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Dzień Osób
z zespołem
Downa

21

marca na całym świecie
obchodzony jest Światowy Dzień Osób z Zespołem
Downa. Został on ustanowiony
w 2005 roku przez Europejskie
Stowarzyszenie Zespołu Downa. Daty nie wybrano przypadkowo, gdyż jest to dzień
narodzin wiosny i ludzi o niezwykłych zdolnościach.
O wyglądzie, rozwoju czy temperamencie każdego człowieka
decydują chromosomy, w których skupia się materiał genetyczny. Zespół Downa objawia
się występowaniem dodatkowego chromosomu w 21 parze
w jądrach wszystkich komórek.
Osoby z zespołem Downa mają
zazwyczaj trzy a nie dwa chromosomy – stąd nazywany jest on
również trisomią chromosomu
21. Nazwa schorzenia pochodzi
od nazwiska angielskiego lekarza Johna Langdoma Downa,
który w 1866 roku skierował
uwagę w stronę dzieci o specyﬁcznych cechach.
Pierwszy Światowy Dzień
Osób z Zespołem Downa (Word
Downsyndrome Awareness Day)
ogłoszony przez Down Syndrome International obchodzony był
21 marca 2006 roku. W Stanach
Zjednoczonych każdego roku w
październiku National Down Syndrome Society organizuje miesiąc zespołu Downa jako forum
dla zminimalizowania zjawiska
stereotypowego
postrzegania
ludzi o odmiennych cechach w
wyglądzie, zapewnienia dostępu
do informacji i rosnącej świadomości o twórczym potencjale
osób z zespołem Downa.
Ludzie z zespołem Downa
wymagają specjalnej edukacji i opieki wychowawczozdrowotnej, dostosowanych warunków mieszkaniowych oraz
wsparcia najbliższych przez całe
życie. Odpowiednia do możliwości i potrzeb edukacja oraz
opieka mają na celu ułatwienie
codziennego życia tym osobom
i ich rodzinom.

KAROLINA KASPRZAK

Sprostowanie
Laureatką jednej z dwóch nagród
głównych Dziennikarskich Koziołków za rok 2009 jest Zoﬁa SchrotenCzerniejewicz. Za błąd w nazwisku
laureatki w marcowym wydaniu „Filantropa” przepraszamy.
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Nasi przyjaciele
z ﬁrmy „Utal”
na zamówienie, tablicę. Można
było wybrać kolor tła, napis i
znaczek, który znalazł się obok
niego. Trzeba powiedzieć, że
każda tablica miała większy rozmiar od tych, które spotykamy
w samochodach i sprawiła nam
wielką radość.
Całej ﬁrmie „Utal”, panu prezesowi Jackowi Wojciechowskiemu i wszystkim pracownikom
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu pragnie złożyć serdeczne

D

rugiego i trzeciego marca
złożyliśmy wizytę w ﬁrmie
„Utal”. Zostaliśmy zaproszeni
przez prezesa zakładu pana
Jacka Wojciechowskiego. „Utal”
jest bardzo ciekawym miejscem. To położona w Gruszczynie fabryka, produkująca tablice rejestracyjne oraz tablice
z nazwami ulic. Jak powiedział
sam prezes, jest to obecnie największy producent tego typu
sprzętu w Europie.
Większość z nas zaskoczona
była rozmiarami hali produkcyjnej i liczbą pracujących maszyn.
W zdumienie wprawiał nas hałas
wypełniający całą przestrzeń.
Wśród specjalistycznego sprzętu, który mogliśmy podziwiać,
były mechanizmy przeciągające
długie pasy aluminium, maszyny tnące i segregujące, żłobiące
i malujące powstałe elementy.
Wszyscy z zainteresowaniem
obserwowali pracę niszczarek,
które błyskawicznie i niezwykle
głośno cięły stare i zużyte tablice.
Pan Prezes wytłumaczył nam,
że każda tablica stanowi niepo-

wtarzalny znak i nie może być
wykorzystywana po raz drugi.
Dlatego po wypadku czy zmianie rejestracji pojazdu, niewykorzystywana tablica musi zostać
zniszczona. Wyjaśniono nam
również, że niszczarka jest w
stanie przez godzinę przetworzyć 500 tablic.
Na zakończenie wizyty pracownicy ﬁrmy przygotowali dla
nas niezwykłą niespodziankę.
Każdy uczestnik otrzymał w
prezencie własną, wykonaną

podziękowania! Nie tylko za
te dwa piękne dni otwartości
i gościny, ale za wielkie dzieło
pomocy naszemu stowarzyszeniu, które trwa nieprzerwanie
od wielu lat! Firma „Utal” w sposób dyskretny, ale bardzo hojny
wspiera nasze działania, dzięki
którym możliwa jest rehabilitacja i wszelka pomoc ludziom
niepełnosprawnym.

AGATA KIEJDROWSKA
MICHAŁ OGONIAK
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8 MARCA W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ „PAWEŁEK” W OWIŃSKACH

Pachnąca róża
dla każdej pani

różę, a w czasie przerwy nasza męska część warsztatów
chórem zaśpiewała „Sto lat”.
Zwieńczeniem tak miłego Dnia
Kobiet było wręczenie każdej
pani pysznych czekoladek.

3

D

nia 8 marca Warsztacie
Terapii Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach od samego
rana w powietrzu unosił się
zapach nadchodzącej niespodzianki.
Nasi panowie wymieniali między sobą tajemnicze
spojrzenia. Po krótkim czasie
wszystko się wyjaśniło. Każda
z podopiecznych i terapeutek
otrzymała piękną, pachnącą

Szkoda, że tak miły dzień zdarza się tylko raz w roku.
Naszym wspaniałym panom
bardzo dziękujemy za tak miło
spędzony dzień.

DZIEWCZYNY Z WTZ „PAWEŁEK”
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NAGRODA DLA WTZ „PROMYK” W KONKURSIE TAŃCA „O ZŁOTĄ NUTKĘ”

Tańcz, nie żałuj
podłogi
myk” reprezentowali: Monika
Andrzejewska, Kamila Gibka,
Ewa Mączko, Ewelina Turowska, Marcin Kasperski i Łukasz
Leonarczyk. Tańczyli do utworu „May it be”(ENYA).
Po występie tancerze wraz z
opiekunami zostali zaproszeni
na poczęstunek: bułki, „Grześki”, ciastka, kawę, herbatę i
napoje.
Przegląd uświetniły występy różnych artystów (zespołu
muzycznego, pary prezentującej taniec towarzyski, zespołu
tańca ludowego).

U

czestniczyliśmy w III
Konkursie Tańca „O Złotą Nutkę” 16 lutego w Hali
Sportowej przy Zespole Szkół
Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Turniej
zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną
„Patrzmy Sercem” oraz Zespół
Szkół Specjalnych im. Marii
Konopnickiej w Kościanie.
Impreza odbyła się pod hasłem: „Tańcz nie żałuj podłogi,
tańcz aż zabolą Cię nogi”. Konkurs odbył się po raz trzeci,
jednak Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” z Dopiewca
uczestniczyły w nim po raz
pierwszy.
Konkurowało osiemnaście
zespołów, między innymi z Kościana, Poznania, Leszna, Rawicza, w dwóch kategoriach:
Kategoria I – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym; zespoły prezentowały jeden układ taneczny lub
improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. W tej kategorii startowali uczestnicy WTZ
„Promyk”.
Kategoria II – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; zespoły
prezentowały układy taneczno
– ruchowe do muzyki współczesnej (funki, hip-hop, disco,
break-dance).
Jury, w skład którego wchodzili instruktorzy tańca, oce-

niało oryginalność pomysłu
choreograﬁcznego, układ choreograﬁczny, kompozycję taneczną, technikę i harmonię
ruchu, pomysł na kostium,
dobór kostiumów i repertuaru
do kategorii wiekowej zespołu,
wdzięk i elegancję wykonania.
„Promyk” wystąpił jako szósty zespół w swojej kategorii.
Uczestnicy
zaprezentowali
układ taneczny (wymyślony z
terapeutą) „Budzenie się wiosny”; ruchy miały odzwierciedlać przyrodę budzącą się do
życia z zimowego snu. Stroje
w kwieciste wzory przygotowali terapeuta i sprawniejsi
uczestnicy z pracowni muzyczno-teatralnej
(według
własnego pomysłu). WTZ „Pro-

Wreszcie nadszedł moment
będący zwieńczeniem konkursu – ogłoszenie wyników!
Emocje sięgały zenitu. Zdobyliśmy trzecie miejsce! Otrzymaliśmy dyplom podpisany
przez dyrektor Magdalenę
Dyszkiewicz, statuetkę-medal
oraz nagrody, między innymi
odtwarzacz DVD. Nasza radość
nie miała końca. Całą drogę
wspominaliśmy ten sukces z
niedowierzaniem. Wpadliśmy
do budynku naszych warsztatów krzycząc do kolegów z radością: mamy trzecie miejsce!
Otrzymaliśmy gromkie brawa.
Czekamy na następną edycję.

BOGNA ZIELAZEK
TERAPEUTKA ZAJĘCIOWA

– Pani Dyrektor, Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej
to placówka, która koordynuje politykę społeczną regionu.
Proszę przybliżyć te zagadnienia, bo nie pamiętam aby
w „Filantropie Naszych Czasów” był jakiś obszerniejszy
materiał na ten temat. Czym
zajmuje się kierowana przez
Panią placówka?
– Może faktycznie niewiele się
o nas pisało, ale sądzę, że wynika to z charakteru podejmowanych w naszej instytucji działań,
które nie są, mówiąc w uproszczeniu, zbyt medialne. Mam
nadzieję, że ten wywiad zmieni
tę sytuację. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)
w Poznaniu powołany został
Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i działa w
obecnej formie organizacyjnej
od 1 marca 1999 roku. ROPS
jednak w praktyce ma dłuższą
historię, gdyż kontynuuje zakres
działań realizowanych w latach
1989-1999 przez Wojewódzki
Zespół Pomocy Społecznej. Po
reformie administracyjnej kraju,
władze powołanego 1 stycznia
1999 r. Województwa Wielkopolskiego podjęły decyzję o
utworzeniu ROPS, jako jednostki
organizacyjnej Samorządu Województwa. Początkowo działalność kierowanego obecnie
przeze mnie ośrodka polegała
głównie na realizacji zadań wynikających z Ustawy o Pomocy
Społecznej. W kolejnych latach
jednak zaczęły dochodzić nowe
wyzwania. Dzisiaj do głównych
zadań poznańskiego ROPS-u
należy kreowanie polityki społecznej i integracja inicjatyw
podejmowanych zwłaszcza w
zakresie pomocy społecznej w
Wielkopolsce. Wszystkie podejmowane w tym obszarze zadania realizowane są, oczywiście,
w ścisłej współpracy z powiatami i gminami. Praca ta nie jest
jednak wykonywana na zasadzie podległości, lecz na zasadzie partnerstwa.
– Jak w telegraﬁcznym
skrócie opisałaby Pani pracę
ROPS-u?
– Z czystym sumieniem mogę
powiedzieć, że przez 11 lat naszej
działalności zrobiliśmy kawał
dobrej roboty, opierając nasze
działania na ścisłej współpracy
ze wspomnianymi już samorządami lokalnymi, zarówno na
szczeblu gminnym, jak i powiatowym. Jednostki samorządowe,
działające od 1990 roku, mają
oczywiście większe doświadczenie w realizacji zadań dotyczących bezpośredniej pracy z
tak zwanym klientem pomocy
społecznej. Samorządy gminne
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ROPS kreuje i inspiruje
Z APOLONIĄ WOJCIECHOWSKĄ – p.o. dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA
realizują zadania wspierające
osoby, które wymagają pomocy
w zakresie podstawowych kwestii życiowych takich jak: wyżywienie, zamieszkanie, pomoc w
sytuacji kryzysowej. Powiaty natomiast realizują usługi bardziej
specjalistyczne, jak na przykład
programy wsparcia osób niepełnosprawnych. Wynika to między innymi z faktu, że dysponują
one częścią środków PFRON-u
na realizację zadań dotyczących
m.in. organizowania turnusów
rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych dla osób
indywidualnych w ich miejscach
zamieszkania oraz wsparcia w
pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego. Do katalogu zadań
powiatów należą także działania dotyczące rozwiązywania problemów osób starszych
oraz systemów wsparcia dzieci
i rodzin. Podajmy jako przykłady
tej działalności chociażby prowadzenie domów pomocy społecznej, działania aktywizujące i
opiekuńcze na rzecz osób starszych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz działania
z zakresu proﬁlaktyki alkoholowej, która podlega, co prawda,
kompetencjom Departamentu
Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, to jednak
w wielu aspektach w praktyce
dotyczy tworzenia systemów
wsparcia dla osób dotkniętych
problemem uzależnień. Te zaś
prowadzić mogą w konsekwencji do wykluczenia społecznego
osób lub nawet całych rodzin
i zmusić je do zwrócenia się o
wsparcie do jednostek pomocy
społecznej. Zadaniem władz
wojewódzkich i ROPS-u jest natomiast wspieranie działań oraz
projektów realizowanych w
obszarach pomocy społecznej
przez wymienione jednostki samorządowe, a także organizacje
pozarządowe.
Do istotnych zadań naszej
jednostki należy m.in. kształcenie i doskonalenie kadry. Od
roku 2006 programami doskonalenia zawodowego obejmowaliśmy każdego roku blisko 3
tysiące osób. Stanowi to spory
wkład we wzmocnienie systemu
pomocy społecznej i polepszenie świadczonych w jej ramach
usług. Działania te nie byłyby

alizowanych usług o działania
specjalistyczne, np. proﬁlaktyczne, szkoleniowe oraz warsztaty.
– Co obejmuje szkolenie w
tym programie?

możliwe do zrealizowania bez
przychylności samorządu województwa, który przekazuje nam
odpowiednie środki. Dodatkowym elementem sprzyjającym
rozbudowaniu kompetencji kadr
pomocy społecznej są projekty
systemowe, realizowane przez
nasz Ośrodek od roku 2007
przy wykorzystaniu funduszy
unijnych. Pozwolę sobie tutaj
wspomnieć o dużym Programie
Operacyjnym „Kapitał Ludzki”,
adresowanym do pracowników
jednostek pomocy społecznej i
do etatowych pracowników organizacji pozarządowych.
Każde społeczeństwo, budowane na zasadach praworządności i demokracji, stara
się odpowiedzieć na potrzeby
członków tworzących je społeczności. Jednak codzienne
życia jest o wiele bogatsze niż
zwykłe przepisy i nie da się go
zamknąć w sztywnych regułach.
Można to dostrzec w obszarze
polityki społecznej, zwłaszcza
pomocy społecznej, w której jest
zawsze wiele do zrobienia.
W obszarze działalności instytucji polityki społecznej mówi
się o pewnej prawidłowości: „Im
lepszy (materialnie) jest poziom
życia społeczeństwa i wyższe
są środki przeznaczane na pomoc społeczną, tym wyższe są
standardy świadczonych w tym
zakresie usług”. Stwierdzenie
to stanowi duże uproszczenie,
jednak w pewnym stopniu charakteryzuje pracę służb społecznych. Mówiąc krótko: kiedy do
dyspozycji jest mało środków
– możemy zaspokoić tylko podstawowe potrzeby społeczne,
a działania nasze przybierają
charakter bardziej ratowniczy i doraźny. Przy dostępie do
większych środków natomiast
możemy rozszerzyć zakres re-

– Kształcenie w ramach
wspomnianych szkoleń odbywa
się wielokierunkowo. Dominującym punktem tegorocznego programu jest podnoszenie jakości
i poszerzanie katalogu usług, na
przykład zatrudnianie asystentów osób niepełnosprawnych
czy asystentów rodzinnych. W
planach mamy również szkolenia specjalistyczne dotyczące
nauki języka migowego. Nasz
Ośrodek koordynuje również
programy ogłaszane i ﬁnansowane przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, w tym kierowane do kadry kierowniczej
naszych jednostek. Szkolenia
te nie ograniczają się wyłącznie
do wykładów, lecz prowadzone
są również w ujęciach interdyscyplinarnych z wykorzystaniem technik aktywizacyjnych,
warsztatowych czy seminariów.
Do najważniejszych z nich mogę
zaliczyć studia podyplomowe w
zakresie organizacji pomocy
społecznej i pracy socjalnej oraz
organizację przez nasz Ośrodek
szkoleń z tematyki przeciwdziałania przemocy domowej w
oparciu o budowanie zespołów
interdyscyplinarnych.
– Szkolenie kadry, to jedna
sfera działań ROPS-u. A te
następne?
– Oprócz szkoleń zajmujemy
się, najogólniej mówiąc, kreowaniem i tworzeniem strategii
polityki społecznej w regionie.
Sporządzamy bilans potrzeb
w pomocy społecznej, prowadzimy programy na przykład
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, integrujemy
pracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej, np. prowadzimy otwarty konkurs ofert
z doﬁnansowaniem ze środków Samorządu Województwa
Wielkopolskiego innowacyjnych
projektów, realizowanych na
rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci i rodzin. Do tego należy również
dodać prace nad strategią polityki społecznej województwa
wielkopolskiego – ważnym

dokumentem wyznaczającym
najistotniejsze kierunki działań
w zakresie polityki społecznej w
regionie.
– W dużym skrócie: ROPS
jest od pracy teoretycznej,
a powiaty i gminy od wykonawstwa praktycznego?
– Powiedziałabym raczej, że
nasza praca jest inspirująco-innowacyjna, ukierunkowująca
i doskonaląca kadrę. Ważnym
zadaniem naszego ośrodka
jest również tzw. koordynacja
świadczeń dla osób, które podjęły po 1 maja 2004 roku pracę
w ramach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Dla przykładu podam, że w ubiegłym roku
przyjęliśmy do rozpatrzenia
blisko 6 tysięcy wniosków od
petentów.
Kolejnym przykładem praktycznego działania ROPS-u jest
realizacja programów przy wykorzystaniu środków PFRON.
Środki te przeznaczane są m.in.
na rehabilitację zawodową i
społeczną osób niepełnosprawnych, w tym na modernizację
bazy rehabilitacyjnej dla osób
niepełnosprawnych oraz tworzenie nowych i dostosowywanie istniejących miejsc pracy dla
potrzeb tych osób. Dzięki takim
działaniom w Wielkopolsce
mamy już 7 Zakładów Aktywności Zawodowej, zatrudniających
286 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Ponadto prowadzimy doradztwo
dla gminnych i powiatowych
służb społecznych dotyczące np.
opracowywania i realizacji projektów systemowych i konkursowych, rozwoju form aktywnej
integracji oraz wdrażania programów aktywności lokalnej.
– ROPS w Wielkopolsce wypracował zatem inspirująca
politykę społeczną…
– Jesteśmy aktywni i kreatywni w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej i
potraﬁmy wykorzystać zarówno
posiadane środki materialne, jak
i kapitał ludzki.
– Życzę więc, aby tych
środków i twórczych ludzi
było jak najwięcej. Dziękuję
za rozmowę.
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Wspólna Tutaj każdy jest na luzie Proszę
panią DANUTĄ, mamą osoby niepełnosprawnej
przestrzeń Zrozmawia
KRZYSZTOF MURKOWSKI
o pomoc
K
N
oło Naukowe Studentów
Pedagogiki
Specjalnej
„Agi” Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowało wykład
otwarty „Wsparcie dorosłych
osób ze złożoną niepełnosprawnością”.
Prelegentem wykładu była
mgr Natalia Marciniak – kierownik
Środowiskowego
Domu Samopomocy „Kamyk”
działającego przy Stowarzyszeniu „Na Tak”, która omówiła zagadnienia metodyki pracy
z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami centralnego układu
nerwowego, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, a także zachęciła młodych
ludzi do zaangażowania się w
działania wolontarystyczne i
pracę z osobami ze złożoną
niepełnosprawnością.
Osoby zainteresowane wolontariatem mogą uzyskać bliższe informacje pod adresem:
Stowarzyszenie Na Tak
Środowiskowy Dom
Samopomocy „Kamyk”
ul. Zakątek 8
60–801 Poznań
tel. (061) 657 94 50
n.marciniak@stowarzyszenienatak.pl
www.kamyk.pion.pl

KAROLINA KASPRZAK

Sprostowanie
Autorem zdjęcia na okładce
marcowego wydania „Filantropa” jest Łukasz Dziemieńczuk.
Za pomyłkę przepraszamy. mb

– Od wielu lat uczestniczycie państwo w balu dla osób
niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Parkowie koło
Obornik. Jak to się stało, że
pani tutaj traﬁła?

– Bawiliśmy się tutaj na
wszystkich balikach. To jest
jedenasty bal. Bardzo się cieszymy, że szkoła organizuje
takie imprezy dla wszystkich
osób niepełnosprawnych z całego powiatu. Jesteśmy bardzo
wdzięczni dyrekcji, opiekunom
i organizatorom.
– Bal daje możliwość do
wyjścia z domu?
– Oczywiście, syn może się
spotkać z kolegami, których
dawno nie widział, a my, rodzice, możemy sobie posiedzieć,
porozmawiać, powspominać.

– Wspaniałe jest w tym baliku, że wiele osób zna się już
tutaj od lat.

– I to dzięki tym balikom.
Tu można się rozerwać i odpocząć, odnowić przyjaźnie
i znajomości. Mój syn ma
możliwość integracji z innymi
osobami niepełnosprawnymi
z powiatu, a także z uczniami
szkoły w Parkowie, tym bardziej, że nikt się tutaj nie krępuje. Każdy jest na luzie.
– Jak Pani ocenia młodzież,
która co roku pomaga w tych
balikach?
– Młodzież jest wspaniała!
Bardzo pomaga, angażuje się.
Uczniowie wciągają dzieci
niepełnosprawne do zabawy,
dlatego nikt tutaj nie czuje się
samotny.

W ROGOZIŃSKIEJ GRUPIE WSPARCIA

Wieczór z Operetką
W

lutowy wieczór nasza
Rogozińka Grupa Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych wybrała się na koncert
„Spotkanie z operetką”. Odbył
się on na sali Rogozińskiego
Centrum Kultury.
Na scenie mogliśmy zobaczyć artystów z Teatru Muzycznego w Poznaniu: Wiesława
Paprzyckiego, Włodzimierza
Kalembę i Agnieszkę Wawrzyniak. Wysłuchaliśmy arii operetkowych i piosenek z musicali, między innymi ze „Skrzypka
na dachu”, „Księżniczki Czardasza”, „Księżniczki Cyrkówki”. Bardzo nam się podobała

konferansjerka w wykonaniu
Wiesława Paprzyckiego oraz
Włodzimierza Kalemby, którzy tryskali humorem i potraﬁli
rozbawić do łez wypełnioną po
brzegi salę. A już najbardziej
rozbawił wszystkich Wiesław
Paprzycki brawurowym wykonaniem piosenki „Cztery Nogi”.
Dla wielu z nas było to pierwsze spotkanie z tak wspaniałą muzyką. Po zakończeniu
koncertu postanowiliśmy, że
będziemy brali udział także w
następnych koncertach z cyklu
„Spotkania z operetką”.

KRZYSZTOF MURKOWSKI

Dziękuję za pomoc
J

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

azywam się Robert Słania,
mam 35 lat i od przeszło
pięciu lat jestem osobą niepełnosprawną. 3 października
2003 roku podczas wykonywania obowiązków zawodowych niefortunnie upadłem z
naczepy tira na asfalt. Upadek
był bardzo groźny, a jego następstwem było złamanie kręgosłupa.
Jestem sparaliżowany i bez
czucia od pasa w dół. Byłem
załamany psychiczne, utraciłem
chęć do życia. Byłem silnym,
sprawnym mężczyzną i w jednej
chwili wszystko się zmieniło.
Rozpoczęła się długa i żmudna rehabilitacja, która na początku nie przynosiła żadnych
efektów. Ćwiczyłem w placówkach państwowych, a tam poziom rehabilitacji pozostawia
dużo do życzenia, rehabilitanci
rzadko znają najnowsze techniki ćwiczeń. Dopiero po dwóch
latach uzbierałem kwotę na rozpoczęcie prywatnej terapii, której
godzina kosztuje 90 złotych.
Wtedy dopiero zaczęły się
drobne postępy, które dzień po
dniu były coraz bardziej widoczne. Odzyskałem czucie, pomału
moje nogi nabierały sił. Obecnie poruszam się o kulach, ale
udaje mi się przejść tylko kilka
metrów, więc nadal korzystam z
wózka inwalidzkiego. Mam jednak szanse na powrót do dawnej
sprawności.
Przez pięć lat rehabilitacja
pochłonęła wszystkie moje
oszczędności, których i tak było
nie wiele, bo zaraz po wypadku
utraciłem pracę, którą wykonywałem. Rodzice są na emeryturze, więc na ich pomoc liczyć nie
mogę. Poddaję się terapii tylko
dzięki dobroci ludzi i ich pomocy, której mi udzielają. Nie mogę
jej zaprzestać nawet na jeden
dzień, gdyż silna spastyka jest
zagrożeniem wystąpienia przykurczów i skostnień.
Dlatego proszę o wsparcie ﬁnansowe mojej dalszej rehabilitacji. Ostatnie trzy lata ćwiczę w
A&S Studio w Krakowie i uważam, że tamtejsza forma terapii jest najlepsza. Już niewiele
brakuje, abym całkowicie stanął
o własnych siłach i na własne
nogi.
ROBERT SŁANIA
ul. Kaczyńców 1
42-625 Pyrzowice
tel. 502-868-870
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ie za górami, nie za lasami, ale w niewielkim
domku w Mosinie niedaleko
Poznania, mieszkają dwie
księżniczki, jedna tybetańska, a druga mongolska. Tak
mówią na Madzię i Martę najbliżsi.

Dwie księżniczki:
mongolska i tybetańska
FOT. (2X) ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

Aleksandra
Lewandowska

Marta skończy 3 latka w
kwietniu, a Madzia roczek w
lutym. Obie urodziły się z zespołem Downa. Małgorzata
i Michał Michalakowie mają
jeszcze dwoje dzieci: osiemnastoletnią Marysię, która chce
zostać technikiem architektury
krajobrazu i szesnastoletniego
Michała – ucznia ostatniej klasy gimnazjum.
Gdy ochłonęli po zaskoczeniu, jakie wywołała wiadomość, że urodziło im się
dziecko z zespołem Downa,
postanowili stać się rodziną
zastępczą dla Madzi. Decyzja
była wspólna. Cała rodzina
pomyślała, że dziewczynkom
będzie razem raźniej. Mała
Madzia została zostawiona
zaraz po urodzeniu przez swoich rodziców w szpitalu, którzy
zrzekli się praw rodzicielskich.
Jej historia wzruszyła rodziców
Marty. Przeczytali o niej na
portalu dla rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa
– Zakątek 21. Zaglądali tam
często, by zdobyć jak najwięcej
informacji na temat Zespołu
Downa.
Marta to ich trzecie dziecko, ale wcześniejsze doświadczenia nie na wiele się zdały.
Wszystko było teraz dla nich
nowe. Wydawać by się mogło,
że macierzyństwo nie miało
przed Panią Małgosią żadnych
tajemnic. Dobrze wiedziała,
co to kupki, zupki i pieluszki.
Syna karmiła aż dwa lata. Jednak starsze dzieci prawie nie
chorowały, a najmłodsze miały
od urodzenia wady serca: Madzia ubytek międzyprzedsionkowy, Marta ubytek międzykomorowy i na zmianę traﬁały
do szpitala na oddziały kardiochirurgii. Patrzeć, jak takie
maleństwo zmaga się z ciężką
chorobą, to bardzo trudne dla
każdej mamy.
A jednak oprócz lęków maluch z zespołem Downa wnosi
w życie domowników wiele radości. 3-letnia Marta to
żywe srebro. Naukę pływania
zaczęła, gdy miała 5 miesięcy.
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Ma świetny słuch i tańczy, gdy
tylko usłyszy jakieś skoczne
dźwięki. Lubi śpiewać, bawić
się telefonem i chętnie na niby
czyta bajki. Jej ulubioną zabawką jest piłka, a ulubioną
przytulanką jest Misiu Rysiu,
z którym zasypia. Madzia bardzo lubi bawić się grzechotkami oraz pluszowymi konikami.
Gdy obserwuję dziewczynki,
Marta cały czas jest w ruchu,
wchodzi na tapczan, przytula
się do starszej siostry, po chwili wciska się za Tatę i zasłania
mu oczy, a następnie schodzi i
ciekawie spoglądając na moje
notatki zawadiacko się uśmiecha. Po minutce już podchodzi
do Madzi i robi jej kosi, kosi
łapki. Wyrywa się do karmienia siostrzyczki, zakładania
śliniaczka, obserwuje działania mamy i próbuje naśladować. Następnie chwyta butelkę
siostry i wypija soczek. Oczy
przy tym jej błyszczą i widać,
że cieszy to tego małego łobuziaka.
Dziewczynki mają wspólny pokój. Marta przesypia już
całą noc. Madzia jeszcze budzi
się w nocy, ale już tylko raz.
W domu mieszkają razem z
nimi jeszcze pies owczarek
niemiecki i rybki. Marta jest
odważna, nie tylko nie boi się
takiego dużego psiaka, ale nawet siada na nim. Potraﬁ naśladować dźwięki wydawane
przez różne zwierzątka. Pokazuje mi w książeczce kotka
i kaczkę i miejsce, gdzie mają
oczka. Dziewczynka jest ufna,
otwarta, pogodna, nie boi się
obcych.

