobowości.

Doktor Maria Jeske – lekarz
psychiatra i pediatra zarazem
– jest ordynatorem „Detoksu”.
Wyjątkowe kompetencje lekarskie i organizatorskie łączy z
ogromnym zaangażowaniem
wielkiego serca, jakie wkłada w
swoją pracę.

„Musiałem podjąć kurację
odwykową, bo wieloletnie systematyczne spożywanie i alkoholu, i narkotyku doprowadziło
mnie do tego, że tracę pamięć,
zaczynam źle widzieć i słyszeć”.
„Mam żonę i dwóch dorosłych
synów. Samo tylko znalezienie
się w tym ośrodku sprawiło, że
poprawiły mi się relacje z nimi.
Przecież ja ich kocham…”.
„Ileż razy ja rodzinę własną
okradłem przez wydawanie na
alkohol, nikt tego nie zliczy…”.
„Będąc po porażeniu mózgowym, wszelkie stresy i emocje
przekładają się u mnie na niezborność i mimowolność ruchów. Muszę korzystać z leków
wyciszających. Przez rok stosowałem zaordynowany przez
przychodnię rodzinną clonazepam. Lepiej po nim mówiłem i
luźno czułem się wśród ludzi.
Zawiodły jednak nogi… Dopiero
od zaprzyjaźnionego neurologa
wiem, że jest to lek zupełnie dla
mnie niewskazany – przeciwpadaczkowy i silnie uzależniający… Zalecił terapię w poradni
leczenia uzależnień”.
Ośrodek leczenia uzależnień
jest bardzo specyﬁcznym typem
oddziału. Z żelazną konsekwencją muszą być przestrzegane
zasady regulaminu. Dla wie-

– Uzależnienia – powiada –
są dziś przyczyną wykluczenia
społecznego wielu ludzi. Coraz
większej ilości osób potrzebna
jest pomoc. Udało się zmontować stabilny i wzajemnie rozumiejący się zespól. Czy jednak
podołamy rosnącym zadaniom
i piętrzącym się trudnościom, z
którymi przychodzi nam się borykać w prowadzeniu naszego
Ośrodka?
Pani ordynator Marii Jeske i
jej mężowi Błażejowi Jeske, jednemu z pracujących w Ośrodku
psychoterapeutów – podobnie jak wszystkim zatrudnionym tutaj i współpracującym
z Ośrodkiem lekarzom, terapeutom, pielęgniarkom i pielęgniarzom, paniom salowym
(„salonowym”) oraz pracownikom obsługi technicznej i
administracyjnej, z głębi serca
składam – w imieniu redakcji
„Filantropa” – podziękowania
i życzenia sprawnej i owocnej
pracy, pomimo pokaźnych i na
ogół dobrze znanych trudności, przeżywanych w ochronie
zdrowia w Polsce uzależnionej
od kontraktów z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
P.S.: Pani mgr Elżbiecie Sobkowiak – pielęgniarce Ośrodka,
absolwentce pedagogiki Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w
Poznaniu – winien jestem słowa
głębokiej wdzięczności za serce,
pomoc i życzliwość, jakich od
niej doznałem podczas pobytu
w Ośrodku w dniach od 15 do 28
listopada 2009 roku.
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iłość, erotyzm, śmierć,
tęsknota, lęk – to wątki,
które zostały wyeksponowane w pracach pod nazwą
„Tangram”,
wystawionych
w Galerii „tak”. Tym razem
spotkało się siedem męskich
osobowości, zafascynowanych istotą ludzką. Tego, co
jest w niej najciekawsze, porywające i urzekające.

WYSTAWA W GALERII „TAK”

Erotyzm, śmierć, lęk
tografował ludzi, którzy odsiadują dożywocie za morderstwa. Wiedzą, że nigdy
nie wrócą do normalnego życia. Wytatuowani od stóp do
głów motywami religijnymi
chcą wykrzyczeć, zamanifestować w ten sposób swoją
wewnętrzną transformację.
Ich ciało stało się więc żywym
środkiem przekazu.

Siedmiu artystów: Adam
Dembiński, Kazimierz Cycoń,
Marian Henel, Jacek Markiewicz, Jacek Malinowski, Paweł
Mysera i Włodzimierz Rosłon
– pokazuje świat w sposób
niezwykle zaskakujący. Pełen
złożonych myśli, zawirowań,
nieodgadnionych symboli i
przenośni. Wystawa jest odpowiednikiem
podobnego
wydarzenia w 2008 roku, poświęconego kobietom, poruszającym wspólne wątki w
swojej twórczości.

W Galerii „tak” zgromadzono wybrane prace, ale za to
wyjątkowe i zawierające głęboką treść. Doskonale oddają
one pragnienia, marzenia, dążenia artystów.

