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„Na chwilę tu jestem…”
T

ego tragicznego dnia 10
kwietnia przed godziną
8.56 nikt nie przypuszczał, że
za chwilę wydarzy się coś, co
odmieni życie naszego narodu.
Kiedy wychodziłam rankiem z
domu, był to po prostu zwykły
dzień. Jak zawsze spieszyliśmy,
z trudnością łapiąc oddech, bez
chwili na zadumę nad nietrwałością wszystkiego.
Tymczasem życie jest jak
bańka mydlana. Kiedy trwa,
zachwycamy się cudem świata, a nasze zmysły wypełnione są do granic możliwości
przez newsy, spoty reklamowe
i nowinki techniczne. W pewnym momencie czar pryska i
wszystko rozpada się na miliardy maleńkich kawałków.
„Na chwilę tu jestem – tylko na
chwilę...” – pisze znana polska
poetka Wisława Szymborska.

MAGDALENA
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

Katyń II
Zginęło tysiące
za Polskę, za nas
Chciano bez echa
zakopać godność
człowieka

Co los chciał
przekazać
że dziś
katyńskie drzewa
znów piją
polską krew

Czy musiało
zamilknąć
serce Prezydenta
by wolność i prawda
nadała życiu sens
10.04.10.

Czas ziemskiego bytowania
darowany przez Stwórcę jest
dobrem najcenniejszym. Można żyć w pośpiechu, pogoni
za dobrobytem materialnym i
omijać szerokim łukiem ludzkie cierpienie, ból, niesprawiedliwość – udając, że zła nie ma.
A można egzystować, kierując
się wartościami najważniejszymi: miłością, przyjaźnią,
oﬁarnością i szacunkiem dla
drugiego człowieka.
Katyń – miejsce, w którym
pomordowano naszych bliźnich, teraz zabrało nam najważniejsze osoby w państwie.
Jechali oddać hołd oﬁarom
straszliwej zbrodni, a sami zginęli... Nie ma słów na ogrom
tragedii. To, co się stało, poruszyło serca Polaków i obywateli wszystkich krajów Unii
Europejskiej i świata.

Wystarczy odrobina wrażliwości, aby wczuć się w położenie osób, które w ułamku
sekundy straciły swoich najbliższych. Przecież po tamtej
stronie lustra w końcu znajdzie się każdy z nas. Tysiące
wylanych łez, których niekiedy
braknie już z bezsilności, poczucie pustki, emocjonalnego
bólu i tęsknoty – tego nawet
czas nie uleczy. Starajmy się
więc żyć tak, jakby każdy nasz
dzień był tym ostatnim.

Katyń
10 kwietnia 2010
Marzenia o szczęściu
rozbiły kruche
odłamki szkła

Serdeczna
i życzliwa
W

tragicznej katastroﬁe
w Smoleńsku zginął
Prezydent RP Lech Kaczyński wraz ze swoją małżonką Marią, która, choć nie
pełniła funkcji politycznych
ani urzędniczych, głosiła
publicznie swoje osobiste
poglądy. Marylka – tak
mówił do niej jej mąż. Lubili być razem i to było widać
na każdym kroku. Nawet w
czasie oﬁcjalnych spotkań
poprawiała mu krawat albo
wchodziła w zdanie. A on
się uśmiechał i żartował z
jej troskliwości.
Maria Kaczyńska związana była ze swoim mężem już
33 lata. Bardzo kochała dzieci i podkreślała to nie tylko
podczas spaceru z wnuczką
w Sopocie, ale i na różnego
rodzaju spotkaniach w szkołach, instytucjach, klubach,
a także w Pałacu Prezydenckim.
Małżonka Prezydenta RP
nie miała własnej fundacji,
lecz patronowała organizacjom charytatywnym, różnego
rodzaju akcjom i koncertom

na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych.
Wspierała swoim autorytetem środowiska artystyczne,
kultywujące rodzimą kulturę
i tradycję. Bardzo ważna dla
niej była promocja własnego
kraju w świecie zmierzająca
do eliminowania fałszywych,
negatywnych stereotypów w
ocenie Polski i Polaków.
Pierwsza Dama była Honorową Patronką fundacji
„Akogo” Ewy Błaszczyk,
obejmowała patronatem honorowym wiele wydarzeń
charytatywnych, m.in. galę
charytatywną z okazji 60lecia Funduszu Narodów
Zjednoczonych na Rzecz
Dzieci UNICEF, Obchody
Międzynarodowego
Dnia
Solidarności z Osobami
Dotkniętymi Chorobą Parkinsona czy koncert charytatywny „Uśmiech dzieci to
nasza wspólna sprawa”.
Wiele lat przyjażniła się
z Bogumiła Walter, z którą
spotkała się po raz ostatni w czwartek 8 kwietnia
przed tragedią. Za swoje

W realności życia
potykamy się
o wczorajsze jutro
Promienie słońca gasną
w lśniącej bieli
prześcieradeł
Ktoś znów gna
jakby chciał
odwrócić czas
zatrzymać świat
I tylko „Łzy Matki”
na krakowskim rynku
w pochmurne południe
przypominają, że trzeba
pochylić się
na jedną, kruchą chwilę...
KAROLINA KASPRZAK

zasługi dla osób chorych,
potrzebujacych i niepełnosprawnych została uchonorowana wieloma nagrodami i wyróżnieniami, m.in.
statuetką Człowiek Otwartego Serca, która przyznawana jest przez Kapitułę
Stowarzyszenia
Osób
i
Dzieci Niepełnosprawnych
Pomocna Dłoń. Jest posiadaczką Specjalnego Super
Wiktora 2007, otrzymała
również tytuł honorowego
Anioła Kliniki Budzik, który
został nadany Pani Prezydentowej przez Fundację
Ewy Błaszczyk Akogo za
zaangażowanie w budowę
Kliniki Budzik.
Maria Kaczyńska została
uhonorowana także orderem
„Ambasadora Rozwoju Proﬁlaktyki Zdrowia w Polsce
2009” za zaangażowanie
na rzecz proﬁlaktyki onkologicznej, poprawy sytuacji
osób niepełnosprawnych w
Polsce oraz zapobiegania
krzywdzeniu i wykorzystywaniu dzieci, a także za
zaangażowanie w problemy
ochrony środowiska, a za
całkoształt działalnosci charytatywnej w 2008 roku została uchonorowana Bursztynową Różą.
Serdeczna i życzliwa –
taką właśnie zapamiętamy
Panią Marię.

ROBERT STĘPIŃSKI
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uż nigdy Pierwsza Dama
RP Prezydentowa Maria
Kaczyńska nie obejmie patronatem honorowym kolejnego Zjazdu Stowarzyszenia
„GEN”, ani organizowanego
przez jakiekolwiek inne stowarzyszenie czy fundację.
Nie napisze do nich ciepłego
listu, nie uśmiechnie się do
dzieci, chorych czy niepełnosprawnych.
Nie będzie już wspólnego
śpiewania kolęd z niepełnosprawnymi w Pałacu Prezydenckim, ani wizyt na szpitalnych oddziałach, w domach
dziecka, czy wśród najmłodszej
polonii za wschodnią granicą.
Nigdy już minister Paweł
Wypych nie popcha mojego
wózka inwalidzkiego i nie będziemy spierali się na tematy

Klątwa Katynia
dotyczące problemów niepełnosprawnych.
Izabela Jaruga-Nowacka nie
przyśle już listu gratulacyjnego
na żadną rocznicę „Filantropa
Naszych Czasów”, a wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek, kiedyś dziennikarka Radia
Katowice, nie będzie nas zarażała swoją wielką miłością do
naszego języka. Ogólnopolskie
dyktando też już nie będzie takie samo.
Czytelnicy naszego miesięcznika nie przeczytają też
mojego wywiadu z Maciejem

Płażyńskim. Znał „Filantropa”
i bardzo mu się podobał, ale
jakoś trudno było nam umówić
się na rozmowę. Jeszcze zdążmy…
Niestety, już nie zdążymy.
Oni odeszli od nas na zawsze, w tragicznej katastroﬁe
prezydenckiego samolotu 10
kwietnia w Smoleńsku, w 70
rocznice mordu katyńskiego.
Znowu, jak 70 lat temu, zginęli Ci, którzy byli solą tej ziemi:
para prezydencka, posłowie,
parlamentarzyści, członkowie
Rodzin Katyńskich, ludzie znani z kart historii, jak Prezydent

Historia
pewnego listu
W

sobotę, 10 kwietnia, wydarzyła się wielka tragedia, która wstrząsnęła naszą
Ojczyzną i całym światem. Prezydent Polski Lech Kaczyński
wraz z żoną Marią Kaczyńską,
przedstawicielami świata polityki, duchownymi oraz dowódcami Wojska Polskiego, a także
innymi delegatami naszego
kraju zginęli w katastroﬁe lotniczej pod Smoleńskiem.
Lecieli rządowym samolotem
do Katynia, by oddać hołd polskim oﬁcerom zamordowanym
w kwietniu 1940 roku przez
radzieckich
funkcjonariuszy
NKWD. Samolot podchodząc do
lądowania rozbił się w pobliżu
lotniska. Do Polski szybko dotarły straszne informacje o śmierci
wszystkich pasażerów i całej załogi. Dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka w Swarzędzu ta
tragedia jest szczególnie bolesnym przeżyciem.
Kilka dni temu otrzymaliśmy
od Pana Prezydenta list wysłany z Kancelarii z niesamowitą
niespodzianką – zdjęciem Pary
Prezydenckiej. Stało się to dzięki
Arkowi Jabłockiemu, naszemu
koledze, który w lutym tego roku
wykonywał zadania w pracowni
komputerowej. Pewnego dnia
zastanawiał się z instruktorem
panem Darkiem, do kogo mógłby napisać jakieś miłe słowa.
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Kiedy tak siedzieliśmy i rozmawialiśmy, wpadłam na pomysł,
by napisać list do najważniejszej
osoby w naszym kraju. Pomysł
spodobał się Arkowi. Widać było
na twarzy tego chłopca prawdziwą radość, że może napisać list
do tak ważnej osoby.
List z obrazkiem przedstawiającym Pałac Prezydencki
miał być wysłany na urodziny
Prezydenta, które przypadają
18 czerwca, ale zrobiliśmy to
wcześniej. Stwierdziliśmy, że we
właściwym terminie pan Lech
Kaczyński będzie zasypany różnymi kartkami z życzeniami i
naszą pewnie przeoczy. W liście
skierowanym do Prezydenta
Arek przekazał piękne życze-

Kaczorowski czy Anna Walentynowicz i wielu innych, razem
96 osób. Po raz kolejny historia
zakpiła z nas w okrutny sposób. Las katyński znowu stał
się świadkiem wielkiej, narodowej tragedii.
Trudno znaleźć właściwe
słowa w obliczu bólu, który dotknął nasz kraj. Mnie na
myśl przychodzą tylko słowa księdza Twardowskiego
„…spieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”.
Cześć Ich pamięci!

EWELINA WĘGLEWSKA

Pomoc
dla rodzin
oﬁar

nia, wytłumaczył jednocześnie,
dlaczego składa je już teraz.
Opowiedział również o sobie i
swojej pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej – rehabilitacji,
ministranturze i koniach, które
uwielbia. Pragnęliśmy, aby ten
list był serdeczny i uśmiechnięty. Na końcu Arek zaprosił pana
Lecha Kaczyńskiego do nas do
Swarzędza i napisał, że bardzo
chcemy Go poznać na żywo, a
nie tylko oglądać w telewizji.
W czwartek, 8 kwietnia, w
Warsztacie Terapii Zajęciowej,
odbyło się tradycyjne spotkanie
wielkanocne dla kadry, uczestników i zaproszonych gości. Była
również obecna Swarzędzka
Telewizja Kablowa. Korzystając
z okazji pani Basia Kucharska,
przewodnicząca naszego stowarzyszenia, z radością przeczytała zebranym treść listu prezydenckiego i pokazała zdjęcie,
które zrobiło na nas tak duże
wrażenie. Nikt wtedy nie mógł
przypuszczać, że dwa dni później dojdzie do tak niewyobrażalnej tragedii. W jednej chwili
uczucia wielu osób odmieniły
się, nasza radość przerodziła się
w smutek i żal. A list z Kancelarii Prezydenta, który mamy w
warsztacie, pozostanie dla nas
na zawsze wielką pamiątką.

AGATA KIEJDROWSKA
UCZESTNICZKA WTZ W SWARZĘDZU

J

erzy Miller, minister spraw
wewnętrznych i administracji podczas telekonferencji
12 kwietnia zwrócił się do
wszystkich wojewodów, aby
objęli jak najszerszą pomocą
rodziny osób, które zginęły
w katastroﬁe lotniczej pod
Smoleńskiem.
Wojewoda Piotr Florek złożył
kondolencje rodzinie tragicznie
zmarłej Gabrieli Zych, prezesa
kaliskiego stowarzyszenia Rodzina Katyńska, zapewniając
o gotowości otoczenia opieką
i wsparciem rodziny tragicznie
zmarłej.
Jak w każdym województwie, tak również w Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu na
polecenie ministra został wyznaczony koordynator, który
opiekuje się rodziną. Wojewodowie pomogli między innymi
zorganizować transport na
uroczystości pogrzebowe w
Warszawie.
Wojewodowie wprowadzili
także ułatwienia przy niezbędnych formalnościach dotyczących na przykład wszelkich
procedur administracyjnych
związanych z pogrzebami
oﬁar tragedii. Procedury administracyjne były maksymalnie
skrócone i uproszczone.

TOMASZ STUBE
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WIELKANOCNE ŚNIADANIE

W „Promyku”
W

Adam Wojciechowski z dumą
prezentuje swój domek pełen
niespodzianek.

N

Od lewej: wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu Aldona Janyszka, sekretarz Urzędu Gminy Dopiewo
Władysław Śliwiński, burmistrz Stęszewa Włodzimierz Pińczak,
prezes „Promyka” Bogdan Maćkowiak, wicestarosta Tomasz
Łubiński i wójt Komornik Jan Broda.

Widowisko wielkanocne w wykonaniu uczestników
WTZ „Promyk”.

FOT. (4X) MARCIN BAJEROWICZ

ielkanocne śniadanie w
Warsztacie Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu,
prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod tą samą nazwą „Promyk” w Komornikach,
to dla tej organizacji ważna i
tradycyjna uroczystość.
I w tym roku, jak zawsze od
lat, salę „Promyka” szczelnie
wypełniły w czwartek 1 kwietnia rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi, terapeuci, pracownicy organizacji pomocowych,
przedstawiciele samorządów
okolicznych gmin z wójtem
gminy Dopiewo Andrzejem
Starzyńskim i wójtem Komornik Janem Brodą.
Spotkanie rozpoczęło się
widowiskiem,
ilustrującym
wielkanocne obrzędy, przygotowanym przez uczestników
i terapeutów pracowni muzyczno-teatralnej „Promyka”.
Potrawy wielkanocne, którymi
bogato zastawiono stoły, były
dziełem pracowni gospodarstwa domowego, o scenograﬁę
zatroszczyła się pracownia plastyczna, a o zaproszenia – pracownia komputerowa. Słodycze przywieźli dla uczestników
uroczystości wójt Jan Broda,
burmistrz Stęszewa Włodzimierz Pińczak i dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku
Małgorzata Jaroń.
Szczególnie miłą atrakcją był
na zakończenie wielkanocny
zając, który wszystkich uczestników WTZ, podopiecznych
„Promyka” i gości obdarował
słodyczami i wielkanocnymi
upominkami. mb

Salę „Promyka” wypełniły rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi.

Wielkanocny zając miał dla
wszystkich coś słodkiego.

iezapomniany, rodzinny
nastrój towarzyszył śniadaniu wielkanocnemu uczestników, terapeutów i wszystkich
pracowników Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Pawełek” Wielkopolskiego Związku Inwalidów
Narządu Ruchu w Owińskach
w Wielki Piątek 2 kwietnia.
Zgromadzeni na tym tradycyjny spotkaniu z wielką cierpliwością czekali, aż przybędą
wszyscy jego uczestnicy, mimo
że wspaniałe potrawy wigilijne,
w tym wielkanocne jajka na różne sposoby, przygotowane przez
pracownię gospodarstwa domowego, kusiły nieodparcie.
Co więcej, uczestnicy „Pawełka”, zanim zabrali się do jedzenia, przystąpili do okolicznościowych przemówień i życzeń.
A zainicjował te wystąpienia
uczestnik Adam Wojciechowski.
Potem wielu nie chciało od niego być gorszych. Te wzruszające, spontaniczne, wzajemne życzenia świąteczne uczestników
zdają się najlepiej świadczyć
o wysokim stopniu społecznej
rehabilitacji, jaka się tutaj dokonała w ciągu kilku lat istnienia
„Pawełka”. Jego uczestnicy i pracownicy stworzyli prawdziwie
terapeutyczną społeczność.
Dary wielkanocnego zajączka
przekazywał wszystkim prezes
Koła WZIR w Owińskach Piotr
Der. Widocznie zajączek miał
tych darów na zapleczu bardzo
dużo, lub nieustannie je uzupełniał, bo uczestnicy otrzymywali
ciągle coś nowego: malowane
jajeczka, zajączki, domki pełne
słodyczy. Było to śniadanie wielkanocne naprawdę rodzinne,
pełne niespodzianek i dobrego
humoru. mb
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Z ZAJĄCZKIEM

W „Pawełku”

Dary wielkanocnego zajączka przekazywał prezes Piotr Der.

Potrawy przygotowała pracownia gospodarstwa domowego.
Stoły uginały się od przepysznych potraw, które przygotowaliśmy na śniadanie wielkanocne w naszym Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Owińskach. Te pyszności przygotowała
nasza Pracownia Gospodarstwa Domowego. Były pieczarki
smażone w panierce, sałatki z tuńczykiem i warzywna, jajka
z majonezem, w sosach chrzanowym i szczypiorkowym, i
wiele innych dań, a potem jeszcze słodki poczęstunek. Stoły
były przystrojone przepięknymi świecami z pracowni wyrobu
świec i stroikami świątecznymi, też wykonanymi przez nas.
Wiosnę zwiastowała nam własnoręcznie posiana i przez nas
wyhodowana rzeżucha.