Rodzice nie trzymają dziewczynek pod kloszem. W zeszłym roku byli z Martą w
Bieszczadach pod namiotem i
przemierzali malownicze połoniny. Od września mają zamiar posłać ją do Przedszkola
Integracyjnego nr 3 w Mosinie.
Do tego czasu w opiekę nad
dziewczynkami będzie się
jeszcze angażowała mieszkająca z nimi babcia. Pani Małgosia, z zawodu specjalista
do spraw zamówień publicznych, pracująca w szpitalu,
nie może być z dziewczynkami cały czas. Niestety, względy
ekonomiczne nie pozwalają
jej oddać się opiece bez reszty.
Pan Michał jest handlowcem,
nie dałby rady utrzymać sam
takiej dużej rodzinki. Koszty
utrzymania dzieci, które dużo
chorują, są o wiele wyższe niż
dzieci zdrowych.
Jako rodzina zastępcza Madzi Państwo Michalakowie
mają prawo do środków na zagospodarowanie, ale dopiero
od momentu uprawomocnienia się decyzji o ustanowieniu
rodziny zastępczej, więc mimo
że Madzia jest w ich rodzinie
już od 3 listopada 2009 roku,
pierwsze pieniążki przyznano
dopiero w lutym 2010. Chwilami było bardzo ciężko, potrzebne było łóżeczko, wózek,
szczepienia, probiotyki, inhalator, wizyty u specjalistów. Ale
pozostawienie Madzi do tego
czasu w Domu Dziecka byłoby
krzywdą dla niej. Dziewczynka
miała wielkie szczęście, traﬁła
do kochającej rodziny, każdego
dnia widać postępy w jej roz-

woju. Jej nowi rodzice dbają o
nią, by była zdrowa, szczęśliwa i bezpieczna. Dziewczynki
są również pod opieką poradni
„Jaskółka” , która jest jedną z
wielu placówek Stowarzyszenia „na TAK”, skupiającego rodziców oraz opiekunów dzieci
z zespołem Downa. Pod troskliwym okiem rehabilitanta
pana Janusza oraz niezastąpionej pani Magdy, dzieciom

łatwiej zmagać się z problemami, jakie niesie ta wada genetyczna.
Trzeba dużej odwagi, by
zdecydować się zostać rodziną zastępczą, tym bardziej dla
dziecka z zespołem Downa,
które wymaga większej opieki
z uwagi na stan zdrowia. Rodzinę państwa Michalaków
przedstawiamy państwu jako
wzór. W dzisiejszych czasach,
gdy inni myślą o kolejnym telewizorze, zagranicznej podróży
czy też większym samochodzie, oni okazali serce bezbronnej istotce. Nie oglądając
się na nic, nie zastanawiając
się nad tym, ile ich to będzie
kosztować sił i pieniędzy zaopiekowali się chorym i opuszczonym dzieckiem. Życzymy
wiele wytrwałości i powodzenia w wychowaniu Księżniczek!
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anie z Bukowskiego Stowarzyszania Amazonek cenią
spotkania w gronie przyjaciół,
wymianę myśli i twórczego
dorobku. Serdecznych przyjaciół mają także wśród uczniów
Gimnazjum w Buku. Z nimi to
właśnie spotkały się 16 lutego w Bukowskiej Czytelni, aby
wysłuchać ich artystycznego
programu i odwzajemnić się
wystawą prac plastycznych.
Uczniowie, pod kierunkiem
nauczycielki Krystyny Brychcy,
wykonali montaż słowno-muzyczny, zawierający wiersze
Wisławy Szymborskiej i Adama
Asnyka, a także znane piosenki
z dawnych lat, miedzy innymi
„Ada, to nie wypada” i „Malowany dzban”.
Na wystawie zatytułowanej
„Kwiaty” wyeksponowano obrazy Teresy Filipiak, która jest
prezesem Bukowskiego Stowarzyszeniu Amazonek. Spotkanie
zakończyło się rozmową młodych ludzi przy kawie i ciastku
z autorką „Kwiatów”. Pytano, ile
lat zmaga się z chorobą, dlaczego maluje, jak pracuje Stowarzyszenie Amazonek. Powiedziała
między innymi:
– Zachorowałam 29 lat temu.
Po zabiegu osamotnienie, brak
informacji, jak zachować się po

SPOTKANIE ZE SZTUKĄ W BUKOWSKIEJ CZYTELNI

P

PRACOWNICY ZAZ SWOBODA NA TARGACH GARDENIA W POZNANIU

rzełom lutego i marca był
w Zakładzie Aktywności
Zawodowej „Swoboda” czasem przygotowań do wiosny.
Jednym z działów produkcji
zakładu jest uprawa roślin
ozdobnych i urządzanie oraz
pielęgnacja terenów zielonych. Dlatego nasza kadra
instruktorska i pracownicy
niepełnosprawni żywo interesują się targami kwiatów
i produktów potrzebnych do
uprawy roślin.
Jeszcze w ubiegłym roku
zaplanowaliśmy wyjazd do
Poznania na wiosenne targi
ogrodnicze „Gardenia”. To nie
pierwszy tego rodzaju wyjazd. Niejednokrotnie wyroby

Uczniowie u Amazonek
powrocie ze szpitala, żadnego
wsparcia psychicznego. Przetrwałam najtrudniejsze lata i
postanowiłam dzielić się swoimi
doświadczeniami z innymi chorymi kobietami, pomagać sobie
wzajemnie, wychodzić z samotności. To nam daje nasze Stowarzyszenie, które działa od 2003
roku. Zabiegamy o informacje o
chorobie, mamy pomoc psychologa, właściwą terapię, lepszej
jakości protezy. Bycie razem, z
osobami z tą samą chorobą, to
ogromne wsparcie psychiczne.
Czujemy się jak w rodzinie. Zabiegamy o proﬁlaktykę w naszym środowisku, badania, spotkania z onkologiem. Dbamy o
wypoczynek i relaks. Organizujemy wycieczki i spotkania. Za
pomoc ﬁnansową na realizowanie tych działań jesteśmy bardzo
wdzięczni zwłaszcza Starostwu
Powiatowemu w Poznaniu. W
miarę możliwości nigdy nie odmawia nam pomocy.

JOANNA SZWARC

Wiosenne przygotowania
rękodzielnicze zakładu prezentowane były na targach
„Polagra”.
Celem wyjazdu 27 lutego były kosiarki oraz sposób
eksponowania roślin. Na targach zawsze można podpatrzeć ciekawie zaaranżowane
stoiska, co przydaje się, kiedy
zakład wystawia swoje produkty. Najbliższa ekspozycja,
to targi kwiatowe w Opatówku, w których ZAZ bierze
udział od kilku lat.

W ciągu swej niespełna
sześcioletniej
działalności
pracownicy zakładu zaprojektowali i zagospodarowali kilka terenów zielonych.
Niektóre z nich to otoczenie
cmentarza komunalnego w
Kościelnej Wsi, trawniki wokół Starostwa Powiatu Kaliskiego, tereny wokół Ośrodka Zdrowia i Państwowego
Domu Dziecka w Liskowie,

rondo w Kominku, a ostatnio
boisko sportowe w Liskowie.
Przyjmowane są też zlecenia
na obcinanie drzew i zagospodarowywanie
terenów
wokół prywatnych posesji.
Pobyt na targach „Gardenia” był również nagrodą dla
pracowników i jednym ze
sposobów społecznej rehabilitacji.

MAGALENA KRYTKOWSKA
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iesiąc temu zapowiadaliśmy naszym Czytelnikom nowy rozdział w
naszym cyklu „Znane i nieznane” – wycieczki po zamkach i pałacach Wielkopolski. Obietnicy dotrzymujemy
i jako pierwszy odwiedzamy
zespół pałacowy w Rogalinie. Rogalin to niewielka
miejscowość powiatu poznańskiego, oddalona od Poznania o 20 kilometrów.

NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA POWIATU POZNAŃSKIEGO I WIELKOPOLSKI

Znane i nieznane(11)
około 2000 dębów, z których
najpotężniejsze mają pnie o
obwodzie sięgającym nawet
9 metrów, a wszystkie o obwodzie powyżej 2 metrów są
chronione. Najsłynniejsze rogalińskie dęby to Lech, Czech
i Rus. Mają one po około 700
lat.

Najłatwiej dojechać do Rogalina samochodem. Z Poznania wyjeżdżamy mijając
rondo Rataje i rondo Starołęka, kierujemy się drogą w kierunku Czapur. Mijamy Wiórek
i Babki. W Rogalinku skręcamy w lewo w kierunku Kórnika. Po około 2 kilometrach
jazdy zatrzymujemy się na
parkingu przed kompleksem
pałacowym i rozległym parkiem w stylu francuskim.

Pierwsze wzmianki o Rogalinie pochodzą z XIII wieku. W 1592 roku urodził się
tu Krzysztof Arciszewski,
admirał ﬂoty holenderskiej i
późniejszy dowódca artylerii
koronnej. W 2 połowie XVIII
wieku wieś przeszła w ręce

Po odpoczynku w cieniu
rogalińskich dębów czas ruszyć w dalszą drogę do pobliskiego Kórnika, gdzie wkrótce zakwitną magnolie i gdzie
czeka na nas Biała Dama. Ale
o tym już za miesiąc.

Jedna z pałacowych komnat.

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI

Kazimierza
Raczyńskiego,
starosty generalnego Wielkopolski i marszałka koronnego. Latem 1831 w Rogalinie
zatrzymał się Adam Mickiewicz. W 1848 roku, podczas
Wiosny Ludów, w Rogalinie
znajdował się jeden z głównych obozów powstańców,
działających między Stęszewem a Kórnikiem.
Rogaliński barokowo-klasycystyczny pałac, park i
wozownia pochodzą z XVIII
wieku. W zespole pałacowym
znajduje się kościół św. Marcelina. Dawniej była to kaplica
hrabiów Raczyńskich. W podziemiach kościoła znajduje się
mauzoleum Raczyńskich. W

FOT. (4X) LECH MROCZKOWSKI

Zanim zaczniemy zwiedzać pałac, który jest doskonale przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych (między innymi podjazd
i windy dla wózkowiczów
oraz osób mających kłopoty
z poruszaniem się), musimy
pokonać drogę z parkingu,
która z uwagi na kocie łby do
wygodnych nie należy. Jednak to, co zobaczymy dalej, z
pewnością wynagrodzi nam
te komunikacyjne niedogodności. Zwiedzajmy więc.
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Widok ogólny wspaniałego pałacu w Rogalinie.
pałacu jest galeria malarstwa
mająca w swych zbiorach
prace takich artystów jak Jan
Matejko, Jacek Malczewski,
Stanisław Wyspiański, Julian
Fałat, Olga Boznańska, Leon
Wyczółkowski, Aleksander
Gierymski, Maurice Chabas,
Albert Besnard, Paul Delaroche, Claude Monet, udostępnione dla zwiedzających. Pałac stanowi oddział Muzeum
Narodowego w Poznaniu.

Wiecznie zielony bluszcz w rogalińskim parku.

Niezwykły jest urok otaczającego pałac francuskiego
parku. Warto tutaj pójść nad
brzeg Warty. W tak zwanym
starorzeczu rosną słynne
dęby rogalińskie – pomniki
przyrody. Jest to największe
w Europie skupisko pomnikowych dębów, położone na
terenie Rogalińskiego Parku
Krajobrazowego. Liczy sobie

Podjazdy dla niepełnosprawnych.
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wiat za sto lat” – pod takim hasłem Zespół Szkół
Specjalnych nr 105 w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na
Rzecz Uczniów i Absolwentów Zespołu Szkół i ich Rodzin
„Trwanie” zorganizowały 5
marca już po raz jedenasty Festiwal Sztuki Naszych Dzieci,
pod patronatem honorowym
prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego i medialnym
Telewizji Poznań.

W tym roku miejscem Festiwalu była Aula Nova Akademii
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Zaprezentowało się tu ponad dwustu
młodych artystów i 14 zespołów.
Wykonawcy przyjechali ze szkół
specjalnych, przedszkoli, ośrodków szkolno-wychowawczych
i domów pomocy społecznej
w Poznaniu i Kościanie. Po raz
drugi przyjechali też goście z
Wielkiej Brytanii. Był to zespół
uczniów „Woodlanders” z Sybil
Elgar School z Londynu, który zachwycił znakomitym wytępem.
Oglądaliśmy układy taneczne
i spektakle teatralne, słuchaliśmy wokalistów. W holu auli
przyciągała uwagę wystawa
prac plastycznych uczniów placówek kształcenia specjalnego
i integracyjnego. Prezentacje
sceniczne wprowadziły w nastrój radości i zabawy. Wzruszające przedstawienie „Miłość
wszystko zwycięży” wykonali
podopieczni Domu Pomocy
Społecznej przy ulicy św. Rocha
w Poznaniu.
Festiwalowi
towarzyszył

XI FESTIWAL SZTUKI NASZYCH DZIECI

Taniec, zabawa, śpiew
dzięki współpracy między innymi z Akademią Muzyczną w
Poznaniu, Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Poznania i
Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a
także dzięki wielu darczyńcom.
Festiwal Sztuki Naszych
Dzieci organizowany od 2000
roku jest przeglądem twórczości artystycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
Stwarza uczestnikom możliwość zaprezentowania swoich
umiejętności i talentów, dostarcza niezapomnianych przeżyć
wykonawcom, ich rodzicom i
opiekunom.

KAROLINA KASPRZAK
konkurs prac plastycznych.
Pierwsze miejsce przyznano
pracy „Ziemia w inkubatorze”
Agnieszki Hofmańskiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Zgromadzenia
Sióstr Świętego Wincentego A’
Paulo w Poznaniu, wykonanej
pod kierunkiem Sylwii Grysińskiej.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy. Festiwal
stworzył też szansę młodym wolontariuszom nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobami
niepełnosprawnymi. To wielkie
przedsięwzięcie było możliwe

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK
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Kromka chleba
dla bliźniego

Promocja ekonomii
społecznej

C

P

aritas Archidiecezji Poznańskiej wspólnie z regionalnymi piekarzami i ﬁrmą Kampﬀmeyer Food Innovation Polska organizuje kampanię społeczną pod hasłem „Kromka chleba”, która jest
odpowiedzią na pogłębiające się ubóstwo polskiego społeczeństwa.
Kampania ma na celu zmianę świadomości społecznej i nastawienia w stosunku do osób ubogich, bezdomnych i marginalizowanych.
Jednym z głównych zadań przedsięwzięcia jest przekonanie społeczności do podejmowania konkretnych działań na rzecz biednych i potrzebujących pomocy.
W ramach współpracy na rzecz akcji ﬁrma Kampﬀmeyer zachęca piekarzy, z którymi podjęła współpracę, do wypieku pieczywa z
kiełkami żytnimi słodowymi. Piekarnie i piekarze, decydujący się na
zakup surowca, wspierają kwotą 60 groszy od każdego zużytego kilograma akcję „Kromka chleba”, otrzymując jednocześnie specjalną
recepturę wypieku pieczywa, plakaty promocyjne i specjalne banderole na chleb.
Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora akcji –
Jana Montowskiego pod numerem telefonu (061) 835 68 69 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej: montowski@caritaspoznan.pl

KAROLINA KASPRZAK

ozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego System we
współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu realizuje projekt „ Promocja rozwoju ekonomii społecznej i jej podmiotów w Wielkopolsce” współﬁnansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem działania trwającego od października 2009 roku do czerwca 2010 jest propagowanie idei ekonomii społecznej i zatrudnienia w
tym sektorze poprzez podjęcie inicjatyw promocyjno-edukacyjnych
w województwie wielkopolskim.
Inaugurują przedsięwzięcia była 25 lutego konferencja w Hotelu
Ikar przy ulicy Kościuszki 118 w Poznaniu. Uczestnicy spotkania mogli bezpłatnie nabyć broszurę „Wizytówki Wielkopolskich Podmiotów
Ekonomii Społecznej”, zawierającą charakterystykę organizacji włączających się w idee ekonomii społecznej.
Kolejnymi działaniami w projekcie są kampanie informacyjne skierowane do instytucji rynku pracy i integracji społecznej, spotkania w
Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Urzędach
Pracy oraz rozpowszechnianie publikacji „Przewodnik po ekonomii
społecznej”.
Bliższe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: www.p4es.eu

KAROLINA KASPRZAK
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– Planów i zadań mamy bardzo dużo. Wszystkie zmierzają
w kierunku pełnego zintegrowania studentów z niepełnosprawnościami z całym środowiskiem akademickim oraz
zniesienia wszelkich barier
mentalnych i ﬁzycznych między pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi osobami.
– Jednym z pani priorytetów
jest zwiększenie dostępu niepełnosprawnych studentów
do instytucji kulturalnych w
Poznaniu. Czy to znaczy, że
kino przestało wystarczać i
jest zapotrzebowanie na bardziej wysublimowaną kulturę?
– To, że kino jest najpopularniejszym miejscem obcowania
ze sztuką, wynika z łatwości
dostępu. Niestety, z teatrem,
ﬁlharmonią czy operą jest już
znacznie gorzej. Zapewniam,
że nie brakuje chętnych, którzy
z ochotą wybiorą się na ciekawe przedstawienie, ale problem w tym, że trzeba pokonać
wiele przeszkód. Nawiązaliśmy także współpracę z Filharmonią Poznańską i liczymy, że
w przyszłości będziemy mogli
uczestniczyć w koncertach. W
ramach spotkań z kulturą rozważamy spotkanie z podróżnikiem, który przy kawie i ciastku mógłby nam opowiedzieć o
swoich wyprawach.
– Tradycją wśród niepełnosprawnych studentów są za-

S

towarzyszenie na Rzecz
Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potraﬁę Więcej” powstało w 2005 roku z
inicjatywy terapeutów pracujących zawodowo z osobami
z niepełnosprawnością. Celem organizacji jest wczesne
wspomaganie rozwoju dzieci,
a także młodzieży z wieloraką
niepełnosprawnością poprzez
oddziaływania rehabilitacyjne i
podczas zajęć przedszkolnych
i w świetlicy terapeutycznej.
Działania skierowane są do
dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym ze złożoną niepełnosprawnością, co oznacza, że
poza ograniczoną sprawnością
intelektualną dzieci posiadają
dodatkowe schorzenia: na przykład wadę wzroku, słuchu, mózgowe porażenie dziecięce bądź
chorobę o podłożu genetycznym
albo neurologicznym.
Uczestnictwo w zajęciach

Otwieranie świata
dla niepełnosprawnych
Z ANNĄ RUTZ, Przewodniczącą Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych
UAM Ad Astra w Poznaniu rozmawia Anna Wierzbicka

FOT. ARCHIWUM

– Wybrano panią przewodniczącą Ad Astry. Co będzie
głównym kierunkiem działania organizacji pod nowym
kierownictwem?
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wody pływackie. Czy w tym
roku także przewidziane są
tego rodzaju sportowe zmagania?
– Zawody odbywają się w
maju w ramach Dnia Sportu w
drugą sobotę miesiąca. Podobnie będzie teraz. W ubiegłym
roku przyjechali do nas zawodnicy z czternastu uczelni z
różnych regionów Polski. Pływacy są podzieleni według zaawansowania niepełnospraw-

ności. Tak naprawdę nie liczy
się medal, ale pasja, zdrowa
rywalizacja, chęć popływania.
Przy okazji tej imprezy można wymienić doświadczenia i
wzajemnie się od siebie wiele
nauczyć.
– Czy studenci niepełnosprawni angażują się w poznańskie juwenalia?
– Sądzę, że będziemy pracować nad tym, by stworzyć różnego rodzaju udogodnienia dla
studentów, by mogli tak samo
dobrze się bawić, jak pozostali
uczestnicy. Myślimy o szkoleniu
dla ochroniarzy, by wiedzieli, w
jaki sposób się zachowywać i
pomagać osobom z niepełnosprawnością. W planach mamy
stworzenie specjalnego sektora.
Na razie myślimy, jak ten problem rozwiązać pod względem
technicznym, by każdy czuł się
komfortowo.
– Jakie plany ma Ad Astra
na okres wakacyjny?
– W czerwcu ruszymy z
kampanią promocyjną integracyjnego spływu kajakowego.
W minionym roku uczestnicy
płynęli rzeką Piławą, teraz myślimy o rzece Brdzie. Idea tego

spływu polega na tym, że wraz
ze studentami niepełnosprawnymi płyną studenci pełnosprawni. Tradycyjnie odbędzie
się obóz rekreacyjno-rehabilitacyjny w malowniczo położonym nad morzem Pobierowie.
Planujemy także rejsy żeglarskie, które cieszą się dużą popularnością. Na pewno będzie
to rejs po Mazurach oraz rejs
po Bałtyku lub obóz żeglarski
w Górkach Zachodnich. Być
może będziemy uczestnikami
Campusu Studenckiego dla
studentów przyjętych na studia. W ubiegłym roku przygotowaliśmy zajęcia z savoir-vivre,
czyli jak się zachowywać wobec studentów niepełnosprawnych. Ze względu na to, że ten
pomysł bardzo się spodobał,
nie jest wykluczone, że go powtórzymy. Natomiast w październiku odbędzie się nasz
obóz adaptacyjny. To dla nas
bardzo ważne, bowiem studenci pierwszego roku mogą
nie tylko poznać starszych kolegów i nawiązać przyjaźnie,
ale przede wszystkim poznać
zasady funkcjonowania uczelni, dowiedzieć się, na jaką
pomoc mogą liczyć, jakie uzyskać wsparcie.

Dotknąć, poznać,
zaprzyjaźnić się
przedszkolnych i świetlicowych
umożliwia dzieciom aktywne poznawanie otaczającego
świata za pomocą zabaw. Organizowane są zajęcia sprzyjające poprawie stanu ﬁzycznego
i psychicznego dziecka, a także
polepszeniu
funkcjonowania
w grupie społecznej. Terapeuci korzystają z metody ruchu
rozwijającego Weroniki Sherborne, metody Knilla, integracji
sensorycznej,
muzykoterapii
i relaksacji. Terapia w formie
przedszkolnej odbywa się codziennie od poniedziałku do
piątku, natomiast zajęcia świe-

tlicowe prowadzone są dwa razy
w tygodniu: we wtorki dla dzieci młodszych i we czwartki dla
dzieci starszych.
Specjaliści zapewniają również wsparcie psychologicznopedagogiczne rodzicom. Mogą
oni brać udział w zajęciach
plastycznych i relaksacyjnych
oraz bezpłatnie korzystać z porad kosmetycznych. Jednym
działań organizacji jest projekt
„Stwórz ze mną dzieło”. Jego
cel skupia się wokół aktywizacji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnościami. W
tej dziedzinie Stowarzyszenie

„Potraﬁę Więcej” współpracuje
z Fundacją Polskich Kawalerów
Maltańskich w Poznaniu, która
realizuje projekt: „Wsparcie osób
niepełnosprawnych ruchowo na
rynku pracy”.
Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potraﬁę Więcej”
ul. Błażeja 4g / 53
61 – 608 Poznań
tel. (061) 821 69 29
tel. kom. 606 697 116
biuro@wsparcie.org.pl

KAROLINA KASPRZAK
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NASI NA PARAOLIMPIADZIE

Pojechali do Vancouver
N

iepełnosprawni zawodnicy 6 marca polecieli do
Vancouver, by wziąć udział w
Igrzyskach Paraolimpijskich.
Nie przerażały ich trudne trasy, problemy ze śniegiem i
kanadyjska pogoda. Na spotkaniu w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu zapowiadali, że zrobią
wszystko, by wrócić do Polski
z medalami.
Przygotowania do Igrzysk
Paraolimpijskich trwały cztery
lata. Rozpoczęły się z chwilą,
gdy zgasł znicz olimpijski w
Turynie. Pierwsze zgrupowania
zorganizowano w maju w Nowym Sączu i Krakowie. Zawodnikami w Kanadzie opiekowali
się trenerka Krystyna Murdzek,
instruktorzy Stanisław Ślęzak
i Dawid Damian. Wyjazd nie
doszedłby do skutku, gdyby nie
sponsorzy oraz pomoc władz
Urzędu Miasta Poznania i
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Zawodnicy są w bardzo dobrej
formie i zapewniają, że trud
który włożyli w przygotowania,
nie pójdzie na marne.

W gronie poznańskich paraolimpijczyków było trzech
narciarzy alpejskich: Jarosław
Rola, Andrzej Szczęsny i Rafał
Szumiec. Startować oni będą
w slalomie i slalomie gigancie.

Alpejką z Poznania jest Anna
Ogarzyńska, która będzie przewodniczką
niedowidzącego
Macieja Krężela. Jedyną osobą,
która reprezentuje stolicę Wielkopolski, a nie uprawia narciarstwa zjazdowego, jest Anna
Mayer. Postanowiła zacząć biegać na nartach i już po dwóch
latach treningu wywalczyła
kwaliﬁkację paraolimpijską.
– Przeszliście przez profanum, czyli morderczy trening i
związane z nim zniechęcenie
– powiedział do poznańskich
olimpijczyków prof. Stanisław
Kowalik z AWF. – Teraz czas na
sacrum, a tym dla sportowca

jest występ. Życzę wam wspaniałych wrażeń, a to znaczy
tyle, co życzyć wam szczęścia.
Romuald Schmidt, szef Wyszkolenia Paraolimpijskiej Reprezentacji Polski Narciarzy
Alpejczyków, nie miał wątpliwości, ze zawodnicy są bardzo
zmotywowani. Jego zdaniem
nie byłoby sukcesów i dobrej
atmosfery w polskiej reprezentacji, gdyby nie wsparcie
sponsorów. Były to w większości ﬁrmy i osoby związane z
narciarstwem. Loga ﬁrm sponsorskich były umieszczone na
strojach, mikrobusie reprezentacji i na banerach.

MAGDALENA
WYSZOMIRSKA

FOT. ARCHIWUM SSI START W POZNANIU

– Treningi osób niepełnosprawnych mają zupełnie inny
charakter niż pełnosprawnych
zawodników – powiedział Piotr
Ogarzyński. – Dla zawodnika
z dysfunkcją ważne jest tak
zwane „aktywne” sterowanie
nartą. Nie bez znaczenia dla
niego jest nachylenie stoku,
rodzaj śniegu, stan trasy. W
tym przypadku kunszt trenerski
polega na tym, by przełożyć
ﬁlozoﬁę skręcania na nartach
na niepełnosprawnego. To
bardzo trudne zadanie. Do
Vancouver
niepełnosprawni
zawodnicy jadą w dobrych
nastrojach, bowiem przeszli
trening koncentracji. Dostali
polecenie, aby przed zawodami
dobrze spali, a nie przewracali
się z boku na bok. Była też
śmiechoterapia, która na pewno podbudowała ich psychicznie.