ANNA WIERZBICKA

– Początkowo gobeliny te
budziły zażenowanie i zgorszenie, dlatego umieszczono
je w piwnicy – mówi Anna
Leonowicz, szefowa Galerii
„tak”. – Dopiero niedawno zyskały akceptację. Uratowano

FOT. (5X) GALERIA „TAK”

Tym razem dwóch współczesnych artystów: Paweł
Mysera i Jacek Malinowski,
wykorzystują do prezentacji
swoich dzieł ﬁlm, natomiast
artyści Art Brut pozostali przy
tradycyjnych formach tworzenia. Panuje przekonanie,
że twórcy „artbrutowi” tworzą
bezreﬂeksyjnie, że nie włączają myślenia, nie używają
symboli. Tezę tę obala Adam
Dembiński,
przedstawiając
zegar z kukułką, która trzyma
w dziobie rybę. Podobne reﬂeksje wzbudzają jego prace
łączące noże z krzyżami.
Bardzo interesujące dzieła
stworzył Marian Henel, autor
gobelinów i fotograﬁi, które
wraz z rysunkami na papierze milimetrowym stanowiły
rodzaj szkiców. Znany jako
„Lubieżnik z Branic” i „Maniuś”
koncentrował się bardzo mocno na erotyzmie. Gdy traﬁł do
zakładu psychiatrycznego, z
trudem nawiązywał kontakty z
ludźmi i dlatego koncentrował
się na sztuce. Fascynowały go
otyłe kobiety, które uwieczniał, tworząc gobeliny. Eksponował potężne uda, monstrualne momentami brzuchy,
mocne ręce. Z trzynastu gobelinów, dziesięć znajduje się
w posiadaniu Samodzielnego
Wojewódzkiego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych imienia Księdza Biskupa
Józefa Nathana w Branicach.
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je, zanim nie zniszczyły ich
mole.
Podobne motywy kierowały
twórczością Kazimierza Cyconia. Urodzony w Piwnicznej w
wieku 21 lat zaczął chorować
psychicznie. Mieszkał samotnie na poddaszu, z dala od
ludzi. Od 1973 do 2004 roku
przebywał w Domu Pomocy w

Owczarach. Tam rozpoczęła
się jego przygoda ze sztuką
art brut. Stosował głównie
ołówek i gwasz.
Gobeliny mogą przypominać także wytatuowane
ludzkie ciała. Przykładem są
zdjęcia Jacka Markiewicza,
który wykonał je w Zakładzie
Karnym w Płocku. Artysta fo-
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TYTUŁOMANIA
W dzieciństwie
Pasł krowy,
Dziś – szlachcic
Herbowy.

Fraszki
MAKIJAŻ

MAGIA I POLITYKA

Pic
Lic.

Walka o władzę?
To magika triki:
Wyciąga z kapelusza
Wciąż te same króliki.

PRZYSTANEK
Czekanie
Aż stanie.

JAK PRZEŻYĆ?

PATRIOTA
O tyle,
Za ile.

RAMOL
Kobiety?
Niestety!

To pytanie niejednemu
Spędza sen z powiek:
Jak ma dziś przeżyć
Porządny człowiek?

AWANS
Matołek
Na stołek.

PANNA
Dama
Nie konsumowana.

ZDUMIONA

PO WYBORACH

O Boże!
Może!

Obiecywali
I znów wykiwali.

MARZYCIELE
Chociaż romantyzm
Dzisiaj nie w modzie,
Budują domki z kart
I zamki na lodzie.

WOLNOŚĆ
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Najwięcej wolności
Mają Polacy
Ci najpracowitsi…
Pozwalniani z pracy.

PORĘCZENIE

PORĘCZENIE

Z dwóch części się składa
Nawet i legenda:
Dla jednych to mędrzec,
A dla drugich – menda.

Poszli mu na rękę
– Temu od dyrdymał.
I potem ich wszystkich
Mocno w garści trzymał.

Fraszki

Z pastelowych aluzji
Aleksandra Wołosa.

RE-FORMACJA

INNOWACJA

Oto jak wygląda
Kraj zreformowany:
To, co było w formie,
Mają obce pany.

Idzie nowe,
A na czele
Z PRL-u
Duperele.

ALIENACJA

WOLNOŚĆ

To, co narodowe,
I swojskie, i sielskie,
Knoci społeczeństwo
Nam obywatelskie

To u nas
Się wszystko zaczęło.
I potem się wszystko
Zacięło.

MIŁOŚĆ

ZADZIORNOŚĆ

Nie jedno ma imię,
Gdy dużo się kocha:
I żonie – Marycha,
I kochance – Zocha.