FOT. (5X) MARCIN BAJEROWICZ

Pan Piotr Der przed posiłkiem złożył życzenia wielkanocne
wszystkim uczestnikom i terapeutom. Życzenia złożył nam
także nasz gość specjalny Marcin Bajerowicz – redaktor naczelny miesięcznika „Filantrop”. Był wielkanocny zajączek z
darami.
Na koniec śniadania wielkanocnego Pan Piotr polał wszystkich symbolicznie wodą z sikawki w kształcie jajeczka.

ADAM WOJCIECHOWSKI
UCZESTNIK WTZ „PAWEŁEK”

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe jajeczko.
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od takim hasłem w Ośrodku
Nauki PAN w Poznaniu odbyła się 13 kwietnia konferencja współﬁnansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, zorganizowana przez
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu.
Uczestnikami konferencji byli
przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i powiatowych
centrów pomocy rodzinie oraz
innych instytucji pomocy i integracji społecznej, takich jak domy
pomocy społecznej, placówki
opiekuńczo-wychowawcze, środowiskowe domy samopomocy.
Konferencję otworzyła Krystyna Poślednia, Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego.
Natomiast gości uroczyście powitała Apolonia Wojciechowska,
dyrektor ROPS.
– Bardzo się cieszę, że przyjęliście państwo nasze zaproszenie, by wziąć udział w konferencji „Wiedza zmienia przyszłość”
– powiedziała dyrektor Apolonia
Wojciechowska – Jestem przekonana, że przekazana dzisiaj
wiedza przyczyni się do jak najlepszego realizowania zadań
pomocy społecznej, a w szczególności zadań dotyczących aktywnej integracji, realizowanych
w ramach projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów
pomocy rodzinie.
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, ﬁnansowany w 85 procentach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz w 15 procentach ze środków krajowych, prowadzi do
tego, by Europa stała się bardziej
atrakcyjnym miejscem do rozwijania wiedzy i innowacji oraz
tworzenia większej liczby trwałych miejsc pracy. Dla Polski, na
realizację działań zaplanowanych na w lata 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki przewidziano 11,5
miliardów euro (województwo
wielkopolskie otrzyma ponad
605 milionów euro).
W ramach jednego z priorytetów tych działań, obejmującego
promocję integracji społecznej,
doﬁnansowane są zadania organów administracji publicznej
i jednostek organizacyjnych
sektora ﬁnansów publicznych.
Wykorzystując te fundusze, powiatowe centra pomocy rodzinie w powiatach oraz ośrodki
pomocy społecznej w gminach
mogą realizować aktywną
integrację w ramach projektów systemowych, podejmując działania zmierzające do
ułatwiania dostępu do rynku
pracy osobom zagrożonym

7

KONFERENCJA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ
W POZNANIU

Promocja projektu
systemowego

Krystyna Poślednia – członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego (z lewej) i Apolonia Wojciechowska
– dyrektor ROPS w Poznaniu.
wykluczeniem
społecznym,
organizując prace społecznie
użyteczne, promując zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych, udział w programach korekcyjno-edukacyjnych, terapii,
uczestnictwo w ośrodkach
wsparcia, rozwijanie instytucji
ekonomii społecznej jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej.
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu, biorąc
pod uwagę potrzeby instytucji
pomocy i integracji społecznej
z całego województwa, w ramach priorytetu VII Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
kontynuuje od 2007 roku projekt
systemowy pod nazwą „Podnoszenie kwaliﬁkacji kadr pomocy
i integracji społecznej w Wielkopolsce”. Celem projektu jest podwyższanie jakości i poszerzanie
oferty usług socjalnych poprzez
wyposażenie pracowników pomocy i integracji społecznej w
niezbędną wiedzę i umiejętności
zawodowe. Od początku realizacji projektu przeszkolono w roku
2007 – 406 osób, w roku 2008 –
1474 osoby, w roku 2009 – 1772
osoby.
– Zakładamy, że zgodnie z
hasłem projektu „Wiedza zmienia przyszłość”, jego realizacja
będzie miała wpływ na zmniejszenie obszarów wykluczenia
społecznego wśród mieszkańców Wielkopolski, a zdobyta

przez pracowników pomocy i
integracji społecznej wiedza i
umiejętności zawodowe wpłyną
między innymi na podejmowanie inicjatyw mających na celu
aktywizację osób długotrwale
bezrobotnych, wspieranie i rozwijanie alternatywnych form
zatrudnienia,
aktywizowanie
społeczności lokalnych w Wielkopolsce – powiedziała Barbara Hałaburdzin z Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w
Poznaniu.
W 2010 roku z myślą o wielkopolskich służbach socjalnych
przygotowano ponad 2000
miejsc szkoleniowych dla zrealizowania 20 tematów obejmujących wiedzę z następujących
zakresów:
1. Doskonalenie warsztatu
pracy pracowników pomocy
społecznej (zagadnienia dotyczące przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną,
pracy z rodziną dysfunkcyjną,
usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
socjoterapii,
kontraktu socjalnego, aktywizowania społeczności lokalnej).
2. Nowe formy pracy socjalnej
(zagadnienia dotyczące asystenta rodziny, superwizji w pracy
socjalnej, streetworkingu).
3. Wzmocnienie potencjału
kadr pomocy społecznej (kurs języka migowego, trening komuni-

kacji interpersonalnej, tworzenie
zespołów interdyscyplinarnych,
w których pracownik socjalny
funkcjonuje jako lider).
4. Zarządzanie i organizacja pracy w sektorze pomocy
społecznej (w tym zagadnienia
dotyczące stosowania procedur
administracyjnych w pomocy
społecznej, prawa zamówień
publicznych, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania
instytucją pomocy społecznej
przygotowującą i realizującą
projekt systemowy).
Ponadto w ramach projektu systemowego Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu realizowane jest
specjalistyczne doradztwo dla
ośrodków pomocy społecznej
powiatowych centrów pomocy
rodzinie, dające merytoryczne i
metodyczne wsparcie w zakresie
rozwoju form aktywnej integracji
i aktywizacji osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Doradztwo świadczone jest
podczas spotkań doradczych,
organizowanych w subregionach, powiatach i gminach, a
także pisemnie, telefonicznie
oraz z wykorzystaniem poczty
elektronicznej i internetowego
forum wymiany doświadczeń.
Organizowane spotkania dotyczą między innymi wypracowania zasad współdziałania
instytucji działających w obszarze polityki społecznej oraz
zespołów interdyscyplinarnych.
Promowane będą również dobre praktyki z Wielkopolski i
kraju, w tym w zakresie ekonomii społecznej.
W konferencji „Wiedza zmienia przyszłość” uczestniczyli
także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Poznaniu oraz doradcy
z projektów systemowych POKL,
realizowanych przez regionalne
ośrodki polityki społecznej z całego kraju.

ZOFIA MARTYŃSKA
WE WSPÓŁPRACY Z REGIONALNYM
OŚRODKIEM POLITYKI SPOŁECZNEJ W
POZNANIU
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Wcześnie
Apel
o pomoc pomagać
dla dzieci „W
C

aritas Polska apeluje o
pomoc dla dzieci, które
straciły bliskich w wyniku
katastrofy samolotu prezydenckiego. Długofalowe
wsparcie będzie prowadzone w ramach realizowanego dotychczas programu
„Skrzydła”. Działanie skierowane jest do dzieci z rodzin
będących w skrajnie trudnej
sytuacji materialnej.
Dzieci objęte pomocą
otrzymają
kompleksową
opiekę psychologiczną, terapeutyczną oraz pomoc ﬁnansową, skoncentrowaną na
indywidualnych potrzebach
każdego z nich.
Osoby prywatne oraz instytucje, które chcą wspomóc
akcję pomocy osieroconym
dzieciom w wyniku katastrofy samolotu prezydenckiego,
mogą wpłacać darowiznę na
konto:
Caritas Polska
ul. Skwer Kard.
Wyszyńskiego 9
01–015 Warszawa
Bank Milenium nr konta:
23 1160 2202 0000 0000
7442 8102
z dopiskiem DZIECI
Szczegółowe informacje:
www.caritas.org.pl

KAROLINA KASPRZAK

MAGDALENA
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

***
Nasz naród został nagi
Tak nagle
skrzydło czarnego anioła
ścięło najpiękniejszy
kwiat Polski
Teraz tylko czas
będzie sprzymierzeńcem
Niech srebrny dzwon
bije w naszych sercach
Na chwałę i prawdę
Na pamięć
18.04.10

czesne wspomaganie
rozwoju dziecka” to
tytuł konferencji naukowej
Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, której
celem było przybliżenie zagadnienia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z
niepełnosprawnościami.
Konferencję otworzył prof.
dr hab. Andrzej Twardowski
– kierownik Zakładu Psychopatologii Dziecka. Mówiono o
pracy terapeutycznej z dziećmi
z niepełnosprawnością, roli rehabilitacji we wczesnym wspomaganiu rozwoju, wspieraniu
rozwoju dzieci z wadą słuchu,
o problemie otyłości u dzieci,
ich aktywności artystycznej
oraz o pracy z rodzicami małych dzieci.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
na II Festiwal Artystów Niepowtarzalnych „FAN”,
który odbędzie się
w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach
w dniach 27-28 maja.
28.05.2010 r. w trakcie Mittyingu „Barierom Stop” o puchar Starosty Poznańskiego odbędzie się koncert galowy, na którym zostanie przyznana nagroda Grand Prix „FAN”.
Wykonawcy indywidualni lub grupy, nie później niż do 20 maja,
muszą przesłać na adres DPSu w Lisówkach wypełnione karty
zgłoszeniowe, które można pobrać ze strony internetowej.
Wszelkie informacje i regulamin Festiwalu Artystów Niepowtarzalnych są dostępne pod adresem www.dpslisowki.pl

ZAPRASZAMY!

Podsumowaniem konferencji w dniu 14 kwietnia były wystąpienia gości oraz wymiana
doświadczeń pomiędzy rodzicami a specjalistami z zakresu
pedagogiki specjalnej.

KAROLINA KASPRZAK

Zespół Leigha to wyrok?
D

awidek, podopieczny Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko” chorował na bardzo
rzadką chorobę genetyczną –
zespół Leigha. Zmarł w wieku
niespełna trzech lat. Gdy dowiedziałam się o tym, przez
kilkanaście tygodni poszukiwałam danych na temat tego
schorzenia, które skazuje na
przedwczesną śmierć.
Zespół Leigha jest dziedziczną, neurometaboliczną chorobą, w której zniszczeniu ulega
ośrodkowy układ nerwowy. Objawy uwidaczniają się najczęściej w okresie pomiędzy trzecim miesiącem a drugim rokiem
życia. Choroba postępuje bardzo
szybko.
U większości dzieci pierwsze symptomy to słaby odruch
ssania, problem z utrzymaniem
głowy oraz zanik czynności
motorycznych. Schorzeniu towarzyszy z reguły brak apetytu,
wymioty, drażliwość, ogólne
osłabienie organizmu, brak napięcia mięśniowego oraz tak
zwana kwasica mleczanowa,
która może prowadzić do uszkodzenia funkcji oddechowych i

nerek. Mogą się pojawić także
problemy z układem krążenia.
W sporadycznych przypadkach
zespół Leigha rozpoczyna się
w późnym dzieciństwie albo
wczesnej dorosłości. Badania
dowodzą, że zespół Leigha może
być spowodowany mutacjami w
DNA lub niedoborem enzymu
nazywanego dehydrogenazą pirogronianową.
Diagnoza i wykrywalność
zespołu Leigha jest niezwykle
trudna z uwagi na dużą różnorodność objawów klinicznych
i odpowiedzialnych za jej występowanie zaburzeń genetycznych. Narzędziem pomocnym
w rozpoznaniu choroby jest test
genetyczny oraz biopsja mięśniowa. Często wykrywalny w
zespole Leigha jest również niedobór kompleksu białkowego,
odpowiedzialnego za produkcję
energii w organiźmie.
Dotychczas nie znaleziono
leku, z pomocą którego udałoby
się spowolnić objawy zespołu
Leigha. Kiedy choroba postępuje w bardzo szybkim tempie,
zazwyczaj stosuje się witaminę
B1 oraz tiaminę. W celu leczenia

kwasicy mleczanowej zaleca się
stosowanie sody oczyszczonej.
Opieka nad osobą dotkniętą
zespołem Leigha polega głównie
na łagodzeniu występujących
objawów. Chory wymaga profesjonalnej pomocy pediatrycznej,
neurologicznej, genetycznej, ﬁzjoterapeutycznej, terapeutycznej i psychologicznej. Niezwykle
ważne jest zapewnienie wsparcia nie tylko samemu choremu,
lecz przede wszystkim całej jego
rodzinie.
Po wystąpieniu pierwszych
objawów choroby jej postępy są
szybkie. Osoby, u których stwierdza się niedobór kompleksu
białkowego i niedobór dehydrogenazy pirogronianowej umierają zazwyczaj w ciągu kilku lat.
Chorzy z częściowymi zaburzeniami mają większe szanse – ich
długość życia od momentu wykrycia choroby wynosi 6-7 lat.
Internetową bazę informacji o
zaburzeniach genetycznych prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN”: www.gen.org.pl

KAROLINA KASPRZAK
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TURNIEJ BOCCI W SWARZĘDZU

Integracyjny i wiosenny

piątek 19 marca na hali
sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji
odbył się Integracyjny Wiosenny Turniej Boccii dla szkół
podstawowych i gimnazjów
oraz dwóch zespołów ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka. Łącznie wystąpiło 12
zespołów.

Kobylnicy, gimnazja nr 2 (dwa
zespoły) i 3 w Swarzędzu oraz
gimnazja z Paczkowa i Zalasewa. Stowarzyszenie im. Leszka
Grajka wystawiło dwa zespoły:
„Warsztat” i „Stowarzyszenie”.

Zespoły podzielone były na
dwie grupy i w pierwszej kolejności walczyły o najlepsze
miejsca w nich. Po zmaganiach
grupowych rozegrane zostały
mecze decydujące o kolejności
w klasyﬁkacji generalnej.

O sile zespołu w grze w boccię nie decyduje sprawność
ﬁzyczna ani wiek. Wszyscy
mają równe szanse. Dlatego ta
spokojna, aczkolwiek emocjonująca dyscyplina igrzysk paraolimpijskich jest doskonale
integruje dzieci i młodzież.

W turnieju uczestniczyły
drużyny reprezentujące szkoły
podstawowe nr 1, 4 i 5 w Swarzędzu, Szkołę Podstawową w

Po zaciętych meczach tryumfowała Szkoła Podstawowa
nr 4, drugie miejsce wywalczyło „Stowarzyszenie”, a trzecie –
Szkoła Podstawowa nr 5.

Organizatorzy serdecznie
dziękują wszystkim drużynom
za udział w turnieju, a nauczy-

FOT. (3X) JACEK HEJNOWSKI

W

cielom z Gimnazjum nr 2 i
Szkoły z Paczkowa za pomoc
w jego przeprowadzeniu.

mecz przyjaźni w unihokeja
pomiędzy reprezentacjami nauczycieli i uczniów.

Na zakończenie rozegrano

JACEK HEJNOWSKI

SZKOŁA W BOLECHOWIE DLA „PAWEŁKA” W OWIŃSKACH

ne, zajączki z drewna, świece i
wyroby plastyczne).

Kiermasz wielkanocny

Świąteczna
atmosfera
udzieliła się nie tylko uczniom,
ale również Radzie Pedagogicznej, której członkowie z
zainteresowaniem odwiedzali
nasz bogato zastawiony straganik.

W

piątek 26 marca nasze
Warszaty Terapii Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach zaproszono do udziału
w kiermaszu wielkanocnym
w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w
Bolechowie.
Dziewczyny z drugiej klasy,
jak zawsze, spisały się na medal. Po przyjeździe czekały już
na nas przygotowane stanowiska, gdzie mogłyśmy rozłożyć
wyroby wykonane własnoręcznie przez naszych uczestników (stroiki, kartki świątecz-

Warsztat Terapii Zajęciowej „Pawełek” pragnie złożyć
szczególne
podziękowania
pani dyrektor mgr Lidii Szymczak oraz pani mgr Monice
Dziurli, a także uczennicom
drugiej klasy, które sprzedawały samodzielnie przygotowane
wypieki.

Na pierwszym planie (siedzą) uczennice Zespołu Szkół
w Bolechowie, za nimi przedstawicielki WTZ „Pawełek”.