– Gratuluję zawodnikom, że
doszli do tego etapu, który jest
zwieńczeniem ich ogromnego
trudu – dodał poseł Filip Libicki. – Zasiadając w latach 19982002 w Zarządzie Polskiego
Komitetu
Paraolimpijskiego
miałem okazję obserwować,
ile wysiłku sportowego i organizacyjnego wymaga przygotowanie ekipy do udziału w
igrzyskach. W tym roku wyniki
sportowców pełnosprawnych
były najlepsze w naszej historii,
życzę, by także niepełnosprawni sportowcy mieli takie same
lub lepsze osiągnięcia.
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DANUTA ŁAWNICZAK
POZNAŃ

brakiem słów
pomysłów czynów
brakiem wyobraźni
jak przywrócić
światu wiarę
wiarę we mnie
z lat owej przystani

Obrazy

Krajobraz
po sztormie
piękne czasy
gdy umiałam
tworzyć doskonałość
kwitowaną
westchnieniem:
piątka to za mało
piękne czasy
gdy profesorów
wabiła pokusa
by wyjść dla mnie
poza skalę
skoro ona za kusa
strojny sznur
perełek jasnych
mam ci z czasów owych
dumny papier
od ministra
mógł dać bilet
w nurt sodowy
ja wybrałam przystań
zatopionej zbyt głęboko
w skromności wrodzonej
otchłani
żal było oddechu
żal było przystani
żeby gonić za mieć wiele
chciałam tylko być
żoną matką inżynierem
jednak życie skoro żyje
z natury się zmienia
raz jest rajem
powodzenia
a raz piekłem zmartwień
odkąd sztorm
zalał mi przystań
z ciężkim sznurem
słonych pereł
dryfuję na tratwie.
dni me dziś jak szklanka
niedopełnione

Wystarczy
że raz mnie okłamiesz
prawda
nie będzie prawdą
do końca
a wszystkie moje słońca
zajdą na dłużej
ciemność
się rozpanoszy
mgłą
na mej sztaludze
Sztywnopalczaste ramię
bohomazem opadnie
po blejtramie
chętnej
wszystkim życia barwom
Precz ciśnięty pędzel
sam maluje
uparcie na szaro
bezuśmiechy
we łzach rozwodnione
Tylko – milczenie, wtedy
słowami prosto z pieca
płonie
jasną czerwienią
szarość tnie
i podnieca
nabrzmiałą ciszę
Wśród tych płomieni
piszę…

Asystent
Mam wtedy cztery ręce
to nic, że dwie
niedoskonałe
Mam wtedy cztery nogi
to nic, że dwie
chodzą źle
albo nawet wcale
Mam wtedy dwie głowy
i podwójnie liczone
zmysły wszystkie
A teraz mam skrzydła
zostawił je anioł
który wyszedł
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Lepsze życie
W

projekcie Polskiej Organizacji Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych hasło „Furtka” jest przejściem z
bezrobocia do zatrudnienia.
Symboliczna furtka pomaga
zmienić stan uśpienia, bierności – w stan aktywności i kreatywności.
Od kilku lat POPON prowadzi
wiele działań informacyjnych
i szkoleniowych oraz pomaga
osobom niepełnosprawnym w
skutecznym znalezieniu pracy.
„Furtki do rynku pracy” funkcjonują przy dziewięciu placówkach
terenowych organizacji i są zlokalizowane w największych miastach Polski. Każda osoba niepełnosprawna, zakwaliﬁkowana
do projektu, uczestniczyć będzie
w warsztatach prowadzonych
przez wykwaliﬁkowany i doświadczony personel (doradca
zawodowy, psycholog, prawnik).
Otrzyma indywidualne wsparcie,
nabędzie umiejętności autoprezentacji, konstruowania dokumentów aplikacyjnych, wraz ze
specjalistami opracuje swój indywidualny plan działania.
W „Furtkach do rynku pracy”
niepełnosprawni znajdą odpowiednią dla siebie ofertę szkoleniową i edukacyjną. Specjaliści
fachowo ocenią predyspozycje
osoby niepełnosprawnej i zapro-

ponują odpowiednie dla niej stanowisko, dopasowane do posiadanych kwaliﬁkacji i możliwości,
wynikających z danego schorzenia. POPON zapewnia bezpłatne
wsparcie doradcy zawodowego,
psychologa, pośrednika pracy,
pracownika ds. świadczeń społecznych oraz prawnika.
Proces poradnictwa jest prowadzony w taki sposób, by każda osoba niepełnosprawna, mogła poznać siebie i uwierzyć we
własne możliwości. Dzięki takim
staraniom rocznie blisko tysiąc
osób podejmuje zatrudnienie, a
pracodawcy zyskują pracowników z odpowiednimi kwaliﬁkacjami. Niepełnosprawni, którzy
zgłoszą się do projektu „Furtki
do rynku pracy”, mogą liczyć na
całkowitą poufność oraz profesjonalne wsparcie specjalistów.
Szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie: www.popon.
pl, pod warszawskim numerem
tel. (022) 620 32 02 oraz w oddziałach regionalnych Polskiej
Organizacji Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych. awa
POPON
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
os. Na Murawie 11/1
61-655 Poznań
tel. (61) 875 09 56
e-mail:
biuro@poznan.popon.pl

Jak stworzyć
własną ﬁrmę
S

towarzyszenie na Rzecz
Spółdzielni Socjalnych zaprasza mieszkańców Poznania,
zainteresowanych prowadzeniem działalności na własny
rachunek, do udziału w ciekawych warsztatach. Zaplanowano je pod nazwą „Własna ﬁrma
– warsztat doradczy dla osób
planujących założenie własnej
działalności gospodarczej”.
Projekt współﬁnansowany z
budżetu Miasta Poznania obejmuje około 20 godzin szkoleń,
w trakcie których omawiane
będą zagadnienia związane z
rejestracją działalności, zdobyciem pieniędzy, prowadzeniem
księgowości,
zagadnieniami
prawnym. Uczestnicy zapoznają się również z praktycznymi

aspektami funkcjonowania ﬁrm
na rynku. Szkolenie obejmie
także praktyczne warsztaty. Każdy z uczestników będzie mógł
skorzystać z indywidualnych
konsultacji z wykładowcami i
otrzyma teczkę z kompletem
materiałów.
Terminy szkoleń: 2-5 marca, 10-13 maja, 15-18 czerwca.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu powinny
przesłać zgłoszenia (formularz
oraz ankieta) drogą elektroniczną na adres szkolenie.wlasna.
ﬁrma@gmail.com. Zgłoszenia
dostępne są na stronie: www.
spoldzielnie.org lub w biurze
przy ul. Ostrówek 15 w Poznaniu. Dodatkowe informacje pod
telefonem 61-887-11-66. awa
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Coś z niczego
K

wiecień to wiosna i Wielkanoc. Po długiej zimie z
radością witamy pierwsze wiosenne kwiaty, ciepło słońca,
podmuchy wiosennego wiatru.
Świat znowu jest piękny i chce
się żyć.
Wiosenny nastrój łatwo możemy wprowadzić do naszego
domu. Wystarczy własnoręcznie
zrobiona ozdoba świąteczna, na
przykład kurczaczek z włóczki
czy jajko – pisanka z balonika.
Właśnie do tego namawiamy
w dzisiejszym odcinku „Coś z
niczego”. Wystarczy trochę wyobraźni, włóczka, balonik, koraliki, papier toaletowy, farby i do
dzieła…

OZDOBY ŚWIĄTECZNE
Włóczkowy kurczak
Zanim powstanie nasz świąteczny kurczak, pracę rozpoczynamy od wycięcia z brystolu
2 kółek wielkości pokrywki od
słoika pojemności 1 l. Następnie po środku 2 kółek wycinamy otwór o promieniu ok. 3

cm. Tak wycięte 2 równe kółka
przykładamy do siebie i rozpoczynamy robienie włóczkowego
kurczaczka. Do tego możemy
wykorzystać starą włóczkę koloru żółtego. Przygotowujemy
potrójne paski o długości 1,5 m,
które przewlekamy przez środkowe kółko zapełniając dookoła
całą powierzchnię dużego koła.
Całą czynność należy powtarzać kilkakrotnie aż powierzchnia dużego koła będzie pokryta
całkowicie warstwą grubości
ok.1 cm. Następnie za pomocą
ostrych nożyczek przecinamy
włóczkę wkładając nożyczki
pomiędzy 2 duże koła. Po nacięciu całej powierzchni zabezpie-

Antybudynek
W

Polsce żyje wiele osób
z
niepełnosprawnością, które z powodu licznych
barier
architektonicznych
zmuszone są pozostawać w
czterech ścianach własnego
mieszkania. Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy
Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Społecznych „Wspólnota” w powiecie opolskim
zorganizowało Ogólnopolską

Kampanię Społeczną pod hasłem „Antybudynek”.
Celem akcji jest zwrócenie
uwagi społeczeństwa na brak
odpowiedniego dostosowania
budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Osoba, która zauważy niedostosowany budynek w swoim mieście, bądź miejscu,

czamy włóczkę obwiązując ją
pomiędzy kółkami. Jeżeli mamy
już zabezpieczoną włóczkę, to
bardzo powoli uwalniamy 2 kartonowe kółka, po których uwolnieniu powstaną 2 równe pompony. Z nich za chwilę powstanie
nasz kurczaczek. Efekt końcowy
ozdobienia kurczaczka należy
do was, naprawdę warto go zrobić gdyż wygląda naprawdę bardzo świątecznie.
Jajko – pisanka z balonika
Dowolnie wybrany balon należy napompować do wielkości
jaja strusiego. Następnie za pomocą ścinek papieru pokrywamy powierzchnię balonu smarując klejem rozrobionym z wodą.
Czynnośc nakładania warstw z
papieru powtarzamy 3 krotnie
pokrywając całą powierzchnię
balonu.Po wyschnięciu ostatniej
warstwy ,,jajo” będzie bardzo
twarde i należy pomalować je na
dowolny kolor według własnego
pomysłu. Tak gotowa pisanka
może udekorować wasz swiąteczny stół.
Wesołych Świąt Wielkanocnych.

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI

które odwiedza, może po jego
sfotografowaniu nadesłać informację na adres mailowy:
redakcja@antybudynek.pl lub
antybudynek@gmail.com
z
podaniem formy niedostosowania, nazwy miejscowości
i dzielnicy. Moderator strony
autorom nadsyłanych zdjęć
zapewnia całkowitą anonimowość.
Bliższe informacje o realizowanym przedsięwzięciu dostępne są na stronie internetowej www.antybudynek.pl

KAROLINA KASPRZAK

Potraﬁmy pomagać
Z

arząd Terenowy Niezależnego
Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Fundacja
Małych i Dużych – wojtusiaki.pl
zapraszają na Koncert Charytatywny „Potraﬁmy pomagać”.
Koncert odbędzie się 26 kwietnia 2010 roku w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Impreza ma na
celu promowanie idei wolontariatu oraz aktywnego wspierania
trzech organizacji pozarządo-

wych: Fundacji Stworzenia Pana
Smolenia, Stowarzyszenia Nasze Serce oraz Fundacji Małych i
Dużych – wojtusiaki.pl. poprzez
zebranie środków na ich działalność statutową.
Koncert wyreżyserował i
poprowadzi Zbigniew Górny.
Wystąpią: Zbigniew Wodecki,
Eleni, Grupa VOX, Małgorzata Ostrowksa, Przemysław
Hałuszczak, Sonic Lake, Agnieszka Różańska, Michalina
Brudnowska, Piotr Schultz,
Zespół Super Duo, Karolina

Posała, Jacek Ciepliński, Krzysztof Antkowiak, Grupa Artystyczna Artura Niedźwiedzia oraz
Chór Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu.
Koncert rozpocznie się o godzinie 18.30 w Auli UAM, a bilety
dostępne będą już niebawem w
CIM, kasie Filharmonii Poznańskiej oraz na stronie bilety24.pl
w cenie od 90 do 40 zł. „Filantrop” objał patronat medialny
nad tym wydarzeniem.

ROBERT STĘPIŃSKI

Roman
R
Kawecki
K
PPOZNAŃ

W

syntetycznej relacji nie
oddam atmosfery tego
wyjątkowego wieczoru autorskiego „Okiem duszy” w
Schronie Kultury „Europa”,
zorganizowanego z okazji
wydania tomiku wierszy
Karoliny Kasprzak pod tym
właśnie tytułem. Wieczoru,
w którym ciche, ale wyraźne słowo poetki potraﬁło
przebić się przez mistrzowskie prezentacje muzyczne.
To ono było tym razem najważniejsze.
Jeśli napiszę to, co powiedział szef Schronu Kultury
„Europa” Jerzy Łuczak, że był
to jeden z najlepszych koncertów, jakie się w nim odbyły, to może zabrzmi to zbyt
samochwalczo? Nie potraﬁę
zrecenzować przepięknego
wykonania poetyckich piosenek przez Alinę i Krzysztofa Galasów! Nie wiem, w
jaki sposób ocenić niezwykłe interpretacje wierszy
Karoliny Kasprzak, które
przygotował i przedstawił
Krzysztof Styszyński. Mogę
tylko stwierdzić, że sztuki interpretowania poezji mógłby
się uczyć od pana Krzysztofa niejeden adept aktorstwa.
A co powiedzieć o maestrii
Waldemara Antczaka podczas wykonania na skrzypcach Allegra z Sonaty F-dur
(opus 1 nr 12) Jerzego Fryderyka Haendla? A o wirtuozerii jednego z najlepszych
polskich mistrzów harmonijki ustnej Romana Szkudlarka? Jak opisać romantyczne
interpretacje utworów Beatlesów przez trio Waldemar
Antczak, Piotr Krótki i Jakub
Ciszak?
I na tym wspaniałym tle
słowo wyrażone w poetyckich frazach przez bohaterkę wieczoru Karolinę Kasprzak, dla której znakomici
muzycy przyjęli zaproszenie,
aby bezinteresownie wystąpić w koncercie. Dla niej i
licznie zebranej publiczności. Aby pisać o tak dojrzałej
poezji, trzeba mieć nie lada
kompetencje. Jako skromny
animator kultury mogę tylko
przytoczyć słowa pani Karoliny wypowiedziane w trakcie koncertu, która wydanie
„Okiem Duszy” określiła jako
swoje największe osiągnię-
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„OKIEM DUSZY” W SCHRONIE KULTURY EUROPA

Bohaterka wieczoru Karolina Kasprzak. Za nią trio (od lewej)
Waldemar Antczak, Piotr Krótki i Jakub Ciszak
– interpretuje utwory Beatlesów.

FOT. (4X) MARCIN BAJEROWICZ

Najważniejsze było słowo

Krzysztof Styszyński interpretuje wiersze Karoliny Kasprzak.

cie życiowe, dodając jeszcze,
że warto mieć marzenia,
żeby doczekać takiego wieczoru. Oczywiście, mogę się
pokusić o stwierdzenie podobne do tego, które wygłosiła prezes Stowarzyszenia
„Przystań” Janina Stachowiak: „liczymy wszyscy na to,
że „Okiem Duszy” jest pierwszą z wielu jeszcze książek,
które autorka napisze”.
Gdybym odważył się na
ocenę organizacyjną tego
spotkania, musiałbym wymienić również jego bohaterki rzadko traﬁające na
strony „Filantropa Naszych
Czasów”, a bez których prawdopodobnie nie powstałby
ani ten, ani żaden koncert
z cyklu „Mimo Wszystko w
„Przystani”. Myślę o Katarzynie Rogowskiej, Danucie Forysiak, Mirosławie Mikołajczak, Jakubie Ciszaku i wielu
innych wolontariuszach. To,
że w „Przystani”, powstają
takie perełki jak ten koncert,
jest zasługą wielu ludzi, których praca pozwala na pisanie pochlebnych opinii o
całym projekcie.
A warto dodać, że koncert,
który odbył się 13 marca, był
już siedemnastym wieczorem z naszego cyklu. Dzisiaj, możemy chyba już zaryzykować stwierdzenie, że na
Rolnej w Poznaniu, powstaje
środowisko artystyczne i społeczne, podobne chyba tylko
do krakowskiej „Piwnicy Pod
Baranami”. Trzeba ogromnej

Wirtuoz harmonijki ustnej Roman Szkudlarek.

Zachwyt wzbudziły piosenki poetyckie
Aliny i Krzysztofa Galasów.

wiary w słowo, aby, nie mając pieniędzy, pozwalać sobie na takie ekstrawagancje
jak wydanie debiutanckich
tomików poezji, nagrywanie
płyt czy organizację wielkich
cykli koncertowych. Potem
słuchać w zamyśleniu wierszy, które mówią o miłości,
smutku, ale także o radości
życia, a nawet pretensji do
Najwyższego, że zbyt mało
chyba pokochał świat, który
sam stworzył, skoro przyzwala, aby istniało na nim
tyle cierpienia. Warto więc
robić to, co robimy w „Przystani”, choćby po to, aby
zobaczyć nasz świat okiem
duszy, własnej duszy. Warto,
podobnie jak Karolina Kasprzak, zadawać sobie trudne pytania i szukać na nie
odpowiedzi.
Zapraszam
wszystkich
czytelników „Filantropa Naszych Czasów” i wszystkich
twórców, którzy być może
do tej pory nie mieli szansy
pierwszego kroku dla zaprezentowania swojej twórczości, na nasze kolejne
spotkania do Schronu Kultury „Europa”. Anonsujemy
je zawsze na www.smrolna.
poznan.pl/przystan . Zapraszam także do podzielenia
się z nami swoimi opiniami.
Można to uczynić za pośrednictwem poczty elektronicznej o adresie: smrolna@
smrolna.poznan.pl
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Prosimy o pomoc
dla naszej Wiktorii
J

esteśmy rodzicami sześcioletniej Wiktorii, która
choruje na nieuleczalną,
rzadką chorobę genetyczną,
zwaną zespołem Retta.

ne, za jeden trzeba zapłacić
około pięć tysięcy złotych.
Na taki wydatek absolutnie
nas nie stać.
Dlatego z całego serca prosimy o pomoc, która umożliwi naszej córeczce udział w
programie terapeutycznym,
a także da jej szansę w miarę samodzielnego funkcjonowania w przeszłości.

Nasza córeczka nie chodzi, nie mówi, jej rozwój
umysłowy i ruchowy nie jest
odpowiedni do jej wieku.
Aby pokonać wynikające z
jej choroby niesprawności,
niezbędna jest pomoc specjalistów: między innymi logopedy, psychologa, ﬁzjoterapeuty.

Bardzo prosimy o pomoc
na konto Fundacji
„Słoneczko”
Stawnica 33
77-400 Złotów
SBL Zakrzewo
Oddział Złotów
89-8944-0003-0000-20882000-0010 z dopiskiem
„Na leczenie Wiktorii Bąk”.

Wiktoria wymaga stałej i
intensywnej rehabilitacji oraz
wyjazdów na turnusy, które
taką rehabilitację zapewnią.
Optymalne warunki skutecznej rehabilitacji zapewni
udział naszego dziecka w
pięciu, sześciu turnusach rehabilitacyjnych rocznie.

AGNIESZKA I BOGDAN BĄK
NIEDŹWIEDŹ 3
11-010 BARCZEWO
TEL.: 600-942-138, 600-254-938

Są one jednak kosztow-

S

towarzyszenie
Wolontariat Wielkopolski we
współpracy ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi „HONOROWI”
zorganizowało koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczono
na leczenie i rehabilitację
czwórki najmłodszych podopiecznych
Towarzystwa
Osób Niesłyszących „TON”
w Poznaniu: Sary, Kacpra,
Magdy i Joli.
W piątkowy wieczór, 19
marca w poznańskim klubie jazzowym „Blue Note” w
Centrum Kultury Zamek hip-hopowe utwory muzyczne
na koncercie pod tytułem: „4
THE PEOPLE” wykonali dla
publiczności artyści z Warszawy, Krakowa i Poznania.
Na widowni kolejno prezentowali się: Streetworkerz,
PeerZet, Pyskaty i Prof. Wykonawcy o tych osobliwych
pseudonimach w ciągu kilkunastu minut wzbudzili za-

chwyt gromadzącej się na widowni młodzieży, zarówno tej
młodszej, jak i nieco starszej.
– Stowarzyszenie powstało w październiku 2009 roku.
Pragniemy
zainteresować
ludzi inicjatywami, jakie realizujemy na rzecz potrzebujących. Wszyscy członkowie naszej organizacji to
wolontariusze, którzy bezinteresownie śpieszą innym z
pomocą – mówi Joanna Dokurno – prezes Stowarzyszenia Wolontariat Wielkopolski.
Podczas koncertu przeprowadzona została aukcja,
a przedmiotami w niej były:
piłki z autografami piłkarzy
Lecha, książki Piotra Reissa,
płyty oraz różnorodne gadżety zespołów.
Dochód z imprezy w całości został przekazany na konto Sary, Kacpra, Magdy i Joli –
podopiecznych Towarzystwa
Osób Niesłyszących „TON”.

KAROLINA KASPRZAK

Muzycy przeciw
rasizmowi
N

iepowtarzalnych
wrażeń
artystycznych i wspaniałej
zabawy dostarczył publiczności
koncert pod hasłem „Muzycy
przeciw rasizmowi” 12 marca
w Klubie Blue Note w Centrum
Kultury Zamek w Poznaniu
przez Stowarzyszenie „Lepszy
Świat” z okazji uroczystości pięciolecia istnienia organizacji.
Z tej okazji spotkały się zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe, wolontariusze i sympatycy dobrej muzyki. Koncert
uświetniły zespoły: Mikołaj Budniak Quintet, Babilon i Masala.
Przeprowadzono aukcję na rzecz
odbudowy Fortu II i utworzenia
w nim centrum społeczno-kulturalnego. Licytowano koszulki z
nadrukami, czapki, kubki, plakaty, długopisy.
Organizacja „Lepszy świat” realizuje szereg projektów i akcji
społecznych na rzecz poprawy
warunków życia ludzi. Jedną z
takich inicjatyw jest Poznański
Bank Czasu czyli system bezpłatnej wymiany usług i umiejęt-

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Niesłyszącym
dzieciom z pomocą

ności. Stowarzyszenie oferuje
także usługi świadczone przez
wolontariuszy dla poznańskich rodzin, w ramach których
udzielane są korepetycje, organizowane spotkania integracyjne i półkolonie.
Bliższe informacje: www.lepszyswiat.org.pl

KAROLINA KASPRZAK
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Niepełnosprawne dzieci
uwielbiają dogoterapię
D

pod psem, bawi się jego ogonem, podaje mu „smaczki” na
otwartej dłoni. Zuzanna wyjmuje pudełko z obrazkami, z
których Dominik układa psią
budę. Bezbłędnie rozpoznaje
trójkąty, kwadraty i kółka. Za
chwilę odpina i przypina obrożę, rozpoznaje jej kolor, szuka
podobnych kolorów w pokoju.
Na zakończenie odbywa się
runda po całym ośrodku. Dominik z dumą prowadzi psa
do sali rehabilitacyjnej, do pokojów, w których odbywają się
masaże, a także do recepcji. Za
Dominikiem z wypiekami na

uży, czarny pies leży spokojnie i łagodnie spogląda
na sześcioletniego Łukasza z
wodogłowiem i porażeniem
mózgowym. Przytula się do
chłopca i wesoło macha ogonem. Łukasz delikatnie dotyka
psią sierść, to dla niego nowe
doświadczenie. Uśmiech na
jego twarzy świadczy o tym,
że te doznania bardzo mu
się podobają. Jest tu pierwszy
raz, ale jego mama, widząc
jak syn reaguje na zajęcia z
psem, zapewnia, że jutro na
pewno przyjdą na kolejne zajęcia.

– Dogoterapia jest uzupełnieniem rehabilitacji poprzez
pracę z psem, który mobilizuje
dzieci do wykonywania czasami bardzo trudnych zadań
– mówi Zuzanna Klupsch z
Fundacji na rzecz Wspomagania Rehabilitacji i Szerzenia
Wiedzy Kynologicznej „Mały
piesek Zuzi”. – Reakcje dzieci
przy pierwszym zetknięciu się
z psem są bardzo różne. Jest
płacz, strach, próby ucieczki,
ale po chwili następuje przełamanie bariery i zaczyna się
wspaniała zabawa, która tylko
z pozoru tak wygląda. W rzeczywistości to praca pomagająca dziecku w pokonywaniu
niepełnosprawności.
– Z reguły dzieci bardzo pozytywnie reagują na psa – dodaje „psia” trenerka Els Szkudlarz. – Czują jego oddech,
dotykają miękkiej sierści, poddają się różnym bodźcom.
Zuzanna i Els (ma holenderskie imię) na stałe pracują
w ośrodku „Mały piesek Zuzi”.
Współpracę z Wielkopolskim
Centrum Rehabilitacji i Proﬁlaktyki
Niepełnosprawności
Dzieci i Młodzieży w Poznaniu
rozpoczęły od niedawna. Będą
tutaj przychodzić w środy i w

czwartki, by pomagać niepełnosprawnym dzieciom. Zajęcia
są uzależnione od wytrzymałości psa. Z reguły wytrzymuje on około dwóch godzin z
przerwami. Zuzanna zajmuje
się dzieckiem, a Els psem. Gdy
psiak jest zmęczony, wstaje i
wychodzi. Na każde dziecko
przewidziano pół godziny, ale
czasami zajęcia są skracane
lub wydłużane w zależności od
kondycji niepełnosprawnego.
Rehabilitant dokładnie określa, jakie ćwiczenia należy
wykonać z konkretnym dzieckiem. Informuje, jakie są jego
dolegliwości i na co zwrócić
uwagę. Dla Zuzanny i Els to
nie nowość. Lubią swoją pracę
i wykonują ją z pasją i zaangażowaniem. Największą satysfakcję mają wówczas, gdy stan
podopiecznego wyraźnie się
poprawia.
Zuzanna kładzie na brzuszku Łukasza tak zwany „smaczek”, czyli suchą kuleczkę
dla psa. Ten zlizuje ją, pozostawiając na skórze chłopca
mokrą plamę. Następnie Zuzanna podnosi rączkę chłopca
i oboje z Łukaszem wcierają
psią ślinę z brzuszka w sierść
psa. Takie ćwiczenie pobudza
nerwy, rozluźniają się mięśnie.
Po kilku zadaniach Łukasz jest
zniecierpliwiony i zaczyna płakać. To znak, że pora wracać
do domu. Jego mama cieszy
się, że synowi spodobał się ten
rodzaj terapii. Liczy na to, że
pomoże Łukaszowi choć częściowo odzyskać siły.
– Nasze psy są specjalnie
szkolone od szóstego tygodnia

FOT. (3X) ZOFIA MARTYŃSKA

Kiedy Jolanta Kolasińska–
Wlazło, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji i
Proﬁlaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży w Poznaniu pomyślała wprowadzeniu
dogoterapii, nie miała żadnych
wątpliwości. Pomysł okazał się
strzałem w dziesiątkę, a już
pierwsze zajęcia wzbudziły
wśród podopiecznych ogromne zainteresowanie.

życia, nie ma więc obaw, że
zrobią dziecku krzywdę – dodaje Zuzanna Klupsch – Kształtowaniem psiego charakteru
zajmuje się trener. Oprócz
specjalistycznego szkolenia,
sporo ćwiczeń odbywa się w
domu. Najważniejszy jest początek, by przyzwyczaić psa
do wszystkiego co może go
spotkać, by się nie wystraszył.
Przewodnik musi poznać dokładnie jego charakter, by wiedzieć, o co mu chodzi. Bywa,
że pies boi się hałasu, luster,
zasłon, dlatego, gdy idziemy
z nim w nowe miejsce przed
zajęciami, musi dokładnie poznać terytorium.
Po chwili do pokoju wpada
trzynastoletni Dominik z zespołem Downa. Jest bardzo
ruchliwy, zna psa i bez obaw
wydaje mu komendy. Zajęcia
zaczynają się od buziaka, a
potem psia łapa i ręka chłopca
przybijają „piątkę”. Dominiak
z dużą wprawą przechodzi

twarzy idzie niepełnosprawny
Mikołaj z mamą. On także bardzo chce wziąć udział w zajęciach z psem. Z zainteresowaniem przygląda się wszystkim
ćwiczeniom. Jutro to on będzie
przytulał się do czarnej sierści.

ZOFIA MARTYŃSKA
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Pasja i radość tworzenia
O

Na wernisażu w Kole. Od lewej: Marianna Grabkowska,
profesor Andrzej Załecki i Jerzy Łuczak.
Elementem wernisażu był
koncert na skrzypcach Waldemara Antczaka oraz niezapomniana gra na harmonijce
ustnej w wykonaniu Romana
Szkudlarka z zespołu „AlaSilvaro”. W klimat artystyczny
doskonale wkomponował się
także recital muzyczno-kabaretowy „Za kulisami kabaretu”
Bohdana Łazuki.
Sympatycy Schronu Kultury
Europa mieli również okazję
zwiedzić bazylikę w Licheniu
Starym oraz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. KAROLINA KASPRZAK

brazy niezwykłego twórcy
Jerzego Łuczaka podziwiali uczestnicy wernisażu
zorganizowanego w dniu 7
marca w Miejskim Domu Kultury w Kole koło Konina.
Obrazy zaprezentowane podczas spotkania ukazują martwą
naturę skłaniającą do reﬂeksji
nad przemijaniem. Jerzy Łuczak, który tworzy już od ponad
35 lat, ma swój świat, daleki od
współczesnej awangardy. Choć
nie unika symboliki w swoich
pracach, bliżej mu do dawnych
mistrzów o doskonałym warsztacie malarskim, aniżeli współczesnych eksperymentatorów.
Znakomitego artystę przywitała przed publicznością Marianna Grabowska – dyrektor
Miejskiego Domu Kultury w
Kole. Wraz z nim przyjechała 50
osobowa grupa wolontariuszy i
przyjaciół Schronu Kultury Europa w Poznaniu – miejsca znanego już czytelnikom „Filantropa” z
popularyzacji twórczości osób z
niepełnosprawnościami.
Wystawie prac towarzyszyli
malarze i profesorowie Akademii Sztuk Pięknych – prof.
Andrzej Załecki i prof. Tomasz
Siwiński.