Nie czas radzić
O ogładzie,
Gdy już zadra
Siedzi w zadzie.
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Niech grajom wew Pietrucha
W

iaruchna zez Cierpiyngów zażundała, żeby
hazard był precz. Styndy tyż
zwołalim Komisjom Śledczom. Komisja była jednoosobowo, żeby nie było powiunzań. Przewódniczuncym
i czonkiem zrobili Perukorza.
Istny był łysy, a rozchodziło sie, żeby onymu nie spod
włos z głowy.
Niewiada było, gdzie by tu
prowadzić obrady. Wew połowie drogi miyndzy Kcyńskom
Łatom a Cierpiyngami jestta
smyntorz Piotra i tam zaczli
narady. Mieli pracować wew
dni pochmurne, żeby nie rzu-

ciło sie na istnych jakiesiś
olśniynie.
Wiaruchna zaczła się przyznawać, że wew czterdziestym
piuntym nawieźli szafów zes
jednorynkimi bandytami zes
szabru. Wew szaﬁe stawoł Stachu Wiatrakorz, wyciungoł pazure, broł bejmy i nie wydawoł
reszty. Perukorz zarzudndził,
że szafy przerobiom i bydom
grać na pyry. Ćpnie do środka
dejma na to kartoﬂiszek, a wyleci onymu połny kosz pyrków.
– A czy można bydzie groć
wew boche? (gra w karty).
– Urzyndowo nie, ale kto gro

wew sklepie (piwnicy), to jest
istnych sprawa. Mo to wejść
wew życie wew 2025 roku.
Świadki wszystkie się wyklamkowali od płatnyj protekcji.
Emenryt Chrząszczyk chciał
protestować, ze wszystko wiaruchna to komple Perukorza,
ale jak zaś kozali, żeby istny
kiknył na słupki popularności
komisji, toi emenryt się zamknył.
Zaś Perukorz ogłosił, że do
hazardu nie zaliczo sie gra
wew Pietrusia i trzebno ino
wew niom grać zes bochrami.
I tak bez niecołkie dwie go-

WSPOMNIENIE Z PRL-U

K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

O

d godziny pracowała popołudniowa zmiana, gdy
Pawlikowski wrócił z obchodu
sal produkcyjnych. Robił to codziennie od lat jako kierownik
wydziału przędzalni. On też
odczuwał upał lipcowego dnia.
Usiadł za biurkiem, nalał do
szklanki „Mirindy” i niemal z
rozkoszą zaczął pić.
Lubił spokojne chwile na początku zmian. W tym czasie
zwykle nikt nie przeszkadzał,
pracownicy zajęci byli tym, co
zostawiła poprzednia zmiana.
Myśli skupił na działce, którą
miał w ogrodach działkowych
Alby przy ulicy Świętojańskiej.
W wyobraźni widział pomidory,
które zaczęły dojrzewać. Obiecał odwiedzić go kolega z sąsiednich działek „Lnu”.
– Panie kierowniku – wyrwały go z zadumy nieśmiałe słowa
Józeﬁaka, mistrza działu przędzarek, który trzymał w wyciągniętych rękach coś zawiniętego
w gazety.
– Co tam, Stasiu? – zapytał z
niechęcią Pawlikowski.
– A to, panie inżynierze! – Józeﬁak położył na biurku zawiniątko i rozpakował je. Ukazał
się karp w początkowym stadium rozkładu z kartką, którą
przypięto szpilką.
– Co to jest?! – zdziwił się
Pawlikowski.
– Maﬁa, panie inżynierze! Maﬁa mi to położyła na biurku! Niech
pan kartkę przeczyta – Józeﬁak
wskazał ją drżącym palcem.

Maﬁa w Albie
– Józeﬁak, ta ryba dla ciebie,
abyś pamiętał – odczytał głośno
kierownik.
– I co?! Czy to nie maﬁa? – w
głosie Józeﬁaka był strach.
– Czy ja wiem? – zastanawiał
się głośno Pawlikowski. – W każdym razie to zagadkowe. Ale…
Nie dokończył, bo nagle
wszedł pierwszy sekretarz POP
PZPR Józef Józeﬁak, brat Stanisława.
– Z tym coś trzeba zrobić – powiedział pierwszy sekretarz.
– Dobrze! – Pawlikowski ruszył wąsikami jak zawsze, gdy
się czymś zdenerwował. – Co wy
z tą maﬁą? U nas, w kraju, gdzie
czuwa esbe?...
– Ale gdy maﬁa kogoś ostrzega, to właśnie rybę mu podrzuca
– przerwał Stanisław.
– To jakaś paranoja! – wybuchnął Pawlikowski. – Skąd
pewność, że to maﬁa, a nie głupi
żart?!
– Przedwczoraj oglądałem
amerykański ﬁlm, maﬁa tak zrobiła, a potem faceta zastrzelili…
– Stasiu, puknij się w łeb, Polska to nie ﬁlm amerykański! – Tu
Pawlikowski roześmiał się i zapytał sekretarza: – A wy, Józeﬁak,
co na to?
– No cóż – Józek zamyślił się.
– Może rzeczywiście kogoś z naszej góry powiadomić? Może na
początek Komitet?
– Jak chcesz, to powiadamiaj,
ja to załatwię po swojemu. A teraz idźcie już, bo nie mam czasu
na pierdoły – odrzekł Pawlikow-

ski głosem człowieka, który nie
znosi sprzeciwu.
– Domyślam się, czyja to sprężynka – szepnął do siebie, gdy
wyszli.
Podniósł słuchawkę telefonu,
wykręcił numer i po chwili odezwał się:
– Proszę, aby panowie Grzesiak i Antczak natychmiast przyszli do mnie.