Pieniądze ze sprzedaży tych
słodkości zostały przekazane
naszym warsztatom na zakup
materiałów do pracowni „Pawełka”. mg
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MIECZYSŁAWA PRYBER
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W PSARSKIEM KOŁO ŚREMU

Spacer wiosenny
Niebo się wystroiło
w błękit na pogodę.
Słońce swoje uśmiechy
posyła ziemi.
Rozkwitłe akacje
niby panny młode
stoją w bieli i zieleni.
Wielka chmura
zapachu
nad Psarskiem
się kołysze.
Upał do snu nastraja
brzęczeniem pszczół.
Tylko ptaki wytrwale
ćwierkaniem
dziurawią ciszę
i kurz wypływa falą
samochodom spod kół.
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Transplantacja
szpiku kostnego
Z

apisać się do polskiego banku szpiku oraz honorowo
oddać krew można było podczas akcji, towarzyszącej konferencji „Transplantacja szpiku
kostnego - metoda leczenia na
miarę naszych czasów”, która
odbyła się w sobotę 10 kwietnia
w sali sesyjnej Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Spotkanie z myślą o studentach, uczniach szkół ponadgimnazjalnych, członkach szkolnych
kół naukowych, honorowych
dawcach krwi, a także wolontariuszach z oddziałów hematologicznych,
zorganizowało
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny wraz
z naukowcami Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu, przy
współpracy z fundacjami między
innymi „Dar szpiku” i „Dobrze, że
jesteś”.
Eksperci i praktycy, w tym
prof. Mieczysław Komarnicki, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
omówili medyczne aspekty
związane z doborem dawców
i transplantacją, wyjaśnili, dla-

czego pobranie szpiku nie boli,
a także przekazali informacje na
temat wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin oraz
walki z bólem i opieki w trakcie
choroby nowotworowej. Swoimi
przeżyciami podzieliły się także
osoby po przeszczepie i te, które
zostały dawcami szpiku, między
innymi Krzysztof Kalwat.
Celem spotkania było ponadto
promowanie obiektywnej wiedzy o transplantacji szpiku, skuteczności tej metody leczenia,
możliwościach jej zastosowania
oraz o procedurze doboru dawców i metodach poboru szpiku.
Cykl prezentacji i wykładów został tak dobrany, aby w sposób
przystępny przedstawić wszystkie aspekty związane z przeszczepem szpiku.
Więcej informacji:
Koordynatorki projektu
„Przeszczep dalej”:
Nel Nurczyk:
nelnurczyk@op.pl
tel. 602 113 554
Katarzyna Sierżęga: katarzyna.
sierzega@yahoo.com
tel. 504 028 240

TOMASZ STUBE

Szkoła życia
Z DOROTĄ MĄDEREK, organizatorką balu dla niepełnosprawnych
w Zespole Szkół w Parkowie koło Obornik rozmawia KRZYSZTOF MURKOWSKI
– Co spowodowało, że zaczęła pani uczestniczyć w poprzednich balikach?
– Z osobami niepełnosprawnymi mam kontakt od bardzo
dawna. Po raz pierwszy zetknęłam się z nimi w 1976 roku w
Harcerskiej Drużynie Nieprzetartego Szlaku z Domu Pomocy Społecznej Rokitnik. Wtedy
uświadomiłam sobie, że mogę
się nauczyć w ich otoczeniu normalności i okazywania prawdziwych uczuć. Jestem zła, to
jestem. Cieszę się, to się cieszę.
Od tego czasu z chłopcami z
Drużyny Nieprzetartego Szlaku
spotykałam się bardzo często w
Rogozińskim Domu Kultury i na
wczaso-rekolekcjach. Gdy przyszłam do szkoły w Parkowie,
zaproponowano mi pracę z niepełnosprawnym uczniem. Uzupełniłam swoje wykształcenie w
dziedzinie pedagogiki specjalnej,

bo to było konieczne. Obecnie z
radością organizuję balik dla
niepełnosprawnych w Parkowie.
Spotykam się z ludźmi, których
kiedyś poznałam. Jest to nam
bardzo potrzebne.
– Trudno było się Pani podjąć
tę rolę?
– Nie, ponieważ, jak wspomniałam, pracuję z osobami
niepełnosprawnymi od ponad
trzydziestu lat. Obecna rola to
dla mnie nic nowego. Dzięki
wspaniałemu gronu nauczycieli
i kapitalnym dzieciakom Gimnazjum w Parkowie organizowanie
balików to prawdziwa przyjemność.
– Widać, że pani kocha tę
pracę.
– Bardzo. Takich ludzi jak my
jest wielu, tylko czasami udajemy, że coś nam nie pasuje. Chyba
za mało ze sobą rozmawiamy.
– A najważniejsze to wycią-

gnąć rękę do osoby niepełnosprawnej?
– Tak. Ale ogromną rolę gra
dom rodzinny. Najpierw trzeba
pozyskać rodziców, a dopiero
później szukać kontaktu z ich
dzieckiem.
– Czy pani planuje uczestnictwo w kolejnych balikach?
– Jak tylko zdrowie i dyrekcja
szkoły pozwoli, to zawsze będę
się angażować w organizowanie
tych imprez.
– One są bardzo potrzebne.
– Piękne były też spotkania
Polskiego Związku Niewidomych, w których miałam przyjemność uczestniczyć. Wiem,
jak one są ważne dla osób niepełnosprawnych. Także dla ich
rodziców i opiekunów. Mogą
wymienić doświadczenia, przekazać na przykład adresy lekarzy, zawrzeć przyjaźnie.

M

iesiąc temu zapowiadaliśmy naszą wizytę
na zamku w Kórniku. Słowa dotrzymujemy i w dzisiejszym odcinku „Znane
i nieznane” odwiedzamy
dobra kórnickie. Może spotkamy Białą Damę...
Kórnik,
to
niewielkie
miasteczko, położone 20
kilometrów na południowy
wschód od Poznania, przy
trasie
Poznań-Katowice.
Dworzec PKP oddalony jest
od miasta o około 5 kilometrów.
Do miasteczka dojeżdża
komunikacja podmiejska linii 501, 560 z Poznania. Należy wsiąść na przystanku
przy ul. Święty Marcin, nieopodal Akademii Muzycznej. Zmotoryzowani mają
bardzo prosty i dogodny
dojazd tak zwaną trasą katowicką.
Początki zamku sięgają
średniowiecza, a jego obecny kształt pochodzi z połowy XIX wieku. W murach
zamku mieści się Biblioteka
Kórnicka PAN oraz muzeum
z wieloma unikatowymi
eksponatami, między innymi meble różnych stylów i
epok, obrazy mistrzów polskich i europejskich, rzeźby,
kolekcje
numizmatyczne,
militaria polskie i wschodnie, wyroby rzemiosła artystycznego z porcelany i
srebra oraz zbiory etnograﬁczne i przyrodnicze z Australii i Oceanii.
Jak głosi legenda, nocami po parku i zamkowych
komnatach przechadza się
Teoﬁlia z Działyńskich zwana Białą Damą. (od koloru
sukni na jedynym jej portrecie). My byliśmy w Kórniku
w niedzielne przedpołudnie
i dlatego nie dane nam było
spotkać się z Panią zamku,
a raczej jej duchem.
Mimo tego, kórnicki zamek i tak może zachwycić.
Najbardziej podobała się
nam Sala Mauretańa. Jest
ona największą i niewątpliwie najbardziej rozsławioną
komnatą na zamku kórnickim.
Podzielono ją na trzy mniejsze
części, z których każda wykonana jest w innym stylu. Są tu
nawiązania do średniowiecznej architektury arabskiej, jak
i formy inspirowane angielską
sztuką gotycką. W sali wystawiono ogromną liczbę bezcennych eksponatów, między
innymi oryginalne zbroje rycerskie i husarskie, polską oraz
wschodnią broń białą, kusze
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NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA POWIATU POZNAŃSKIEGO I WIELKOPOLSKI

(12)

Znane i nieznane

Malownicza fosa.
Każdy, kto odwiedzi kórnickie arboretum w drugiej
połowie kwietnia lub w
maju, będzie mógł podziwiać przepięknie kwitnące

Neogotycki zamek w Kórniku.
z Kruszwicy w XI stuleciu. W
części wschodniej komnaty
zobaczyć można między innymi XIV-wieczny dyptyk francuski z kości słoniowej ze sceną
Koronacji Trzech Króli. Są tu
też XV-wieczne księgi religijne,
romańskie naczynia na wodę i
ciosy kamienne z twarzami
pogańskich demonów.

FOT. (4X) LECH MROCZKOWSKI

myśliwskie, ozdobne rzędy
końskie, laski marszałkowskie,
ozdobne zastawy stołowe,
XVIII-wieczne kolekcje porcelany miśnieńskiej i inne. W gablotach eksponowane są przedmioty odziedziczone przez
Działyńskich po przodkach:
puchary, wyroby złotnicze i
najstarszy wystawiony tu zabytek: medalionik z wizerunkiem
św. Piotra, będący zapewne
ogniwem łańcucha noszonego
przez opata benedyktyńskiego

Zamek otacza wspaniałe
Arboretum. Liczy ono około 3 tysiące gatunków i odmian drzew i krzewów i jest

Drzewo genealogiczne rodu Działyńskich.
jednym z największych w
Europie Środkowej parków
dendrologicznych.
Wiele
okazów, często o imponujących rozmiarach, ma dzisiaj
130-180 lat, najstarsze rosnące drzewa to około trzystuletnie lipy drobnolistne.

Sala mauretańska.

Arboretum jest częścią Instytutu Dendrologii Polskiej
Akademii Nauk. W jednej z
najstarszych budowli parkowych znajduje się Muzeum
Dendrologiczne.

magnolie. Ich niezwykła kolekcja znana jest w całym
kraju.
Niepełnosprawni, którzy
wybiorą się do Kórnika,
dzięki windom i znakomitemu przystosowaniu całego
terenu, bez większych trudności zwiedzą pałac i Arboretum. Gorąco zachęcamy
do takiej wycieczki.

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI
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M

oja córeczka Zuzia Różyńska urodziła się zdrowa 10
marca 2008 roku w Kowalewie
Pomorskim. W sierpniu 2008,
gdy Zuzia miała 5 miesięcy,
zachorowała, jej oczy zaatakowała choroba nowotworowa. Nic na to wcześniej nie
wskazywało, tylko jedno oczko
niegroźnie nam uciekało, po
chrzcinach jednak pojawiły się
pierwsze zmiany, które zauważyła nasza lekarz pediatra na
kolejnej wizycie.
Dostałyśmy skierowanie do
okulisty, który z kolei skierował
nas na dalsze badania. W końcu
16 września 2008 podczas wizyty w Centrum Zdrowia Dziecka
w warszawskim Międzylesiu
usłyszeliśmy diagnozę: RETINOBLASTOMA, czyli siatkówczak.
Jest to nowotwór złośliwy, postać
obuoczna. Nikt nie podejrzewał,
że Zuzia nie widzi... przecież
urodziła się zdrowa. Zawalił mi
się cały świat.
W marcu Zuzia skończy zaledwie dwa latka, a jest już po
6 cyklach chemioterapii, które
tylko w małym stopniu zahamowały chorobę. Jest też po
zmienionej chemii 6-dniowej,
która pomogła zahamować
chorobę, ale tylko na pół roku .
Miała już dwukrotnie zakładane i zdejmowane dojście centralne Broviac. Niestety, choroba się nie cofa – latem 2009 w
oczku Małej Niuni pojawiły się
dwa nowe, aktywne guzy, które
powodują błyskawiczny rozwój choroby . Lekarze podjęli
decyzje o operacji wszczepienia płytki radioaktywnej – miało to miejsce w sierpniu 2009.
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Ratujmy życie
małej Zuzi
Zuzanna dzielnie przeszła cała
operacje wszczepienia, a potem zdjęcia tej płytki.
Niestety, choroba nie ustępuje, lewe oko jest całe zajęte
przez guza z licznymi zwapnieniami i Zuzia na nie już nie
widzi. Drugie, prawe oczko to
tylko 50% widoczności. Moja
córeczka coraz bardziej pogrąża się w ciemności. Jestem
zrozpaczona i proszę wszystkich Ludzi Dobrego Serca o
pomoc. W Polsce powoli wyczerpują się możliwości leczenia mojej Zuzieńki, w grudniu
2009 Zuzia miała jeszcze robioną przeźreniczną laserowa
terapię w Centrum Zdrowia
Dziecka w Międzylesiu. W lutym byliśmy tam na kontroli
– guzy, jak na razie, są nieaktywne, jednak lekarz wykonujący badanie stwierdził, że w
prawym oku „coś” urosło. Co?
Nie wiadomo. Trzeba czasu, by
stwierdzić, co nowego pojawiło się w oczku mojej córeczki,
gdyż sprzęt dostępny w tym
szpitalu nie wystarcza, aby to
„coś” rozpoznać. Dlatego zależy mi ogromnie, żeby skonsultować Zuzię w Essen i ewentualnie leczyć ją tam dalej.

niestety, dla nas ogromny, gdyż
sama wychowuję obydwie córki i utrzymuję się tylko z zasiłków z opieki społecznej (łącznie 890 zł.). Nie mogę podjąć w
tej chwili żadnej pracy zarobkowej ze względu na chorobę
Zuzi i konieczność troskliwej
opieki nad nią.

W związku z tym proszę
wszystkich dobrych ludzi o
pomoc dla mojej córeczki Zuzanki. Każda złotówka jest
dla niej w tej chwili bezcenna.
Mamy już wyznaczony termin
konsultacji w Klinice w Essen. Lekarze stamtąd planują
dwa dni konsultacji, ale może
się okazać, że będzie trzeba
wykonać jakieś dodatkowe
badania. W tej chwili nie możemy tego przewidzieć. Koszt
tej konsultacji to 150 euro bez
kosztów transportu i noclegu.
Koszt jednego noclegu w hotelu przyszpitalnym to 20 euro.
Koszt być może niewielki,

Zuzia ma subkonto w Caritas Diecezji Toruńskiej z
siedzibą w Toruniu, błagam
wszystkich ludzi dobrej woli
o jakąkolwiek pomoc, Zuzia
musi żyć i widzieć, nie pozwólcie, by brak pieniędzy decydował o życiu mojej córeczki, proszę.

MAMA
TORUŃSKIE CENTRUM
CARITAS
im. Błogosławionej
Marii Karłowskiej
ul. Szosa Bydgoska 1a
87-100 TORUŃ
nr subkonta
94 1020 5011 0000 9702 0012
9601
koniecznie z dopiskiem
„DLA ZUZANNY ROŻYŃSKIEJ”

Dajmy Kasi szansę

K

atarzyna Krupa. Data urodzenia: 20 czerwiec 2000
Schorzenia: przepuklina oponowo-rdzeniowa, pęcherz neurogenny, wodogłowie, niedowład
kończyn dolnych, zwichnięcie
stawu biodrowego, stopy szpotawe.
Od pierwszego dnia życia Ka-

sia jest leczona, przeszła wiele
operacji i zabiegów ratujących i
usprawniających życie.
Jest pogodnym dzieckiem,
radosnym, chciałaby chodzić
i biegać tak jak inne dzieci. Ze
względu na niedowład kończyn
dolnych i przykurcze (przy porodzie i dwa razy podczas rehabilitacji miała złamaną kość
udową , przeszła operację stawu
biodrowego i z tych powodów
długie miesiące przebywała w
gipsie – co spowodowało przykurcze) nie może chodzić samodzielnie. Kasia obecnie porusza
się przy balkoniku. Kiedy jej to
nie wychodzi, płacze i krzyczy –
nie mogę, nie mogę!
Obecnie uczęszcza do drugiej

klasy szkoły podstawowej i nadspodziewanie dobrze sobie radzi, jest szczęśliwa że przebywa
wśród dzieci .
Jest dowożona do szkoły gminnym minibusem. Są jednak duże
trudności z zejściem z domu do
tego pojazdu, gdyż mieszkanie
jest usytuowane na półpiętrze –
znosi ją ojciec lub dziadek, ale
już nie dają sobie rady. Z tego
powodu konieczna jest winda –
mogłaby wtedy sama zejść przy
balkoniku lub zjechać wózkiem.
Koszt budowy jest jednak tak
ogromny (około 70 tysięcy złotych), że rodziców absolutnie na
to nie stać. Kosztowna jest także
rehabilitacja. Rodzice zwracają
się więc o pomoc do ludzi dobrej
woli, bo bez windy i rehabilitacji

ich dziecko będzie uwięzione,
bez możliwości nauki.
Dajmy Kasi szansę na radosne
dzieciństwo i w miarę normalne
życie. Za okazaną pomoc z góry
dziękujemy.
Więcej na stronie: www.kasiakrupa.smyki.pl
Wpłaty prosimy kierować na
konto:
Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”
nr kont: Bank Pekao S.A.
I O/Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321
9362
tytułem: darowizna
na leczenie i rehabilitację
Krupa Katarzyna nr 1293.
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Co widzi noworodek?
R

odzice nachylający się nad
łóżeczkiem swojego nowo
narodzonego dziecka są zazwyczaj szczęśliwi. Przyglądają się każdemu szczegółowi jego twarzyczki, starają się
odgadnąć, po którym z nich
odziedziczyło rysunek brwi,
wykrój oczu, kształt uszu.
Co do nosa, to nie doszukują
się podobieństwa, są bowiem
przekonani, że nosek wkrótce przestanie być przymarszczoną kluseczką. Natomiast
cieszą się, gdy noworodek ma
wyraźny kolor włosów i nieraz
są rozczarowani, kiedy włoski zmienią swój kolor. Ja też
to przeżyłam: mój synek urodził się z czarną czuprynką,
a potem stał się blondynem.
Zazwyczaj tylko wtedy, gdy
zarówno noworodek, jak i jego
tata, są łysi – mama oświadcza, że jest tak „po tacie”.
Również kolor oczu noworodka może się zmienić,
początkowo jest granatowy,
a dopiero później ich kolor
ustala się na całe życie. Oczy
noworodka działają na rodziców magicznie. Zdarza się, że
rodzice mówią: „on się w nas
tak wpatruje, jakby nas rozpoznawał”; „kiedy patrzę w jego
oczy, odczuwam metaﬁzyczny dreszcz”; „patrzy, jakby nas
oceniał. Może myśli sobie: do
jakich traﬁłem rodziców?”
Rodzice przyglądając się
maleństwu, nieraz zadają sobie pytanie: „czy ono nas widzi?”, „co ono widzi?”, „czy w
ogóle widzi?”
Noworodki widzą. Nietrudno
zauważyć, że odwracają głowę
w kierunku źródła światła, na
przykład okna. W ciemności
szeroko otwierają oczy, a zamykają je przy ostrym świetle.
Na co lubią patrzeć? Od

urodzenia dzieci lubią patrzeć
na to, co się porusza. Noworodki lubią także patrzeć na
to, co układa się w jakiś wzór,
na przykład wolą patrzeć na
rysunek koła, niż na równo
zarysowaną
powierzchnię.
Wprawdzie ostrość wzroku
noworodka nie jest duża, toteż twarze rodziców widzi
jakby zamglone, jednak z każdym miesiącem widzi ostrzej
i w wieku 6 miesięcy ostrość
wzroku niemowlęcia jest już
całkiem dobra, a w wieku 12
miesięcy jest taka, jak u osoby
dorosłej.
Czy noworodki widzą kolory? Tak, badania wykazały, że potraﬁą odróżnić kolor
czerwony od zielonego, a w
wieku około dwóch miesięcy
także inne kolory, przy czym
3-miesięczne niemowlaki zdecydowanie wolą kolor żółty i
czerwony niż niebieski i zielony. Pewien tata powiedział: „on
lubi kolor słońca i czerwonego
wina, to po mnie”.
Wraz z wiekiem niemowlęta
wolą obrazy zawierające coraz
większą liczbę szczegółów.
Jednakże ich aktywność wzrokowa nie jest przypadkowa, ale
została tak „zaprogramowana”, aby służyła radzeniu sobie
w tym tak bardzo skomplikowanym, pełnym szczegółów
świecie. Dlatego niemowlęta
spostrzegają przede wszystkim to, co dla nich ważne (np.
butelkę z pokarmem), potraﬁą
też ujmować pewne całości.
Na przykład nie spostrzegają twarzy matki czy ojca jako
istniejących obok siebie elementów: tu brwi, tam oczy, a
tu nos, usta, uszy. Bowiem już
między pierwszym a trzecim
miesiącem życia niemowlę potraﬁ te elementy złożyć w jedną całość.