Jerzemu Łuczakowi,
autorowi tych martwych natur,
bliżej do dawnych mistrzów…

Przewodnik po Poznaniu
W

odpowiedzi na potrzeby
wielkopolskich organizacji pozarządowych oraz niepełnosprawnych mieszkańców
Urząd Miasta Poznania opracował czwartą część Poznańskiego Informatora dla Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin – „Dostępność budynków
użyteczności publicznej”.
Wydanie nowej publikacji
stanowi element realizowanego
przez Pełnomocnika Prezydenta
Miasta do spraw Osób Niepełnosprawnych programu „Poznaję – Wiem – Działam”, którego
założeniem jest zwiększenie
dostępu do informacji na temat
dostosowań architektonicznych
w budynkach użyteczności publicznej. Współrealizatorem tego
przedsięwzięcia jest poznańskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących.
Członkowie organizacji wraz z
osobami o różnych rodzajach
niepełnosprawności sprawdzali
dostępność budynków w ramach akcji „Tutaj jest OK”.

Informator zawiera dane instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych na terenie
Poznania, szkół wyższych, teatrów, muzeów, kin, obiektów
sportowych, gastronomicznych i
hotelowych. Treść przewodnika
została wzbogacona o symbole
określające stopień dostępności
danego budynku oraz mapkę
miejsc parkingowych dla osób

niepełnosprawnych w streﬁe
płatnego parkowania. Został on
opublikowany przez Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu w nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy, które będą rozprowadzane
zarówno w instytucjach i organizacjach pożytku publicznego jak
i w Centrum Informacji Miejskiej
i Centrum Informacji Turystycznej. Projekt okładki wykonał Andrzej Grzelachowski Aga.
Osoby zainteresowane mogą
nabyć bezpłatnie informator w
holu Urzędu Miasta Poznania
przy Placu Kolegiackim 17 oraz
w pokoju nr 22 w godzinach
urzędowania.
Bliższych informacji udzielają:
Dorota Potejko – pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób
Niepełnosprawnych
tel. (061) 878 54 75
Dagny Łaniecka – specjalista
ds. promocji i integracji osób niepełnosprawnych
tel. (061) 878 52 22

KAROLINA KASPRZAK

piekowanie się dzieckiem
jest różnie rozumiane, przy
czym wiek dziecka odgrywa
istotną rolę. Jeżeli zapytamy
matkę niemowlęcia, na czym
polega jej opieka nad dzieckiem,
to zazwyczaj odpowie, że na
karmieniu, pielęgnowaniu oraz
zapewnieniu dziecku „świeżego
powietrza”, czyli spacerowaniu
z nim. I jakkolwiek matka obdarza dziecko czułością, tuli je
i całuje, to stosunkowo rzadko
zalicza czułość do opieki.
Matka dziecka nieco starszego
zapewne doda do powyższego
zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, a więc „nie spuszczanie go z oka”, a także dostarczanie mu zabawek i książeczek.
Wobec dzieci w wieku szkolnym pojęcie opiekowania się
obejmuje zazwyczaj stworzenie
im dobrych warunków do nauki
oraz do odpoczynku, zapewnienie odpowiedniego wyżywienia,
a także roztaczanie nad dzieckiem kontroli.
Natomiast współczesna psychologia wychowawcza zalicza
do opiekowania się dwa rodzaje interakcji (czyli wzajemnego
oddziaływania): interakcje społeczne oraz dydaktyczne. Wprawdzie oba rodzaje interakcji mają
charakter społeczny, bowiem
przebiegają pomiędzy ludźmi –
są jednak innej natury i dlatego
zostały wyodrębnione.

– Na bariery architektoniczne w mieście narzekają niepełnosprawni studenci, a także pracujące lub poszukujące
pracy osoby z niepełnosprawnością. Największy problem
stanowi rondo Kaponiera i
wiele starych budynków, w
których mieszczą się różne
urzędy oraz instytucje. Czy to
się zmieni?
– To prawda, że rondo Kaponiera należy do sztandarowych
barier
architektonicznych.
Pierwsze próby dostosowania
tego miejsca do potrzeb niepełnosprawnych podjął nie żyjący
prezydent Wojciech Szczęsny
Kaczmarek. Niestety, nie udało się wprowadzić usprawnień
i do tej pory rondo Kaponiera
jest słabym punktem miasta.
Ale są przykłady pozytywne. Do
nich należy Teatr Wielki, gdzie
zamieniono windę towarową
na osobową. Dzięki temu osoby z dysfunkcją narządu ruchu
mogą obcować ze sztuką.
– Jak wygląda Poznań na tle
innych miast pod względem
ułatwień dla osób z różnymi
dysfunkcjami?
– Okazuje się, że wcale nie
najgorzej. Potwierdził tę tezę
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Opiekuj się czule
Występowanie obu rodzajów interakcji wydaje się być
oczywiste w stosunku do dzieci
starszych, bowiem pojawiają się
wtedy kontakty rówieśnicze oraz
różne formy interakcji z nauczycielem. Ale w stosunku do małych dzieci? Do niemowląt?
A jednak opiekowanie się
dzieckiem od chwili jego przyjścia na świat zawiera różnorodne
społeczne interakcje: to nie tylko
rodzice oddziaływują na dziecko,
ale także dziecko na rodziców. Ze
strony rodziców są to różne sposoby ﬁzycznego i słownego kontaktowania się z dzieckiem, które
występują przy czynnościach pielęgnacyjnych i poza nimi, którymi
rodzice wyrażają swoje uczucia i
wciągają dziecko do współdziałania. Kołyszą maluchy, całują je,
uśmiechają się do nich, utrzymują z dzieckiem kontakt twarzą
w twarz. Dla wielu z nas zaskakujące mogą być wyniki badań
naukowych, które wykazały, że
ciepła, wrażliwa, kochająca opieka ze strony rodziców wpływa na
dobry rozwój umysłowy dziecka,
a nie tylko na harmonijny rozwój
uczuć, jak można by sądzić.

Co więcej, badacze stwierdzili, że uwaga matki, skupiona
na niemowlęciu podczas jego
karmienia, pozwala na przewidywanie osiągnięć językowych
dziecka, kiedy będzie miało 3
lata, a także na przewidywanie
rozwoju jego inteligencji w wieku lat czterech. Różni badacze
są tu zgodni: troskliwe, czułe
dotykanie, kołysanie, tulenie w
ramionach i uśmiechanie się do
dzieci – oddziałuje na ich rozwój
umysłowy. Dotyczy to małych
dzieci; uwarunkowania umysłowego rozwoju dzieci starszych
są oczywiście bardziej złożone.
Jednakże to nie tylko rodzice są stroną aktywną. Bowiem
już najmłodsze dzieci nie są
bierne: wpatrują się w matkę,
uśmiechają się do niej, ciągną
za włosy (tatusiów z reguły za
nosy!), gaworzą na widok matki, czołgają się w jej kierunku.
Swoim „uwodzicielskim” zachowaniem zachęcają rodziców do podejmowania kontaktów. Z kolei rodzice ulegając
takiemu „uwodzeniu”, pobudzają dziecko do dalszych tego
typu zachowań i tak rozwija się

interakcja między dorosłymi i
dzieckiem.
Co do interakcji dydaktycznych,
to samo określenie może budzić
zdziwienie, bowiem pojęcie dydaktyki, obejmując sposoby nauczania, zazwyczaj kojarzy się z
nauką szkolną. A jednak jest ono
stosowane także wobec niemowląt, gdy rodzice pobudzają zainteresowanie dziecka zewnętrznym
światem, gdy ukierunkowują jego
uwagę, gdy coś wyjaśniają, dostarczają okazji do obserwowania i naśladowania. I oczywiście
przede wszystkim wtedy, gdy do
dziecka mówią. Uczeni nazywają takie postępowanie rodziców,
gdy pokazują, wyjaśniają, pytają,
zachęcają – „budowaniem rusztowania”. Chodzi o „rusztowanie”
wspierające rozwój intelektualny
dziecka.
Wielu rodziców stosuje „praktyki dydaktyczne” bez świadomości ich wpływu na rozwój dziecka
i zapewne będą szczęśliwi gdy
się dowiedzą, że są pierwszymi
dydaktykami swojego malucha.
I to jak skutecznymi!
W świetle naukowych badań
to dorośli inicjują, strukturują i
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regulują uczenie się dzieci, jakkolwiek dzieci takie kontakty
prowokują. Można to fachowo
określić – jak to uczyniłam na
początku – jako interakcję społeczną oraz dydaktyczną, można
też po prostu nazwać interakcją miłości. Bowiem uczuciowe
zaangażowanie rodziców, ich
pragnienie wspierania rozwoju
dziecka, ich zachwyt nad jego
umiejętnościami
powodują,
że dziecko rozkwita nie tylko
uczuciowo, ale rozwijają się też
wszystkie jego funkcje psychiczne, które mają znaczenie dla
uczenia się. Tak to miłość rodzi
nie tylko miłość, ale i intelekt.
A skoro już o tym wiemy, pomyślmy o dzieciach zaniedbywanych przez rodziców. Pomyślmy
o matce, która karmi niemowlę
leżące w łóżeczku na odległość,
wyciągniętą ręką; która kąpie je
nie patrząc na nie; która krzykiem reaguje na krzyk dziecka;
która nie mówi do niego, a jedynie o nim. A przecież bywa jeszcze gorzej.
Pomyślmy też o dzieciach wychowujących się w instytucjach.
Nawet przy najlepszej woli nie
można im zapewnić stałej „interakcji miłości”. Te dzieci też wołają o miłość, prowokują, uwodzą.
Jakże często bezskutecznie.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ”

Mniej barier dla niepełnosprawnych
Z MICHAŁEM TOMCZAKIEM, radnym Miasta Poznania, przewodniczącym Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych rozmawia MAGDALENA WYSZOMIRSKA
poseł Sławomir Piechota, który przyjechał do Poznania na
konferencję „Niepełnosprawni
w Polsce - możliwości i ograniczenia aktywności zawodowej”.
Mamy procentowo najwięcej
niskopodłogowych autobusów
w taborze w skali wszystkich
aglomeracji w Polsce. Przymierzamy się do stworzenia
specjalnego taboru Radio Taxi,
który pomoże osobom niepełnosprawnym przemieszczać
się w różne miejsca. Ta idea
zrodziła się w 2004 roku, ale
na razie nie udaje się wprowadzić jej w życie. Powodem są
wyeksploatowane samochody,
ale prezydent obiecał, że niebawem będzie powołany zespół,
który zajmie się przygotowaniem nowej koncepcji funkcjonowania tego transportu.
– Niepełnosprawni nadal
mają ogromne problemy ze
znalezieniem pracy. Na i tak
bardzo trudnym rynku ofert

dla nich jest niewiele. Co robi
się w tym kierunku?
– Kwestie zatrudnienia rzeczywiście są dużym problemem. Jednym z powodów jest
bariera strachu, że osoba niepełnosprawna nie sprawdzi się
na danym stanowisku. Ten lęk
jest całkowicie bezpodstawny,
dlatego należy przekonać o tym
pracodawców. Żadne schorzenie nie eliminuje osoby z niepełnosprawnością do podjęcia

pracy i nie stanowi zagrożenia
dla potencjalnego pracodawcy.
Tym bardziej, że przykładowo
w zakładach pracy chronionej
jest lekarz i pielęgniarka, którzy w razie potrzeby udzielą
pomocy. Niestety, w społeczeństwie funkcjonuje stereotyp, że
osoba niepełnosprawna ma
najniższe kwaliﬁkacje, a więc
nadaje się jedynie na stanowisko produkcyjne, pracownika
gospodarczego lub sprzątaczki. A że ma rentę, to nie musi
być należycie wynagradzana.
Jednak posłowie Sławomir Piechota i Filip Libicki są przykładami, że niepełnosprawność
nie jest przeszkodą do bardzo
intensywnego funkcjonowania
zawodowego, politycznego i
społecznego. Nie brakuje także
przykładów, że niepełnosprawni pracują na stanowiskach
kierowniczych oraz w kadrze
zarządzającej. Nie bez znaczenia jest rola biur kadr, działa-

jących na różnych uczelniach
wyższych, które mogą się pochwalić wieloma sukcesami
w promowaniu zatrudnienia
swoich niepełnosprawnych absolwentów.
– Nad czym pracuje się
najpilniej na rzecz niepełnosprawnych?
– Podstawową sprawą jest
zmiana miejskiej karty współpracy z organizacjami pozarządowymi. To bardzo ważny
dokument, bowiem na jego
podstawie przekazywane są
tym organizacjom fundusze.
Wiąże się to z wejściem w życie nowej ustawy o pożytku
publicznym. Druga sprawa to
sﬁnalizowanie taboru Radio
Taxi. Naszą bolączką jest także
brak zakładu aktywności zawodowej. W tym roku wreszcie
przystępujemy do remontu ronda Kaponiera, który uwzględni
potrzeby osób niepełnosprawnych.
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nocy 8 grudnia 2009
roku w grupie ponad
trzydziestoosobowej zorganizowanej przy Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym
„Przystań” w Poznaniu wyruszyłam do Izraela. Pragnienie
tego wyjazdu towarzyszyło
mi przez wiele lat. Impulsem
do spełnienia tego pragnienia
były słowa kapłana wypowiedziane na wykładzie: „Jak będziecie w Ziemi Św. przyślijcie
mi kartkę”. W przeciągu pół
roku udało mi się uzbierać
potrzebne pieniądze. Intensywnie poszukiwałam grupy,
z którą mogłabym pojechać.
Wybrałam pielgrzymkę koordynowaną przez pana Tomka
Szcześniaka.
Mój pierwszy lot samolotem
zniosłam bez stresu. Chcąc być
w Ziemi Świętej musiałam podjąć ryzyko. Po południu wylądowaliśmy w Tel-Avivie. Z lotniska autokarem udaliśmy się do
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Nazaretu. Pierwsze zderzenie
z tamtym krajobrazem: „same
skały, u nas ładniej, dużo zieleni”. Z czasem jednak to wrażenie uległo zmianie. O zmierzchu zajechaliśmy do Nazaretu
na wzgórzach. Wąskie ulice i
białe domy z oknami bez ﬁran
sprawiały wrażenie opuszczonych. Z głośników na minaretach w określonych odstępach
czasu rozlegał się głos muezzina wzywającego muzułmanów
do modlitwy. Centralnym miejscem chrześcijan w Nazarecie
jest Bazylika Zwiastowania
NMP z grotą objawienia Anioła
Gabriela. Miejsce to poruszyło
moje serce.
Dwa dni zwiedzaliśmy Galileę, aż po granicę z Syrią. Napotykaliśmy bazy wojsk Izraelskich. Podziwiałam Jezioro
Galilejskie otoczone górami
i wypełnione czystą wodą.
Wspominam rejs łodzią, spokojny, reﬂeksyjny, z muzyką. I

Kartka

Polskie siostry Elżbietanki i ksiądz Tadeusz Nosol,
przewodnik duchowy i turystyczny gości z Poznania.

Nazaret. Nasze pierwsze kroki po Ziemi Świętej.
„Miasto Dawidowe” – najstarsza część Jerozolimy.
Ojciec Tadeusz Nosol (w czapce) przypomina pielgrzymom
z Poznania wydarzenia z historii Izraela.

Łodzią rybacką wypływamy na morze Galilejskie.

kamienne pozostałości miasta
Kafarnaum, w którym mieszkał św. Piotr z rodziną. Jakież
te osady były małe! Ludzie
żyli w pomieszczeniach z kamienia, podobnie jak u nas na
Ostrowie Lednickim. W Kanie
Galilejskiej wzruszające chwile przeżywały pary odnawiając
swoje śluby małżeńskie. Słodkie wino z Kany smakowało
wszystkim. Niesamowity był
wjazd arabskimi busami na
Górę Tabor, do świątyni Przemienienia Pańskiego. W sło-

necznej pogodzie podziwialiśmy tonącą w zieleni okolicę.
Do Jerozolimy jechaliśmy
nad doliną Jordanu, która stanowi granicę Izraela z Jordanią. Widzieliśmy miejsce, w
którym udziela się chrztów w
rzece Jordan.
Jerozolima położone jest na
wzgórzach. Centrum to wzgórze Moria z placem świątynnym, wybranym przez Boga.
Jest to miejsce historii zbawienia, od Abrahama, który
był gotów złożyć oﬁarę z syna
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duinów i ich nędzne osady. Byliśmy nad Morzem Martwym,
by poleżeć w słonej i czystej,
turkusowej wodzie. Mieliśmy
szczęście traﬁć na słoneczną
pogodę o temperaturze ponad
dwudziestu stopni ciepła. Byliśmy w Jerycho – najstarszym
mieście świata, dzisiaj małym i
zaniedbanym.
I byliśmy w Betlejem. Był to
okres przed Świętami Bożego Narodzenia. Budynek, w
którym mieści się grota Naro-

z Ziemi Świętej

Studentki palestyńskie w Jerozolimie.

Ściana Płaczu – najświętsze miejsce Żydów na całym świecie.
Jest to ostatnia pozostałość po słynnej z kart Ewangelii
Świątyni Jerozolimskiej.
Trzy religie łączy wiara w
przyjście Mesjasza na końcu
czasów, w sąd ostateczny i w
zmartwychwstanie. Wzgórze
otoczone jest piętnastowiecznym murem wysokości 11 metrów i długości około 5 kilometrów. Do środka można wejść
przez siedem bram, gdyż ósma
brama złota jest zamurowana.
Otworzy ją Mesjasz w dniu
sądu ostatecznego. Wewnątrz
starego miasta jest labirynt
wąskich uliczek wykutych w
skale i rozmieszczonych na
kilku poziomach. Tu odbywa
się codzienny handel. Miasto
jest podzielone na dzielnice:
żydowską, arabską i chrześcijańską. To właśnie w tym miejscu pragnęłam kontemplować
tajemnicę Boga.
I oto Góra Oliwna upamiętniająca wydarzenia z życia
Jezusa: spotkanie z uczniami,

płacz nad Jerozolimą, modlitwę
w ogrójcu, wniebowstąpienie.
Drzewa dają tu subtelny cień.
Na małym odcinku zachowano
stare drzewa oliwne z grubymi
konarami. Zbocze góry pokrywają białe groby. Jest to Syjon
żydowski – dolina Jozafata. Żydzi wierzą, że tu nastąpi zmartwychwstanie.
Dla chrześcijan ważnym
miejscem jest sala Wieczernika, obecnie pusta. Ponieważ
jest własnością Arabów, nie
odprawia się w niej mszy świętych, choć jest miejscem ustanowienia Eucharystii. W czasie
pobytu ojciec Tomasz codziennie odprawiał dla nas Mszę Św.
z czytaniami dostosowanymi
do danego miejsca oraz homilią. Pełniłam funkcję lektora, a
intencje modlitwy rodziły się w
sercu same.
Poza murami starego mia-

sta rozpościera się Nowa
Jerozolima, podzielona na
dzielnice żydowską i arabską.
Zamieszkaliśmy w ortodoksyjnej dzielnicy żydowskiej, w
Domu Polskim prowadzonym
przez polskie siostry Elżbietanki. Były tak zajęte służbą
dla nas: zakupami, gotowaniem, sprzątaniem, że dopiero
na pożegnanie wszystkie nam
się pokazały.
Miałam wrażenie, że Żydzi
wymijają nas jak powietrze.
Nie spoglądali nam w twarz,
a niektórzy obracali głowę w
drugą stronę. Arabowie byli
bardzo otwarci, szczególnie ci
handlujący. Sami po polsku się
do nas odzywali.
Robiliśmy autokarowe wypady Betani i na Pustynię Judzką z przepięknymi widokami.
Spotkaliśmy handlujących Be-

Bazylika Grobu Pańskiego.

FOT. (8X) ROMAN KAWECKI

Izaaka, po oﬁarę Chrystusa.
Najświętsze miejsce dla religii
monoteistycznych: judaizmu,
chrześcijaństwa, islamu. Obecnie znajdują się tu dwa meczety: Omara i Al-Aqsa, do których
od 2000 roku nie mamy prawa
wejścia. Żydzi modlą się pod
gołym niebem przy ścianie płaczu. Widzieliśmy, jak obchodzą
szabat, chanuki (święto świateł) oraz bar micwę (wtajemniczenie trzynastoletnich chłopców w żydowskie tradycje i
zwyczaje). Chrześcijanie kroczą drogą krzyżową, kończąc
ją w Bazylice Grobu. Wewnątrz
Bazyliki mieszczą się najświętsze miejsca: Wzgórze Kalwarii
i Grób Jezusa.
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Ortodoksyjna rodzina
żydowska w Jerozolimie.

dzenia Jezusa, nie przypomina bazylik w Europie. Aby do
niej wejść należy się pochylić
i ustawić w kolejce do zejścia
na dół do groty. Samo miejsce
narodzenia upamiętnione jest
metalową gwiazdą przytwierdzoną do posadzki. Czasu na
modlitwę w tym miejscu było
niewiele, gdyż następni czekali w kolejce. Pieczę nad tym
miejscem świętym ma Kościół
Prawosławny, podobnie jak w
Bazylice Grobu Pańskiego.
Odwiedziliśmy również i
inne miejsca. Niesamowite
jest, że Jezus był w nich wszędzie.
Nadszedł dla nas ostatni
dzień pobytu z chwilami głębokich wzruszeń. Żal było odjeżdżać ze słonecznej Jerozolimy
do pokrytej śniegiem Europy. I
tak spełniły się moje pragnienia pobytu w Ziemi Świętej.
Warto tam być!

ANNA NADOLNA
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W SCHRONIE KULTURY EUROPA
Roman
R
Kawecki
K

Graﬁki, śpiew, poezja
I

B

Profesor Andrzej Załecki (z lewej) i Jerzy Łuczak
cej w Lublinie. Jego pasją jest
muzyka i teatr. Publiczność była
zachwycona głosem Sebastiana. Kiedy pojawiły się problemy
techniczne z muzyką, śpiewał

FOT. (2X) MARCIN BAJEROWICZ

nteresujące graﬁki profesora
Andrzeja Załeckiego mogli
podziwiać uczestnicy XVI koncertu z cyklu „Mimo Wszystko…
w Przystani” zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Przystań”
i Fundację „Mimo Wszystko”
Anny Dymnej.
W ostatnią sobotę lutego do
Schronu Kultury Europa w Poznaniu przy ulicy Rolnej 24 przybyli jak zwykle niezawodni sympatycy dobrej muzyki, przyjaciele
i goście. Powitalną „Dolinę Pełną
Słońca” – znak rozpoznawczy
cyklu koncertowego, wykonał
Waldemar Antczak wraz z Piotrem Krótkim i Łukaszem Kaniewskim.
Po raz pierwszy przed poznańską widownią zaprezentował się 19-letni Sebastian Szymański z Puław, uczeń Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci i Młodzieży Słabowidzą-

Swój wiersz czyta brajlem Angelika Prymus.
Z prawej Karolina Kasprzak.

Karolina
K
Kasprzak
K
PPOZNAŃ

***
A mogło być inaczej
Łykałam zapach płatków
Herbacianych róż
W każdą porę roku
Upajałam się
Twoim dotykiem

PPOZNAŃ

By śnić na jawie
– dlaczego?
Miłość
naznaczająca granice
Tysiące kropli słonych łez
I tylko skrawek uśmiechu
By uwierzyć, że jeszcze
Nie wszystko stracone
***
Teraz spotykam jego
Słucham słów

dalej, nie zrażając się trudnościami.
20-letnia Agnieszka Łozińska
z Krakowa – laureatka Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki, zaśpiewała znane piosenki ﬁlmowe,
m.in. „Szukaj mnie” Seweryna
Krajewskiego i inne przeboje muzyczne. Po raz kolejny podziw
słuchaczy wzbudził Duet Magnus
czyli Agnieszka i Przemek.
Podczas koncertu nie zabrakło także poezji. Prezentowałam
twórczość 15-letniej Angeliki
Prymus, publikującej na łamach
„Filantropa” wzruszające opowiadania. Angelika jest uczennicą gimnazjum w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach. Śpiewa w zespole „Dzieci
Papy” pod kierunkiem Henryka
Weredy. Również sama autorka przeczytała jeden ze swoich wierszy zapisany brajlem,
świadczący o niezwykłej wrażliwości autorki.

KAROLINA KASPRZAK

Dźwięku, ciepła głosu
Na dnie serca
Chowa tęsknotę
za czymś…
Nierealnym…
niemożliwym…
Nie wiem…
Może to tajemnica ?
Przytulam głowę
do poduszki
I znów śnię
na jawie…o nim

ohaterów opisywanych w tym
cyklu nic nie łączy. Może poza
jednym. Wszyscy chociaż raz
byli w Schronie Kultury „Europa”
i… otrzymali pamiątkowy „wiatraczek szczęścia”. 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.
Czytanie książek staje się
niemodne. Teza ta – zapewne
kontrowersyjna dla wielu czytelników „Filantropa Naszych
Czasów” – wśród młodych ludzi
często jest, niestety, prawdziwa. Moje zdziwienie było zatem
ogromne, gdy Ela, gimnazjalistka
pochodząca z Tąpadła – wioski leżącej niedaleko Świdnicy
– powiedziała nagle, że czytała
wszystkie książki Małgorzaty
Musierowicz ze słynnej serii powieści, których akcja toczy się w
poznańskiej dzielnicy Jeżyce. Stało się to po jednym z koncertów
z cyklu „Mimo Wszystko w Przystani”, w którym Ela pięknie za-

Robert
R
Stępiński
S

G

rażyna Wierachowska jest
absolwentką studiów podyplomowych z tyﬂopedagogiki, obejmujących między innymi orientację przestrzenną.
Ukończyła też studium edukacji specjalnej dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej wzrokowo i
ze złożoną niepełnosprawnością, a także kursy i warsztaty
na temat rozwoju widzenia u
dzieci i klinicznych metod jego
oceny, mózgowych uszkodzeń
widzenia i wiele innych kursów
z zakresu tyﬂologii.
Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci
i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu. W Poradni zajmuje się
diagnozą i terapią dzieci słabowidzących i niewidomych, dzieci z niepełnosprawnością wzrokową pochodzenia mózgowego
oraz bierze udział we wczesnym
wspomaganiu rozwoju dzieci z
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OPOWIEŚCI Z WIATRACZKIEM

śpiewała kilka piosenek. Dziewczyna była trochę przygnębiona.
Ze względu na zmęczenie i stan
swojego zdrowia musiała skrócić swój program występu. Choć
publiczność reagowała bardzo
ciepło na jej prezentację – młoda
piosenkarka była zmartwiona tą
sytuacją. Ważna informacja dla
tych, którzy Eli nie znają: ta niezwykle utalentowana dziewczyna jest niewidoma.
Czasami, kiedy po zakończeniu koncertu nasi goście mają
jeszcze dużo czasu do odjazdu
pociągu lub autobusu, zapraszam ich na wieczorną przejażdżkę samochodem po naszym
mieście. Tak też zaproponowałem tym razem – głównie dlatego, aby dziewczyna nie myślała
już o skróconym występie. Trasa
tych „krajoznawczych” wycieczek
jest przeważnie ta sama. Ulica 28
Czerwca 1956 Roku – jedziemy
tą samą trasą, którą szli robotnicy w tamtych „poznańskich
wypadkach”, jak pisała o tym prasa współczesna robotniczemu
protestowi. Przejeżdżamy przez
centrum, obok pomnika poznań-

FOT. ROMAN KAWECKI

Jeżycjada Eli Kuzio

Ela Kuzio śpiewa w Schronie
Kultury Europa.
skich krzyży, pokazuję gościom
Plac Mickiewicza, wspominam
o rocznicach stanu wojennego,
potem Zamek, gmach opery. Jeśli
mamy czas, zaglądamy na Stare
Miasto.
Kiedy mijaliśmy gmach opery,
milcząca dotąd Ela zadała pytanie: „proszę pana, a Jeżyce to
naprawdę istnieją?” W pierwszej
chwili byłem zdumiony tym niecodziennym dla poznaniaka pytaniem. Mama Eli wyjaśniła, że
ich córka zna „jeżycjadę” niemal
na pamięć. Chociaż Ela nie widzi, to bardzo lubi czytać książki,

ganie, zatem muszę zaproponować:
– Słuchajcie muszę skręcić w
ulicę Roosevelta i jechać w kierunku dworca PKP. Inaczej nie
zdążycie na pociąg!
– To znaczy pojedziemy obok
Targów Poznańskich? – pyta Ela.
– Tak – mówię zdziwiony wyobraźnią dziewczyny, która znakomicie umiejscawia topograﬁę
miasta opisaną w książkach.
– Po prawej stronie mijamy
właśnie Targi Poznańskie – mówię.
– To znaczy, że po lewej będzie
zaraz Dworzec Zachodni? – dopytuje się Ela.
Skręcamy w kierunku dworca
kolejowego. Czas się pożegnać.
Twarz Eli promienieje.
– W szkole mi nie uwierzą,
że byłam na Jeżycach! Wie pan,
do tej pory wyobrażałam sobie,
jak wyglądają te miejsca i byłam
pewna, że są one wymyślone
przez autorkę powieści. Nie przypuszczałam także, że Poznań jest
taki… piękny. Bardzo Panu dziękuję!
dalszy ciąg na str. 25

oczywiście napisane brajlem lub
nagrane na płytach. Szybko zdecydowałem się na zmianę trasy
naszej wycieczki. Gdzieś z zakamarków pamięci wydobyłem
Borejków, Rojków i Górskich. Ich
wędrówki po „teatralce”, kaponierze, po ulicach Słowackiego,
Mickiewicza, Zeylanda. Przez
Rondo Kaponiera skręcamy w jeżyckie uliczki. Ale zaraz, przecież
Ela nie widzi, a ja muszę uważać
prowadząc auto…
– Zróbmy tak – zaproponowałem – ja będę jechał wolno, a
mama będzie czytać nazwy ulic
i opowie ci, co na nich się znajduje.
Zaczyna się mój najdziwniejszy spacer po ulicach Poznania.
Okazuje się bowiem, że również
tato i mama Eli doskonale znają
powieści Małgorzaty Musierowicz:
– Tu jest Zeylanda, a tu Słowackiego, ten dom nr 10 ma dokładnie taki sam balkon jak opisywany w książce.
Moi goście przypominają sobie
fragmenty akcji poszczególnych
powieści. Czas płynie nieubła-

uszkodzonym wzrokiem. Prowadzi także indywidualne zajęcia z dziećmi słabo widzącymi i
niewidomymi. Udziela konsultacji indywidualnych oraz organizuje warsztaty dla nauczycieli i
pedagogów szkolnych, uczących
dzieci słabo widzące i niewidome w oświatowych placówkach
ogólnodostępnych i integracyjnych.
Od wielu lat udziela się społecznie jako wiceprzewodnicząca Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych, którego
celem jest zrzeszanie osób niepełnosprawnych wzrokowo, aktywizacja zawodowa i społeczna
niewidomych i słabowidzących
oraz ich integracja społeczna.
Grażyna Wierachowska jest
pomysłodawczynią konkursu
plastycznego dla dzieci „Rysunek o Białej Lasce”, który ma na
celu kształtowanie wśród najmłodszej grupy mieszkańców
Poznania pozytywnych postaw
wobec osób niewidomych. Jest

FOT. ARCH. FUNDACJI SZANSA DLA NIEWIDOMYCH

Oddana ludziom niewidomym

Fundacja „Szansa dla Niewidomych” wyróżniła
Grażynę Wierzchowską statuetką „IODOL Fundacji Szansa”.
Na zdjęciu gratulacje składa jej z tej okazji
Sylwester Peryt – przewodniczący Rady Patronackiej tej organizacji.
on skierowany do przedszkoli
Poznania. Konkurs jest organizowany co roku z okazji Dnia
Białej Laski, który przypada 15
października.
– Konkurs przekazuje dzieciom elementarne informacje
o osobach niewidomych i ich

białej lasce, o znaczeniu białej
laski jako pomocy dla niewidomych i jako sygnału dla widzących. Stwarza warunki do
rozwoju pozytywnych postaw
ludzi widzących wobec osób z
niesprawnością wzroku – mówi
Grażyna Wierachowska.