*
– Panowie, proszę, abyście mi
wyjaśnili, co oznacza ta ryba,
którą Stasiek Józeﬁak znalazł na
swoim biurku? – zapytał Pawlikowski, gdy Grzesiak i Antczak
staęli przed nim.
– Jaka ryba? My nic nie wiemy
o jakiejś rybie. On nam ciągle
chrzani, jakie to ma wspaniałe
połowy z wędkowania – odpowiedzieli mistrzowie niemal jednocześnie.
– Macie mnie za naiwnego? –
Pawlikowski uderzył się dłonią w
czoło. – Za takiego, który uwierzy, że na Saharze śnieg pada?
Ja was znam jak swoje dziesięć
palców! No, jak było? Bo ja w
działanie maﬁi amerykańskiej w
Polsce w tym ustroju nie uwierzę!
– No nie wiem – Antczak
uśmiechnął się ﬁluternie. – Jeszcze nie tak dawno zbieraliśmy
po polach w czynie społecznym
stonkę amerykańską…
– No tak – przyznał Pawlikowski. – ale stonka chyba się w maﬁę nie przemieniła?

dziny było po hazardzie. Niewiada, czy byłoby jakiesiś uroczyste zakóńczynie, ale któś
zapukoł wew drzwi grobowca
od środyszka, winc wszystkie
się rozpryśli. Rzykomo był to
taki ochlapus, co wloz tam,
żeby ponynać (podrzemać),
a jak słyszoł, że godajom, to
chcioł wyliźć lołs.
Niech Wos wiaruchna strzygom dobre duchy przed komisjami, co przeliwajom zes pystygó wew próżne.
DO NASTYMPNYGÓ NIEBAWEM

WOSZ BOLECHNEK
ZES CIERPIYNGI HILLS

– Kto to może wiedzieć –
mruknął Grzesiak.
– Dosyć. Mówcie wreszcie, o
co tu chodzi. Nie mam czasu na
dalsze pogaduszki.
– Pan też miałby dość jego ględzenia, jakie to ryby na wędkę
łowi – Antczak rozpoczął wyjaśnienia. – Albo o amerykańskich
kryminałach. W tej Ameryce to
chyba się zakochał. Ciekawe, czy
jego braciszek, towarzysz sekretarz, też jest taki. Czerwony miłośnik Ameryki…
– Dajcie mu spokój – uciął
Pawlikowski. – Co z tą rybą?
– Jego gadulstwo o połowach
i kryminałach podsunęło nam
pomysł, że gdy podłożymy mu
zepsutą rybę, jak to robi maﬁa, to
może przestanie nas zanudzać.
– Nie dziwię się wam – Pawlikowski udawał powagę. – Pomyślę o dodatkowym zajęciu dla
waszej trójki, bo chyba za dużo
czasu macie na głupoty. Idźcie
już do pracy…
Po wyjściu mistrzów Pawlikowski roześmiał się w głos.
– Nie wiem, czy śmiać się,
czy płakać – mówił do siebie. –
Jak pracować z takimi ludźmi?
Amerykańska maﬁa w Polsce!
Jakbyśmy swojej nie mieli! Skoro
towarzysz sekretarz upewnia w
takim przekonaniu swojego brata? Oj, Polsko, marną przyszłość
widzę dla ciebie. Dziwić się dzieciom, skoro dorośli…
Nie dokończył, bo nagle w
drzwiach pojawiła się pani Helenka z biura.
– Stało się coś panu, panie kierowniku? – zapytała z troską.
– Już dobrze, pani Helenko.
Maﬁa już nam nie zagraża.
– Jaka maﬁa? Panie kierowniku…
– Amerykańska!
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T
Wieczorek
W
PPOZNAŃ