Zjawisko
spostrzegania
przez niemowlę ludzkiej twarzy jest fascynujące: już w wieku dwóch miesięcy niemowlę
patrzy dłużej na taki układ elementów na rysunku, jaki jest
charakterystyczny dla twarzy.
Przy tym najpierw jego uwagę
przyciąga miejsce, gdzie narysowane są oczy, następnie
spostrzega łącznie oczy i nos,
a potem oczy, nos i usta.
W wypadku żywej twarzy
dziecko w wieku pięciu tygodni
patrzy najpierw na jej brzegi,
to jest tam, gdzie skóra styka
się z włosami lub z ubraniem.
Tak więc szuka kontrastów.
Jednak już starsze o dwa tygodnie niemowlaki z zainteresowaniem patrzą na wewnętrzne
elementy twarzy, szczególnie
na oczy. Nawet wówczas, gdy
dorosły mówi do dziecka - ono
nadal wpatruje się w jego oczy,
a nie w usta.
Co szczególnie ciekawe: im
wyraźniejszy jest uśmiech na
twarzy dorosłego, tym dłużej
dziecko na tę twarz patrzy. I
w ogóle dzieci chętniej patrzą
na ludzi, niż na przedmioty, co
wykazano w licznych eksperymentach. Na przykład udowodniono, że już 3-miesięczne
dzieci żywiej reagują na ruchy
światła wywołane przez osobę
(gdy przymocowano do niej
lampeczki), niż kiedy obserwują mechaniczne poruszanie się lampeczek. Uznano,
że świadczy to o wrażliwości
niemowlęcia na naturalny, biologiczny ruch, jakim jest ruch
człowieka.
Jednakże już w pierwszym
półroczu niemowlęta zaczynają być także wrażliwe na cechy
przedmiotów i z zainteresowaniem obserwują, co można
zrobić z przedmiotami. Szcze-

gólnie interesuje je zgniatanie
i wydają się być tym bardzo
zdziwione. Jakże to tak: jest arkusz papieru, a nagle staje się
jakby kulą? „Patrzą, patrzą i nie
mogą uwierzyć” – powiedział
jeden z eksperymentatorów.
Stopniowo niemowlęta stają się też wrażliwe na właściwości określające odległość,
w wieku około 2-3 miesięcy
zaczynają dostrzegać głębię.
Jednak strach przed głębią
rozwija się dopiero wtedy,
gdy zaczynają raczkować. Na
przykładzie tym dobrze widać,
jak mądrze przebiega rozwój
dziecka: gdy możliwe jest zagrożenie, bo może np. spaść ze
schodów, wówczas pojawia się
reakcja strachu.
Już w pierwszym półroczu
życia niemowlęta organizują
wzrokowo przestrzeń wokół
siebie, są też zdolne do stwierdzenia, że na przedmioty można patrzeć z różnych stron,
a także potraﬁą dostrzegać
stałość ich wielkości, kształtu, jasności czy barwy. Wiele
trudu i pomysłowości kosztowały eksperymentatorów te
ustalenia, za co niemowlęta
odwdzięczyły się hojnie, odkrywając niektóre z tajemnic
swojego rozwoju. Rozwoju
mądrego, a zarazem pełnego
radości życia: bo o czym innym może świadczyć to, że
niemowlęta tak chętnie wpatrują się w uśmiech rodziców?
W ich oczy?
Jeżeli sądzimy, że oczy są
zwierciadłem duszy, to niemowlęta z zaciekawieniem
wpatrują się w dusze swoich
rodziców.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ”

Radio osób niepełnosprawnych
C

aritas Polska uruchomiło
nowy projekt – internetowe radio IN, które skupia osoby z ograniczoną sprawnością.
Inicjatywa zrodziła się w Caritas Archidiecezji Bydgoskiej
w trakcie realizacji projektu
„Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy”.
W ten sposób osoby z niepeł-

nosprawnością wyrażają swoja
aktywność społeczną poprzez
internetowe radio.
Radio IN rozpoczęło działalność w czwartek 8 kwietnia.
Prezentowane są materiały o
tematyce społecznej i kulturalnej. Audycjom towarzyszy
muzyka – od klasyki po znane

przeboje popowe i rockowe. Celem radia IN jest przełamywanie
stereotypów dotyczących osób
z różnego rodzaju ograniczeniami i dysfunkcjami, prezentacja
autentycznych przeżyć myśli i
świata osób z niepełnosprawnościami oraz ich aktywizacja
społeczno-zawodowa.

Wszystkie osoby zaangażowane w projekt internetowego
radia IN, który koordynuje Caritas Polska, pracują jako wolontariusze.
Bliższe informacje: www.caritas.org.pl

KAROLINA KASPRZAK
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Zrozumieć
Chrońmy nasze
świat Braillem zdrowie
7 KWIETNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

W

odpowiedzi na potrzeby
osób niewidomych i słabowidzących Międzynarodowa
Organizacja Orbis skoncentrowana na zapobieganiu i leczeniu chorób oczu w krajach
rozwijających się zainicjowała
na przełomie stycznia i lutego
akcję, której celem było zwrócenie uwagi na problemy ludzi
z dysfunkcjami narządu wzroku.
Chodziło też m.in. o uczulenie mieszkańców Hong Kongu
na problem wykluczenia z życia
publicznego osób niewidomych i
słabowidzących w wyniku braku
dostępu do informacji o wydarzeniach w otaczającym świecie.
Elementem kampanii były plakaty brajlowskie, przedstawiające
portrety znanych ludzi ze świata
polityki i sportu, rozwieszane na
ulicach i przystankach autobusowych. Obrazy wykonane zostały za pomocą uwypukleń złożonych z liter i znaków alfabetu

S

iano, słoma, bibuły, kora i
gałęzie drzew, zasuszone
trawy i kwiaty są materiałami,
z których w Zakładzie Aktywności Zawodowej powstają
niebanalne stroiki, ozdoby
świąteczne, zabawne gadżety,
a także przedmioty użytkowe.
Szczególnie kolorowo robi się
u nas w okresie świąt Bożego
Narodzenia i Wielkanocy. Wtedy
półki na zmianę zapełniają się
ozdobami w postaci mikołajów,
bałwanków, reniferów, choinek,

Braille’a. Hasło przedsięwzięcia
brzmiało: „Help them see what’s
happening” („Pozwólmy im zobaczyć, co się dzieje”).
Międzynarodowa Organizacja
Orbis utworzona została w 1982
roku. Od samego początku istnienia pomaga zmieniać rzeczywistość milionów ludzi na całym
świecie. Oddział w Hong Kongu
realizuje specjalne programy leczenia i rehabilitacji w Bangladeszu, Chinach, Etiopii, Indiach
oraz w Wietnamie. Dysponuje
specjalistycznymi samolotami,
dzięki którym organizuje tak
zwane „latające szpitale”, pomagając i edukując społeczeństwa
ubogie w specjalistyczną opiekę
medyczną.
Bliższe informacje można
znaleźć na stronie internetowej
www.kampaniespoleczne.pl

KAROLINA KASPRZAK

D

obry stan zdrowia jest konieczny do aktywnego życia, pracy i pełnienia ról społecznych. Nasze samopoczucie
ma znaczący wpływ na szereg
istotnych spraw. Ale czym tak
naprawdę jest zdrowie?
Wyczerpującej
odpowiedzi
na to pytanie udziela deﬁnicja
Światowej Organizacji Zdrowia
(World Health Organization):
„Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnej
sprawności, ale także stan pełnego, ﬁzycznego, intelektualnego i społecznego dobrostanu”.
Obchodzony corocznie 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Pierwsze
Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia w 1948
roku, a jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na najbardziej zaniedbane problemy
zdrowia światowego.
Światowy Dzień Zdrowia jest

obchodzony każdego roku pod
innym hasłem. Tegoroczne obchody koncentrowały się wokół
problemów zdrowotnych wynikających z urbanizacji świata,
a myślą przewodnią było „Człowiek i miasto”. Akcja przeprowadzana w 1300 miastach na całym
świecie ma na celu wypromowanie inicjatyw zmierzających
ku poprawie stanu zdrowia ludności poprzez działania takie
jak: zwiększenie dostępu do
różnorodnych form aktywności
psychoﬁzycznej, poprawę warunków bytowych mieszkańców
miast, planowanie urbanistyczne skupione na wzmocnieniu
bezpieczeństwa, zabezpieczanie miast i mieszkańców przed
potencjalnymi kataklizmami i
innymi sytuacjami kryzysowymi
oraz zwiększenie świadomości
społecznej.

KAROLINA KASPRZAK

Palmy, kurczątka,
pisanki
bombek albo kurczaczków, kaczuszek, baranków, palm, pisanek i jaskrawych kwiatów.
Pozyskanie tanich materia-

łów nie jest proste, ale się opłaci. Ostatnio w ZAZ-ie powstało
kilka zabawnych wzorów ozdób
ze sklejki i odpadów drewna.
Przed świętami Bożego Narodzenia powstała seria drewnianych aniołków, a przed Wielkanocą kolorowe palmy oraz
ozdoby ze sklejki. Przed wio-

sennym sezonem kwiatowym
powstają z cienkich listewek
osłonki na doniczki.
Wiele z tych przedmiotów
zdobi domy i ogrody nabywców.
To cieszy pracowników i inspiruje nowe pomysły.

MAGDALENA KRYTKOWSKA
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zymuś nigdy nie ujrzy
najbliższych, ale ma
szansę ich usłyszeć. Czy
znajdzie się ktoś, kto pomoże małemu Szymusiowi?
Szymuś to kochany i cudowny pięcioletni chłopiec,
który urodził się za wcześnie.
Dlatego wystąpiło u niego
wodogłowie, zanik mózgu,
plastyczność rączek i nóżek,
padaczka. Szymuś nie widzi i
nie słyszy…
Każdego dnia mama Szymusia wraz z rodziną robi
wszystko, aby polepszyć jakość jego życia, pokonać
przeszkody, dać jak najwięcej
miłości i ciepła, bo Szymuś
bardzo tego potrzebuje…

Szymuś nie widzi
i nie słyszy
Pomóżmy!

Mama Szymusia pamięta
dzień, w którym dowiedziała
się, że jest w ciąży. Pamięta chwilę, gdy poczuła jego
pierwsze ruchy. Jak powiedziano jej, że będzie chłopcem, to miał już swoje imię.
Pamięta jak do niego mówiła
– Szymonku. Ile było radości! Pamięta jak pierwszy raz
usłyszała bicie jego serduszka. Łzy płynęły po policzkach… łzy szczęścia!
Szymonek jest wcześniakiem urodzonym siłami natury w Jarocinie, z masą ciała
1670g, Apgar 5 pkt., który w
pierwszej dobie życia został
przekazany do Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii
Noworodków w Kaliszu z powodu wcześniactwa i niewydolności oddechowej. Stan
w chwili przyjęcia był ciężki:
mechanicznie wentylowany
na wysokich parametrach respiratora, widoczne rozległe
wylewy krwawe podskórne
na całej głowie skóry owłosionej oraz twarzy aż po górną wargę, tkanka podskórna
całego ciała obrzęknięta.
Przeprowadzono mechaniczną wentylację, podłączono do respiratora i wykona-
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no rtg płuc, zrobiono szereg
badań. Po zakończonym leczeniu Szymusia wypisano
do domu z licznymi zaleceniami w stanie ogólnym dobrym z rozpoznaniem: zespół zaburzeń oddychania,
niewydolność
oddechowa,
zamartwica, czterokomorowe
wodogłowie, zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, posocznica, drgawki noworodka, niedokrwistość, martwicze zapalenie jelit, padaczka.
Mama Szymusia płakała tylko raz. Właśnie wtedy, gdy był
malutki i walczył o życie. Potem odnalazła w sobie wielką
siłę, by walczyć. Na początku o każdy oddech, potem o
uśmiech… Ta walka trwa już

pięć lat, choć niektórzy nie
dawali Szymusiowi szans.
A mama nauczyła Szymusia jeść łyżeczką. Lekarze nie
mogli się nadziwić, jak tego
dokonała! Starszy brat podarował mu ostatnio pieska labradora, który od razu skradł
serce chłopca. Szymuś jest
otoczony wielką miłością i
troską najbliższych, ale na
co dzień potrzebuje intensywnej terapii i leczenia. Są
to ogromne koszty, którym
sprostać jest bardzo ciężko.
Mama poświęciła się całkowicie Szymusiowi. Pracuje
tylko tata, a jest jeszcze starszy brat, który studiuje…
Lekarze twierdzili, że Szy-

muś nie będzie nigdy słyszał,
ale ostatnio rodzice traﬁli do
specjalistów, którzy zrobili
szczegółowe badania i okazało się, że są ogromne szanse na to, aby Szymuś mógł
usłyszeć głos mamy, najbliższych… Mowa oczywiście o
implancie, który w tej sytuacji jest niezbędny. Niestety
wszystko wiąże się z kosztami. Szymuś jeździ na wizyty i
badania kontrolne do Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
w Warszawie. To pół Polski
do przejechania… Rodzice
zrobią wszystko, aby pomóc
synkowi. Dlatego za pośrednictwem „Filantropa” proszą
o pomoc. Liczy się każda
złotówka! Jeżeli nie możesz
pomóc, to prosimy: opowiedz
o Szymusiu znajomym, może
oni pomogą!
Szymuś jest niewidomy.
Nigdy nie ujrzy najbliższych,
ale ma szansę ich usłyszeć.
Nie pozwólmy odebrać nadziei rodzicom.
Wpłat należy dokonać
na FUNDACJĘ POMOCY
OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM
„FILANTROP”
BZ WBK S.A VI O/POZNAN
28-1090-1362-0000-0001
-0665-8259
z dopiskiem
„dla Szymonka”.

JULIA RZEPKA

20 lat w służbie ludziom
C

aritas to jedna z największych organizacji dobroczynnych posiadająca oddziały w większości miast Polski.
Jej działania rozpowszechnione zostały na początku XX
wieku i trwają do dnia dzisiejszego. W województwie wielkopolskim Caritas pomaga
osobom chorym, z niepełno-

sprawnościami, zagrożonym
ubóstwem i marginalizacją
społeczną.
12 marca 1990 roku Arcybiskup Poznański, po wcześniejszej likwidacji przez władze
komunistyczne, powołał ponownie do istnienia Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W tym
roku organizacja ta obchodzi

20-lecie swojej działalności.
Uroczystości związane z tym
wydarzeniem zaplanowano na
10 kwietnia. Liczna grupa pracowników i przyjaciół Caritasu
zebrała się o godz. 10.30 na
mszy świętej w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Poznaniu na Osiedlu Jana III Sobieskiego, której przewodniczył

Metropolita Poznański ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki.
Dalsze obchody w godzinach
popołudniowych:
uroczysta
gala w Auli UAM i koncert okolicznościowy, zostały odwołane
z powodu tragicznej katastrofy
samolotu prezydenckiego.

KAROLINA KASPRZAK
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aj – najpiękniejszy miesiąc. Świat rozbłyska tysiącami barw, kwiaty kwitną
jak już nigdy potem, a ludzie
są bardziej życzliwi i uśmiechają się do siebie. Magię maja
wprost trudno wyrazić.
Gdyby to zależało od nas,
nazwalibyśmy maj miesiącem
serca. Ale to nie tylko miesiąc
zakochanych. W maju przypada
też Dzień Matki
W kolejnym odcinku naszego
cyklu proponujemy Wam wykonanie bukieciku róż dla naszych
mam i ukochanych. To nie jest
trudne. A jeśli jeszcze w naszą
pracę włożymy kochające serce,
to efekt gwarantowany.
Materiały: Kolorowa krepa.
Wykonanie: Z kawałków kolorowej krepy (paski 5 cm x 1 cm)
formujemy pączki róż. Paski zwijamy dookoła tak, aby powstał
pączek. Następnie kolorem zielonym z krepy formujemy łodyżki
o długości około 15 cm, których
końce łączymy z uprzednio zrobionymi pączkami. Tak wykonany bukiecik wiążemy pośrodku
elementem dekoracyjnym, na
przykład wstążką. Ten bukiecik
oczaruje nasze mamy.