Jest również autorką książki
„Pismo Louisa Braille’a – kropki
tworzące litery i cyfry.” Książka
ta została opracowana z okazji 200 rocznicy urodzin Louisa
Braille’a. W 2009 roku dzięki
dotacji Urzędu Miasta Poznania
Wielkopolskie Stowarzyszenie
Niewidomych wydało tę książkę
i przekazało bezpłatnie wszystkim przedszkolom i szkołom
podstawowym w Poznaniu.
Co roku w grudniu Fundacja
„Szansa dla Niewidomych” podczas konferencji „REHA FOR THE
BLIND® IN POLAND” wyróżnia
statuetką „IDOL Fundacji Szansa”
osobę działającą na rzecz niewidomych i słabowidzacych oraz
będącą wzorem do naśladowania. Na VII konferencji REHA
FOR THE BLIND® IN POLAND
nagrodę tę otrzymała właśnie
Grażyna Wierachowska. Jest to
osoba o naprawdę wielkim sercu, ciepła, sympatyczna i oddana osobom niepełnosprawnych
wzrokowo.
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WYJAZD DO BUSKA
1957/1958 – przełom tych lat
i dla mojej Mamy, i dla mnie,
był punktem zwrotnym. W sylwestrowe popołudnie Anno
Domini 1957 wraz z dobytkiem
Mama przeprowadziła się z 24metrowego pokoju w kilkurodzinnym mieszkaniu na IV piętrze w kamienicy u zbiegu ulic
Dąbrowskiego i Kochanowskiego w Poznaniu do pierwszego
w swoim życiu, samodzielnego,
choć ledwie dwudziestometrowego, kwaterunkowego mieszkania, tak zwanej kawalerki, w
bloku numer 5 powstającego
wówczas osiedla na Ogrodach
przy ulicy Szpitalnej.
Nie uczestniczyłem w harmidrze, którego powodem bywa
zawsze przeprowadzka na inne
mieszkanie. Mama miała dzięki
temu zdjęty z głowy duży kłopot,
jakim bez wątpienia byłbym ja,
uwijający się wśród przenoszonych mebli i pakunków. W grudniu 1957 roku – może w jego
początku, może w połowie – zaczął się mój pobyt w sanatorium
dla chorych dzieci „Na Górce” w
Busku-Zdroju w Górach Świętokrzyskich. Z Poznania koleją – z
dwiema przesiadkami, w Warszawie i Kielcach – i konnymi
saniami sprzed dworca w Busku
do sanatorium „Na Górce”, jechało się wówczas trzy czwarte
doby: całą noc i pół dnia lub cały
dzień i pół nocy!
Jan Wierzbiński – nasz wspólny przyjaciel, gimnazjalny kolega Mamy – oﬁarnie pomagał nam
w znoszeniu trudów długiej podróży późnojesienną porą. Jako
zawodowo związany z kolejnictwem umiał wszakże obracać
się po dworcach i pociągach.
Późnym już popołudniem wagony pociągu Warszawa-Kielce
pękały w szwach. Ludzie w nich
ubici niczym śledzie w beczkach nie mieli najmniejszego
nawet pola manewru. Ci, którzy
byli w przedziałach, pozamykali
się i okna od wewnątrz kotarkami zasłonili szczelnie. Nikt
nie był im w stanie skutecznie
zakłócić smacznego drzemania
na miejscach zajętych zgodnie
z przyjmowaną ogólnie zasadą
„kto pierwszy, ten lepszy!”.
Jako chore dziecko ja w wagonowym ścisku mogłem po
prostu nie przeżyć. Wujek Jasiu, szepnąwszy coś Mamie na
ucho, zaczął z trudem przeci-

Mama, jaką
pamiętam(33)
skać się w tłumie korytarzem
obok hermetycznie zamkniętych
przedziałów. Po kwadransie lub
dwóch wraz z Jankiem w jakiejś
od niego odległości przeciskał
się w służbowym stroju i z charakterystycznymi akcesoriami –
torbą i dużą elektryczną latarką
– kierownik pociągu. Zbliżywszy
się ku końcowi korytarza, tam,
gdzie Mama ze mną siedziała
na jakimś tobołku, wyjął z torby
olbrzymi pęk kluczy i jednym z
nich otworzył drzwi pustego,
jak się okazało, pierwszego od
wyjścia z wagonu przedziału dla
chorych i inwalidów.
– Ta pani z chorym dzieckiem
niech wejdzie, proszę ! – zadysponował,
zdecydowanym
ruchem ręki odsuwając ludzi
napierających w tłoku, torując
drogę Mamie wraz ze mną.
– Przekręci Pani klucz w
drzwiach… – szepnął do Mamy,
gdy już byliśmy w przedziale.
Gdy Mama uczyniła, jak przykazał, zasuwając jednocześnie
zasłonę, obaj wraz z Jankiem
zniknęli. Janek zjawił się dopiero w Kielcach, żeby odebrać
nas z przedziału. Tymczasem w
szyby przedziału z moją Mamą
i ze mną rozpoczęło się regularne walenie pięściami, trwające
przez cały czas, aż do momentu naszej wysiadki w Kielcach.
Praktycznego znaczenia to jednak nie miało. Mama była szczęśliwa, że mogła mnie położyć
na kozetce i sama wyprostować
członki zmęczone od skurczonej pozycji ciała w wagonowym
ścisku.
W Busku-Zdroju w sanatorium „Na Górce” byliśmy gdzieś
o 21 lub 22. Pora była już niemal
nocna, więc dyżurna pielęgniarka zabierała mnie zaraz na oddział, by położyć mnie do łóżka,
zmęczonego wielogodzinną i
żmudną podróżą. Pożegnanie
z Mamą i wujkiem Jasiem było
zatem krótkie i bez większych
ceremonii. Znalazłem się w sali,
w której pięciu innych chłopców
spało już smacznym i głębokim
snem. Siostra jakąś wieczorną
toaletę wykonała mi przy salowej umywalce, ubrała w piżamę
sanatoryjną i położyła do spania.
W pamięci mojej moment ten
zachował się jako pierwszy w
życiu, w którym uświadomiłem
sobie, że znalazłem się gdzieś

poza domem w nowym otoczeniu, zupełnie nie wiedząc, co
czeka mnie w kolejnych godzinach i dniach…
Leżąc w nowym swoim posłaniu i już właściwie zasypiając, zobaczyłem wchodzącą do
pokoju i kierującą się ku mnie
tę samą dyżurną pielęgniarkę.
Zorientowawszy się, iż jeszcze
nie śpię, zapaliła nocną lampkę
nad moim łóżkiem. Trzymając
w ręce jakiś pakunek, powiedziała:
– Maćku, Mama jeszcze się
do nas cofnęła i zostawiła to,
żeby Tobie dobrze się spało!
Z pakunku, który otworzyła,
wyłoniły się dwie rzeczy: pięknie wydana, barwnie ilustrowana książka Czesława Janczarskiego i pomysłowo wykonany,
mechaniczny, zielony pasikonik, podskakujący i posuwający
się do przodu za pociągnięciem
cienkiego sprężystego sznurka.
– Jutro dokładnie wszystko
sobie obejrzysz. Teraz obróć się
na boczek i zaśnij. Dobranoc…
– rzekła, głaszcząc mnie przyjacielsko po głowie. Po jej odejściu
smacznie zasnąłem…
W sanatorium „Na Górce”
leczenie miało trwać cztery
lata, tymczasem mój pobyt w
nim skończył się po bez mała
kwartale. Dlaczego trwał tak
krótko, napiszę w kolejnym
odcinku. Pomimo krótkotrwałości pobyt w sanatorium w
Busku oceniam bez wątpienia
jako milowy kamień w rozwoju
mojej samodzielności i osobowości. Ten cykl jest jednak
poświęcony przede wszystkim mojej Mamie, dlatego też
nie moje sprawy wypada mi
w nim eksponować pierwszoplanowo. W następnym zatem
odcinku mojej „Filantropowej”
opowieści wypadnie mi więc
skoncentrować na pytaniu:
czym dla mojej Mamy był mój
blisko trzymiesięczny pobyt w
Busku-Zdroju? Meritum odpowiedzi na to pytanie tkwi w
jakże wymownym i pojemnym
słowie: TĘSKNOTA! Ten więc
jeden wyraz uczynię tytułem
kolejnego, już 34 odcinka mojego cyklu „Mama, jaką pamiętam”. Drogich Czytelników zapraszam jak najserdeczniej!

– Witam serdecznie! Jak samopoczucie po przyjeździe do
Poznania?
– Bardzo się cieszę, że koncertuję w Poznaniu, i to w hali Arena.
Zawsze jestem podekscytowana
i ciekawa reakcji publiczności,
a pogoda jest jaka jest: ciągle
śnieg albo deszcz. Ale pogoda
nie gra roli.
– Jest jakaś recepta na dobry
przebój?
– Oczywiście.
– Może Pani zdradzić swoją
metodę?
– Moim zdaniem musi być
kawałek dobrej melodii i dobrego tekstu, tak, żeby ludzie mogli
zapamiętać i coś przeżyć.
– Udziela się pani w różnych
koncertach i akcjach charytatywnych. Co one Pani dają?
– Przede wszystkim dają mi
satysfakcję, że mogę pomóc innym ludziom, każdy koncert czy
akcja to dla mnie coś innego, te
momenty się nie powtarzają. A
los ludzi nie jest mi obojętny.
– Jak Pani myśli, czy osoby
niepełnosprawne mogą zostać
taką sławną postacią jak pani?
– Pewnie, że tak! Jeśli na
przykład dobrze by śpiewały, a
takich osób jest dużo, to mogą
brać udział w różnego rodzaju festiwalach. Jeśli mają talent
malarski, to mogą malować. Tak
sądzę.
– W Pani koncertach jest tyle
siły i energii! Skąd ją Pani czerpie?
– Po pierwsze, mam tę energię
w sobie i staram się ją wykorzystać jak najlepiej, a po drugie,
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a kilkanaście minut przed
rozpoczęciem III Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki
Religijnej trwały ostatnie przygotowania do prezentacji artystycznych. Jeszcze tylko próba
mikrofonu, ustawienia zespołów i wreszcie – długo oczekiwany moment. Publiczność
powitał organizator przedsięwzięcia Krzysztof Lausch
– dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu.
Spotkanie to w kościele św.
Jerzego przy ulicy Swoboda 43
we wtorek 16 marca zgromadziło uczniów szkół specjalnych,
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych
Domów Samopomocy, a także
rodziców i przyjaciół młodych
artystów. Wykonawców zapraszała do występów Maria Stelting – nauczyciel Zespołu Szkół
Specjalnych nr 103.
Kolejno prezentowały się:
Zespół Szkół Specjalnych nr
105 im. Juliana Tuwima, Ze-
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Spełniajcie swoje
marzenia
może umiem ja czerpać jakoś z
kosmosu… Myślę, że geny mają
też znaczenie.
– 14 marca wspominaliśmy
Annę Jantar w 30 rocznicę jej
tragicznej śmierci. Jak Pani ją
wspomina?
– Spotykałyśmy się na wspólnych koncertach, Ania było bardzo miłą, sympatyczna i życzliwą osobą.
– Czy występuje Pani z osobami niepełnosprawnymi?
– Kilka lat temu brałam udział
w koncercie ﬁnałowym festiwalu
„Zaczarowanej piosenki”, który
co roku na rynku w Krakowie organizuje Anna Dymna, a ostatnio, kilka tygodni temu, wystąpiłam z dziewczynką z Fundacji
„Mam marzenie” na koncercie na
Warszawskim Torwarze.
– Czyli spełniła Pani marzenie tej dziewczynki.
– Kiedy się dowiedziałam,
że mamy razem śpiewać, zgodziłam się z przyjemnością.
Dziewczynka ta przyjechała z
Mamą, bardzo chciała zaśpiewać piosenkę „Ale to już było”.
Weszłyśmy na scenę i zaśpiewałyśmy.
– Co talenty osób niepełno-

FOT. ARCHIWUM

Z MARYLĄ RODOWICZ rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI

Maryla Rodowicz I jej fanki podczas koncertu na Torwarze
w Warszawie.
sprawnych moga dać całemu
społeczeństwu?
– Moim zdaniem to samo,
co talenty wszystkich innych
ludzi: przede wszystkim radość
i pozytywne przeżycia. To, że jakaś osoba jest w pewien sposób
niepełnosprawna, nie ma żadnego znaczenia. Jeśli osoba ta ma
problemy z chodzeniem a ma
sprawne ręce i głos, to może śpiewać czy malować. Słuchcze na
pewno pozytywnie to odbierają!
– Na scenie pełna energii i po-

gody ducha. A jaka jest Maryla
Rodowicz prywatnie jako matka i żona?
– W domu jestem spokojną,
domową żoną i matką, wolę
słuchać niż sama mówić. Lubię
też przebywać w towarzystwie
przyjaciół, osób, które lubię.
Wtedy się bawię, żartuję i opowiadam dowcipy. Lubie przeczytać dobra książkę, kocham
zwierzęta i przyrodę, mam
dwa koty, z którymi jestem
bardzo związana. Świetnie

III MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ

„Aniołki z piąteczki” i inni
Szkół Specjalnych nr 102 im.
Jana Pawła II, Środowiskowy
Dom Samopomocy „Sokoły”
przy Stowarzyszeniu Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym
„Sokoły” w Poznaniu i Zespół
Szkół Specjalnych im. Jana
Brzechwy z Szamotuł.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

spół Szkół Specjalnych nr 103
im. Marii Grzegorzewskiej,
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Stowarzyszeniu Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka w Swarzędzu,
Zespół Szkół Specjalnych nr
101 im. Jana Brzechwy, Zespół

Najliczniejszą grupę wokalistów wystawiła ostatnia z
wymienionych szkół. „Aniołki z piąteczki”, bo taką nosi
nazwę ta ponad dwudziestoosobowa grupa uczniów,
zachwyciła inscenizacją muzyczno-taneczną „Wojna jest
zła”. Wykonawcom dzielnie
kibicowali uczniowie pozostałych placówek, machając
w ich stronę żółtymi chustkami.
W prezentacjach piosenki religijnej łącznie wzięło
udział 130 uczestników. Każdy otrzymał podziękowania
oraz pamiątkowy długopis i
dyplom wręczany przez Radę
Uczniowską Zespołu Szkół
Specjalnych nr 103.
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wypoczywam łowiąc ryby. Dla
swoich dzieci jestem bardzo
wyrozumiała, rozumiem ich
potrzeby, problemy…
– Lubi Pani bywać w Poznaniu?
– Bardzo lubię tu koncertować.
Lubię poznaską architekturę,
starą zabudowę, no i publiczność,
na którą zawsze mogę liczyć.
Aaaa… zapomniałabym o genialnych drożdżówkach makowych na św Marcina.
To tak na zakończenie: jakie
są Pani dalsze plany zawodowe?
Koncerty, koncerty i raz
jeszcze koncerty. Od maja do
września koncerty w plenerze, a
potem koncerty halowe. Oprócz
tego myślę o wydaniu nowej
płyty. Mam nadzieję, że w ten
sposób spełni się jedno z wielu
moich marzeń: moje stare, winylowe płyty ukażą się na CD.
Kilka słów od Maryli Rodowicz dla naszych czytelników:
„Bądźcie
pogodni,
nie
załamujcie się, spełniajcie swoje
marzenia, te małe i te duże
i róbcie to, co sprawia wam
przyjemność, bo to jest najlepszy
sposób, aby zapomnieć o jakimś
nieszczęściu”.

Jeżycjada...
dalszy ciąg ze str. 23
– Drobiazg! Naprawdę musicie
już iść na peron, bo nie zdążycie
na pociąg!
Wracałem m ulicami mojego
miasta do domu. Wydawało mi
się, że nigdy dotąd nie było takie
ładne. Niewidoma dziewczyna
„pokazała” mi ulice Poznania,
które przecież znam doskonale.
Tego wieczoru zobaczyłem je
na nowo. Myślałem o tym niespodziewanym
zakończeniu
koncertowej soboty. Czasami
trzeba tak niewiele, aby sprawić
przyjemność drugiemu człowiekowi. W rewanżu otrzymujemy
coś nieuchwytnego, co powoduje, że właściwie nie do końca
wiemy, czy to my daliśmy więcej,
czy więcej otrzymaliśmy. Od Eli
Kuzio dowiedziałem się jednego.
Czasami osoba niewidoma widzi
więcej od osoby widzącej. Być
może dlatego, że świat ogląda
wnętrzem swej duszy.
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złonkowie
Polskiego
Związku Głuchych z Poznania chętne korzystają z Groty
Solnej, ponieważ jony ujemne
mają duży wpływ na ich samopoczucie, co sami na „własnej
skórze” to odczuli. Ujemne jony
znajdujące się w grocie pomagają leczyć astmę oskrzelową,
zwalniają i pogłębiają oddychanie, przyspieszają ruch nabłonka oddechowego oraz znoszą
negatywne działanie jonów
dodatnich.
Przed pierwszym wyjściem
do groty niesłyszący nie do
końca wiedzieli, jak się ubrać,
zachować, co ze sobą zabrać…
Po usłyszeniu wyczerpujących
odpowiedzi od pracownicy Małgorzaty Graczyk, oraz o dowiedzeniu się o walorach relaksacyjnych i regenerujących, cała
grupa z zadowoleniem poszła
do tego tajemniczego i wspaniałego miejsca. Chodzą tam nadal
w każda środę. Niestety walory muzykoterapii nie działają
na osoby niesłyszące, ale za to
zdumiewający wpływ ma koloroterapia. Korzystają również z
pozostałych walorów takich jak
redukcja stresu. Seans w tym
niezwykłym klimacie pogłębia
i zwalnia oddychanie, podnosi
zdolność koncentracji, przynosi
uczucie świeżości i zadowolenia.
Sól wpływa również pozytywnie
na skórę, opóźniając starzenie i
wygładzając zmarszczki. Pobyt
w Grocie Solnej pobudza przemianę materii, a więc może doskonale pomóc w procesie odchudzania… Co do odchudzania,
to na tym nie koniec.
Niesłyszący w świetlicy ćwiczą aerobik nie tylko, aby zgubić
kilka kilogramów, ale szczególnie dlatego, aby mieć dobrą
kondycję. Co to jest takiego?
Aerobik to wszystkie formy ruchu, podczas których zwiększa
się wymiana tlenowa w organizmie. Aby tego dokonać, w
każdy poniedziałek grupa kobiet
przychodzi z własnymi matami
w sportowych strojach i… ciężko ćwiczą na świetlicowej podłodze. Nie wiek jest przeszkodą
do uprawiania sportów, tylko
brak chęci i wymówki. Świado-
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W POLSKIM ZWIĄZKU GŁUCHYCH W POZNANIU

Grota solna,
aerobik w wodzie…
wodzie nie odczuwa się wysiłku.
Zajęcia prowadzone są przy odpowiednim tempie, co zapewnia osiągnięcie maksymalnej
sprawności ﬁzycznej i doskonałej sylwetki. Poza tymi formami
aktywności ﬁzycznej, w świetlicy
poznańskiego PZG odbywają się
turnieje i rozgrywki w bilarda,
remika i darta.
Oferujemy sportowy tryb życia – zapraszamy wszystkich
naszych podopiecznych do korzystania z naszych ofert. A już
wkrótce modny i zdrowy Nordic
Walking…
OPRACOWAŁA:

LIDIA DRZEWIECKA
me i pełne zapału panie regularnie uprawiają sport. Widzą, że
uprawianie sportu pozytywnie
wpływa na samopoczucie, ale,
co ważniejsze, sport zwiększa
wydolność płuc, które są bardzo
ważne szczególnie dla osób niesłyszących.
Aerobik w wodzie to kolejny
krok w celu powiększenia wydolności płuc czy, jak kto woli,
polepszenia kondycji. Grupa
koedukacyjna członków PZG
co wtorek chodzi na aerobik
prowadzony przez trenerów w
wynajętym basenie w Poznaniu
na Wildzie. Dzięki wyjątkowym
właściwościom wody jest to
najbezpieczniejsza forma treningu o najniższym poziomie
obciążenia stawów, dlatego nie
ma przeciwwskazań, aby najstarsi członkowie PZG chodzili
na tę formę aerobiku. Trening
ten jest bardzo efektywny, gdyż
angażuje wszystkie partie mięśniowe i mimo iż mięśnie pracują bardzo intensywnie, dzięki
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– Panie majorze, dyrygowana przez Pana Orkiestra
Reprezentacyjna Sił Powietrznych często bierze udział w
koncertach charytatywnych,
koncertuje na rzecz i dla osób
niepełnosprawnych, chorych,
dotkniętych przez los.
– Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych to zespół
z ponad 60-letnią tradycją. Od
prawie 10 lat mam przyjemność
i zaszczyt dowodzić tym zespołem. Jestem związany ze środowiskami medycznymi, ponieważ
żona jest lekarzem i pracuje na
oddziale hematologii, z ludźmi
bardzo doświadczonymi przez
los. Poczułem więc, że misją
naszego zespołu, poza oprawą
uroczystości wojskowych, poza
koncertami muzyki patriotycznej
– jest wyjść z naszą muzyką do
tych, dla których los nie był tak
łaskawy. Przez naszą muzykę
chcemy nieść tym ludziom radość i pogodę ducha.
– Czyli jest to swoista forma
muzykoterapii?

Jest w orkiestrach dętych
jakaś siła

– Można tak powiedzieć. Muzykoterapia to przecież jedna
z form przywracania zdrowia.
Bardzo subtelna i bardzo ważna
w całym procesie zdrowienia.
– Czy macie kontakt z niepełnosprawnymi, dla których
gracie? Jak oni odbierają wasze
koncerty?
– Tak, zawsze po koncercie
mamy taki kontakt. Jest to dodatkowa, wielka satysfakcja, kiedy
widać u tych ludzi radość i zadowolenie.
– Po koncercie dla Hospicjum
Palium widzowie nie chcieli
wypuścić Orkiestry ze sceny...
Czy tak jest zawsze?
– Bardzo często. Daje nam
to wielkie zadowolenie. Jestem
niezwykle wdzięczny moim
podwładnym, którzy z taką cierpliwością i z takim zaangażowaniem potraﬁą koncertować i
grać. Czasami mam wrażenie,

że orkiestra, kiedy gramy koncert dobroczynny, charytatywny,
dla hospicjum domowego czy
hospicjum Palium, dla niepełnosprawnych, koncentruje się w
jakiś szczególny sposób. Zaangażowanie żołnierzy jest wprost
niesamowite.
– Wszyscy muzycy Orkiestry
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych to zawodowi żołnierze?
– Tak, to zawodowi żołnierze
i zawodowi muzycy. Są to absolwenci średnich szkół muzycznych lub Akademii Muzycznych.
Po przejściu przeszkolenia wojskowego dostają tytuł podoﬁcera, zostają w wojsku i wykonują
swój wyuczony zawód muzyka.
– Czy wszyscy żołnierze Orkiestry to lotnicy, jak sugeruje
nazwa zespołu?
– Tak. Wszyscy jesteśmy żołnierzami sił powietrznych, nosimy stalowe mundury i należymy

Rozmowa z mjr PAWŁEM JOKSEM – dyrygentem Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA.
jaką muzykę lubicie grać najbardziej?
– Mamy szeroki repertuar i lubimy grać każdą muzykę. Wielką przyjemność muzykowania
dał nam Chopin, ale też muzyka
współczesna czy muzyka ﬁlmowa jest nam bliska. Oczywiście
bardzo lubimy grać muzykę klasyczną i muzykę rozrywkową.
Także repertuar wojskowy nie jest
nam obcy. W naszym repertuarze
każdy znajdzie coś dla siebie.
– Ile godzin dziennie trzeba
ćwiczyć, aby dojść do takiej
perfekcji?
– Około 5-6 godzin. Poza tym

do wielkiej rodziny polskich lotników.
– Teraz już rozumiem, dlaczego powiedział Pan na koncercie, że na scenie Auli Uniwersyteckiej lądują jastrzębie…
– Reprezentujemy ten szczególny rodzaj sił zbrojnych, jakim jest polskie lotnictwo i kultywujemy jego tradycje. Moje
powiedzenie o jastrzębiach to
nawiązanie do tych najnowszych tradycji sił powietrznych,
do tworzącej się historii, czyli
do naszych nowych samolotów
F16, które są w poznańskich
Krzesinach.
– Obecnie występujecie z
przepięknym koncertem „Z
muzyką przez wieki i kraje”. A

są jeszcze ćwiczenia indywidualne i ogólno-wojskowe.
– Czego można życzyć Panu
i orkiestrze?
– Dobrych, ciepłych, życzliwych ludzi wielkiego serca,
otwartych na muzykę i na to, co
robimy. Obecność takich ludzi
wokół daje nam poczucie spełnienia swojej misji. Daje dodatkową satysfakcję i wiarę w to, że
jesteśmy potrzebni.
– Życzę tego z całego serca,
wszak jest w orkiestrach dętych jakaś siła, która pomaga
łatwiej znosić ból choroby czy
niepełnosprawności i radośniej
patrzeć na świat. Dziękuję za
rozmowę i do zobaczenia na
koncercie.
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gnieszka skończyła dziesięć
miesięcy, bawi się w chodziku i na mój widok wybucha
płaczem. A jeszcze przed chwilą radośnie machała rączkami.
– No już, już maleństwo moje,
ciiiii skarbeńku.
Dorota bierze córeczkę na
ręce. Przytula, całuje.
– Ona tak reaguje na obcych.
Jak tylko ktoś nieznajomy wejdzie, zaczyna płakać. Bo obcy
to dla niej cierpienie. Pewnie w
tej małej główce myśli sobie, że
znów ktoś przyszedł ją skrzywdzić. Ten ktoś to lekarz albo pielęgniarka. Przyjdzie, ukłuje albo
podłączy do aparatury. Będzie
bolało i będzie bardzo niewygodnie. Agnieszka to wie, choć
jest taka malutka.
Atrezja zastawki trójdzielnej.
Ubytek przegrody międzykomórkowej. Hipoplazja prawej komory
serca. Do tego zrośnięty przełyk.
Z takimi wadami przyszła na
świat. W pierwszej dobie życia
maleńka Agnieszka przeszła
operację przełyku. Gdy zaczy-