9 WRZEŚNIA
Dzisiaj dałam Mai odetchnąć.
Poprosiłam, by nie martwiła się
o mnie i przyszła dopiero wieczorem. Dobrze się stało, bo ja
obudziłam się o jedenastej. Wygodnie mi się tutaj śpi.
To może wydać się zabawne, bo w ciągu dnia samochody
trąbią i jest ruch, jak na stolicę
przystało, a wieczorem cisza jak
makiem zasiał, przynajmniej tu,
gdzie mieszkam.
Sąsiad chyba ma pianino, bo
słyszę czasem palcówki.
W dzień za oknem bawią się
dzieci i wsłuchuję się w język
gruziński. Chłopcy urządzają bitwy, a dziewczynki towarzysko
pogadują na ławce.
Podobają mi się podwórka w
Tbilisi. Są wybetonowane jak u
nas, ale prawie na każdym widzę olbrzymie drzewa i dachy
z winogron. Nasze, niestety, są
betonowymi studniami, przynajmniej na starym mieście. Na tbiliskich podwórkach są ławeczki
i stoliki, które okupują głównie
mężczyźni. Graja w różne gry.
Mama wspominała, że tutaj popularna gra to Nardy i że istotnie
grają w nią tylko mężczyźni.
Na podwórkach rosną jeszcze
hibiskusy i teraz kwitną, osiągają wielkość drzewek.
Roślinność jest taka jak nasza,
no, może oprócz kliku drzew, ale
pozostałe są mi znane, tylko
większe, jak na przykład akacje.
Są szersze i bardziej zielone. Zielony chwaścik, chyba asparagus,
wisi na wysokości mojej głowy
z murku ulicznego, kiedy idę na
Banu i też jest dwa razy taki jak
u nas.
Dzisiaj na Banu znowu niespodzianka.
Wczoraj rozebrałam się do kąpieli, ale pomyślałam, ze może
tutaj jakiś strój obowiązuje, wiec
dzisiaj częściowo się ubrałam.
Tymczasem moja siarkoterapeutka przyszła do mnie naga.
W sumie to jej się nie dziwę,
siarki niszczą ubranie i biżuterię,
najlepiej być na Adama, a właściwie na Ewę.
Kobieta zrobiła mi taki piling,
że chyba zdarła starą skórę. Ale
dobrze, nawet nie pisnęłam.
Czułam, jak krew mi krąży i po
zabiegu spokojnie odpoczęłam
w komnatach, moim zdaniem,
wezyra. Były tu najrozmaitsze

(3)

Gruziński blog
wzory wschodnie na ścianach
i suﬁcie, ułożone z płytek ceramicznych.
Nie ma to jak być Szeherezadą. Czułam się jak najstarsza
żona Wezyra, bo każdy mi usługiwał.
Wracając do domu zobaczyłam ciekawie przyozdobione rolety witryny sklepu z dywanami.
Fresk rozciągał się wzdłuż nasady i przedstawiał scenki rodzajowe z życia dziewiętnastowiecznej Gruzji.
Posiedziałam chwilę w parku,
by moja skóra wchłonęła siarkę
i powędrowałam w górę na sjestę.
Wieczorem pospacerowałam
sobie po ulicy Rustawelego. To
jedna z głównych, szerokich
ulic w Tbilisi. Przy niej stoją najważniejsze budynki, przepięknie
oświetlone.
Fontany pobłyskują złociście
w tym oświetleniu. Ma się wrażenie, jakby złoty kruszec spod
ziemi tryskał w górę.
Gruzja nocą ma niepowtarzalny urok. Noc jest czarna i atłasowa jak z reklamy pervolu
Ciepła o tej porze roku, ale nie
duszna. Gruzini nazywają jesień
pora barhatową. Jest tak delikatna jak dotyk kaszmiru.
Powędrowałam do kawiarenki internetowej, w której byłam
jedyną kobietą. Po drodze mijałam ludzi młodych i starych. To,
co słyszałam o Gruzji, mogłam
na żywo zweryﬁkować.
Tu w Tbilisi nie zauważyłam jakiegoś specjalnego typu
urody, śródziemnomorskiej czy
wschodniej. Kobiety przeważnie
są ładne, ale bardzo zróżnicowa-

ne, wiele z nich mogłoby uchodzić za Polki, Czeszki, Francuski.
Jest może jedna wspólna cecha:
większość ma wyraźnie zarysowane brwi i duże oczy, stosunkowo blisko osadzone. Podobne
twarze mają Grecy czy Hiszpanie. Oprócz blondynów, często
widywałam osoby niebieskookie o kruczoczarnych włosach
i jasnych cerach. Wyróżniali się
ludzie o smagłej cerze, czarnych
włosach i dużych brązowych
oczach.
Kobiety w ciągu dnia widywałam głównie z dziećmi: za rękę
albo w wózku, kroczące do sklepu, czasem rozmawiające z sąsiadką na rogu ulicy i znikające
za chwilę. Natomiast bez przerwy widziałam mężczyzn. Gdyby
mnie ktoś zapytał, co robią mężczyźni w Gruzji, odpowiedziałabym bez wahania: siedzą. Przed
domem, sklepem, albo w parku
z innymi mężczyznami. Prawie
na każdym przydomowym podwórku jest miejsce ze stolikiem
i ławeczkami, na których siedzą
mężczyźni. Siedzących kobiet
nie widzę. Odwrotnie niż u nas:
na ławkach często widać babcie
lub młode matki z dziećmi.
U nas w parkach siedzą też
żule, czyhający na torebkę lub
portfel. W Tbiliskich parkach
czuję się bezpieczna, tu siedzą przyzwoici mężczyźni. U
nas przed południem przeciętny mężczyzna jest w pracy lub
robi coś dla domu i zostaje mu
wieczór na siedzenie. Niestety,
większość Polaków siedzi przed
telewizorami.
Najbardziej ubawił mnie
widok mnicha, który siedział
naprzeciwko swojej cerkwi z
zadbanym wewnętrznym ogro-