EWELINA WĘGLEWSKA
LECH MROCZKOWSKI

P

aństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza ósmą edycję ogólnopolskiego konkursu
plastycznego dla osób z niepełnosprawnościami, którego temat brzmi: „Cztery pory roku”.
Celem konkursu jest popularyzacja twórczości artystycznej
osób z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej,
Środowiskowych Domów Samopomocy oraz mieszkańców
Domów Pomocy Społecznej
Dla Osób Niepełnosprawnych.
Tegoroczna edycja konkursu
składa się z dwóch etapów – wojewódzkiego i ogólnopolskiego.
Prace konkursowe zgłaszają

MAJ 2010

Śpiewanie to moja pasja
Z HALINĄ BENEDYK rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI
– Często Pani koncertuje.
Jak Pani odbiera reakcje publiczności?
– Więcej pracy, koncertów
dla dzieci, mam w okresie letnim oraz zimowym. Śpiewam
też dla dorosłych, z bardzo różych okazji. Bez publiczności
nie ma koncertu, reakcja ludzi
którzy mnie słuchają nadaje
sens mojej pracy.
– Dzieli się Pani swoim talentem z osobami niepełnosprawnymi?
– Wszystko zaczęło się od
spotkania wyjątkowych ludzi
w Stowarzyszeniu Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka w Swarzędzu.
To właśnie tam po raz pierwszy
spotkałam, poznałam, i odczułam bliskość i ciepło osób niepełnosprawnych. Moja praca
daje im chwile przyjemności, i
one dają mi to odczuć.
– Działa Pani w organizacjach pomocowych?
– Od kilku lat jestem członkinią Lions Clubu Poznań
Patria i tam pracuję w grupie
wspaniałych kobiet, organizując wspólnie z nimi różnego typu akcje i koncerty, z
których dochody przeznaczamy na rzecz osób potrzebujących.
– Często uświetnia Pani
swoim śpiewem koncerty
charytatywne…
– Tak, śpiewałam w wielu
takich koncertach, czasami w
bardzo odległych miejscach
Polski. Przyjaciół mam w Sto-

warzyszeniu w Swarzędzu
oraz w Odolanowie, na zawsze połączyła nas piosenka
„Wiara, nadzieja, miłość”.
– Jak się Pani czuła jako
nominowana w plebiscycie „Wyzwanie” w kategorii
„Człowiek wielkiego serca”?
– To była duża przyjemność.
Pierwsze wzruszenie poczułam, gdy przyszedł do mnie
list z zawiadomieniem, że
młodzież ze Stowarzyszenia
w Swarzędzu zgłosiła mnie do
tego plebiscytu. Młodzi ludzie
opisywali tam moją osobę.
Płakałam ze wzruszenia jak
mała dziewczynka. To było
fantastyczne uczucie.

– Koncertuje Pani z osobami niepełnosprawnymi?
– Tak, to są koncerty z moimi młodszymi kolegami, piosenkarzami.
– Głównie śpiewa Pani
piosenki dla dzieci. Dlaczego właśnie ten repertuar?
– Taki scenariusz ułożyło samo życie. Publiczność
mała, tak jak i dorosła, daje
mi dużo satysfakcji.
– Śpiewanie to Pani pasja
i zawód. A jaka jest Halinka Benedyk prywatnie, w
domu?
– Bardzo podobna jak na
scenie, choć czasami lubię
się schować przed całym
światem.
– Dalsze Pani plany artystyczne…
– Moja piosenka „Mamy po
20 lat” niebawem zaistnieje
w aranżacji klubowej, natomiast w maju nagrywam
w nowej wersji „Frontiere”
z Marco Antonellim, włoskim piosenkarzem, z którym na festiwalu w Sopocie
zdobyliśmy trzecia nagrodę
w konkursie międzynarodowym. Polacy tę piosenkę
pokochali. Marco odwiedził
mnie w Poznaniu, spotkanie
było wzruszające, a wspólny śpiew przyjemnością.
Pozdrawiam gorąco czytelników „Filantropa”, do zobaczenia na koncertach!
– Dziękuję za rozmowę.

Sztuka na każdą
porę roku
bezpośrednio placówki. Każda
z nich może nadesłać maksymalnie osiem prac, po dwie w
kategoriach: malarstwo i witraż,
graﬁka i rysunek, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i
aplikacja.
Autorzy prac, które zostaną
wyłonione podczas eliminacji
wojewódzkich, otrzymają pa-

miątkowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe. W etapie ogólnopolskim zaś przewidziane są nagrody pieniężne: I miejsce – 6 tys. zł.,
II miejsce – 5 tys. zł., III miejsce- 4
tys. zł., wyróżnienie – 3 tys. zł.

Prace należy nadsyłać pocztą
na adresy wojewódzkich oddziałów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w nieprzekraczalnym
terminie do 20 maja 2010 roku.

Kwoty te zostaną przekazane
na konta bankowe placówek,
które nadesłały nagrodzone
dzieła.

Bliższe informacje:
pfron.org.pl

www.
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a Dziedzińcu Sztuki Starego Browaru w Poznaniu
przez cały kwiecień mogliśmy
oglądać wystawę fotograﬁczną „Ludzie Stadionu”, zorganizowaną przez Spółkę Euro
Poznań 2012. Na 36 zdjęciach
uwieczniono budowniczych
i gości stadionu miejskiego przy Bułgarskiej. Zdjęcia
zostały zlicytowane dzięki
uprzejmośći serwisu aukcyjnego Allegro.pl, a dochód z
ich sprzedaży przekazano na
rzecz Domu Dziecka nr. 1 w
Poznaniu.
– Data rozpoczęcia wystawy nie jest przypadkowa – powiedział prezydent Poznania
Ryszard Grobelny, otwierając
wernisaż tej niecodziennej
ekspozycji w Wielki Czwartek.
– Od 1 kwietnia bowiem 2010
roku do Euro 2012 zostanie jedynie 800 dni. Prezentowane
zdjęcia to w większości dzieła
amatorów pasjonujących się
modernizacją poznańskiego
stadionu miejskiego. Wykonane są bez specjalnej aranżacji, bez przygotowania, często
przypadkowo. I o takie zdjęcia
właśnie nam chodziło: aby nie
były wykonane przez profesjonalistów, lecz przez amatorów.
Stadion to ludzie, ludzie to
emocje, a emocje to głos serca
– dodał prezydent
Piłkarz Poznańskiego Lecha
Bartosz Bosacki, który prowadził wernisaż wystawy “Ludzie
stadionu”, powiedział:
– Najważniejsze w tej incjatywie jest to, że dzięki niej
można komuś pomóc. Stadion
Miejski w Poznaniu to nie tylko
budowa. To przede wszystkim
ludzie. Ci, którzy ciężko pracują przy jego modernizacji, ci,
dla których on powstaje oraz
wszyscy, którzy śledzą z zaciekawieniem historię jednego z
ważniejszych obiektów w Pol-
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WYSTAWA I AUKCJA ZDJĘĆ NA RZECZ DOMU DZIECKA

„Ludzie Stadionu”
przed Euro 2012

Przemawia prezydent Poznania Ryszard Grobelny.
Z lewej Bartosz Bosacki.
sce. Wystawa pokazuje tych,
którzy pozostają „w cieniu”
wielkich dźwigów, ciężkich
kratownic, głośnych maszyn
i spektakularnych przedsięwzięć konstrukcyjnych, a są
istotnym ogniwem w całym
projekcie. Na zdjęciach można zobaczyć codzienną pracę
na placu budowy oraz niecodzienne wizyty gości na stadionie. Zbrojarz, operator dźwigu,
spawacz, rozbawione przedszkolaki, ważne osobistości,
goście, a także wierni kibice
poznańskiego klubu – wszyscy
razem „budują” arenę przy Bułgarskiej i nadają jej niezwykłe
znaczenie.

Po wernisażu ruszyła wspomniana internetowa licytacja na
portalu Allegro, która umożliwiła zakup wybranego zdjęcia z
podpisami prezydenta Poznania
Ryszarda Grobelnego oraz Ambasadorów Mistrzostw UEFA
EURO 2012 w Poznaniu – ojca
Jana Góry, Mezo i Bartosza Bosackiego. Dzięki temu poznański Dom Dziecka nr 1 otrzyma
z licytacji 36 zdjęć ponad 10
tysięcy złotych. Za te pieniądze dzieci będą mogły rozwijać
swoje sportowe pasje: pojadą na
narciarskie obozy zimowe, obozy nauki jazdy konnej, wezmą
udział w zajęciach z pływania,
koszykówki I siatkówki.
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„Wyzwania”
po raz szesnasty
W

tym roku już po raz szesnasty Poznański Ośrodek
Telewizji Poznań i program
„Wyzwanie” wyłonił Człowieka Roku 2009 Wśród Niepełnosprawnych i Człowieka
Wielkiego Serca, czyli osoby
działającej na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wyboru spośród wielu kandydatów, zgłoszonych z Poznania i
Wielkopolski, dokonała kapituła
konkursowa, złożona z laureatów poprzednich piętnastu edycji „Wyzwań”, a jej decyzję poznaliśmy podczas uroczystej gali
27 marca w studio TVP Poznań.
Kapituła, jak zawsze zresztą,
miała trudne zadanie, ponieważ wszyscy zgłoszeni w obu
kategoriach to ludzie wspaniali,
o ogromnych dokonaniach na
rzecz środowiska osób niepeł-

Barbara Wrzesińska
– Człowiek Roku 2009
Wśród Niepełnosprawnych.
nosprawnych. Wyłoniono najpierw „złotą dziesiątkę” nominowanych, a potem spośród nich tę
jedną jedyną osobę, która otrzymała statuetkę projektu Andrzeja Grzelachowskiego Agi.
Człowiekiem Roku 2009
Wśród Niepełnosprawnych wybrano i satuetką obdarowano
Barbarę Wrzesińską z Kalisza.
Od dziesięciu lat jest ona prezesem Stowarzyszenia Kaliskiego Klubu „Amazonki “. Siedem
lat temu zainicjowała „Kaliski
Marsz Życia i Nadziei”. Od tego
czasu impreza ta odbywa się
co roku. W czasie tych akcji
prowadzone są badania mammograﬁczne i USG. Laureatka
wywalczyła również dotację na
profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny, między innymi – aparat

Halina
Grzymisławska-Słowińska
– Człowiek Wielkiego Serca
roku 2009
najnowszej generacji do leczenia obrzęków limfatycznych rąk
po zabiegu amputacji piersi. Jest
inicjatorką utworzenia w Kaliszu oddziału onkologicznego. Jej
marzeniem jest zintegrowanie
wszystkich niepełnosprawnych
mieszkańców Kalisza. W tym
celu zamierza założyć Centrum
Integracyjne Stowarzyszeń Osób
Niepełnosprawnych”.
A oto nominowani w tej kategorii: Maciej Marcinkowski z
Leszna, Krystyna Frankowska
z Konina, Violetta Łodyga ze
Zbąszynia, Małgorzata Ławniczak z Poznania, Marek Pater
z Poznania, Beata Pacławska z
Turku, Krzysztof Paterka ze Swarzędza, Michał Wojciechowski
z Liskowa i Anna Górska z Koła.
Tytuł Człowieka Wielkiego
Serca, działającego na rzecz
osób niepełnosprawnych i pamiątkową, wspomnianą statuetkę zdobyła Halina Grzymisławska-Słowińska z Poznania. Jest
ona prezesem Stowarzyszenia
Na Tak, którym kieruje od siedemnastu lat. Swoją działalność
rozpoczęła od organizowania
opieki medycznej dla dzieci z zespołem Downa. Dziś Stowarzyszenie wspiera dzieci i dorosłych
z bardzo różnymi rodzajami
niepełnosprawności, podąża za
rozwojem podopiecznych, odpowiada na potrzeby wynikające
z ich dorastania i coraz większej
niezależności. Z inicjatywy Stowarzyszenia powstał popularny
portal pion.pl – miejsce wymiany
informacji i opinii.

Do zaszczytnego tytułu Człowieka Wielkiego Serca nominowano: Małgorzatę Halber z
Pobiedzisk, Hanne Maciejewską
z Poznania, Karola Włodarczyka
z Konina, Honoratę Hrobrowską
z Sierakowa, Wiesława Pawlaka z
Owińsk, Halinę Benedyk z Bugaju, Eunikę Lech z Poznania, Bogdana Maćkowiaka z Komornik i
Magdalenę Kajewską z Ostrowa
Wielkopolskiego.
Wszyscy nominowani z rąk
Prezydenta Poznania Ryszarda
Grobelnego, Marszałka Województwa
Wielkopolskiego
Marka Woźniaka i dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu Apolonii
Wojciechowskiej odebrali dyplomy i bukiety kwiatów – wraz ze
słowami najwyższego uznania.
Galę uświetniła swoim występem znana piosenkarka Halinka Benedyk, która razem z Julią
Kamińską zaśpiewała jedną ze
swoich piosenek. Wystąpili również soliści zespołu Targanescu:
Katarzyna Klebba i Paweł Paluch. Publiczność dopisała, były
łzy wzruszenia i radości.
Przypomnijmy, że pierwszym
Człowiekiem Roku Wśród Niepełnosprawnych wybrano szesnaście lat temu nieżyjącego już
Edwarda Niemczyka. Jako bardzo
młody człowiek stracił w wypadku ręce i wzrok. Mimo to ukończył studia i całe życie poświęcił
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Mówił, że niepełnosprawność nie musi być nieszczęściem
i to przekonanie stało się też
główną ideą autorów „Wyzwań”
– programu organizowanego na
antenie poznańskiej telewizji nieprzerwanie od 1994 roku.
Jego pomysłodawczynią i autorką jest Róża Wojta. Wraz z
Katarzyną Kmitą-Nowacką pokazuje ona w Poznańskiej Telewizji ludzi, którzy mimo swej
niepełnosprawności oraz ciągłej
walki z przeciwnościami nie tylko osiągają sukcesy, ale także
pomagają innym.
Pomyślmy już teraz, jakich
kandydatów zgłosić na laureatów siedemnastych „Wyzwań”,
które odbędą się już za rok
ROBERT STĘPIŃSKI.
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olny czas. Któż z nas posiada go w nadmiarze?
Ciągły pośpiech, zabieganie.
Jednakże znam grupę młodych ludzi, którzy nie wyobrażają sobie swojego tygodnia
bez zajęć w Akademii Wolnego Czasu. Ci młodzi ludzie są
uzdolnieni w różnych dziedzinach, ciekawi życia, otwarci
na świat, uśmiechnięci i upośledzeni umysłowo w stopniu
umiarkowanym.
Pracując w szkole specjalnej
każdego roku spotykamy się z
problemem, co dalej z naszymi uczniami po zakończeniu
edukacji szkolnej? Osoby lekko
niepełnosprawne intelektualnie, kończące specjalne klasy
zawodowe, kształcące w konkretnym zawodzie, mają pewne
szanse na znalezienie pracy. O
wiele trudniej znaleźć zajęcie
osobom z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną,
kończącym edukację szkolną
w klasach przysposabiających
do pracy. Lata pracy nauczycieli, starań, aby nasi absolwenci
byli jak najlepiej przygotowani
do życia w społeczeństwie, w
momencie ukończenia szkoły
przez naszych uczniów spotykają się z szarą rzeczywistością, w której na rynku pracy
niewiele jest ofert dla upośledzonych umysłowo, a w lokalnym środowisku brakuje miejsc
w warsztatach terapii zajęciowej i innych tego typu placówkach dziennego pobytu.
Absolwenci klas przysposabiających do pracy, głównie z
Zespołu Szkół Specjalnych nr
102 w Poznaniu, już cztery lata
temu znaleźli dla siebie miejsce, gdzie mogli zapomnieć o
prozie dnia codziennego. Założony przez panią Grażynę
Piosik, ówczesną wicedyrektor
w ZSS nr 102, Klub Absolwenta działał prężnie, pozyskując
nowych uczestników, którzy
chętnie przychodzili na zajęcia
artystyczne, kulinarne, kom-
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Akademia Wolnego
Czasu

puterowe, sportowe. Każdego
popołudnia budynek szkolny
ożywał na nowo wypełniony
głosami i śmiechem naszych
absolwentów. Duże zainteresowanie uczestników było impulsem do napisania projektu
w celu pozyskania funduszy
europejskich. W minionym
roku szkolnym wysiłku stworzenia projektu, który wpisany
będzie w ﬁnansowane przez
Unię Europejską struktury:
Kapitał Ludzki i Europejski
Fundusz Społeczny, podjęły
się nauczycielki z ZSS nr 102,
panie: Wioletta Dachtera, Monika Hohorek, Monika Pinkowska pod opieką merytoryczną i
przy dużym wsparciu pani dyrektor Grażyny Piosik. Dzięki
staraniom wymienionych wyżej osób osiągnęliśmy sukces
w postaci przyjęcia naszego
projektu. Doﬁnansowanie ze
środków Kapitału Ludzkiego i
Europejskiego Funduszu Społecznego dało pomysłodawcom
projektu szerokie spektrum
możliwości realizowania działań na rzecz absolwentów klas
przysposabiających do pracy.
Twórcy projektu ze swej strony
zapewnili prowadzenie zajęć
przez wykwaliﬁkowaną kadrę
pedagogiczną, a także doskonałą bazę lokalową w postaci
pomieszczeń w budynku szkoły
nr 102 przy ulicy Przełajowej w
Poznaniu. Natomiast ze strony
Unii Europejskiej otrzymaliśmy
fundusze pozwalające na realizację zajęć na bardzo wysokim
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rapeutycznych. W czwartym
roboczym tygodniu miesiąca
organizowana jest dla naszych
absolwentów wycieczka do
kina, teatru, muzeum, restauracji, kawiarni lub w inne ciekawe
miejsce. Udział w zajęciach jest
całkowicie bezpłatny.
Obecnie Akademia Wolnego Czasu funkcjonuje w ciągu bieżącego roku szkolnego
2009/2010. Skierowana jest do
osób, które po ukończeniu klas
przysposabiających do pracy nie znalazły sobie miejsca
na rynku zawodowym ani w
warsztatach terapii zajęciowej
lub w innych tego typu placówkach. Jednakże został już
stworzony projekt Akademii
Wolnego Czasu na nadchodzący rok szkolny 2010/2011. Zajęcia będą prowadzone na takim
samym poziomie, jak obecnie,
z tą zmianą, że zaproponujemy
je również osobom na co dzień
pracującym lub uczęszczającym do wszelkiego rodzaju placówek dla absolwentów klas
przysposabiających do pracy.
Dlatego już dziś zapraszamy
osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Akademii Wolnego Czasu. Wszelkie informacje można uzyskać w Zespole
Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu przy ulicy Przełajowej
6 oraz pod numerem telefonu
(061)8525660.
Zapraszamy osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, wyjdźcie z domów, nie
ograniczajcie swojego funkcjonowania do seriali i komputera.
Jesteście wartościowymi ludźmi, a Akademia Wolnego Czasu
pozwoli Wam rozwinąć Wasze
możliwości i zainteresowania.