P

eruwiański kwartet Barrio Sur wystąpił dla dzieci,
przebywających w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej przy
ul. Szpitalnej w Poznaniu. Ten
wiosenny koncert, który odbył we wtorek 16 marca, był
kolejnym spotkaniem, przygotowanym dla najmłodszych
pacjentów przez wolontariuszy
Drużyny Szpiku.
Poprzednio, w grudniu ubiegłego roku, wspólnie z dziećmi artyści Teatru Wielkiego w
Poznaniu śpiewali kolędy, a
bajki dla najmłodszych czytali
aktor Teatru Polskiego Łukasz
Chrzuszcz oraz wicewojewoda
Przemysław Pacia. Obecnie muzyków zaprosił konsul honorowy Peru Kajetan Pyrzyński, którego do współpracy przekonał
wicewojewoda.
Koncerty w poznańskiej Klinice pozwalają dzieciom choć na
chwilę zapomnieć o chorobie i
monotonii szpitalnego życia. Są
także okazją do przypomnienia
o akcji „W szpitalu chcę być z
mamą”, która ma na celu zebranie środków na poprawę warunków pobytu pacjentów w szpitalu. Kierownik Kliniki prof. Jacek
Wachowiak zabiega o rozbudowę oddziałów, aby umożliwić ro-

Tyle cierpień
w takim ciałku
nała swój drugi dzień życia, traﬁła na stół operacyjny. Lekarze
zoperowali jej chore serduszko,
wstawili zastawkę. Niedługo potem dostała zapalenia płuc. W
ciągu czterech miesięcy przeszła
cztery zapalenia. Ostatni raz w
szpitalu była niespełna trzy miesiące temu, miała cewnikowanie
serca.
– Tyle cierpień w takim malutkim ciałku.
Dorota wyciera łzę. Nie chce
się rozklejać, bo przecież musi
być silna. Musi walczyć o życie
swojej ślicznej, małej córeczki.
Lekarze na początku nie dawali
Agnieszce żadnych szans, ale
ona dzielnie znosi te wszystkie
cierpienia, bo chyba bardzo chce
żyć... Ale żeby żyć, musi mieć
kolejną operację w ciągu dwóch
miesięcy.
Od dwóch tygodni maleństwo jest pod opieką Fundacji
na Rzecz Dzieci z Wadami Serca „COR INFANTIS”. Fundacja

pomogła Dorocie skontaktować
się z profesorem Edwardem
Malcem, wybitnym kardiochirurgiem w Klinice uniwersyteckiej
Groshadern w Monachium.
– Wysłałam profesorowi
wszystkie dokumenty Agnieszki.
Rozmawialiśmy przez telefon.
Powiedział, że trzeba ją natychmiast operować. Dorota pokazuje list, jaki właśnie otrzymała.
Profesor już wyznaczył termin
operacji. Zabieg będzie kosztował prawie 15 tysięcy euro.
– Mój Boże, jak my zgromadzimy taką kwotę? To zupełnie nierealne. – Dorota powstrzymuje
łzy. – Sprzedamy samochód, jaki
dostaliśmy w prezencie ślubnym,
rodzina nam pomoże, może wujek weźmie kredyt... Janasowie
są bezrobotni.
Dorota jest pedagogiem z wykształcenia, ale do pracy pójść
nie może, bo musi opiekować się
Agnieszką. Jest jeszcze trzyletni
Jacek. Mąż Janusz ma fach bu-

dowlańca, ale pracuje dorywczo,
bo w okolicy o robotę trudno. W
poszukiwaniu pieniędzy na operację obeszli wiele ﬁrm, rozdawali ulotki, prosili... Na razie bez
rezultatu.
Agnieszka ma duże, czarne
oczy. Z zaciekawieniem wpatruje się w dyktafon, zaczyna się
uśmiechać, przechyla główkę i
zalotnie spogląda, taka mała z
niej modelka.
– To nieważne, kim będzie
w życiu, ważne żeby żyła. Jak
w dzień śpi, to tylko patrzę, czy
się kołderka rusza. Bo jak się rusza, to znaczy, że Agniesia jest
z nami. W nocy kładę się obok
niej na wersalce i nasłuchuję, czy
oddycha. A gdy z płaczem budzi
się rano, to dziękuję Bogu, że nie
odeszła, że ciągle mogę patrzeć
w te jej wesoło-smutne oczęta.
Bo Agusia może odejść w każdej
chwili. Nawet na spacerze...

DRUŻYNA SZPIKU DLA CHORYCH DZIECI

Koncert
w Klinice Onkologii
dzicom przebywanie przez całą
dobę z leczonymi dziećmi.
Drużyna Szpiku powstała w
Poznaniu przed niespełna dwoma laty. Skupia wolontariuszy,
którzy przełamują stereotypy o
transplantacji i przekonują do
zapisywania się do rejestru potencjalnych dawców. Obecne
procedury medyczne są bowiem
bezpieczne dla dawców, a pobieranie szpiku oraz wcześniej
próbek do badań, są bezbolesne
i przypominają zwykłe pobieranie krwi.
Członkowie Drużyny poza
tradycyjnym udziałem w wielu
zawodach sportowych, podczas
których popularyzują dawstwo
szpiku, zaplanowali na ten rok
również liczne spotkania edukacyjne z młodzieżą. Między innymi w czwartek, 11 marca, zorganizowali spotkanie połączone z

akcją krwiodawstwa. Odbyło się
ono w XI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, a następnego dnia Drużyna zachęcała do
pomocy chorym na białaczkę
podczas Targów Edukacyjnych
w Ostrowie Wielkopolskim. I
jeszcze w sobotę 13 marca była
obecna na dniach otwartych
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. AWF jest
pierwszą uczelnią, która przystąpiła do Drużyny Szpiku.
We współpracy z kołami naukowymi poznańskiego uniwersytetu przygotowywany jest także zestaw edukacyjny, złożony
z broszur i ﬁlmów, który będzie
mógł być wykorzystywany podczas lekcji wychowawczych w
wielkopolskich szkołach.
Oﬁcjalną inauguracją tegorocznych działań była konferencja Transplantacja szpiku kost-

nego – metoda leczenia na miarę
naszych czasów – zorganizowana 10 kwietnia przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny oraz naukowców
Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu we współpracy między innymi z Drużyną Szpiku.
Wykładom i prezentacjom w sali
sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
towarzyszyła zbiórka krwi, połączona z rejestrowaniem dawców do polskiego banku szpiku,
którą przeprowadziło regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
Konferencji patronowali wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia i rektor Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu prof.
Jacek Wysocki.

TOMASZ STUBE
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27.07.2006
GODZINA 19.57
Kiedy pierwszy raz zobaczyłam Krzysia – zemdlałam.
Tak bardzo chcę dotknąć
Krzysia i nie mogę. To jest
straszne, to wszystko nie jest
możliwe do opisania. Przeszywa mnie przeraźliwy ból.
Z Tomkiem było zupełnie
inaczej.
Wczoraj z oddziałów wywożono pod pieluszką kolejne
niemowlę.
Obok naszego inkubatora
leżą bliźniaczki syjamskie. Inkubator jest zasłonięty i nie
wolno tam patrzeć. Matka bliźniaczek blada, ledwo co się z
żalu porusza. Serce mnie boli,
gdy na to wszystko patrzę.
Chodzę i płaczę, a właściwie
to chodzimy i płaczemy. Są takie rzeczy, których nie można
się nauczyć, które można tylko
przeżyć.
Tomek jest u dziadków i bardzo za nim tęsknię. Lekarze
przewidują, że możemy tutaj
trochę pobyć. Co to znaczy
trochę? Dzień za dniem, godzina za godziną. Przetrwać,
przeżyć, nie myśleć. Są tu matki, które tkwią w tym miejscu
nawet i miesiąc.
Wczoraj wywieziono kolejne
maleństwo przykryte prześcieradłem.
Mogę się cieszyć. Krzysio
żyje, a jego oddech jest wyrównany. Mamy mają tu własny
pokoik. Jeśli jest się tu dłużej,
można dorobić się własnej
szafki na rzeczy. Spotkałam
mamę, która jest już tutaj od
trzech miesięcy. Wszystkie
dzieci objęte są ścisłą tajemnicą, ale my i tak doskonale wiemy, co którą z nas boli. W końcu gdzieś trzeba się wypłakać.
Oddech za oddechem, gram za
gramem, operacja za operacją wszystkie z utęsknieniem
oczekujemy na swoje niemowlę. Tworzymy silną grupę wzajemnego wsparcia. Poznajemy
siebie i swoje problemy.
Wychodzę do domu ze szpitala i wcale się nie cieszę, ale
wiem, że mam wyjść, bo potrzebne są łóżka. Trudno mi
wracać z oddziału, ale chcę
już być w domu. Liczę na Maćka. W progu czeka na mnie
pusty wózek. W domu pachnie
świeża wyprawka. Maciej posadził do wózka misia, a mnie
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Dziennik nadziei(2)
tym bardziej łzy cisną się do
gardła.

Marzę o tym, żebyśmy wszyscy
mogli być razem w domu.

To straszne, bliźniąt już nie
ma…

JA CHCĘ DO DOMU!

Deszcz. Wiem, że cały dzień
pada deszcz. Nie potraﬁę sobie
znaleźć miejsca. Uparłam się,
żeby sama jechać do Krzysia.
Pomyliły mi się przystanki, wysiadłam za późno z autobusu
a potem pomyliły mi się ulice.
Szłam i szłam w tym deszczu
i miałam ochotę tylko płakać…
Jeszcze wszystko mnie boli.
Wiem, że Doktor wstawił się
za Krzysiem i wiem, że powinnam Doktorowi podziękować,
ale nie potraﬁę tego zrobić.
Zbyt boje się, że zamiast podziękować będę tylko ryczeć.
Nie mam już siły. Nikt nie przypuszczał, że to tak się wszystko poukłada. A jednak mimo
wszystko dziękuję.

Wszystko i wszyscy przygotowani. Śpioszek, kocyk,
czapeczka. Nie zapomnieć o
czapeczce. Od rana do szpitala
biegnę jak na skrzydłach.

Są rzeczy, które się wie, a
im bardziej się wie, tym gorzej człowiek się z tym czuje.
Opóźnienia, spastyki, zaburzenia rozwojowe. Najlepiej nie
wiedzieć, zapomnieć o tym, co
się wie, przeżyć, przetrwać.

Nie od razu Kraków zbudowano. Na oddziale nie potraﬁłam przełamać się do karmienia, no to teraz mam za
swoje. Krzysio nie rozróżnia,
co to mama, a co to smoczek.
Piszczy, irytuje się, a to mnie
jeszcze bardziej spina. Tomek potraﬁł bardzo ładnie pić
i to od samego początku. Nie
dziwne, Tomka przyniesiono
do mnie zaraz po porodzie i
poza niewielkim katarem ani
razu jeszcze się nie rozchorował. Nawet nie wie, co to jest
antybiotyk.

Czuje się skażona wiedzą.
Boże, pozwól, by Krzysio był
zdrowym dzieckiem.

NEONATOLOGIA
Krzysia przeniesiono z oddziału inkubatorów do oddziału łóżeczkowego. Jest już podobno znacznie lepiej.
Mały, delikatny kruszynek.
Boje się go dotknąć. Tomek był
silny, rumiany, taki konkretny
dzidziuś, a tu ledwo co się tli
to z trudem uratowane dzieciątko.
Krzysio ma plastikowe łóżeczko, białą czapeczkę i taki
ładny welﬂon na samej główce.
Wszystkie żyłki już nie wytrzymały tego ciągłego pompowania antybiotyków.
Przełamuję się. Wreszcie po
ponad tygodniu mogę przytulić Krzysia. Mogłabym tak
godzinami siedzieć i przytulać
to maleństwo. Lubię jego rączki, kocham jego nóżki. Niech
śpi, niech nadrobi. Nawet nie
zauważyłam, jak minął tydzień. Dochodzi piąta i Maciej
za chwilę zawiezie mnie do
domu.
Cieszę się każdą chwilą, cieszę się, że żyjemy. Cieszę się,
że mogę wziąć Krzysia na ręce.

Pewnie, że chcielibyśmy
wyjść od razu, ale cierpliwie
czekamy na pozwolenie. A
może to jednak nie dzisiaj,
brzmi jeszcze pewne niedowierzanie. Jeszcze tylko ostatnie badania lekarskie i wypis
jest gotowy. Czuję się jakoś tak
doniośle.
Najdłuższa droga do przebycia to droga pomiędzy sercem
a rozumem.

WRZESIEŃ

Szybko razem z Krzysiem
zaczynamy płakać, a Maciek
coraz bardziej ma nas dosyć.
Po tygodniu mojego i Krzysiowego pobytu w domu Tomek
i Nalinka wracają od dziadków.
Bardzo tęsknię za Tomkiem, a
jednocześnie bardzo boję się
jego powrotu. Jestem wystraszona.
Bardzo liczę na pomoc Macieja.
Nareszcie wszyscy jesteśmy
w komplecie.
Spałam na ścianie.
Jedziemy do doktor Laury i
to mnie uspakaja.

sio przestaje głodować. Mam
tylko pamiętać, by się nie złamać i nie podać mu butelki ze
smoczkiem czy smoczka do
uspokojenia. To byłaby moja
kapitulacja, a on wszystko
znowu by pomylił.
Maciej w końcu oderwał się
od komputera i zauważył, że
ma nas.
Cieszę się, bo Krzysio zaczyna orientować się w sytuacji.
Dzisiaj udało mi się nawet ze
spokojem zjeść śniadanie i
wziąć prysznic.
Porządek to coś, co chciałabym sobie odłożyć, ale nie
umiem. Całe szczęście, Maciej
też lubi porządek, wiec czasami istnieją Krasnoludki.
Maciejowi kończy się urlop,
tym bardziej jestem przerażona.
Zatrzaśnięte drzwi za Maćkiem wychodzącym w stronę
pracy. Tylko przetrwać. Tomek
siedzi przytulony na moich
plecach, a Krzysio na rękach.
I tak sobie siedzimy, wiec musi
być wszystko dobrze.
Nie wiem, które dziecko
mam łapać najpierw. W przerwach pomiędzy karmieniami udaje mi się zaopiekować
Tomkiem. On też bardzo mnie
potrzebuje. Jest jeszcze taki
malutki. Nienawidzę być sama
w domu. Słucham dużo muzyki i to mnie bardzo uspakaja.
Pies jest zazdrosny, przy
Tomku przeszło mu po miesiącu. Sprzątanie, gotowanie,
zakupy to abstrakcja, z która
muszę sobie poradzić, po nocach. Jakoś się wszystko dzieje. Cieszę się, kiedy mogę ze
spokojem umyć się albo zjeść
śniadanie. Nigdy przedtem nie
wiedziałam, że dzieci to taka
ciężka praca, a jednocześnie
największa radość.

Mam za zadanie uspokoić
się, wyciszyć i nie rezygnować.

Powoli odnajduję się w tej
sytuacji. Krzyś nauczył się pić.
Więcej śpi. Zaczynamy wychodzić na krótkie spacery w południe.

Ze zmęczenia zapomnieliśmy od Laury wziąć Nalinki.
Maciej musiał wracać z powrotem.

Badania bioderek – terminy
na grudzień. Do tego czasu
pieluszkuję podwójnie, nie zaszkodzi.

Próby, próby, próby. Krzy-

cdn.
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Porady, informacje
konsultacje
C

o oznacza skrót PIK? Nic
innego jak Porady, Informacje i Konsultacje, polegające
na prowadzeniu poradnictwa
prawnego i psychologicznego
oraz wortalu tematycznego
www.gen.org.pl. A więc internet, forum, prawnik, psycholog, telefon zaufania 607-222721, a wszystko darmowo,
anonimowo i bez ujawniania
danych,
W ramach działalności PIK
udzielane będą bezpłatne konsultacje prawne i psychologiczne oraz informacje związane z
chorobami genetycznymi, rehabilitacją ruchową i poznawczą
dziecka
niepełnosprawnego.
Wskazówki specjalistów, dostępne dzięki bezpośrednim i
pośrednim kontaktom ze specjalistami, umożliwią rodzicom
wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w codziennej opiece nad dzieckiem,
czego konsekwencją długofalową będzie zwiększenie samodzielności dzieci dotkniętych
zaburzeniami genetycznymi. Na
bieżąco aktualizowane informacje na stronie internetowej oraz
możliwość uzyskania prawnych
i psychologicznych konsultacji
również za pośrednictwem Internetu oraz telefonicznej linii
wsparcia dodatkowo wspomogą to działanie.
Realizacja zadania PIK będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne z zakresu
prowadzenia poradnictwa specjalistycznego oraz udzielania
informacji o zaburzeniach genetycznych u dzieci, leczeniu,
terapii i opiece nad osobami
niepełnosprawnymi. Bezpłatne
poradnictwo w ramach PIK będzie uzupełnieniem niewystarczającej oferty tego typu usług
świadczonych przez placówki
państwowe.
Zadanie polega na całorocznej działalności PIK: udzielaniu
porad i wskazówek rodzicom
dziecka z niepełnosprawnością
intelektualną z zakresu prawa,
spotkaniach z psychologiem
oraz prowadzeniu wortalu tematycznego i telefonu zaufania.
Dla każdej osoby korzystającej z
tych spotkań w siedzibie wnioskodawcy w Poznaniu celem
uzyskania wsparcia, w ramach
działalności PIK przewiduje się
stworzenie
Indywidualnych
Planów Działań (IPD). Wyzna-

czą one kolejne kroki na drodze
do poszerzenia wiedzy rodzica
oraz nabywania umiejętności
sprawnego wykorzystywania
tych wiadomości w codziennej
opiece nad niepełnosprawnym
dzieckiem. IPD będą tworzone
na podstawie zidentyﬁkowanych potrzeb rodziców i na bieżąco do nich dostosowywane.
W ramach PIK będą prowadzone następujące działania:

PORADY PRAWNE










bezpłatne dyżury prawnika w
dwa wybrane dni tygodnia w
godzinach popołudniowych
w siedzibie Stowarzyszenia,
poradnictwo na miejscu bezpośrednio w trakcie spotkań
z zainteresowanymi oraz za
pośrednictwem telefonu i Internetu (forum, poczta elektroniczna); przewiduje się
cztery godziny tygodniowo,
zakres udzielanego wsparcia
obejmie aspekty związane
z prawną sytuacją osób niepełnosprawnych, orzeczenia
o niepełnosprawności, wolontariat, prawo pracy, prawo rodzinne, przepisy ZUS,
prawne możliwości doﬁnansowania rehabilitacji i leczenia dziecka, sprawy sądowe
(formalności, przygotowywanie wniosków, pism procesowych i innych),
poradnictwo za pośrednictwem Internetu, głównie polegające na udzielaniu odpowiedzi na nurtujące rodziców
pytania i zamieszczaniu ich
na Forum,
aktualizacja i rozbudowa
zakładki „Prawo” oraz utworzenie zakładki „Sprzęt rehabilitacyjny” na stronie internetowej www.gen.org.pl,

WSPARCIE
PSYCHOLOGICZNE







spotkania z psychologiem w
domach podopiecznych,
wsparcie za pośrednictwem
Internetu (forum, poczta elektroniczna); przewiduje się
osiem godzin tygodniowo,
spotkania i terapie indywidualne dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców,
udzielanie porad za pośrednictwem Internetu, głównie

polegające na udzielaniu odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania i zamieszczaniu
ich na Forum lub wysyłaniu
odpowiedzi pocztą elektroniczną
WORTAL www.gen.org.pl
Prowadzenie wortalu polega
na ciągłym poszerzaniu wiedzy Internautów, aktualizacji i
zamieszczaniu bieżących informacji oraz kontaktowaniu rodzin i opiekunów między sobą.
Wortal przygotowywany jest
również z myślą o osobach niedowidzących. Ma możliwość
powiększenia czcionki w trzystopniowej skali.
Wortal stanowi miejsce spotkań osób zmagających się z
niepełnosprawnością. Głównymi adresatami są:
 rodzice dzieci z niepełnosprawnościami złożonymi,
wadami genetycznymi, zespołami wad, wadami rozwojowymi, rzadkimi zespołami genetycznymi, rzadkimi
chorobami neurologicznymi
o nieznanej etiologii;
 studenci medycyny, psychologii i pedagogiki;
 lekarze, psychologowie, pedagodzy,
 pracownicy służb socjalnych
i inne osoby zainteresowane
zwłaszcza tematyką dotyczącą:
- opisów rzadkich zespołów
i chorób występujących w
szczególności na podłożu genetycznym (wortal
posiada największą bazę
opisów rzadkich chorób
na podłożu genetycznym
w języku polskim na stronach www).
- sposobów
terapeutycznych,
rehabilitacyjnych,
oddziaływania psychologiczno-pedagogiczno-rehabiltacyjnego,
- opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
- adzenia sobie w trudnych
sytuacjach
życiowych
spowodowanych niepełnosprawnością dziecka z
rzadką wadą genetyczną.
- podstawowe informacje z
dziedziny genetyki, genekologii, pediatrii, neurologii i ortopedii dziecięcej.
- przemocy wobec dzieci.
awa

D

wutygodniowe, bezpłatne
turnusy w Lipnicy Wielkiej,
organizowane przez Fundację
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
w Warszawie i ośrodek Górska
Przystań cieszą się ogromnym
uznaniem zarówno rodziców
jak i podopiecznych.
Ubiegłoroczny projekt został
doﬁnansowany ze środków Biura Polityki Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy i wzięło w nim
udział szesnaścioro dzieci wraz
z opiekunami. Zajęcia prowadzili m.in. specjaliści z Fundacji
– psycholożki Karolina CzynszGrabiec i Agnieszka Gumieniuk,
logopeda Małgorzata Waś oraz
rehabilitant Tomasz Raźny, który codziennie przez kilka godzin
ćwiczył z najmłodszymi.
– Wiele zajęć odbywało się
na świeżym powietrzu, w przyjaznej atmosferze, co bardzo
sprzyjało dobremu samopoczuciu wszystkich uczestników
turnusu – relacjonuje Karolina
Czynsz-Grabiec. Oprócz rehabilitacji ruchowej podopieczni
brali udział w spotkaniach z
psychologiem.

– Były to zajęcia indywidualne, zazwyczaj w obecności rodziców. Miały na celu wspomaganie rozwoju dzieci, ale także
pomoc w radzeniu sobie wśród
rówieśników i dorosłych. Zajęcia
były nastawione przede wszystkim na naukę samodzielności –
mówi Karolina Czynsz-Grabiec.
Z kolei Agnieszka Gumieniuk prowadziła przez tydzień
warsztaty terapii zajęciowej.

– Co było powodem zorganizowania pierwszego baliku
karnawałowego dla osób niepełnosprawnych w Parkowie?
– Zamiar zintegrowania
osób niepełnosprawnych z
całego powiatu obornickiego. Aby ci ludzie się poznali i
wspólnie bawili.
– No i udało się.
– Liczba uczestników ciągle rośnie, ludzie wychodzą z
domów, przychodzą do nas,
przyjeżdżają z daleka. To duży
sukces organizatorów, że te
osoby chcą do nas wracać.
Niektórzy zjawiają się u nas
na każdym baliku pierwszej
zabawy.
– Tylko podziwiać. A jak
wyglądały początki balików?
– Pierwszy bal dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej
odbył się w 1999 roku. Liczba
osób, która się wtedy zjawiła, zachęciła nas, aby te bale
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Przystań zdrowia i relaksu
bilitacyjnych. Pomocą i radą
służą zarówno wolontariusze
ośrodka jak i specjaliści z Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

AGATA BYRSKA

Dla rodziców pobyt w ośrodku Górska Przystań to przede
wszystkim odpoczynek psychiczny.
– Najmłodsi pracowali w grupach, wykonywali między innymi prace plastyczne i manualne,
stymulujące wyobraźnię – informuje psycholożka. – Atrakcją
były także długie, rodzinne spacery, kąpiele w basenie i zabawy
z wykorzystaniem m.in. Metody
Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne. Podopieczni i ich rodzice mieli także okazję wybrać
się na dodatkowe wycieczki do
Zakopanego czy Niedzicy.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu, był to dla nas
przede wszystkim odpoczynek psychiczny – wspomina
Agnieszka Przywłocka, mama
siedmioletniego Bartka, któ-

Ośrodek Górska Przystań w
Lipnicy Wielkiej na Orawie jest
ﬁlią Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”. Położony jest w Beskidach, na wysokości 900 m
n.p.m. u podnóża Babiej Góry.
Niższe stężenie tlenu powoduje
poprawę stanu zdrowia małych
pacjentów – wpływa stymulująco na działanie szpiku kostne-

go, szczególnie na wytwarzanie
krwinek czerwonych. Zmiana
otoczenia i częste pobyty na
świeżym, górskim powietrzu
wpływają pozytywnie na samopoczucie najmłodszych. Także
uczestnictwo w licznych zajęciach, grach i zabawach staje
się dobrą i naturalną metodą
rehabilitacji dzieci. Ośrodek
otoczony lasami świerkowymi
i brzozowymi jest unikalnym
miejscem wypoczynku najmłodszych.
Więcej na www.childrenincrisis-lipnica.pl

ry co roku odwiedza ośrodek
Górska Przystań. – Dzięki temu,
że przyjeżdżamy tu regularnie,
zdążyliśmy zaprzyjaźnić się z
kilkoma rodzinami. Bartek poznał tu swojego najlepszego
kolegę Szymka, z którym utrzymuje kontakt także w Warszawie.
Rodzice chwalą przede
wszystkim pyszne jedzenie
i troskliwą opiekę pani Kasi,
która dbała o atmosferę i
oprowadzała po okolicznych
miejscowościach. Turnusy w
Lipnicy Wielkiej służą także
wymianie informacji na temat
metod leczenia i dostępu do
bezpłatnych zabiegów reha-

Wiele zajęć odbywało się na świeżym powietrzu, w przyjaznej
atmosferze, co bardzo sprzyjało dobremu samopoczuciu
wszystkich uczestników turnusu.

Niech baliki będą zawsze
Z MARIĄ CISOWSKĄ – dyrektorem Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Parkowie
koło Obornik rozmawia KRZYSZTOF MURKOWSKI
kontynuować. W następnych
latach co roku coraz większa grupa osób przyjeżdżała
do naszej szkoły. Nauczyciele włączyli się w organizację
balu i zawsze o nim pamiętali.
Poprzednio organizowała go
Grażyna Zachwyc, teraz jej
rolę przejęła Dorota Mąderek. Pomagają jej nauczyciele
i wspaniała młodzież naszego
gimnazjum. Możemy się cieszyć, że jest duża grupa 40, 50
osób, która bawi się z osobami mniej sprawnymi. Dla nich
jest to pozytywne przeżycie, a
dla nas bardzo ważny cel wychowawczy. Jest nim integracja osób mniej sprawnych ze
sprawnymi.