dem. Mnich wolał jednak siedzieć w męskim towarzystwie
naprzeciwko. Zapytałam Maję:
on spowiada lub prawi kazania
przygodnym? Jednak Maja nie
bardzo wiedziała. Chyba po prostu sobie siedział.
Nie podobają mi się mężczyźni siedzący. U mnie na wsi pod
Poznaniem też mam kilka gatunków sąsiadów. Ornitologów,
czyli takich, co siedzą pół dnia
i obserwują gołębie, oraz tych,
którzy ciągle cos dłubią na swoich posesjach. Obserwatorzy
przyrody podpierają chatę kołkiem, a u tych drugich gospodarstwa kwitną.
W Gruzji jest też wiele do zrobienia. Przepiękne domy wymagają remontów. Gdyby tak panowie, zamiast siedzieć, wzięli
pędzel do ręki, może byłoby
szybciej. Jednak mi łatwo oceniać. Jestem w porze kaszmirowej, a latem upał podobno jest
niemiłosierny. Trudno w takiej
temperaturze pracować.
Panowie z wyglądu też są różni. Wielu z nich przypomina naszego Grigorija z „Czterech pancernych”, inni są blondynami.
Wszyscy wydaja się rozmowni.
Okazują dużo szacunku starszym, i to także ludzie młodzi,
co w krajach europejskich nie
jest takie częste.
Natomiast w stosunku do kobiet i osób niepełnosprawnych
nie są zbyt uprzejmi.
Ja mam kulę, która nie ma zabezpieczenia na łokciu. Wiem,
powinnam już dawno o to zadbać, bo bardzo często, kiedy
robie zakupy, upada w najmniej
oczekiwanym momencie.
W Polsce na ogół, zanim się
obrócę, zawsze ktoś mi ją podaje, aż mi głupio. Tutaj zdarzyło
mi się już parę razy z nią rozstać,
lecz podały mi ją tylko kobiety. W
kawiarence internetowej, nim
ulokowałam się odpowiednio,
kula leżała parokrotnie na ziemi.
Żaden z panów się nie ruszył.
Ale internauci potraﬁą się tak
zespolić z ekranem, że nawet to
rozumiem.
Mimo że nie jestem oczarowana mężczyznami, to przyznaję, że widywałam ich z dziećmi.
Zajmują się nimi troskliwie. W
Starej Tbilisi jest zawsze pod
górkę. Nie widziałam, by kobieta
niosła dziecko.
cdn.
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iędzy nimi też zaczęło się
wszystko psuć. Tomasz,
bywało, nie przychodził na
noc do domu, twierdząc, że
z bratem, którego zwolnili z
kolei, angażują się do jakichś
dorywczych prac przy rozładowywaniu wagonów.
Często więc zostawała sama
z dzieckiem w nocy i pełna
rozpaczy widziała przed sobą
czarną przyszłość. Patrząc w
lustro zauważyła, jak bardzo
zmieniła się, zbrzydła, zestarzała. Krzyś do tego często
chorował, miewał biegunki.
Huśtając dziecko, które więcej
krzyczało jak spało, wracała
myślami do nie tak dalekiej
przeszłości, kiedy to wszystko
było jeszcze przed nią. Dużo
myślała o Janku. Czy jest teraz
w swoim gospodarstwie koło
Żywca, czy wrócił z wojny.
Nie
wierzyła
własnym
oczom, gdy któregoś dnia listonosz przyniósł jej list od
Janka. Na szczęście Tomka nie
było w domu, bo na pewno list
ten by porwał, nie dając jej nawet do przeczytania. Mimo całej biedy był nadal o nią bardzo
zazdrosny.
„Szanowna Pani Magdo”…
Pani Magdo? Nigdy do niej w
ten sposób nie pisał, ale widocznie orientował się, że ten
list przeczyta jej mąż. Pisał o
tym, że wrócił z wojny, że był
w niewoli, że wiele wycierpiał. Pisał w podtekstach, że
wszystkie rany, jakich doznał
w okresie wojny, zagoiły się, a
tylko jedna jeszcze bardzo boli.
Ale że mniej go będzie boleć,
gdy napisze mu, że u niej jest
wszystko w porządku, że jest
szczęśliwa. Gorąco prosił o
list, choćby tylko jeden, i odpowiedź na zadanie pytanie.
Madzia wycałowała list, potem schowała, aby przypadkiem nie znalazł go Tomasz.
Często do niego wracała, aż
któregoś dnia postanowiła
odpisać. Skreśliła kilka słów,
w których nie ujawniła całej
swojej sytuacji. Nadmieniła, że
ma synka, który choruje, dużo
obowiązków, i że właściwie źle
jej nie jest. Jeszcze raz prosiła
o przebaczenie i życzyła mu
prawdziwego szczęścia, o ile
takie jest na świecie.
Widocznie to „prawdziwe
szczęście” spowodowało, że
odpisał jej zaraz. „Ja nie mam