ANETA SZALCZYK
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102
W POZNANIU

poziomie, z wykorzystaniem
dostępnych pomocy dydaktycznych.
Akademia Wolnego Czasu,
gdyż właśnie taką nazwę otrzymał projekt, to zajęcia, które są
doskonałą odskocznią od, jakże
często spotykanego wśród osób
umiarkowanie upośledzonych
umysłowo, siedzenia w domu
przed telewizorem lub komputerem. Absolwenci przychodzą
do nas przez trzy tygodnie robocze każdego miesiąca, na
cztery popołudnia w tygodniu
realizując swoje zainteresowania podczas zajęć artystycznych
takich jak: ceramika, prace z
papieru, z gipsu, decoupage;
zajęć kulinarnych, komputerowych, sportowych, doradztwa zawodowego i psychote-
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dniach od 18 do 24 kwietnia odbyło się kolejne
spotkanie organizacji Projektu
Partnerskiego GRUNDTVIGA.
Tym razem organizatorem i
gospodarzem spotkania było
Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek” z siedzibą na osiedlu Marysieńki 25 w Poznaniu.
W spotkaniu wzięli udział
uczestnicy projektu z organizacji
osób niepełnosprawnych z Berlina: Evangelisches Johannesstift
Behindertenhilfe gGmbH. Niestety, ze względu na wstrzymane
loty samolotów spowodowane
erupcją wulkanu w Islandii nie
doleciała do Poznania grupa z
Francji działająca również na
rzecz osób niepełnosprawnych:
APE d`Apt Complexe Provence
Cote d`Azur Frankreich. Naszych
partnerów z tej organizacji będziemy gościć w Poznaniu od 17
do 20 maja br.
Projekt GRUNDTVIG realizowany jest od 7 sierpnia 2008
roku i trwać będzie do 30 lipca
2010 br. Przedsięwzięcie ﬁnansowane jest ze środków UE i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
– Narodowej Agencji Programu
„Uczenie się przez całe życie”.
Wymienione organizacje biorące udział w projekcie wspierają osoby, które tego wymagają.
Organizacja koordynująca z Niemiec i organizacja partnerska
z Francji zapewniają osobom
niepełnosprawnym mieszkania
i pracę. Natomiast organizacja
partnerska z Polski prowadzi
dzienny ośrodek wsparcia, proponując zarówno naukę, pracę
i sposoby spędzania czasu wolnego. Podopieczni z tych państw,
biorący udział w projekcie, zagrożeni są izolacją społeczną,
dlatego potrzebują szczególnego
wsparcia pedagogicznego.
Kontakty pomiędzy Niemcami
a Francją realizowane były już w
latach 2003-2005. Strona polska
dołączyła do tych działań w 2007
r. Współpraca tych trzech orga-
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Uczyć się

Sabine Platzek-Laube z organizacji koordynującej z Berlina
mówi o jej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.
nizacji uświadomiła, że bariery
pomiędzy ich podopiecznymi z
poszczególnych krajów są duże.
Niepełnosprawności ograniczają
mobilność tych osób i tylko bliskie
środowisko zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, a wszystko
dalsze pozostaje niezbadane i
obce. Możliwość wymiany pozwoli na poznanie obyczajów,
języka i kultur poszczególnych
narodowości i państw. Udział w
projekcie daje szanse osobom
niepełnosprawnym wyjścia poza
środowisko lokalne i otwiera
przed nimi możliwość zbudowania europejskiej sieci przyjaźni i
porozumienia. Wytworzenie w
ich świadomości zintegrowanego obrazu kultury europejskiej to
nadrzędny cel naszego przedsięwzięcia. Zdobyte doświadczenia
mogą w przyszłości owocować
w rozbudowie kontaktów społeczno-socjalnych, zawodowych
i edukacyjnych. W ten sposób

Występują: Violetta Sobolewska (z lewej) i Kasia Dużewska.
W głębi Eugeniusz Cołta (gitara) i Piotr Jurkiewicz.

może powstać w przyszłości
europejska wspólnota osób niepełnosprawnych, kierujących się
przeświadczeniem, że „jestem
Polakiem (Niemcem, Francuzem), ale łączy nas Wspólna Europa.”
Każde biorące udział w projekcie państwo ma zadanie jako
gospodarz zrealizować jedno
spotkanie dla pozostałych partnerów. Zapewniony jest więc
aktywny udział wszystkich partnerów. Cele są dla wszystkich te
same. Główny z nich to uczenie
się, praca i życie w danym państwie. Uczestnicy programu wraz
z opiekunami od początku biorą
czynny udział w całym przedsięwzięciu. Osoby te przejmują rolę
przekaźnika pomiędzy projektem a środowiskiem, w którym
się znajdują. Systematyczna wymiana pomiędzy państwami, z
naciskiem na wzajemne kształcenie, jest gwarancją ciągłości
projektu.
Odbyło się już kilka spotkań w
Berlinie oraz wspólny, kilkudniowy pobyt u partnera we Francji.
Natomiast wspomnianego 18
kwietnia w niedzielę nasza grupa ze „Śmiałka” przywitała w Poznaniu grupę z Berlina i odwiozła ją do hotelu Ikar. Poniedziałek
natomiast był dniem wolnym, w
którym to podopieczni wraz z
opiekunami zwiedzali miasto
i okolice hotelu, Park Sołacki i
Stary Rynek.
20 kwietnia odbyło się oﬁcjalne spotkanie obu organizacji w siedzibie Stowarzyszenia
„Śmiałek”. Na to spotkanie został
zaproszony przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

z Narodowej Agencji Programu
„Uczenie się przez całe życie”.
Atmosfera była miła i sympatyczna. Uczestnicy „Śmiałka”
przygotowali symboliczne poznańskie koziołki z masy solnej
jako prezent dla gości. Wieczorem spotkaliśmy się w jednej z
poznańskich kafejek. Tu uczestnicy i opiekunowie wymieniali
wrażenia ze wspólnie spędzonych chwil.
21 kwietnia nasi goście zwiedzali Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy „Śmiałek” na osiedlu
B. Chrobrego, w pawilonie 101.
Uczestnicy projektu z Berlina
wzięli udział w zajęciach plastycznych, muzycznych oraz w
rehabilitacji ruchowej. Kolejny
dzień przyniósł nowe wrażenia
i pomysły. Byliśmy razem na
Starym Rynku i w katedrze poznańskiej. Zwiedzanie z przewodnikiem przybliżyło grupie
niemieckiej nasze miasto.
Wieczorem znowu spotkaliśmy się na Starym Rynku w
kafejce, dzieliliśmy się spostrzeżeniami i przemyśleniami. Podopieczni z Poznania i Berlina
byli po prostu szczęśliwi. Nawiązały się też przyjaźnie i kontakty
także pomiędzy opiekunami. Atmosfera była cudowna.
Kolejny dzień był ciepły i słoneczny. Piękna pogoda panowała również w sercach wszystkich uczestników projektu.
Żałowaliśmy, że już jutro miało
się zakończyć nasze spotkanie.
Konferencja rozpoczęła się tego
dnia o godzinie 11 w jednej z poznańskich restauracji i trwała do
godziny 16.

Krystyna Dużewska omawia
cele i założenia projektu
partnerskiego.
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przez całe życie

Uczestnicy z Berlina we Francji.
Od lewej: Tomek Bartkowiak, Karolina Szupe, Wanda Fabiś,
Simona Thiele i Natalia Wojtkowiak.

Od lewej: Magda Wieszczak i Rosi Desenss.
Partnerzy z Poznania i Francji podczas wycieczki statkiem
na rzece Rodan koło Awinion.
Uczestniczyła w niej Katarzyna Adamska z Urzędu Miasta
Poznania i przedstawiciel miesięcznika „Filantrop”. A przede
wszystkim byli zainteresowani
goście z Berlina oraz my, czyli
Stowarzyszenie „Śmiałek”. Miałam zaszczyt osobiście prowadzić tę konferencję. Omówiłam
cele i założenia projektu oraz
możliwości dalszej współpracy z
europejskimi partnerami. W spotkaniu wystąpili też sami zainteresowani, a więc podopieczni
organizacji z Berlina i Poznania.
Muszę stwierdzić, że stanęli na
wysokości zadania i mimo niewielkiej tremy, a może właśnie
dzięki niej, cały swój program
poprowadzili bez zarzutu.
Część oﬁcjalną przeplatał
koncert podopiecznych z Poznania. Dzięki temu słuchaliśmy
znanych piosenek francuskich i
niemieckich, wykonywanych w
tych językach. Przygotowania do
tych występów i nauka utworów
wokalnych w obcych językach
sprawiała naszym uczestnikom

sporo trudności. Jednak dzięki
ich uporowi i wytrwałej pracy
można z satysfakcją powiedzieć,
że zamierzenia zostały w pełni
osiągnięte .
Niestety, nasze miłe spotkanie
dobiegło końca. Pozostało nam
już tylko pożegnać się, nie bez
smutku, a nawet łez. Końca dobiegł też cały projekt. Ale wszy-

scy jesteśmy pewni, że kontakty
i przyjaźnie z naszymi francuskimi i niemieckimi przyjaciółmi
trwać będą przez długie lata.
Żegnaliśmy jeszcze naszych
uczestników z Berlina nazajutrz
rano 24 kwietnia. Przyjechaliśmy do nich na spotkanie do
Hotelu Ikar z drożdżowym, ciepłym jeszcze plackiem, życząc
szerokiej drogi i miłej podróży.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
tulipany – symbole wiosny. Wio-

sna zagościła też w naszych sercach, bo pozyskaliśmy przyjaciół
i znajomych. Bo choć mieszkają
w innym kraju, mówią innym
językiem, to żyją podobnie jak
my i są mieszkańcami naszej
Europy.

KRYSTYNA DUŻEWSKA
PREZES STOWARZYSZENIA
NA RZECZ MŁODZIEŻY
SPRAWNEJ INACZEJ „SMIAŁEK”

Partnerzy z Poznania i Berlina
w komplecie.
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wiatowy Dzień Zdrowia,
to jednocześnie Dzień
Pracownika Służby Zdrowia. Właśnie z tej okazji
Oddział Kardiologiczno-Internistyczny Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w
Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz zorganizował niepowtarzalny i jedyny
w swoim rodzaju koncert:
„Sercem do muzyki, muzyką
do serc”.

MAJ 2010

Sercem do muzyki
muzyką do serc

Niezwykłość tego koncertu zagwarantowali jego
wykonawcy – Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych kierowana przez majora
Pawła Joksa. Po raz kolejny
zachwyciła ona wszystkich.
Nawet najbardziej wybredni
koneserzy i wielbiciele muzyki
musieli pochylić czoła przed
tymi muzykami w stalowych
mundurach i muzyką przez
nich wykonywaną. Repertuar Orkiestra Reprezentacyjna

FOT. LECH MROCZKOWSKI

Na sali, jako gospodarz
tego przedsięwzięcia, obecny
był rektor UAM, jego magniﬁcencja prof. dr hab. Bronisław
Marciniak z małżonką. Wśród
zaproszonych gości nie mogło
zabraknąć włodarzy naszego województwa, w osobie
wicewojewody
Przemysława Paci. Na koncercie wśród
gości mogliśmy zobaczyć
również jego pomysłodawcę dra Mariana Wendlanda
– ordynatora Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego
Szpitala Wojewódzkiego i…
pierwszego – jak powiedziała
prowadząca koncert – pilota
Rzeczpospolitej, który samolotem F16 specjalnie przyleciał do Poznania, aby być na
koncercie „Sercem do muzyki, muzyką do serc”.

Sił Powietrznych ma bardzo
szeroki i różnorodny. Słuchaliśmy Chopina i Bacha, muzykę
ﬁlmową, standardy jazzowe
i, jak na orkiestrę wojskową przystało, był oczywiście
marsz wojskowy.
Koncert „Sercem do muzyki, muzyką do serc” na pewno
długo pozostanie w pamięci
jego słuchaczy. Często będzie-

my wracać do słów księdza
dr Zbigniewa Knopa, który w
imieniu pacjentów podziękował lekarzom i pracownikom
oddziału kardiologiczno-internistycznego szpitala przy
ul. Lutyckiej. Podziękował
tak zwyczajnie, po prostu, od
serca. Tak, jak tylko potraﬁ
dziękować pacjent, który wie,
co to ból, cierpienie, a może

nawet śmierć. Pamiętajmy
o tym i o tych, których praca nie zawsze jest należycie
doceniana. Pamiętajmy też,
że muzyka potraﬁ wyrazić to,
czego nie potraﬁą wyrazić słowa. Ona zawsze traﬁa do serc,
zarówno tych, którzy te serca
leczą, jak i ich pacjentów, nawet tych potencjalnych.

EWELINA WĘGLEWSKA

Porozmawiajmy o pracy
Z

atrudnianie osób z niepełnosprawnościami w Polsce
jest wciąż tematem obciążonym wieloma stereotypami
zarówno wśród ogółu społeczeństwa, jak i również pracodawców.
W celu przełamywania barier
społecznych oraz kształtowania
pozytywnego wizerunku osób z
niepełnosprawnościami Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Poznania oraz Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizowały
bezpłatne szkolenia – konsul-

tacje dla przedsiębiorców państwowych i prywatnych, zatrudniających bądź zamierzających
zatrudnić osoby z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.
Celem spotkań zorganizowanych w sali sesyjnej Urzędu Miasta Poznania było zaznajomienie
z problematyką zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i wsparcia
osoby z niepełnosprawnością na
rynku pracy. W pierwszym dniu
spotkania 14 kwietnia zaprezentowano zagadnienie dotyczące
pomocy publicznej udzielanej
pracodawcom zatrudniającym

osoby z niepełnosprawnością,
którego prelegentem była Monika Misztal – specjalistka w
zakresie wsparcia udzielanego
pracodawcom przez Zakładowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Natomiast w drugim dniu
szkolenia informacyjno-doradczego w dniu 28 kwietnia przedsiębiorcy uzyskali informacje na
temat systemu obsługi rozliczeń
doﬁnansowań do wynagrodzeń
pracowników z niepełnosprawnością i zasad jego funkcjonowania, przedstawione przez

Edytę Sieradzką – specjalistkę
w dziedzinie pomocy udzielanej
pracodawcom zatrudniającym
pracowników z niepełnosprawnościami.
Bliższych informacji o realizowanym
przedsięwzięciu
udziela: Michał Tomczak –
Przewodniczący Krajowej Rady
Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i
Zdrowia Rady Miasta Poznania,
tel. 501 788 433, michał_tomczak@um.poznan.pl

KAROLINA KASPRZAK
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Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

K

Arkady Fiedler
powrócił

Siedzą: Ewelina Węglewska (z lewej) i Elżbieta Dzikowska. Stoją od lewej: wnuk Arkadego Fiedlera
Marek Fiedler, syn Marek Fiedler, Lech Mroczkowski, Olgierd Budrewicz,
żona Marka Fiedlera, wnuczki Arkadego Fiedlera i Arkady Radosław Fiedler.
dowy wieczór przyszli na poznański Stary Rynek, spotkali
się nie tylko z synami tego,
który na równi ukochał amazońską dżunglę, Madagaskar,
jak i rogalińskie dęby.
W Wadze czekali na nich również dwaj inni wielcy podróżnicy
– Olgierd Budrewicz i Elżbieta
Dzikowska. Wszyscy wspominali Arkadego Fiedlera, a ci ostatni

mówili o swojej obecnej twórczości i podróżach – dalekich i
bliskich. Zainteresowanie licznie
przybyłych na spotkanie miłośników twórczości Arkadego
Fiedlera było ogromne.
Duch wielkiego pisarza i podróżnika unosił się nad zgromadzonymi w sali poznańskiej
Wagi, krążył gdzieś w przestworzach, by choć na chwilę powró-

cić do miejsca, gdzie kiedyś żył
i tworzył.
W jednym z najbliższych numerów „Filantropa Naszych Czasów”
ukaże się wywiad z Elżbietą Dzikowską (E.W.)
Zdjęcia z uroczystości 25-lecia
śmierci Arkadego Fiedlera publikujemy dzięki uprzejmości jego
syna Marka, z jego prywatnych
zbiorów.

FOT. LECH MROCZKOWSKI

to z nas nie zna „Dywizjonu 303”, nie słuchał ryb
śpiewających w Ukajali nie
poznawał piękna amazońskiej dżungli wędrując po niej
razem z Arkadym Fiedlerem i
komu Kanada nie pachniała
żywicą? Chyba trudno byłoby
znaleźć Polaka, który nie zna
książek tego podróżnika, pisarza i wielkiego patrioty.
Jego książki do dziś wydawane są w tysiącach egzemplarzy i
ciągle przybywają nowi czytelnicy tych fascynujących lektur. Pokolenia Polaków wychowały się
na lekturze książek Arkadego
Fiedlera i zapewne jeszcze długo
będziemy po nie sięgać.
W tym roku mija 25 rocznica
śmierci pisarza, który dla wielu
jest i jeszcze długo będzie niedoścignionym wzorem, a nam
wszystkim pozwala poznawać
inne kraje, kontynenty i poczuć
smak wielkiej przygody.
W poznańskiej Wadze zorganizowano niezwykłą wystawę dokumentującą życie tego,
który otwiera dla nas świat,
pokazuje piękno przyrody,
uczy kochać świat i ludzi. Na
zakończenie wystawy odbyło
się niezwykłe spotkanie z synami pisarza – Arkadym Radosławem i Markiem Fiedlerami,
którzy są godnymi kontynuatorami dzieła swojego wielkiego
ojca. Wszyscy, którzy w śro-
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Od lewej: Marek Fiedler, Olgierd Budrewicz, Elżbieta Dzikowska,
Arkady Radosław Fiedler.

Od lewej: dyrektor Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Edmund Dudziński, Marek Fiedler, Elżbieta Dzikowska
i Olgierd Budrewicz (z medalami pracy organicznej im. Hipolita
Cegielskiego) i Arkady Radosław Fiedler (pierwszy z prawej).
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Leczenie epilepsji
E

która polega na głębokiej stymulacji mózgu.

pacjentów do tej metody terapii
winien być bardzo staranny.
Epilepsja jest jedną z najstarszych chorób dotykających
ludzkość, gdyż była ona przedmiotem dociekań wielu starożytnych i średniowiecznych
autorów. Na przestrzeni dziejów leczenie tej przypadłości w
różnych kulturach uzależnione
było od poziomu wiedzy medycznej i panującej ﬁlozoﬁi.