– Jestem pod wrażeniem.
Tylu młodych ludzi, którzy
pomagają jako wolontariusze. Sprawnie i chętnie obsługują gości.
– To jest właśnie nasz cel:
abyście się tutaj dobrze czuli
jako nasi goście. Cieszy nas,
że uczniowie zachowują się
wobec was kulturalnie. To dla
nas duży sukces wychowawczy.
– Oby jak najwięcej było
takich wspaniałych młodych
ludzi, którzy chętnie niosą
pomoc drugim.
– Młodzież generalnie jest
dobra. Zdarzają młode osoby,
które idą złą drogą. Od nas

zależy, rodziców i nauczycieli, czy ich z tej drogi cofniemy.
Myślę, że dużo nam w tym
pomogą nasze baliki integracyjne. Dlatego razem z Panią
Dorotą będziemy je nadal organizować.
– Wiele osób niepełnosprawnych z utęsknieniem
czeka na ten balik.
– Też o tym słyszałam, że
chcą przyjechać, że szykują się na wyjazd, dopytują o
datę spotkania. Chcą wyjść
z tych czterech ścian. Mało
mają pewnie takich okazji
w ciągu roku, żeby się spotkać ze swoimi przyjaciółmi i
znajomymi. Jest to potrzebne

również ich rodzicom i opiekunom. Mogą między sobą
wymienić poglądy, zwyczajnie porozmawiać, odpocząć
w miłej atmosferze.
– Wiem, że często na tym
baliku rodzą się prawdziwe
przyjaźnie.
– To jest bardzo miłe i to
cieszy nas, bo to jest właśnie
prawdziwa integracja.
– Mamy nadzieję, że baliki
będą zawsze…
– Będę się starała robić
wszystko, aby były. Dzięki takim osobom jak Dorota Mąderek mam pewność, że będą.
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Człowiek nie jest sam
Człowiek nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich.
JAN PAWEŁ II – Z HOMILII

K

lub Literacki „Nasza Twórczość” istnieje w Warszawie od 1996 roku. Od 1
lutego 2010 roku pieczę nad
nim przejęło Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”, z siedzibą
w Domu Polonii Zagranicznej, gdzie odbywają się nasze
spotkania klubowe. Wcześniej
spotykaliśmy się w Domu Pielgrzyma „Amicus” na Żoliborzu
(ul. Hozjusza 2), funkcjonując
w ramach działalności Stowarzyszenia Forum Kobiet Katolickich, którego prezesem była
Anna Pernal.
W „Amicusie” organizowane
były koncerty okolicznościowe,
patriotyczne, charytatywne (we
współpracy z innymi środowiskami), spotkania poetyckomuzyczne promujące książki,
wystawy malarstwa. Serdecznie
przyjmowano nas poza Warszawą. Prezentowaliśmy naszą
sztukę w wielu paraﬁach i klubach seniora. Zaglądaliśmy z
programem poetycko-muzycznym do warszawskich Domów
Pomocy Społecznej, by umilać wolny czas mieszkańcom.
Wspominam miłą współpracę
na rzecz seniorów paraﬁi pw.
św. Stanisława Kostki. Proponowaliśmy tej publiczności, oprócz
spotkań z poezją, prelekcje i zajęcia dotyczące zdrowego stylu
życia, korzystając z umiejętności
zawodowych członków klubu.
Bywaliśmy gośćmi Centrum
Kultury „Civitas Christiana” przy
ul. Pięknej z programem poświęconym Janowi Pawłowi II. Przyświecały nam wtedy Jego słowa:

…proszę was, abyście całe to
duchowe dziedzictwo, któremu
na imię „Polska”, raz jeszcze
przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością”. Odbywały się tutaj również
nasze promocje wydawnicze.
Klub „Nasza Twórczość” przy
FKK wydał cztery pozycje z serii „Drobiazgi”: „Nad poezją Jana
Twardowskiego”, „Bliżej Matki”,
„Zawierzyć Maryi”, „Jan Paweł II
w poezji”.
Przewodniczącym
„Naszej
Twórczości” jest Jan Rychner
– członek Stowarzyszenia Autorów Polskich. Spotkania literackie odbywają się w ostatni
czwartek każdego miesiąca,
skupiają wielu członków innych klubów z terenu Warszawy. Ostatnio przygotowujemy
do zbiorowej publikacji krótkie
opowiadania na temat rodziny
wielopokoleniowej z uwzględnieniem polskiej tradycji.
Wsparciem jest dla nas obecność krytyków literackich na naszych spotkaniach. Wielu z nas
wydaje tomiki własnym sumptem. Zapraszamy się wzajemnie
na ich promocje organizowane
w zaprzyjaźnionych domach
kultury. Łączy nas wspólna miłość słowa i niepokój z powodu
spadku zainteresowania książką. Wymiana poglądów na temat
sztuki słowa inspiruje poetów do
pracy. Kontaktujemy się z sobą
telefonicznie i przez Internet.
Tylko patrzeć, jak nasze wysiłki
twórcze zaowocują wiosennym
koncertem.
Chętnie zaprzyjaźnimy się z
innymi klubami literackimi. Proszę do nas pisać na adres: Klub
Literacki „Nasza Twórczość”
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-

ska”, Dom Polonii Zagranicznej,
ul Krakowskie Przedmieście 64,
00-32 Warszawa.
W imieniu Klubu „Nasza Twórczość”, którego jestem członkiem, oraz w imieniu prezesa
Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska” Agnieszki Boguckiej, chcę
podziękować ś.p. Annie Pernal,
którą pożegnaliśmy niedawno,
za Jej wielki wkład pracy w rozwój kultury i naszego klubu. Będziemy jej dzieło kontynuować.
Naszej Drogiej Koleżance
poświęcam wiersz:

Prezent dla Anny
PAMIĘCI ANNY PERNAL

Na Placu drzewko
ornamentami błyszczy
– Zamek się szczyci
Król na Kolumnie
on dla siebie jest górą
– nie z głazów ma blask
Studencki kościół
z wyrazem Papieskich słów
– nadzieją młodych
Roje światełek
Krakowskiego Przedmieścia
– na wieczne szczęście
Wierszyki białe
epitaﬁum od Janka
– ulic lampiony
W Domu Polonii
ciepły kąt dla poetów
– „Naszej Twórczości”
MARIA BEDNAREK

am na imię Lendagen i razem z siostrą Allen mieszkam w pobliżu Puszczy Noteckiej. Niedaleko nas mieszka
bardzo miła rodzinka, z którą
się zaprzyjaźniłyśmy. Osoby te
są dla nas jak starsze rodzeństwo. Pewnego upalnego dnia
zaproponowałam:
– Allen, może pójdziemy się
przejść po lesie?
Siostra zamyśliła się. W jej
oczach dojrzałam iskierki strachu.
– Dobrze, tylko musimy uważać – odparła po chwili.
– Będziemy uważały – odpowiedziałam i opuściłyśmy domek.
Po drodze zabrałyśmy ze sobą
Natkę i jej siostrę Lenn. Wędrowałyśmy długo lasem i wdychałyśmy świeże powietrze.
– Jak tu ładnie – rzekła Natka
uśmiechając się.
– Masz rację, Natko – odparłam.

***
Półtorej godziny później postanowiłyśmy wrócić do domków. Tak wędrujemy, aż nagle
Natka stanęła w pół kroku i rozejrzała się.
– Coś się stało? – zapytała
Len.
– Dym... Tam... – wyszeptała
Natka.
– Och! – krzyknęłam nagle. –
Pali się!!!
Wszystkie zatrzymałyśmy się
i spojrzałyśmy po sobie. Rzeczywiście, dym był coraz bliżej.
Coraz trudniej było nam oddychać. Po dwóch minutach Allen
wyszeptała:
– Chodźmy... stąd... błagam…
– Nie możemy, traﬁmy prosto
w płomienie – odparła Natka,
która bardzo dużo wiedziała o
lesie.

BARBARA TYSZKIEWICZ
POZNAŃ

– To co teraz robimy? – zapytała Allen.

***

– Nie wiem, ale... – zaczęła
Len, lecz przerwała.

Czujesz jak pachnie ziemia?
Słyszysz, jak śpiewa ptak?

– Natko, Allen! – krzyknęłam.
Allen z Natką zaczęły iść w
stronę, z której przyszłyśmy.

Sad – jabłoni kwiatem okryty.
Przyroda krzyczy z radości.

– Musimy je... zatrzymać... –
wyszeptała Lenn, która już nie
mogła oddychać.

A w nas jest tyle złości
Do życia, świata i ludzi.

Pobiegłyśmy za nimi, próbując
je łapać. Było jednak za późno.
Obydwie leżały już w palącym
się odcinku: osmolone i nieprzytomne. Przeraziłam się.

Czy wreszcie ktoś nas zbudzi?
Śpimy zaczarowanym złym snem,
A dzień mija za dniem.

M

Rysunek Miłosza Mroczkowskiego lat 7.

– Natko! Alen! Nie!!!
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Pożar lasu i wielki cud
Po chwili zwróciłam się do
Len.

Boga. Możemy mieć nadzieję,
że Cię wysłucha.

– Spróbuj... wezwać... pomoc…

Pod wpływem słów lekarza
zaczęłam się uspokajać. Kiedy
skończył mówić, płakałam jeszcze cichutko.

Dziewczyna odsunęła się w
miejsce, gdzie dym jeszcze się
nie przedostał i zaczęła grać na
rogu, który na szczęście wzięła. Po jakiś dziesięciu minutach
pojawił się leśniczy. Gdy zobaczył, co się stało, natychmiast
zadzwonił po karetkę i Straż Leśną. Przyjechali natychmiast.
– Dziewczynki, czy wiecie,
jak to się stało, że ten pożar wybuchł? – zapytał leśniczy, gdy odciągnął Natkę i Allen od ognia.
– Nie... – wyszeptała Len i też
zemdlała.
Przejęłam kontrolę, bo byłam
jedyną osobą, która jeszcze ledwo oddychała.
– Nie... nie wiem… my tylko...
wracałyśmy z powrotem, kiedy... ten pożar...wybuchnął... –
wyszeptałam.
– Dobrze, dziękuję – odparł leśniczy i pomógł lekarzom wsadzić nieprzytomne dziewczynki
do karetki, podczas gdy strażacy
gasili pożar.

***
Kilka godzin później otworzyłam oczy. Leżałam w sali szpitalnej. Przez ułamek sekundy
nie mogłam sobie przypomnieć
jakiegokolwiek zdarzenia z tego
dnia. Nagle przypomniałam sobie, co się stało i zerwałam się z
miejsca. Czułam się bardzo dobrze, oddech miałam normalny.
– Co z Allen, z Len i z Natką? –
zapytałam pierwszego lepszego
lekarza.

– Mogę je zobaczyć? – spytałam w końcu.
– Tak, możesz, tylko się nie
przestrasz.
Lekarz poprowadził mnie do
sali 135. Gdy zobaczyłam dziewczyny, musiałam zakryć twarz
dłońmi, żeby nie wrzasnąć. Wyglądały strasznie, ale najgorzej
Natka z Allen. Oparzenia było
widać wszędzie.
– Powoli tracę nadzieję – powiedziałam do lekarza, klękając
przy Natce i odmawiając szeptem modlitwę.
Doktor posmutniał.
– Nie trać, dziecko, nadziei –
rzekł. – Bez niej nie uratujesz
dziewczynek.
Po tych słowach wyszedł, zostawiając mnie z dziewczynkami. Rozpłakałam się gorzko. Kochałam je, a nie chciałam, żeby
zginęły. Łkając powtarzałam w
kółko:
– Ojcze nasz, któryś jest w
Niebie, spraw, aby stał się cud, i
aby dziewczynki moje nie zginęły. Proszę. Nie chcę ich stracić.

***
Mijały dni, tygodnie i nic nowego się nie działo. Bez zmian.
Dzień i noc, noc i dzień siedziałam i czuwałam przy Natce,
Allen i Len, modląc się do Ojca
Niebieskiego. Wiedziałam, że
tylko to im może pomóc. Doktor
wciąż mi powtarzał:

Mina doktora nie wróżyła nic
dobrego.

– Dziecko, prześpij się, bo się
wykończysz.

– Nie jest z nimi najlepiej –
rzekł. – Powiedziałbym nawet,
że jest z nimi bardzo źle.

Czasem go słuchałam. Spałam jeden dzień i znów obejmowałam wartę.

W moich oczach pojawiły się
łzy.

***

– A czy jest jakaś nadzieja na
uratowanie ich? – spytałam.
– Nie ma - powiedział doktor.
– Tylko cud może sprawić, że
przeżyją.
Zaczęłam płakać. Nie chciałam stracić siostry i dwóch osób,
które były dla mnie jak siostry.
– Nie płacz, dziecino – rzekł
doktor i przytulił mnie. – Nie załamuj się. Pomódl się do Pana

Któregoś wieczoru, kiedy już
kompletnie straciłam nadzieję,
Natka otworzyła oczy. Rozejrzała się wokół.
„Czy to sen”? – pomyślałam i
przetarłam oczy.
Jednak to nie był sen. Utwierdziwszy się w tym przekonaniu,
podeszłam do łóżka Natki.
– Natko, kochanie... – wyszeptałam.

Dziewczyna spojrzała na
mnie. Oczy miała blade, oparzenia prawie poznikały.
– Lendagen, czy to ty? – zapytała cicho.
– Tak, to ja, Natko – odparłam, a na mojej twarzy pojawił
się zapomniany od wielu dni
uśmiech.
– Co się stało? Pamiętam tylko, że był pożar, i że chciałam
razem z Allen wracać do domu,
ale zemdlałam i... – zaczęła Natka.
– Już spokojnie – przerwałam.
– Jest wszystko dobrze.
Natka rozejrzała się i zobaczyła nieprzytomne Allen i Len.
– Co się... – zaczęła, lecz przerwałam jej mówiąc:
– Niedługo się obudzą. Przynajmniej mam taką nadzieję.
Bądźmy dobrej myśli, nie traćmy nadziei.
– Masz rację, Lendagen – rzekła Natka. – Nie możemy stracić
nadziei.

***
Następnego dnia obudziły się
Allen i Len. Gdy to z Natką zobaczyłyśmy, uśmiechnęłyśmy się.
– Allen, Len... – wyszeptała
Natka.
– Jak to dobrze – dodałam.
Dziewczynki
nas.

spojrzały

– Tak, pan pomógł. Gdyby nie
to, że ciągle mi pan powtarzał:
„Wiara czyni cuda, musisz wierzyć i modlić się”, to nie wiem,
czy odzyskałabym je. Naprawdę, bardzo dziękuję, panie doktorze.
Lekarz uśmiechnął się i powiedział:
– Ależ to był drobiazg. Ja lubię pomagać innym, a zresztą...
Taki jest mój zawód.
– Ale jeszcze raz: wielkie
dziękuję – rzekłam i uścisnęłam
mu rękę.

***
Tydzień później Natka, Len i
Allen zostały wypisane ze szpitala. Razem, uśmiechnięte, wróciłyśmy do domu. Wprawdzie
pozostały im jeszcze małe blizny, lecz lekarz powiedział, że z
biegiem czasu się zagoją. Kiedy
znalazłyśmy się w domku moim
i Allen, Natka spytała:
– Więc opowiesz nam tę historię, Lendagen?
– Tak, opowiem, tylko usiądźcie – poprosiłam, a one wykonały moje polecenie.
Gdy to zrobiły, zaczęłam opowiadać. Słuchały mnie uważnie,
nie przerywając. Kiedy skończyłam opowiadać, Len zamknęła
oczy i zamyśliła się.

na

– O czym myślisz, Len? – spytała Allen.

– Co się stało? – zapytała Len.
– Pamiętam tylko, że był pożar,
że grałam na rogu, że... – Spokojnie – przerwała jej Natka.
– Już jest wszystko dobrze, a to
najważniejsze.

– My zawdzięczamy życie
Lendagen – odrzekła zamyślona
Len. – Gdyby nie ona, to by tu
nas nie było.

– A co do tego, co się stało, to
dowiecie się jak tylko poczujecie
się lepiej –
powiedziałam.

***
Czas mijał, a młode z każdym
dniem dochodziły do siebie.
Pewnego razu podeszłam do
lekarza, który cały czas mnie
wspierał i rzekłam:
– Dziękuję panu za to, że pomógł mi pan odzyskać dziewczynki.
– Ja pomogłem? – zdziwił się
doktor.
Spojrzałam na niego z uśmiechem i odparłam:

– To prawda – odparła Natka,
a potem zwróciły się do mnie:
– Lendagen, dziękujemy Ci za
wszystko. Gdyby nie Ty, to by nas
tu nie było. Jesteś wielka. Kiedyś
Ci się odwdzięczymy.
Zaczerwieniłam się, ale nie
dając tego po sobie poznać, powiedziałam:
– To był drobiazg. Ja nie chciałam was stracić. Gdybym was
nie uratowała, to do końca życia
miałabym wyrzuty sumienia.
Kocham was.
– Ale my jeszcze raz naprawdę dziękujemy – powiedziały
dziewczynki, a ja się uśmiechnęłam.

ANGELIKA PRYMUS
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rzyjście dziecka na świat jest dla rodziców wspaniałym wydarzeniem. Na
ten moment czekają wszyscy członkowie rodziny. Jednakże kiedy rodzice
usłyszą z ust lekarza szokującą diagnozę – niepełnosprawność, czar w ułamku sekundy zamienia się w rozpacz. Pojawia się pytanie: co robić? Jak żyć ze
świadomością, że dziecko nie będzie rozwijało się tak, jak jego rówieśnicy?
Gdzie szukać pomocy?
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością jest podstawowym warunkiem skutecznej rehabilitacji na dalszych etapach rozwoju człowieka. Dlatego też, aby pomóc rodzicom, publikujemy poniżej adresy
placówek prowadzących wczesną rehabilitację dzieci w Poznaniu, Powiecie
Poznańskim i Województwie Wielkopolskim. Zdajemy sobie sprawę, że nasz
spis daleki jest od kompletności. Dlatego będziemy wdzięczni za uzupełnienia, które opublikujemy. Wymieniliśmy placówki w większości prowadzone
przez organizacje pozarządowe, a także związane ze szkolnictwem. W kolejnym wydaniu „Filantropa” przedstawimy ośrodki wczesnej rehabilitacji,
prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy i organizacje
kościelne.

POZNAŃ:
POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
Ośrodek Wczesnej Interwencji
ul. Św. Szczepana 7 a, 61-465 Poznań
tel. (061) 832 53 73, tel. kom. 665 333 968
zk.poznan@posuu.org.pl
Ośrodek zatrudnia wysoko wykwaliﬁkowaną kadrę specjalistów – psychologa, logopedę, pedagoga, rehabilitanta ruchowego, którzy na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji zajmują się kompleksowym
wspomaganiem rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Placówka posiada
specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.
STOWARZYSZENIE DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNY „BARTEK”
Ośrodek Wczesnej Interwencji
Os. Piastowskie 42, 61-152 Poznań
tel. (061) 877 26 71
dor_bartek@poczta.onet.pl
Ośrodek wyposażony jest w gabinet psychologiczno-logopedyczny, gabinet hydroterapii i sale rehabilitacyjno-reedukacyjne. Obejmuje specjalistyczną
pomocą dzieci w wieku od 0 do 10 lat ze schorzeniami neurologicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i wadami genetycznymi.
WIELKOPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI I PROFILAKTYKI
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY,
PROWADZONE PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO
CHORÓB NERWOWO MIĘŚNIOWYCH
– ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
ul. Bułgarska 5/7, 60-320 Poznań
tel. (061) 868 76 88, tel. kom. 664 447 879
poczta@centrum-rehabilitacji.com.pl
Centrum realizuje specjalistyczne usługi rehabilitacyjne w zakresie ﬁzykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, a także oferuje masaże lecznicze, limfatyczne, relaksacyjne, konsultacje i instruktaże.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI
ZE ZŁOŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ „POTRAFIĘ WIĘCEJ”
ul. Błażeja 4g/ 53, 61-608 Poznań
tel. (061) 821 69 29, tel. kom. 606 697 116
biuro@wsparcie.org.pl
Celem stowarzyszenia jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze
złożoną niepełnosprawnością, edukacji dzieci i młodzieży w przedszkolach
i szkołach, a także opracowywanie indywidualnych programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych wspomagających rozwój dziecka.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ „ZAWSZE RAZEM”
os. Jana III Sobieskiego 109, 60-688 Poznań
tel. (061) 823 58 41
zawsze.razem@neostrada.pl
Organizacja zapewnia rehabilitację, opiekę medyczną, psychologiczną,
pedagogiczną i logopedyczną dzieciom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Współpracuje ze Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad
Matką i Dzieckiem.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI
Z ZABURZENIAMI GENETYCZNYMI „GEN”
os. Zwycięstwa 10 C, 61-646 Poznań
tel. (061) 870 77 21, tel. kom. 607 222 721
gen@gen.org.pl

Ośrodki
Stowarzyszenie prowadzi Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne, w ramach którego prowadzone są zajęcia dla dzieci metodą integracji sensorycznej i metodą Weroniki Sherborne, zajęcia rozwojowe z zakresu poznawania
świata, uczenia się czynności samoobsługowych, a także poradnictwo i konsultacje dla rodziców dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM „ŻURAWINKA”
ul. Żurawinowa 5/7, 61–455 Poznań
tel. (061) 830 25 90, tel. kom. 692 629 628
zurawinka@zurawinka.pl
Stowarzyszenie od trzynastu lat realizuje zadania w zakresie wieloproﬁlowej rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym
poprzez indywidualne zajęcia usprawniające, wsparcie psychologiczne, logopedyczne oraz konsultacje medyczne dla rodziców.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z AUTYZMEM PROFUTURO
Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań
tel. (061) 843 40 38
biuro@pro-futuro.org
W Ośrodku odbywają się zajęcia terapeutyczne w formie indywidualnej
i grupowej, prowadzone są spotkania dla rodziców dzieci z autyzmem, nauczycieli oraz wolontariuszy. Ośrodek obejmuje wsparciem około 80 dzieci z
całej Wielkopolski, a także z poza terenu województwa.
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań
tel. (061) 847 20 95
autyzm.poznan@onet.eu
Ośrodek prowadzi Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z
Autyzmem, którego celem jest podejmowanie wczesnej, intensywnej terapii,
aby dać dzieciom szansę na prawidłowy rozwój. Placówka prowadzi również
Szkołę Podstawową dla Dzieci z Autyzmem.
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
ul. Bydgoska 4 A, 61-127 Poznań
tel. (061) 877 57 13, tel. kom. 515 174 155
oswglusi@sylaba.poznan.pl
Ośrodek prowadzi Centrum Wspomagania Rozwoju Dzieci Niesłyszących,
realizuje wyspecjalizowane metody terapii wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadami słuchowymi, zatrudnia wykwaliﬁkowaną kadrę pracowniczą: surdopedagoga, audiologa, logopedę, psychologów i rehabilitantów.
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – OKRĘG WIELKOPOLSKI
Al. Niepodległości 29, 61-714 Poznań
tel. (061) 847 46 16, tel. kom. 600 738 171
pznowlkp@interia.pl
Prowadzi Klub Rodziców Dzieci Niewidomych, którzy aktywnie włączają
się w działania zmierzające do poprawy integracji społecznej dzieci z wadami
wzroku poprzez organizowanie zabaw, spotkań towarzyskich, wycieczek i
warsztatów aktywności społecznej dla dzieci wraz z opiekunami.
SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI
W POZNANIU – KIEKRZU
ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań–Kiekrz
tel. (061) 848 26 61
szpitalkiekrz@com.pl
Szpital obejmuje opieką dzieci od 3 do 18 roku życia z niepełnosprawnościami ruchowymi o różnej etiologii – wrodzonymi wadami narządu ruchu,
schorzeniami reumatologicznymi, urazami kręgosłupa, po urazach czaszkowo – mięśniowych i złamaniach. Bazą dla działań usprawniających są sale
do ćwiczeń indywidualnych i zespołowych oraz gabinety ﬁzykoterapeutyczne,
wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Stosuje się liczne metody usprawniające (min. Metodę Vojty, Bobath, PNF).
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 164
ul. Libelta 35, 61-707 Poznań
tel. (061) 853 23 16
ps164@przedszkolespecjalne164.pl
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wczesnej rehabilitacji
Przedszkole opiera swoją pracę terapeutyczną z dziećmi z niepełnosprawnościami na autorskim Programie Realizowania Potrzeb Rozwojowych Dziecka. Specjaliści wykorzystują w działaniach wspomagających kształtowanie
mowy oraz procesu myślenia – kinezjologię edukacyjną, metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metodę ośrodków pracy i inne. Rehabilitacja,
terapia i edukacja odbywa się w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt.
PORADNIA REHABILITACYJNA
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
os. Kosmonautów 110, 61-643 Poznań
tel. (061) 820 05 12
poradnia_rnis@poczta.onet.pl
Przy poradni działa Krajowy Punkt Konsultacyjny dla Dzieci Głuchoniewidomych w wieku od 0 do 7 lat.
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
ul. Szyperska 3/1, 61-322 Poznań
tel. (061) 853 34 33
owi@poznan.frdl.pl
Organizacja realizuje od 2008 roku projekt „Ośrodek Wczesnej Interwencji
przy Przedszkolu nr 116” , którego celem jest niwelowanie barier w dostępie
do edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością w wieku 3 do 5 lat
poprzez wczesne, kompleksowe i skoordynowane pobudzanie ich rozwoju
obejmujące zarówno potrzeby dziecka jak również całej rodziny.

POWIAT POZNAŃSKI:
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI
IM. LESZKA GRAJKA
os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz
tel. (061) 651 52 86, tel. kom. 604 454 675
spdst@wp.pl
Placówka prowadzi działania z zakresu wczesnej interwencji dla dzieci w
wieku od 0 do 7 lat w specjalnie przeznaczonych do tego celu salach rehabilitacyjnych. Do najczęściej wykorzystywanych metod pracy należą: metoda Dobrego Startu, metoda Kepharta, metoda ruchu rozwijającego Weroniki
Sherborne, reedukacja mięśniowo-nerwowa, ustno-twarzowa terapia regulacyjna Castillo-Moralesa, dogoterapia i wiele innych wyspecjalizowanych metod terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 3
ul. Topolowa 6, 62-050 Mosina
tel. (061) 813 29 80
kontakt@p3integracyjne.pl
Przedszkole jest placówką integracyjną dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i deﬁcytami rozwojowymi z terenu miasta i gminy Mosina
oraz gmin ościennych.
Prowadzi grupę wsparcia dla rodziców, która umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami, wsparcie specjalistów (psychologa, pedagoga) w pokonywaniu trudności oraz zajęcia otwarte dla rodziców w celu
poznania różnych metod pracy terapeutycznej z dziećmi.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„PROMYK”
ul. Nowa 28, 62-052 Komorniki
tel. (061) 810 77 06
wtz.promyk@neostrada.pl
Placówka udostępnia raz w tygodniu sale ze sprzętem rehabilitacyjnym
rodzicom z dziećmi z niepełnosprawnościami.
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH
Plac Przemysława 9, 62-005 Owińska
tel. (061) 812 04 86
biuro@niewidomi.edu
Ośrodek prowadzi Zespół Wczesnego Wspierania Rozwoju Dziecka, który
obejmuje specjalistyczną opieką dzieci od 0 do 6 roku życia z dysfunkcjami
narządu wzroku oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w Sali Doświadczania Świata wyposażonej w łóżko
wodne z nośnikami wrażeń dźwiękowych, skrzynię rezonansową, kolumny
świetlne, akwarium z ultraﬁoletem, solar i kulę obrotową.
Głównym celem pracy zespołu jest określenie etapu rozwoju dziecka oraz
przygotowanie wspólnie z rodzicami indywidualnego programu rehabilitacji.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI
ul. Starozamkowa 14 a, 64-100 Leszno
tel. (065) 529 64 74
owi@posuu-leszno.pl
Ośrodek zatrudnia wysoko wykwaliﬁkowaną kadrę specjalistów – psychologa, logopedę, pedagoga, rehabilitanta ruchowego, którzy na podstawie
opracowanego indywidualnego programu rehabilitacji zajmują się kompleksowym wspomaganiem rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Placówka
posiada specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI
ul. Wojciechowskiego 21 a, 62-600 Koło
tel. (063) 272 09 92
owi@posuu-kolo.pl
Ośrodek zatrudnia wysoko wykwaliﬁkowaną kadrę specjalistów: psychologa, logopedę, pedagoga, rehabilitanta ruchowego, którzy na podstawie opracowanego indywidualnego programu rehabilitacji zajmują się kompleksowym
wspomaganiem rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Placówka posiada
specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
OŚRODEK REHABILITACYJNO–EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY
ul. Kurpińskiego 3, 62-510 Konin
tel. (063) 244 85 99
orew@konin.wp.pl
Ośrodek zatrudnia psychologa, logopedę, pedagoga, rehabilitanta ruchowego, którzy na podstawie opracowanego indywidualnego programu rehabilitacji zajmują się kompleksowym wspomaganiem rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Placówka posiada specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY
Michalików Oleśnicki, 62-410 Zagórów
tel. (063) 276 25 50
orew@zagorow.wp.pl
Ośrodek zatrudnia psychologa, logopedę, pedagoga, rehabilitanta ruchowego, którzy na podstawie opracowanego indywidualnego programu rehabilitacji zajmują się kompleksowym wspomaganiem rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Placówka posiada specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.
FUNDACJA „PATRIA”
Skrzetuszewo 54, 62-280 Kiszkowo
tel. (061) 853 79 40, tel. kom. 509 930 915
rehabilitacja@patria-opp.pl
Fundacja prowadzi Centrum Rehabilitacyjne w Imiołkach w ramach którego realizuje specjalistyczne usługi z zakresu rehabilitacji dla dzieci i osób
dorosłych.
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
ul. Różana 4 (Siedziba Przedszkola „Wesołe Skrzaty”)
62-010 Pobiedziska
tel. (061) 815 44 88, tel. kom. 666 848 607
Stowarzyszenie prowadzi działania z zakresu wczesnej interwencji dzieci
w oparciu o zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, masaże oraz terapię logopedyczną.
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn
tel. (068) 384 23 95
zss.wolsztyn@wp.pl
Szkoła prowadzi dwa specjalistyczne oddziały – Oddział Wczesnej Rewalidacji oraz Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju, które powstały w ramach współpracy z wolsztyńskim Stowarzyszeniem „Razem Łatwiej”.
OPRACOWAŁA

KAROLINA KASPRZAK
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WIOSNA
Wiosna! Nareszcie!
Nawet emeryt
Ma dziewczynę
We śnie!

AIDS

Fraszki
ROMANTYCZKA

SZKODA

Wspominając urlop
Jeszcze dziś łezkę roni:
Ach te noce szalone
I ten słowik – Antoni.

To mnie w życiu
Najbardziej złości,
Że gdy rozumu przybywa,
Brak już możliwości.