Pani Jadzi co przebaczać. Każdy wybiera to, co ma najlepsze do wyboru. Bywa, że się
zwyczajnie pomyli. Pani już
jest poza moim wyborem, już
nieosiągalna. A ja nie mogę
się zdecydować na żaden inny.
Jedyna moja pociecha, to to, że
Pani jest prawdziwie szczęśliwa. Smuci mnie, że tak nie
jest…”.
Któregoś dnia Tomasz przyszedł be grosza przy duszy, do
tego pijany. Na dodatek jeszcze się do niej zabierał. Jakby
go nic nie obchodziło, że ona i
dziecko są zwyczajnie głodni.
Trochę mleka, które przyniósł
ojciec, trzymała dla dziecka.
Może tego dnia zdała sobie
sprawę, że zrobiła zły wybór.
Kiedy w nocy mąż spał, chrapiąc i bełkocząc coś przez sen,
napisała do Janka długi list.
Tym razem nie ukrywała, że
jest nieszczęśliwa, że pan Bóg
widocznie za niego tak ją ukarał. Prosiła, aby list, jeśli ma zamiar jeszcze odpisać, przesłał
na adres zaufanej koleżanki.
Na drugi dzień rano, gdy
Tomasz jeszcze spał, wyszła do miasta i wrzuciła list
do skrzynki. Gdy wróciła do
domu. Tomasz już bawił się z
dzieckiem, które coś do niego
gaworzyło. Madzia poczuła
wyrzuty sumienia, szczególnie
po tym, jak Tomasz zaczął ją
całować po rękach i błagać o
przebaczenie.
– Przyznaję, jestem skończony drań, jak mogłem przyjść
pijany, Kidy ty z dzieckiem nie
macie co jeść. Zarobiliśmy na
kolei trochę pieniędzy. Ale jeden z naszych potrzebował
bardzo lekarstwa dla chorej
żony, ale nie miał tyle pieniędzy, więc pożyczyliśmy mu. Ma
dzisiaj oddać. A potem spotkaliśmy się u Koprowskiego
Wacka…
– Tego socjalisty? – spytała
Madzia.
– Tak, tego samego, co tu u
was często bywał, jak jeszcze
był z nami ojciec. On chce,
żebyśmy działali razem, tak,
żeby praca była dla każdego i
sprawiedliwie oceniana, bez
wyzysku, a przynajmniej takiego, jaki jest dzisiaj. Jak robotnicy nie będą zjednoczeni i nie
będą się bronić, to będą nam
tyle płacić, ile będą chcieli.
– Ja tam wiem, że ci, co trzymają się jednej pracy, to i mają
gdzie mieszkać, w co się ubrać

i co jeść – odparła podenerwowana Madzia. – Nie mam
dziecku co dać jeść, a ty mi tu
mówisz o Koprowskim i rewolucjach. Gospodarz wypowiedział nam mieszkanie, bo już
zalegamy dwa miesiące.
– To co mam robić, co mam
robić? – zasyczał Tomasz.
– Najlepiej zabij nas i siebie.
Co mi po takim życiu. Masz,
zabij go pierwszego.
Madzia pobiegła do łóżeczka, wyjęła z niego Krzysia i
rzuciła mu go na ręce.
Tomasz stanął jak wryty. Takiej żony jeszcze nie widział.
Takiej rozpaczy. Bez słowa
położył dziecko z powrotem
do łóżeczka i przed wyjściem
pwiedział:
– Nie płacz, będziesz miała
chleb. Tylko że on będzie dla
mnie zawsze gorzki jak piołun., tak jak całe życie.
Tomasza nie było kilka dni
w domu. Madzia przestraszyła
się na dobre, że coś się z nim
stało. Pisał jak dawniej:
Najdroższa Madziu!
Moje serce przeczuwało, że
nie jesteś szczęśliwa. Ale nigdy
nie myślałem, że aż tak. Teraz
kocham Cię jeszcze bardziej, bo
jesteś biedna i nieszczęśliwa,
bo potrzebujesz mojej pomocy.
Nie ma da mnie większego znaczenia fakt, że wyszłaś za mąż i
masz dziecko. Z największa radością przyjmę Cię z dzieckiem
pod swój dach. Marzę o tym,
abyś została w moim domu gospodynią i panią. Czekam tylko
na Twoje jedno słowo aprobaty.
Kochający Cię zawsze
Janek
Magda wiedziała, że musi
podjąć jakąś decyzję. Nie miała kogo poradzić się. Musiała
sama opanować swoją rozkołataną głowę, w której panował
nieopisany chaos. Nigdy nie
myślała, że Janek się tak szybko zdecyduje. Co na to wszystko jego matka, ludzie? Wszak
nie będzie dla niego żoną,
tylko gospodynią, kochanką.
Ale on taki dobry, serdeczny,
kochający, mądry, na pewno
wszystko urządzi jak trzeba.
Czy potraﬁ pokochać Krzysia
jak swego syna? Takie i wiele
innych pytań pozostawało bez
odpowiedzi.
Któregoś dnia poszła z
dzieckiem na spacer do Strze-

leckiego Parku. Jak przedtem,
tak i teraz młodzi chłopcy grali
swoje piosenki. Jedną z nich
skojarzyła z sobą. Była to rosyjska piosenka o czajce, śpiewana po polsku:

Poranek już świta,
Zbudziły się wody,
Nad cichym jeziorem
Tam czajka gdzieś mknie.
I cieszy się z życia
I ze swej swobody,
W przestrzeni od słońca
Cała srebrzy się.
Lecz cóż to? Huk strzału
I czajka szybując
Upadła i skargi
Ostatni brzmi ton.
Nieznany myśliwy
Zranił ją żartując.
Nie patrząc na czajkę
Oddalił się on.
Jak czajka, tak dziewczę
Przecudne i młode
Mieszkało swawolnie
Wśród lasów i pól.
Jej szczęście ktoś zranił
I wziął jej swobodę,
Za miłość i wiarę
Dał zawód i ból.
Jak to jest? – myślała Madzia.
Jeden nierozważny krok decyduje o całym życiu. Dlaczego ustanowiono takie prawa?
Dlaczego Pan Bóg nie pozwala naprawić błędu? Dlaczego
człowiek ma tkwić całe życie
w błędzie, nienawiści? Przecież tam, gdzie nie ma miłości,
to nie ma już życia. Jest tylko
wegetacja.
W tym swoim rozmyślaniu
doszła do wniosku, że musi
pozostać tak, jak jest, choć
wszystko przemawiało za tym,
żeby skorzystać z tej jedynej
szansy, jaką był bez wątpienia
kochający ją Janek. Dlatego odpisała mu niebawem, że „gdyby
się miała jeszcze urodzić kilka
razy, to tylko jego by właśnie
wybrała, ale w tym obecnym
życiu przegrała nierozważnie
swój los i już niczego zmienić
nie może. Została nam tylko
przyjaźń i pamięć”. Kiedy wrzucała list do skrzynki, czuła się
tak, jakby rzuciła się w topiel, z
której już nie ma powrotu.
cdn.
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hyba nikt nie wyobraża
sobie świąt Bożego Narodzenia bez przystrojonego
drzewka. Aż trudno uwierzyć,
że zwyczaj ubierania choinki rozpowszechnił się na
Starym Kontynencie dopiero
około dwieście lat temu. W
Polsce pierwsze choinkowe
bombki pojawiły się dopiero
w XIX wieku. Były wykonywane ze szkła dmuchanego i
początkowo imitowały owoce
i orzechy, ale z czasem wzornictwo się wzbogacało.
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WYCIECZKA „ZAWSZE RAZEM”

W fabryce bombek
(choinkowych)

Postanowiliśmy sprawdzić
jak powstają bombki. Przed
samymi świętami wybraliśmy
się do fabryki bombek BOLGLASS w Gnieźnie. Najpierw
jest dmuchalnia. Tam z rurki
ze szkła sodowego „dmuchacze” tworzą szklaną bombkę.
Ogrzewane ogniem gazowych
palników szkło staje się plastyczne, teraz obracając rurkę
trzeba wydmuchać odpowiedniej wielkości kulę.
Jak trudne to jest zadanie,
mogliśmy się sami przekonać,
wydmuchując własne bombki.
Trudno je było nazwać bombkami, ale kto powiedział, że
bombka musi być idealnie
okrągła?
Z naszymi „dziełami” przeszliśmy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj do szklanych kul
nalewa się azotanu srebra,
następnie pracownicy zanurzają je w ciepłej kąpieli i energicznie potrząsają, co nadaje
ozdobie piękny, srebrny kolor.
Odtłuszczone i wysuszone
kule zanurzane są w barwnych
lakierach i ponownie suszone
w specjalnym piecu.
Stąd bombki traﬁają do dekoratorni, gdzie wyczarowuje
się na nich cudeńka. Czaro-

dziejkami są panie, które je
malują. Wszystko odbywa się
ręcznie. Nie pomaga im żadna
maszyna. Tutaj też mieliśmy
możliwość własnoręcznie udekorować nasze bombki.
Na koniec w ﬁrmowym sklepiku kupiliśmy fantastyczne
ozdoby, a każdy otrzymał na
pamiątkę bombkę z własnym
imieniem. Po powrocie do Poznania udekorowaliśmy przywiezionymi ozdobami choinkę

w naszej siedzibie i zasiedliśmy do wieczerzy wigilijnej.
Był barszcz, smażona ryba,
kapusta z grzybami i mnóstwo
słodkości. Odwiedził nas Gwiazdor z prezentami, ale i z rózgą.
Złożyliśmy sobie życzenia
wszystkiego najlepszego w
Nowym Roku, czego życzymy
też wszystkim czytelnikom „Filantropa”.
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