Okazuje się jednak, że minimalizowanie przykrych objawów choroby jest w pełni
możliwe, bowiem amerykańscy
naukowcy ze Stanford University odkryli nową metodę leczenia ataków epileptycznych,

Głęboka stymulacja mózgu
(DBS) to chirurgiczne wszczepienie do mózgu elektronicznego urządzenia wysyłającego
do określonych obszarów mózgu impulsy elektryczne. Inicjatorzy metody przeprowadzili
badania kliniczne z udziałem
110 pacjentów, którym wszczepiono do mózgu elektrody.
Chorzy biorący udział w badaniach dotychczas wykazywali odporność na podawane
leki przeciwpadaczkowe takie
jak Depakine czy Dipromal.
Po upływie trzynastu miesięcy u 41% pacjentów udało
się zmniejszyć częstotliwość
drgawek, zaś po dwóch latach
odsetek ten wzrósł do 56%. Ze
względu na inwazyjność dobór

pilepsja zwana inaczej
padaczką jest najczęstszą
chorobą mózgu. Napadowe
zaburzenia funkcjonowania
układu nerwowego objawiają
się najczęściej chwilową utratą przytomności, występowaniem drgawek i niekiedy brakiem kontaktu z otoczeniem.
Według danych Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO)
epilepsja dotyka aż 50 milionów ludzi na całym świecie,
z czego jedna trzecia chorych
nie reaguje na podawane leki
przeciwpadaczkowe.

Organizacje wspierające osoby dotknięte epilepsją w Polsce
to między innymi założona w
1993 roku Fundacja Epileptologii
profesora Jerzego Majkowskiego
z siedzibą w Warszawie i poznańskie Stowarzyszenie Ludzi
z Epilepsją, Niepełnosprawnych
i Ich Przyjaciół „Koniczynka”.

KAROLINA KASPRZAK

DLA DZIECI Z AUTYZMEM

Zabawa
formą terapii
W

ychodząc naprzeciw potrzebom rewalidacyjnoedukacyjnym dzieci z niepełnosprawnościami Fundacja
Synapsis, której główną misją
jest niesienie wszechstronnej
pomocy dzieciom oraz dorosłym osobom dotkniętym autyzmem, uruchomiła w 2008
roku Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci z
Autyzmem w Warszawie.
Jest to pierwsza w województwie mazowieckim placówka
dydaktyczno–wychowawcza
prowadząca intensywny program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem w wieku od 2
do 6 lat. Programy terapii są
opracowywane przez zespół
specjalistów, którzy biorą pod
uwagę indywidualne potrzeby
dziecka oraz stopień zaburzeń
autystycznych.
Głównym zadaniem programu jest umożliwianie dzieciom odkrywania własnych
umiejętności.
Realizowany

jest w oparciu o pracę indywidualną, zabawy pozwalające
na wykazywanie inicjatyw i
rozwój kompetencji społecznych, naukę czynności samoobsługowych związanych z
kontrolą potrzeb ﬁzjologicznych i utrzymaniem higieny
osobistej. Program obejmuje
też spacery, wycieczki, zajęcia
grupowe prowadzone przez
wykwaliﬁkowanego pedagoga
specjalnego.
Celem tych działań jest
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem,
aby mogło ono w miarę samodzielnie funkcjonować w
ogólnodostępnym przedszkolu, szkole a także w środowisku społecznym. Maluchy w
przedszkolu objęte są całościową i kompleksową terapią.
Podczas typowych aktywności
przedszkolnych, takich jak zabawy tematyczne, plastyczne
czy ruchowe, dzieci uczą się
nawiązywania kontaktów z
rówieśnikami, skutecznej ko-

munikacji, a ponadto poznają
normy i zasady obowiązujące
w grupie.
Działalność Fundacji Synapsis obejmuje nie tylko szeroko pojętą diagnozę i terapię
dzieci dotkniętych autyzmem,
ale również wsparcie dla rodziców, poradnictwo prawne,
organizacyjne i merytoryczne
z zakresu problematyki autyzmu oraz budowanie systemu
pomocy osobom z autyzmem
w Polsce. Organizacja prowadzi także Ośrodek dla Dzieci
z Autyzmem oraz Pracownię
Rzeczy Różnych – przedsiębiorstwo społeczne, w którym
zatrudnienie znalazło kilkanaście dorosłych osób z autyzmem.
Bliższe informacje na temat
Fundacji i autyzmu – pod telefonem 512-345-210 i na stronie
internetowej
www.synapsis.
org.pl

KAROLINA KASPRZAK

P

ostanowiliśmy
ochrzcić
Krzysia w naszym ulubionym kościółku na Śródce.
W tym samym kościółku braliśmy ślub i w tym samym kościółku ochrzciliśmy Tomka. Tomek
ma cudowną mamę chrzestną. Rodzicami chrzestnymi dla
Krzysia będą Kasia i Piotr. A jeśli
nas kiedykolwiek zabraknie, to
właśnie oni będą gotowi podjąć się opieki nad Krzysiem. Dla
mnie ważne jest to, jacy to są
ludzie, a nie jak są bogaci. Skoro
mają nam być pomocni w wychowaniu dziecka, to muszą w
jakiś szczególny sposób świecić
wzorem i przykładem, by można ich naśladować. Taką mamą
chrzestna z pewnością jest Oleńka, mama chrzestna Tomka.
No i jestem zmęczona jak rolmops, a chrzciny wcale mi się
nie podobały. Wyścig knajp. Zamieszanie, zamieszanie, zamieszanie.
Biały rożek, biała świeca i
biała szatka na zawsze będą
przypominać Krzysiowi o jego
chrzcinach.
Krzysio boi się kąpieli, może
dla tego, że i ja się boję. Dzieci
instynktownie wyczuwają, czego boją się rodzice.
Boję się, często boję się Krzysia. Nie wiem, czy to, co robię,
jest wystarczająco dobre. Zaraz
po przyjściu ze szpitala brakowało mi kogoś, kto mnie choć
trochę uspokoi. Teraz już powoli
przyzwyczailiśmy się do nowej
sytuacji.
Czuje się zostawiona sama.
Potrzebuje kogoś, kto pójdzie z
Tomkiem na spacer. Ale kto?
Maciej nie umie przytulać
dzieci, a ja mam czasami wrażenie, że tak już we mnie jest
wszystko przytulone, że aż nie
mam siły przytulać więcej.
Jedno chce jedno, drugie chce
drugie, a ja się czuję taka rozdarta.
Faceci są bardzo mądrzy,
chcieliby z dzieci czerpać same
przyjemności. A tu kupki, zupki i
pokemonki trzeba pokonać.
Przyjemność w tworzeniu,
duma z posiadania – a reszta?

PAŹDZIERNIK 2006
Znowu szpital. Zaczęło się od
kataru. Krzyś miał niewielki katar. Zakrapialiśmy nosek, Pani
Doktor osłuchiwała i nic. Szybko zeszło na płucka. Nie udało
nam się. To jest moja ogromna
porażka. Nie wiem, czy gdzieś z
wirusem nie mieliśmy kontaktu,
ale gdzie?
A więc znowu jesteśmy w
szpitalu. Krzyś ma dopiero mie-
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po czym następuje. Rozkład jedzenia, zabawy, snu, spacerów
i czynności pielęgnacyjnych w
ciągu dnia sprawia, że mnie i
dzieciom jest dużo łatwiej. Jest
to bardziej forma czynności, a
nie czasu, ale sprawdza się znakomicie.
Pierwsza wizyta u doktora O.
Zgłosiłam Krzysia do poradni
zaraz po urodzeniu. Jest już prawie listopad. Doktor O. sprawił
na mnie wrażenie mądrego i dobrego lekarza. Przerażona byłam
poczekalnią wąską i zatłoczoną.
Mam nadzieję, że ta wizyta nam
pomoże.
Śmieszne było dla mnie pytanie, dlaczego dopiero teraz się
zgłaszamy. Po prostu wcześniej
dla Krzysia nie było terminów.
FOT. KAROLINA KASPRZAK

Dziennik nadziei

siąc. Przez ten katar ma zapchany nos i z powrotem kłopoty z
piciem.
Siostra dała Krzysiowi smoczek na uspokojenie, a to był
błąd, i to duży. Ręce mi mdleją i
znowu nie mogę poradzić sobie
z piciem mleczka.
Krzysio, drewniane, sztywne
krzesło. Podłoga zimna i twarda.
Łóżeczko. W każdej chwili dnia
i nocy dyżur. Byle przetrwać.
Ostrym światłem jesteśmy budzeni do podawania leków. Druga, czwarta w nocy, nieistotne.
Krzyś się wybudza i trudno mi go
z powrotem uśpić.
Krzyś płacze, kiedy kładę go
do łóżeczka. Przez ten czas, kiedy był w domu nauczył się spać
i czuwać przy mnie w łóżku w
ramionach, czy to błąd?
Nie mogę go uśpić w łóżeczku.
Kiedy go odkładam, z powrotem
się wybudza i tak po pięć, sześć
razy, aż ze zmęczenia zaśnie.
Ręce mi mdleją i nie mam siły.
Modlę się, żeby z wyjść z Krzysiem do domu.Co złego zrobiłam,
że to wszystko mnie spotyka?
Podobno sytuacja dla matek
w szpitalu w ostatnich czasach
bardzo się zmieniła, oj, jak bardzo. Mogę być z Krzysiem i to
powinno być najważniejsze.
Padam, nie mam już sił. Nienawidzę tego krzesełka.
Wychodzimy do domu. Zaczynamy szukać dobrego lekarza,
który poprowadzi Krzysia. Co tak
naprawdę dzieje się z Krzysiem?

Jestem niespokojna. Jedziemy
do Laury. Z powrotem mam problemy z piciem. Co złego zrobiłam? Boje się, wszystkiego się
boję. Boje się iść na spacer i boję
się mycia i przebierania Krzysia. I
kogo to obchodzi. Czuje się taka
sama.
W domu piętrzą się nie dokończone sprawy. Tomek potrzebuje
przytulenia. Jak bardzo potrzebuje mamy.
Nie ruszam się z domu bez
zapasowych rzeczy do przebrania dla Tomka i Krzysia, do tego
ciepłe herbatki, kanapki i zapasowe pieluchy. Każde nasze wyjście
przypomina wyprawę po złote
runo. Nie oddalam się zbyt daleko
od domu, staram się z Krzysiem
nigdzie nie wyjeżdżać i z nikim
się nie spotykać.
Boje się jeździć windą i boję się
spotykać z dziećmi w parku. Boję
się wirusów.
Krzyś w szpitalu przyzwyczaił
się do smoczka, ale ja mu go nie
dam. Smoczki, butelki, wszystko
to jest naprawdę zbędne.
Niektóre dzieci po zawinięciu
w kocyk uspakajają się i przestają
płakać. I taki właśnie jest Krzyś.
Uwielbia być zawijany w kocyk i
wolniutko kołysany.
W domu czuje się jak w klatce.
Kiedy jesteśmy razem na spacerze, wszystko rozładowuje się.
Mogę chociaż z kimś porozmawiać, a Tomek może się z kimś
pobawić.
Maciej ma swój świat. Chodzi

do pracy i świetnie się tam czuje, nawet ostatnio awansował.
Po południu zawsze znajdzie
coś do roboty. Za budowanie
małżeństwa zawsze odpowiedzialne są dwie osoby.
Ciężko jest usypiać Tomka
w południe. Tomek bardzo potrzebuje, by mu poświęcać dużo
uwagi. I ma w tym racje. Siedzę
z Krzysiem na rękach w pokoju
i usiłuje bawić się klockami z
Tomkiem. Słuchamy dużo bajek nagranych ze słuchowisk
radiowych.
Krzyś jeszcze nie rozróżnia
pór dnia. Często budzi się w
nocy. Przy Tomku mogłam pospać razem z nim w dzień i to
mi bardzo pomagało, przy Krzysiu mogę tylko o tym pomarzyć.
Krzyś jeszcze nie rozróżnia pór
dnia i często budzi się w nocy.
Słuchamy dużo muzyki. Krzyś
dużo łatwiej zasypia przy wyciszonej muzyce. Na zmęczenie
bardzo pomagają spacery.
Małe odległości. Im dłuższa
droga do łóżeczka od miejsca,
na którym Krzyś usypia, tym
większe prawdopodobieństwo,
ze się obudzi. Muszę wiec delikatnie przekładać go z ramion
do łóżeczka.
Zamówiliśmy chustę do noszenia Krzysia. Koszt niewielki,
a pomoc olbrzymia. Noszenie
sprawia mu ogromną radość.
Zaczynam sobie radzić. Krzyś
ma trzy miesiące. Rozkład dnia
sprawił, że dzieci wiedzą, co
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LISTOPAD 2006
Święta, święta i po świętach,
a ludzie siatami noszą kwiaty i
znicze. I co z tego? Kwiaciarnie
i sklepy odzieżowe kwitną. Kto
da więcej i kto ma lepiej… Istna
rewia mody.
Śpieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą…
Zobaczymy po Wszystkich
Świętych. Groby z powrotem
będą świecić, ale nie lampkami,
tylko pustkami.
Podmokły zapach zgnilizny,
pustka, głusza i aż strach w południe wejść na cmentarz.
Kiedyś byłam z Maćkiem i
przyjaciółmi na Litwie. Było tam
przepięknie. Na grobach stały
rzeźby, pomiędzy nimi piękna
zieleń, na malutkich mogiłach
rysunki dzieci, aż za serce ściskał ten widok.
Zapewnienie dziecku wygody
i poczucia bezpieczeństwa to
nie rozpieszczanie.
Krzysio zaczyna coraz więcej
przewracać się z boku na bok i
wygląda to co najmniej zabawnie.
Tomek i Nalinka powoli przyzwyczaili się do nowej sytuacji i
już nie są zazdrośni.
Tak jak miliony innych dziewczyn w podobnej sytuacji muszę
sobie dać radę.
Często na spacerach spotykam się z innymi mamami, które nieustannie porównują swoje
dzieci. Czasami jest to dla mnie
irytujące. Nawet Tomek i Krzysio
są zupełnie inni i nie mam ochoty ich ze sobą porównywać. Po
prostu każdy ma prawo być inny,
ma prawo być sobą.
cdn.

EWA HAUKE
POZNAŃ
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izażystka Guerlaina Monika Staszak mówiła w
wywiadzie w marcowym „Filantropie” o swojej walce z niepełnosprawnością i o tym, jak
znaleźć swoje miejsce w życiu.
Wielokrotnie wracałyśmy do
pomysłu stworzenia w Filantropie kącika porad kosmetycznych. Redagować go będziemy
wspólnie, na zasadzie pytań
i odpowiedzi. Dziś pierwszy,
pilotażowy odcinek nowego
cyklu. Czekamy na sugestie i
propozycje Czytelników.
– Czy niepełnosprawni powinni dbać o urodę i interesować się nowinkami kosmetycznymi?
– Niepełnosprawni są tak
samo wartościowi, jak zdrowi.
Dlatego dbajmy o siebie. Kosmetyki kolorowe i pielęgnacyjne
powstały także dla nas, więc korzystajmy z nich.
– Jest maj, wiosna. Jak dbać o
nasza urodę w tej porze roku?
– W pomieszczeniach klimatyzacja, za oknami srogi mróz.
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Kącik urody
Takie są nasze zimy. To daje
się skórze we znaki. Więc teraz
musimy ją zregenerować: dać jej
pić i odżywić. Wybierajmy kremy
bogate w witaminy i składniki
odżywcze, a nasza skóra odwdzięczy nam się urodą.
– Jesteś wizażystką ﬁrmy kosmetycznej z najwyższej półki.
Niepełnosprawni raczej muszą
się zadowolić popularniejszymi
kosmetykami. Co nam polecisz?
– Czasem jednak warto kupić
jeden kosmetyk, a naprawdę dobry. Jesteśmy w dobrej sytuacji,
ponieważ polskie marki są na
wysokim poziomie. Wystarczy
chociażby wymienić ﬁrmę Inglot,
Celię lub Ziaję. To dobre i tanie
kosmetyki, dlatego nie możemy
się tłumaczyć, że nie dbamy o
siebie, bo nas na to nie stać.

Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 1
przy ulicy Konopnickiej w
Poznaniu zawsze jest pogodnie i miło. Jak w rodzinie – podkreślają seniorzy,
uczestnicy tej placówki.
Ale 22 kwietnia był dniem
ich szczególnej radości.
Bo było to święto zupełnie
wyjątkowe: 20-lecie ich
Domu, który znakomici goście jubileuszowej uroczystości, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu Włodzimierz
Kałek i dyrektor Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego
nr 1 (!) Konrad Szymański
– nazwali w swoich wystąpieniach po prostu Domem
Numer Jeden…

– Na zakończenie: jaki makijaż „nosimy” tej wiosny?
– Wiosna to szaleństwo kolorów i słońca po szarej zimie.
Makijaż też powinien być taki.
Na sklepowych półkach królują
teraz kolory niebieskie, różowe,
trochę złota. Twarz muśnięta
bronzerem wygląda zdrowo i
atrakcyjnie. Na topie są brązy,
dlatego każda z Pań znajdzie
coś dla siebie. Usta to teraz pełna dowolność, nosimy je delikatne, cieliste, lub też szalone
w kolorze róży, koralu i pełne
blasku.
– Dziękuję. Do zobaczenia w
kolejnym odcinku.

Gości było, oczywiście,
znacznie więcej. Wśród nich,
szefów bratnich placówek,
była także Maria Remiezowicz, dyrektor Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Wszyscy przemawiali,
gratulowali, składali życzenia i kwiaty na ręce dyrektor
Domu Marii Paradowskiej,
która prowadzi tę instytucję od samego początku. W
imieniu mieszkańców dziękował jej za 20 lat pracy na
rzecz poznańskich seniorów uczestnik Domu Marian
Prętki.