PRZYCZYNA

NIE TE CZASY

Dla motoryzacji
Poważne zagrożenia:
Im więcej prezerwatyw,
Tym mniej ogumienia.

Obgaduje chłopaka,
Robi z niego szuję.
– Co? Uwiódł cię?
Skrzywdził?
– Nie! Wciąż obiecuje.

WIADOMO

PROBLEM

Tylko wtedy by można
O pokoju marzyć,
Gdyby armie wyłącznie
W seksbomby wyposażyć.

Na próżno zabiega,
Na próżno się stara.
Niestety – dwoje
To nie zawsze para.

I pomyśleć tylko,
Jak ten świat się zmienia:
Kiedyś łabędź uwiódł
Ledę,
Dziś – lady jelenia.

PRAWDA
On winien! Uwiódł mnie!
– Niejedna mawiała.
Lecz kto widział, by
pułapka
Za myszą biegała?

MIŁOŚĆ
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Bywa, ze jej przypływ
Spokojem nas mami
I zamienia się potem
W niszczące tsunami.

CIĘŻAR

NOCNY MAREK

Ten, który wóz ciągnie,
Bywa w kiepskiej formie,
Gdy obywatele
Siedzą na platformie.

Gdy pójdziesz do łóżka
Z tym panem,
To zaśniesz dopiero
Nad ranem.

Fraszki

KOMPETENTNI

WIERNY

Znowu po rozum
Sięgać mają
Ci, którym ręce
Opadają.

Dobrze ułożony
Pod pantoﬂem żony.

PISMAK
Wspiera miernotę
Prozaicznie
Lewus poprawny
Politycznie.

ZIMNA WOJNA

Z pastelowych aluzji
Aleksandra Wołosa.

My się boimy
Ich atomu,
A oni naszej
Kupy złomu.

NACHALNOŚĆ
I teściowa
Nieraz bywa
Jak reklama
Upierdliwa.

PSIA DOLA
Czasem się przybłąka
Taka psina biedna
I się okazuje,
Że to suka wredna.

WIERNY
Dobrze ułożony
Pod pantoﬂem żony.
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Fraszki

Co to za stwór?
W

O SOBIE

INSYGNIA

Jestem kamikadze.
Nikomu nie kadzę.

Gdy król jest nagi
I książęta nadzy,
To jakie wtedy
Są insygnia władzy?

HOJNA
Od wieków
Rzeczpospolita
Nierobom
Daje koryta.

SPECJALISTA
Skończył wyższe studia,
Wcześniej zdał maturę.
Dziś jest specjalistą:
Układa glazurę.

KUDŁATE MYŚLI
Rekompensata
Za włosy i za lata.
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LUBIMY
Lubimy stare
Z nowym łączyć
Jedynie po to,
Żeby jątrzyć.

UCZCIJMY
Uczcijmy jego
Odejście ciszą.
Niech mu przekleństwa
Nie towarzyszą.
TADEUSZ MARYNIAK
WARSZAWA

ew Kielcach wyłupali
zes klamota stwora niby
smoka, co mioł śtyry łapy i wyloz na kretowine. Najgorsze,
że szpycowoł wew kierunku
Włoszczowyj. Wywołało to zaruchno debate, że sprawa jestta
polityczno.
Chocioż jesta klamot, powiedziała Góra, niech skarbówa zaliczy mu zasiedzynie od trzech
milionów lat po złotówie rocznie, bo czy ze skały, czy zes pierzy, płacić zawsze sie należy.
Fiskus tyż upomni sie o VAT,
cheba, że zaliczom becikowe.
My nie zawiszczym odkrycia
wew klamotach, bo u nos w jynziorze Koszyk i na torfowiskach
smoki żyły legalnie. Ze wzglyndu, że wew nocy świciły gady
ślipiami, pozywali jeich świycznikami. Może bym je odkopali.
Jestta teren zielóny i pozywamy
go Rospuda 2.
Zielóne ekologi nie majom

szanse siedzieć na drzywach,
jednako czajom sie wew Kierzkach i czekajom, aż geodety
przyjdom mierzyć obwodnice.
Elektryki nima, winc za to świycom gupiznom. Wyluś der Dritte
doł Entlassung – zwolniynie od
płacynia podatków.
Jak wszechwiedzący z Warszawy wszystko sprywatyzujom, zostanie nom w Gniyźnie
Ślepo Ula czyli wąskotorówka i
oczyszczalnia czyli fabryka kurzy. Skóry i podeszew robić nie
muszymy, bo żaby w papciach
nie chodzom, szak.
Pijoki wymarajom stare butle
zes gazowni i nałapiom gazu
błotnygó na ogrzywanie. Momy
wniosek do Wybrańców:
Jak łeb pusty dużo pieprzy,
To im głupszy, tym jest lepszy.
Resztom zes polityki podładuje Wos innom razom.

WOSZ BOLECHNEK
ZES CIERPIYNGI HILLS

WSPOMNIENIE Z PRL-U

K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

– Wojtuś, widziałeś dziś Staśka? – zapytał z nutką niepokoju w głosie pierwszy sekretarz
POP przędzalni Józef Marciniak.
– Bo ja jeszcze dzisiaj go nie widziałem. A zawsze o tej porze
bywał u mnie na herbacie.
Marciniak pytał o kierownika
oddziału przygotowawczego
Stanisława Janiaka.
– Nie, ostatni raz widziałem
go wczoraj, gdy wsiadał do taksówki przed „Lotnikiem”. Ale…
Przerwało Kowalskiemu wejście do pokoju POP właśnie kierownika Janiaka.
– Stachu, coś taki smutny? –
zapytał Marciniak widząc posępną minę Janiaka.
– Aaa co tam… – niemal jęknął Janiak – co będę mówił.
To jakaś tajemnicza sprawa...
– Panie kierowniku, UFO pana
napadło? – przerwał wesoło
Kowalski.
– Stachu, powiedz, dobrze ci
to zrobi. Przecież jesteśmy kolegami – nalegał
Marciniak. – A nikt tak jak
koledzy nie zrozumie kolegi.
– A nie będziecie się ze mnie

Zginęły kalesony
naśmiewać? – zapytał niepewnie Janiak.
– Co ty, Stachu, przecież
wśród przyjaciół jesteś – zapewniał Marciniak.
– To prawda, panie kierowniku – dodał Kowalski.
Też przyjaźnił się z Janiakiem.
Ale ponieważ był młodszy o
około trzydzieści lat, mimo
wielokrotnych próśb Janiaka
nie śmiał mu przejść na „ty”.
– No niech tak będzie – Janiak
aż podrapał się za uchem, nie
wiadomo, czy z zakłopotania,
czy dlatego, że mógł wyjawić
swoją tajemnicę. – Otóż gdy
wróciłem wczoraj do domu i
przebierałem się, zauważyłem,
że nie mam kalesonów. Został
po nich tylko rozporek i gumka
w pasie…
– Jak to?! – krzyknęli ze zdziwieniem Kowalski i Marciniak.
– Właśnie. Przecież po rozstaniu się z wami nigdzie nie
byłem, przyjechałem prosto do domu. Przez drogę się
zdrzemnąłem, bo z Rudy do
Radogoszcza kawał drogi nawet samochodem. Akurat przy

przebieraniu się była żona.
Zauważyła od razu, że ich nie
mam, bo przecież zrobiła mi je
na drutach.
– To ja już rozumiem! – niemal krzyknął Kowalski i roześmiał się szczerze rozbawiony.
– Wojtuś, co ty możesz o tym
wiedzieć? Przecież nie byłeś ze
mną – Janiak, mimo że nie dowierzał, patrzył z niechęcią na
Kowalskiego.
– Ale byłem przy pożegnaniu
i domyślam się, co było powodem zniknięcia pańskich kalesonów.
– Wojtek! Mów, do cholery,
mam już dość tej tajemnicy! –
nalegał Janiak.
– Panowie – zaczął z zagadkowym spokojem Kowalski,
– Gdy kierownik wsiadał do
taksówki, zauważyłem, że mu
z prawej nogawki zwisa jakaś
szara nitka…
– Moje kalesony też były szare!
– Właśnie. Zacząłem nitkę
nawijać na palec. Nie wiem, w
jakim celu. Ponieważ się nie
kończyła, to ją przywiązałem

do słupka ze znakiem drogowym. A pan tymczasem odjechał. Wiedziałem, że z tego
będą jakieś jaja, ale nie, że aż
takie!
– O jasna!... – Janiak aż uderzył się dłonią w czoło. – Taksówka sobie odjechała, a moje
kalesony się pruły! Wojtuś,
jesteś uratowany, jedziesz ze
mną do mnie!
– Po co? – zdziwił się Kowalski.
– Jak to, po co? Przecież ona
chce się ze mną rozwieść.
Uznała, że skoro nie mam kalesonów, to musiałem je zostawić
u jakiejś baby. Nie pomogło tłumaczenie, że mam sześćdziesiątkę i do baby tak się nadaję,
jak wół do karety.
– Dobrze, pojadę z panem.
Czego się nie robi dla własnego
kierownika!
Po tych słowach wszyscy
trzej wybuchnęli śmiechem. Z
czasem cały zakład poznał historię tajemniczego zniknięcia
kalesonów Janiaka. Od kogo?
Nikt nie wie, ani nikt tego nie
dociekał.
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M. Molenda-Słomińska
POZNAŃ

16.11.09.
FIOLETOWY PŁYN

Wracając z pracy delektowałam się obrazem, który malowało wczesne popołudnie. Na
tle błękitu zawisły rudawo-złote,
liście przeszywane nitkami słońca. Chłonęłam to piękno całą
sobą, gdy w pewnej chwili zobaczyłam ﬁoletowy płyn i cały ten
mój zachwyt diabli wzięli.
Na trawniku, prawie przy ulicy, siedziało trzech facetów w
stanie nieważkości i popijali z
jednej butelki ów ﬁoletowy płyn.
Na moment zamurowało mnie.
Takie widoki, myślałam, były
w odległych, komunistycznych
czasach, ale nie teraz. Cholera,
jak można pić denaturat? Jak
można na własne życzenie dobrowolnie uśmiercać się? Jakie
drogi trzeba przejść, by spaść aż
na takie dno? Co trzeba przeżyć,
by wyrzec się własnej godności i
życia? To samo tyczy się narkomani, samobójstw i innych chorób cywilizacyjnych. Ta globalna
wioska staje się coraz doskonalsza, a ludzka psychika staje się
coraz bardziej krucha i łamliwa.

3.12.09.
WAFLE, SYLWESTER
I PENIS KOGUTA

Moje kochanie przyniósł mi
waﬂe posmarowane dżemem.
Nie jadłam tego ze sto lat. Pamiętam, że jako dziecko lubiłam
wygryzać z waﬂi różne kształty.
I pewnie nie tylko ja to robiłam,
bo mąż mówi, że też tak wygryzał… Taaa... jeszcze tak niedawno dzieci miały większe pole
do popisu z ćwiczeniem swojej
kreatywności. Choć dzisiaj mają
większe możliwości, mają więcej bodźców, to twórcze myślenie jest jakby zamknięte w złotej klatce. Dzieci teraz wszystko

Słoneczny blog(27)
podają na tacy. Wszystko mają
gotowe.
Za czasów studenckich, kiedy
czekało się na przypływ gotówki, to też jadło się waﬂe z dżemem. A jak wtedy smakowały
wybornie. W ogóle ten okres był
bardzo twórczy, pomijając życie
na uczelni, gdzie szare komórki
dostawały nieraz elektrowstrząsów, wskutek czego dochodziło
niekiedy do chwilowego zaćmienia mózgu. A w efekcie tego powstawały różne, nadające się do
komedii scenariusze, a głównym
reżyserem były akademiki. Słyszało się na przykład, jak studenci zjeżdżali po schodach na
garnkach albo na nartach.
Pamiętam jak z dziewczynami obchodziłyśmy Sylwester 4
czerwca. To było w czasie sesji,
kiedy czaszki naprawdę parowały. Około dwunastej w nocy
zrobiłyśmy sobie przerwę od
nauki. Chciało się jeść. W szaﬁe
został tylko szampan. Więc go
otworzyłyśmy. A że była północ, to wyszedł nam Sylwester.
Szampana zagryzałyśmy kakao
w proszku i bawiłyśmy się na
całego. Później, przez parę lat z
rzędu, wysyłałyśmy sobie kartki
na 4 czerwca z okazji Nowego
Roku.
Podobny wątek z Sylwestrem
znalazłem kilkanaście lat później w ﬁlmie „Lejdis” .
Czyli co, reżyserzy powinni
nocować czasem w domach
studenckich. Wtedy mogliby
znaleźć tysiące wątków do ﬁlmów komediowych.
Nocne rozmowy Polaków są
interesujące, ale nocne rozmowy
studentów są powalające. Właśnie przypomniało mi się, jak
przez pół nocy debetowaliśmy,
czy kogut ma penisa. Mieliśmy
jechać na wieś, by to sprawdzić.
Wyjazd nie wypalił, ale do dziś
mamy się z czego pośmiać.

11.01.2010.
BEZ MAGII

Minęły święta, minął Sylwester po cichu, bez hałasu i większego ambarasu.
Co roku w Boże Narodzenie
próbuję odnaleźć choć cząstkę
magii świąt, którą zapamiętały
kadry mej dziecięcej pamięci.
I chwała za to, że doświadczyłam tej magii, moim rodzicom
i całej rodzince. Album wigilijnych wspomnień powyklejany
jest choinkami ogromnymi po
suﬁt, bombkami szklanymi, co
odzwierciedlały buzie i paluchy,
Gwiazdorami, co pod szatą kryły dziadka, wujka czy sąsiada.
Łamanie opłatka rozgrzewało
serducha, a przy składaniu sobie
życzeń nikt nie myślał o wymianie zarazków. I kolędnicy byli
mile widziani, pomimo, że nanieśli błota. I karpia mi było żal,
bo miał smutne oczy, jakby wiedział, że pójdzie na talerz.
To były święta, które można
przywołać zapachem pomarańczy czy pieczonych pierników.
Nikt wtedy nie usłyszał, że świąt
nie czuje...
Dziś pomarańcze są na co
dzień, a pierniki otwieramy gotowe do kawy. Gwiazdory są z
plastiku na baterie, bombki są w
kolorze czarnym, bo taka moda,
a karpia możemy kupić gotowego w panierce. Dziadek już
nie jest potrzebny, ani do ucierania margaryny, ani dziadek do
orzechów, bo wszystko jest już
gotowe w plastikowej torebce.
W końcu i my sami staniemy się
plastikowi, bez serca, bez duszy,
bez magii świąt.

27.01.10.
UHUHA. UHUHA.
ZIMA TRAGICZNA,
ZIMA CUDNA

Dzień za dniem. Zaraz na-

WYKONUJEMY


 ulotki  plakaty  wizytówki  zaproszenia  formularze  ankiety 
druki z numeracją, szyte lub klejone  rachunki również na papierze samokopiującym
 blankiety ﬁrmowe  druki reklamowe  broszury  foldery  etykiety 
 kalendarze – listkowe, biurkowe, ścienne, także rójdzielne  sztancowanie 
 sztancowanie  nacinanie  wykrawanie 
 sztancowanie opracowanie graﬁczne wyżej wymienionych druków 

rodzi się luty. Ale póki, co styczeń sypie śniegiem i to obﬁcie,
a mróz jak na Syberii. Wczoraj
rano termometr wskazywał
minus dwadzieścia trzy stopnie. W nosie zamarzły mi włoski i miałam wrażenie jakby
ktoś nawtykał mi do dziurek
szpilek. Gdy doszłam do pracy,
byłam prawie sztywna i poruszałam się jak pingwin.
Od jakiegoś czasu straszą
nas globalnym ociepleniem.
A teraz naukowcy skądś tam
podali nową teorię. Mianowicie że nadchodzi kolejna epoka lodowa, która ma swój cykl
co ileś tam tysięcy lat. I kolejny cykl właśnie nadchodzi...
Hmmm.
Jak myślicie, co jest lepsze:
usmażyć się i wyschnąć na patelni słońca czy lepiej zamienić się
w lodową ﬁgurkę? A wtedy Pan
Bóg pozamiata, zmieni planszę
Ziemia na inną i wymyśli może
inną grę niż Życie.
Miałam pisać o zimie i jakoś
zjechało się mi z myśli. W Wiadomościach grzmi, że dziesięć
tysięcy ludzi na południu Polski
odciętych jest od prądu, że od
początku roku zamarzło ponad
dwieście osób, że zima wszystkim daje w kość. To takie tragiczne.
Otworzyłam blog nie po to, by
to opisywać. Chciałam namalować w słowach obraz, który zapierał mi dech. Było już ciemno,
wyszłam do sklepu. Padał śnieg.
Taki mały, malutki niczym główki od szpilek. Oświetlały go latarnie, ścinał mróz. Wglądało to
jakby sypały się z nieba maleńkie
diamenty. Wszędzie ich było pełno, na chodniku, na drzewach, w
powietrzu. Błyszczały intensywnie srebrem. Zatrzymywały się
na rzęsach, policzkach… to był
pocałunek Andersena. Cudnie.

DRUKARNIA
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Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

F

lisacy jeszcze wrócą. Ale ona
już nie… już bez powrotu.
Czyżby już wszystko miała za
sobą? Swój los już wyciągnęła.
Drugi raz nie można. To już jakiś
koniec. K o n i e c.
Tylko wesoło szczebiocący
Krzyś obalał te krańcowe poglądy. Przecież ma dziecko. I wiedziała, że jak wróci Tomasz…
przestanie tak widzieć swój intymny świat.
Gdy Tomasz wrócił, nie miała
za wiele czasu na komentarze.
Nowa przeprowadzka. Tym razem aż na Wileńszczyznę. Mołodeczno. Małe miasteczko. Tu
urodziła się Oleńka. Niby tu. Ale
w zasadzie urodziła się w Sandomierzu. Miała nawet w sobie
coś z tego Sanborka. Zadumane
oczka. A może to jest jej smutek.
Wtedy, gdy tak długo czekała
na męża, który ponoć szkolił
przyszłych obrońców ojczyzny.
Wtedy, gdy wsłuchiwała się we
ﬂisackie pieśni, w szum sandomierskiej puszczy.
Na kwaterach w Mołodecznie
było kilka wojskowych rodzin.
Zaprzyjaźniła się z żonami innych podoﬁcerów. Żony oﬁcerów trzymały w stosunku do
nich pewien dystans. Wiadomo,
wyższa ranga, wyższa klasa. Z
braku rozrywek piło się wódkę.
I śpiewało. Najczęściej:

Pij, pij, pij bracie pij!
Na starość torba i kij!
Od innych żon dowiedziała
się, że kiedy ona przez wiele tygodni samotnie oczekiwała na
męża w Sandomierzu, jej mąż
z innymi podoﬁcerami nieźle się
zabawiali w knajpach i lokalach,
a także bywali u kobiet lekkich
obyczajów. Takie jest bowiem
niepisane prawo kadrowego żołnierza. Przez jakiś czas myślała
o odejściu. Ale dokąd? Gdzie pojedzie z dwojgiem dzieci? Ojciec
założył nową rodzinę i rodzą mu
się dzieci jak grzyby po deszczu.
Janek? Może by i ją przyjął, jeśli
jeszcze jest sam. Ale nie… Nigdy
by się na to nie zgodziła. Przecież ma swój honor.
Tego dnia piła bez umiaru. A
potem w domu zrobiła mężowi
taką awanturę, że Tomasz dosłownie zbaraniał.
– To ja miałam takiego człowieka, szlachetnego mężczyznę,
i co?! Dla kogo go rzuciłam? Dla
kogo pogrzebałam całe swoje
szczęście, swoje życie?!
– Ależ Madziu, uspokój się. Co
ja takiego…
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Na przełomie
(10)
tysiącleci
– A ty co? Do burdeli? Do zwykłych prostytutek?! Jak śmiałeś
się do mnie zbliżać… jak śmiałeś!
Wpadła w jakiś spazm, chorobliwy szloch. Na próżno Tomasz
całował ją po rękach i nogach.
Błagał o przebaczenie. Że to
już tak jest, jak mężczyzna jest
sam…
Dopiero płacz dzieci spowodował, że się uspokoiła.
– Ja nie chcę tu więcej być. Ja
nie chcę – mówiła w kółko.
Od tego dnia Tomasz jakby
się zmienił. Nie opuszczał domu.
Nawet załatwił przeniesienie na
Wołyń. Chciała bowiem być bliżej swoich rodzinnych stron.
I znowu wróciła jakaś nadzieja, że jeszcze warto wciąż być.
Że warto żyć. Tomasz już tyle
nie pił. Raczej kazał sobie dawać
czarną gorzką kawę, legionowy płyn i opowiadał o swoich
młodzieńczych przygodach, a
potem z okresu pierwszej wojny
światowej. Madzia znała już te
opowiastki na pamięć. Ale inne
panie słuchały ich nawet z zaciekawieniem, ponieważ Tomasz
miał dar mówienia. Było z czego
się śmiać i płakać.
A kiedy zauważyła, że jedna
z pań wyraźnie męża podrywa,
poczuła zazdrość. Mimo tego
wszystkiego. Zazdrość. I tej nocy
darowała mu tamte przygody.
Ba, nawet zapomniała o nich
zupełnie, gdy ją rozbroił swoimi
pieszczotami.
Kiedy jeszcze później zaczął
jej opowiadać, jakie wspaniałe i urocze miejsce znalazł dla
niej w rejonie Dubna, zupełnie
zapomniała o przykrościach, jakich ostatnio doznała od niego i
od życia. A gdy potem zaczął jej
i dzieciom opowiadać trylogię
Sienkiewicza, mówić z pamięci
„Pana Tadeusza” Mickiewicza
i coraz częściej zabierać ją na
bale, na których królowały walce Strausa i inne piękne melodie,
urządzać prywatki przy patefonie, na których największym
powodzeniem cieszyła się płyta
z piosenką Hanki Ordonówny
„Miłość ci wszystko wybaczy…”,
wtedy i ona przebaczyła wszystko swojemu mężowi, w którym
zaczęła odkrywać coraz to nowe
wartości.
I przestało jej przeszka-

dzać, że przenoszono go stale
z miejsca na miejsce. Poznała
Krzemieniec, w którym urodził
się Słowacki. Poznała Równe,
Korzec, Międzyrzec i inne miejscowości na Wołyniu. Martwiła
ją jednak myśl, czy nowe pokolenia, w tym także jej troje dzieci,
znajdzie swoje miejsce w tej niepewnej rzeczywistości, skoro tak
z Zachodu jak i ze Wschodu zagrażają jej ojczyźnie, jej stabilności, dwaj potężni sąsiedzi. Przecież pamiętała swoją wczesną
młodość, w której niepodległość
Polski od ponad stu lat śniła się
jedynie w marzeniach. Dlatego
też, patrząc na swoje patriotycznie wychowane dzieci, kiedy
głosy o zbliżającej się wojnie stawały się coraz groźniejsze, bała
się o ich przyszłość. Bała się, gdy
w szeregach harcerskich te dzieci śpiewały:

Czy przyjdzie nam umrzeć
na polu,
Czy w tajgach Sybiru
nam gnić,
Z trudu naszego i znoju
Polska powstała, by żyć.

W DUBIEŃSKIM
FORCIE

Na nowym miejscu rzeczywiście było bardzo ładnie. Magdalenie bardzo się spodobało.
Tomasza mianowano tu komendantem starego, opuszczonego
fortu wojennego. Wprawdzie
miał pod sobą tylko pluton
żołnierzy, ale zawsze to lepiej
brzmiało, jak ktoś z miejscowych
powiedział „panie komendancie”
(jak samemu Piłsudskiemu),
aniżeli „panie plutonowy”. I tak
Magdalena Gorecka została Panią Komendantową.
Fort położony był w odległości kilku kilometrów od Dubna i
otoczony był laskiem brzozowoakacjowym. Cudownie pachnące, okoliczne łąki jeszcze dodawały uroku tej okolicy.
W takiej to cudowniej, sielskiej krainie urodził się Bartek.
Na dzieci trzeba było jednak w
tym forcie szczególnie uważać.
Bowiem sam fort, usytuowany na pustkowiu, składał się z
licznych, podziemnych tuneli,
przejść i wgłębień. Była to pozostałość z pierwszej wojny światowej. Toczyły się tu zażarte wal-

ki między wojskami carskimi i
austriackimi. W labiryntach fortu
można się było kompletnie zagubić. Jeden z żołnierzy, który był
ciekawy tajemnic tej twierdzy,
wszedł zbyt daleko i odnaleziono go dopiero po trzech dniach
ledwo żywego.
Do zadań komendanta fortu
należało pilnowanie obiektu,
lasów i łąk, jak też przygotowywanie strzelnicy, na którą często
przychodziły kompanie wojska z
dubieńskich koszar. Stąd też fort
wizytowały wojskowe inspekcje.
Do najgroźniejszych inspektorów należał major Marczyński,
uczestnik walk wojny światowej.
Właśnie ponoć w tym rejonie, w
jakiejś bitwie, zostawił na pastwę
przeciwników iluś tam żołnierzy,
aby ocalić pozostałych. I na tym
tle miewał jakieś szaleństwa. A
to strzelał do obrazów, to znowu
siadał na konia i pędził jak wariat przed siebie, wydając jakieś
nieocenzurowane rozkazy. Któregoś dnia wpadł do fortu wyraźnie rozeźlony:
– Plutonowy Gorecki! – ryczał
na Tomasza. – Wojsko tu nie jest
po to, aby żreć, grać w karty, ale
żeby pilnować obiektu i lasu! A
tu widzę dwa drzewa zerżnięte!
Kradną, a wy śpicie!
Tomasz stał wyprężony na
baczność jak struna, choć krew
go zalewała, ale regulaminowo
odpowiadał: „tak jest, tak jest!”.
– Ależ panie majorze! – odezwała się Magda. – Te drzewa
zostały ścięte na rozkaz kapitana Mali…
– A pani, do jasnej ciasnej, kto
udzielił głosu?! W sypialni możemy tylko pogadać, naturalnie,
jak panią o to poproszę.
– Panie majorze – Tomasz
zdecydowanie zareagował. – To
jest moja żona.
– No i co z tego! – ryczał major.
– Nie pozwolę jej obrażać.
– Co?! Wy do mnie tym tonem? Do raportu karnego, do
raportu! Pod sąd! Ja was – major
cały się spienił.
No i wyszła wtedy cała chryja.
Marczyńskiemu jeszcze nigdy
nikt z oﬁcerów tak się nie przeciwstawił, a co dopiero jakiś tam
plutonowy. Tomasz został zawieszony w służbie.
cdn.
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Baranki, zajączki, pisanki
W

budynku Zakładu Aktywności
Zawodowej
SWOBODA nigdzie nie można
było znaleźć śladów zimy. Tu
nikt nie czekał na symboliczny obrzęd topienia Marzanny.
Zima odeszła wraz z pozbawioną ozdób choinką. Pracownia rękodzieła pełna była
kolorowych bibułek, barwionych wydmuszek jaj, wyciętych ze sklejki zajączków, kaczek, kurczaczków, baranków
i kwiatów.
Ręce pracowników wykonywały według nowych wzorów
ozdoby do wielkanocnych stroików. Królowały palmy, te trzeba było zrobić najszybciej, bo
już przed Niedzielą Palmową
powinny były zagościć na kiermaszach i w sklepach. Obok
nich pisanki oplatane warkoczami ze sznurków i bibułek.
Na regałach stadka wesołych
zwierzątek. Były to ozdoby
chętnie kupowane przez dzieci. Wielobarwnego obrazu
dopełniały bukiety kwiatów w
plecionych koszyczkach oraz
kartki okolicznościowe z wielkanocnymi motywami. W sali
mimo tradycyjnego postu, panował radosny nastrój, bo nie
można się smucić pracując w
gronie przyjaciół pośród kolorowych, własnoręcznie wykonanych ozdób. One też miały
przynieść radość kupującym.
A jeszcze niedawno słychać
było odgłosy karnawałowego
balu. W holu i na korytarzach
zakładu rozbrzmiewała dyskotekowa muzyka odtwarzana przez Piotra i Krystiana, a
z zakładowej stołówki dochodził zapach pączków i kawy.
Dobrze, że udało się wygospodarować kilka godzin na
wspólną zabawę, przeplataną
tanecznymi konkursami. Nie
zabrakło słodkich nagród,
przeważnie w czerwonym

kolorze, bo oczekiwaliśmy na
Walentynki.
Za oknami długo była biel.
Nieodległe wzniesienie Chałamówka wciąż kusiło do zabawy na sankach. Właśnie
tam odbyły się zawody w zjazdach na sankach i workach z

sianem, po między ZAZem a
Warsztatami terapii Zajęciowej
z pobliskiego Koźminka. Dla
tych, którzy nie mogli wziąć
udziału w zabawach, przygotowano zajęcia z wykonywania ozdób wielkanocnych.

MAGDALENA KRYTKOWSKA