EWELINA WĘGLEWSKA
MONIKA STASZAK

Artystycznie i wiosennie
uż wiosna podrosła i bzami tchnie! Kaziu (Kazimierzu)! Kaziu (Kazimiero)! – zakochajcie się!” – tak brzmiało
hasło XVIII koncertu z cyklu
„Mimo Wszystko w…Przystani”,
zorganizowanego 27 marca
przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Przystań” i
Fundację Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”.
Imprezę otworzyła tradycyjna
„Dolina Pełna Słońca”, śpiewana
przez schronową publiczność.
Jednym z utworów, które współtworzyły wiosenną atmosferę,
była kompozycja „Dziewczyny
bądźcie dla nas dobre na wiosnę” w wykonaniu kwartetu
Waldemar Antczak, Piotr Krótki,
Jakub Ciszak i Marek Różański.
Niezapomnianych
wrażeń
dostarczył występ wokalistów
Aleksandry Sobiech i Dominika
Strzelca, reprezentujących Fundację Anny Dymnej. Oboje są laureatami Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki im. Marka Grechuty.
Dwudziestoletnia Ola jest tegoroczną maturzystką. Do Poznania przyjechała z miejscowości
Ksawerowo pod Łodzią. Kształci
się w Technikum Stroicieli i Korektorów Pianin i Fortepianów
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Niewidomych i Słabowidzących w
Krakowie. Na schronowej scenie
zaprezentowała między innymi

FOT (2X) KAROLINA KASPRZAK

„J

Alina i Krzysztof Galasowie.
piosenkę „Cudownych rodziców
mam” dedykowaną obecnym na
koncercie rodzicom.
Dominik Strzelec ma 22 lata
i pochodzi z Zielonki koło Warszawy. Jest trzykrotnym zwycięzcą Festiwalu Piosenki Religijnej
organizowanego przez Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy dla Niewidomych w Laskach.
Krzysztof Galas w duecie z
małżonką Aliną śpiewali jego
własną poezję, z gitarowym
akompaniamentem autora. Jako
sportowiec zdobył on 38 medali

w Mistrzostwach Polski w pływaniu w kategorii niewidomych
oraz IV miejsce na Igrzyskach
Paraolimpijskich w Arnhem w
Holandii.
Koncert uświetniła wystawa
prac malarskich Małgorzaty
Zgoły. Swoim śpiewem czarował
publiczność syn artystki Michał
Zgoła, niegdyś wokalista w chórze Stefana Stuligrosza „Poznańskie Słowiki”. Dzisiaj śpiewa
przede wszystkim jaaz.

KAROLINA KASPRZAK

Po tych przyjemnościach
było już tylko muzycznie, tanecznie i bardzo kolorowo. A
to dlatego, że śpiewał i tańczył chór „Jesienne róże”, w
którym panie przebrane były
w niezwykle barwne stroje.
Chór ten mógłby się z powodzeniem nazywać „Wiosenne róże”, i to nie tylko ze
względu na porę roku, ale
przede wszystkim z uwagi
na wiosenną werwę pań.
Nad sceną widniało hasło:
„Wszystkich gości serdecznie witamy i do słonecznej
Hiszpanii zapraszamy”. Rzeczywiście, taneczne rytmy
i pieśni hiszpańskie w wykonaniu chóru pod kierunkiem solistki Elżbiety Porady przeniosły wszystkich
do tego dalekiego kraju za
Pirenejami. Wiersz o Hiszpanii czytał Wacław Dux,
humorystyczne wiersze Juliana Tuwima recytował z
pamięci rehabilitant Adam
Kapusta, śpiewała Danuta
Julska. Długo jeszcze trwały
występy uczestników Domu
i wspólna zabawa. mb
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20 LAT W SŁUŻBIE POZNAŃSKIM SENIOROM

Dom Numer Jeden

Od lewej: dyrektor Maria Remiezowicz, Magdalena
Borczykowska z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania, dyrektor Maria Paradowska i dyrektor
DDPS nr 2 Renata Konieczna.

Traﬁł się jednak wśród pań rodzynek, czyli torreador. Obok niego
Elżbieta Porada.

Dyrektor Włodzierz Kałek: to
jest Dom Numer Jeden…
Z prawej dyrektor Domu Maria
Paradowska.

FOT. (7X) MARCIN BAJEROWICZ

Wiersz o Hiszpanii
czyta Wacław Dux.

Podziękowania składają podopieczni Domu.

W Domu Numer Jeden jest zawsze pogodnie…

Kolorowy chór „Jesienne róże”.
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TĘSKNOTA
Moje rozstanie z Mamą –
wtedy, gdy znalazłem się w
sanatorium dziecięcym „Na
Górce” w grudniu 1957 roku
– było dla nas obu doświadczeniem zupełnie nowym.
Ani moja Mama, ani tym
bardziej ja, nie umieliśmy
przewidzieć rozmiarów owej
„nowości”, którą to doświadczenie nam ze sobą przyniesie. Nie wiedzieliśmy, jak
tę nowość i moja Mama, i ja
sam – każdy z osobna – oboje zniesiemy.
Trudność zaistniałej sytuacji, z czysto psychologicznego punktu widzenia, polegała na tym, że tak Mama,
jak i ja, musieliśmy się przystosować do nagłej rozłąki.
Znaleźliśmy się z Mamą w
okolicznościach zupełnie innych, niż te, które co dopiero
miały miejsce.
Mama kochała mnie bez
granic jako swoje jedyne i
upragnione dziecko. Rozstanie ze mna było dla Niej
czymś niezmiernie dotkliwym. Na szczęście był z Nią
Janek Wierzbiński, dobrze
pamiętający Ją ze szkolnych
lat kolega z gimnazjum. Ta
znajomość jednak Mamie nie
była najbardziej na rękę, bowiem Ona formalnie z ojcem
nie rozwiodła się (nie chciała
– mimo wielu rozpraw z jego
powództwa wszczynanych –
wyrazić na rozwód zgody).
Ale cóż bez Janka zrobiłaby
moja Mama w sytuacji, gdyby nie tylko, że beze mnie
ﬁzycznie i duchowo została
zupełnie już sama, lecz ponadto jeszcze sama musiała
radzić sobie z przeprowadzką i obejmowaniem nowego
mieszkania? A Jasiu wiele
rzeczy umiał zrobić i wiele
spraw załatwić.
U progu Nowego Roku
Mama umyśliła sobie, że gdy
tylko w połowie stycznia od
listonosza odbierze alimenty, wybierze się do mnie do
Buska sama. Przez dwa tygodnie pilnie się do podróży
szykowała, chomikując dla
mnie najrozmaitsze prezenty. Uzbierała ich taką ilość, że
wypełniły walizkę pokaźnych
rozmiarów. Po zamknięciu
okazała się bardzo ciężka
na tyle. Więc Mama wpadła

Mama,
jaką
pamiętam(34)
na pomysł, że skoro nie da
się jej nieść normalnie, to do
uchwytu umocuje skórzany
pasek i pociągnie ją po ziemi
niby wózek, któremu co dopiero gdzieś po drodze kółka
się oderwały… Gdy chodziło
o moje dobro – niezależnie
od tego, czym miałoby ono
być – odwaga, z jaką Mama
podejmowała działania, była
zadziwiająca.
Mama wyszła z domu w
styczniową, ciemną noc,
choć pobieloną przez śnieg,
ciągnąc za sobą walizkę z
prezentami dla mnie. Była
23.00, pociąg do Warszawy
miała pół godziny po północy. Pani Ostrowska, sąsiadka
z pobliskiego bloku, wracała
właśnie z pracy z popołudniowej zmiany. „Pani Sieradzka, dokąd to Pani zmierza
tak sama, taszcząc po ziemi
ciężką walizkę?” – zagadnęła
Mamę bardzo zadziwiona.
Do tramwaju na dopiero co
wówczas uruchomionej pętli
przy placu, nazwanym wkrótce imieniem Ludwika Waryńskiego, walizkę zaniosły obie.
A co dalej? Zawsze zjawiał
się ochotnik, lepiej zbudowany mężczyzna, idący w tym
samym co Mama kierunku.
„Pomogę Pani, niech Pani da
tę walizkę...”. Że też nikt walizki Mamie nie ukradł… Odważnym szczęście sprzyja!
Nie straszne były jednak
dla Mamy wszelkie przeciwności i trudności. Działała bowiem pod wpływem wielkiej
matczynej miłości i tęsknoty.
W Warszawie na dworcu w
oczekiwaniu na pociąg do
Kielc, by stąd w końcu udać
się do Buska, nie miała nawet
na zakup w barze porządnego obiadu. Musiała zadowolić
się jedynie zupą pomidorową
z ryżem z dodatkiem chleba,
którego do woli można było
zjeść nieodpłatnie. Z pomocą
bożą i ludzką w godzinach
późnowieczornych czy może
już w środku nocy dotarła
Mama wreszcie do sanatorium „Na Górce”, stając w

przedsionku przy portierni
przed właściwym wejściem
do holu budynku.
„A Pani? Czyją jest Pani
Mamusią?” – zwróciła się
do Mamy około trzydziestoletnia kobieta, przystojna i
uroczej prezencji, właśnie
wychodząca z budynku.
„Przyjechałam do Macieja Sieradzkiego” – odrzekła
Mama trochę zmieszana.
„Maciuś to mój pupilek! Jest
u mnie na oddziale. Zyta Wyszogrodzka jestem. Pracuję
tu jako oddziałowa. Pewnie
ma Pani daleką podróż za
sobą…” – powiedziała. „Z Poznania jadę…” – wyszeptała
Mama. „Zaprowadzę Panią do swego mieszkania…
Mamy dziś zabawę, więc
śpię u koleżanki. Prześpi się
Pani w moim łóżku, które
właśnie powlokłam. Rano
pielęgniarka przyniesie Pani
śniadanie, a ja do Pani potem przyjdę i pójdziemy do
Maciusia!” – zadysponowała.
Wzięła od Mamy walizkę
i obie udały się sanatoryjnego hotelu pracowniczego.
Wprowadziwszy Mamę do
mieszkania (pokoju, przedpokoju i łazienki), wskazała Jej, gdzie co jest, prosiła,
by czuła się, jak u siebie w
domu, życzyła dobrej nocy i
z przyjacielskim uśmiechem
wyszła. Tak oto Mama przez
Boga została nagrodzona
za wytrwałość w znoszeniu trudów niemal dobowej,
uciążliwej podróży. I jak tu
nie wierzyć, że odważnym
szczęście sprzyja? Wykąpana i odświeżona znalazła się
Mama raptem w wygodnym
hotelowym łóżku. Czegóż
więcej trzeba do szczęścia
po dalekiej upiornej podróży? Ależ Mama właśnie –
poza wygodnym łóżkiem
– otrzymała jeszcze coś ponadto. Obietnicę, że zobaczy
się jutro ze swoim skarbem:
synkiem Maciusiem!
cdn.

P

odczas
ostatniego
w
sezonie
artystycznym
2009/2010 koncertu z cyklu „Mimo Wszystko… w
Przystani”
zrealizowanego
w Schronie Kultury Europa w Poznaniu w sobotę 24
kwietnia przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne
„Przystań” widownia wypełniona była po brzegi. Tym razem zaprezentowane zostały
między innymi książki wydane przez Fundację Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
„Filantrop”, a przede wszystkim ich autorki: Magdalena
Molenda-Słomińska i Mariola
Wower.
„Ze słońcem przez życie”
– taka była nazwa wieczoru,
nawiązująca do tytułu tomiku
poezji „Teraz zaśpiewa słońce”
Magdaleny Molendy-Słomińskiej. Jest ona także autorką
prozy „Słoneczny blog”, opublikowanej w zbiorze autobiograﬁi osób niepełnosprawnych
„Moje Kilimandżaro”. Wiersze
tej „słonecznej autorki”, jak i
fragmenty jej bloga, interpretowali poeta Krzysztof Styszyński
i niżej podpisana. Słuchała tych
recytacji między innymi obecna na widowni rodzina autorki
i liczne grono jej przyjaciół.
Prezentacjom
literackim
towarzyszyły występy muzyczno-wokalne. Do Poznania
przyjechała aż z Czeladzi koło
Katowic, aby wystąpić w koncercie, 15–letnia Angela Wawrzyk – podopieczna Fundacji
„Mimo wszystko” Anny Dymnej. Uczy się gry na skrzypcach
w Studium Umuzykalniającym
„Dominanta” Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w
Będzinie. Na „schronowej scenie” gościł też Duet Magnus
– czyli Agnieszka i Przemek.
Niezapomnianych wrażeń dostarczył mistrzowsko zagrany
na samym wstępie na skrzypcach przez Waldemara Antczaka „Menuet” Ludwiga van
Beethovena. Minirecital piosenek m.in. Krzysztofa Krawczyka przedstawił słuchaczom
Maciej Piotr.
W trakcie koncertu Jerzy
Łuczak, kierownik Schronu
Kultury Europa, otworzył wystawę obrazów Marioli Wower, należącej do światowego Stowarzyszenia Artystów
Malujących Ustami i Nogami.
Przedstawiono także jej autobiograﬁczną książkę „Dwie
sekundy, które zmieniły moje
życie”. Autobiograﬁa ta, zanim została wydana w formie
książkowej nakładem wspomnianej Fundacji „Filantrop”,
ukazała się w całości w odcin-
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W SCHRONIE KULTURY EUROPA

Ze słońcem
przez życie
„Teraz zaśpiewa słońce”
w wykonaniu
Karoliny Kasprzak.

Jerzy Łuczak obdarowuje
pamiątkowym wiatraczkiem
Angelę Wawrzyk.

FOT. (7X) MARCIN BAJEROWICZ

Magda dedykuje swój tomik Agnieszce i Przemkowi,
czyli duetowi Magnus.

Z lewej Marianna Molenda – mama bohaterki wieczoru,
z prawej – Barbara Słomińska i jej syn, mąż poetki.
oraz wywiad przeprowadzony
z Mariolą Wower podczas wizyty w Stęszewie, gdzie autorka mieszka. Nie zabrakło „Tyle
słońca w całym mieście” Anny
Jantar.

Jerzy Łuczak
i Magda Molenda-Słomińska.
kach, drukowana przez kilka
lat, na łamach naszego miesięcznika.
W klimat wieczoru doskonale wkomponowały się także krótkie ﬁlmy, relacjonujące
fragmenty codziennego życia
autorek wymienionych książek

Krzysztof Styszyński
interpretuje wiersze Magdy
Molendy-Słomińskiej.

Reżyserem spotkania i dobrym duchem jego artystycznej
całości był Roman Kawecki,
który na zakończenie spotkania poprosił o chwilę ciszy dla
oﬁar niedawnego tragicznego

Roman Łuczak przy stoliku
z garścią ziemi z Katynia.
zdarzenia na ziemi katyńskiej.
Przy garści tej właśnie ziemi,
przez cały czas koncertu, na
stoliczku na scenie paliła się
skromna świeca.

KAROLINA KASPRZAK
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ehabilitacja to słowo,
którego znaczenie jest
skomplikowane – zauważa
Katarzyna Sawicka w haśle
„Rehabilitacja społeczna” w
tomie 3 „Encyklopedii socjologii” (Oﬁcyna Naukowa,
Warszawa 2000, s. 286).
Z jednej strony oznacza
ono „usprawnianie”, „odbudowę”, z drugiej strony
– „przywracanie dobrego
imienia”.

Rehabilitować
(1)
całego człowieka

W „Koncepcji rehabilitacji”
prof. Wiktor Dega („Problemy Rehabilitacji Społecznej
i Zawodowej” 1/43, 1995,
s. 10, 12) pisał, że w obiegu
społecznym
„rehabilitacja”
to pojęcie dużo szersze zakresowo, niżby to wynikało z
jego źródłosłowu, gdyż oznacza zarówno „przywracanie
sprawności”, jak i „wyrabianie sprawności u tych, którzy
nie zdążyli jej jeszcze nabyć
(u dzieci)”.

„Rehabilitować
całego
człowieka! Pojęcia rehabilitacji nie odnosimy tylko do
niesprawnej kończyny czy
narządu!” – mówił na wielu
konferencjach prof. Aleksander Kabsch, wyjaśniając
koncepcję rehabilitacji prof.
Wiktora Degi. Całościowe
traktowanie jednostki poddawanej usprawnianiu jest dlatego tak istotne, że dopiero
znajomość sytuacji życiowej
jednostki, zwłaszcza zawodowej, pozwala zrozumieć
znaczenie, jakie dany narząd
czy organ posiada dla pacjenta.

Rewalidacja – to termin, za
pomocą którego treści związane z rehabilitacją wyraża
się w pedagogice w stosunku do dzieci i młodocianych
z odchyleniami od normy w
rozwoju
psychoﬁzycznym.
Prof. Aleksander Hulek pedagogiczne problemy w rehabilitacji ujął również w stosunku do dorosłych w dziedzinie,
którą określił mianem „pedagogiki rewalidacyjnej” („Pedagogika rewalidacyjna”, PWN
Warszawa 1977).
Wychowanie ﬁzyczne specjalne to w pedagogice specjalnej dział wypełniający
funkcje rehabilitacyjne (korektywa i kompensacja) w odniesieniu do poszczególnych
kategorii dzieci i młodzieży
z upośledzeniami ﬁzycznymi lub intelektualnymi: niewidomych, niesłyszących, z
chorobami somatycznymi,
ograniczeniami sprawności
umysłowej, niepełnosprawnościami sprzężonymi, ale
także i ze stanami niedostosowania
społecznego
(J. Dziedzic, „Kultura ﬁzyczna
osób
niepełnosprawnych”,
AWF Poznań, 1991).
Być z drugimi, ale i dla drugich – tak określa cel rehabilitacji w pedagogice specjalnej
prof. Władysław Dykcik z Zakładu Pedagogiki Specjalnej
UAM w Poznaniu. Działanie
dla siebie i dla innych to podstawowy, jego zdaniem, kontekst sensownego życia jako
cel i rezultat edukacyjnego
przygotowania jednostki do
pokonywania różnych ograniczeń człowieczego losu (W.

Dykcik, „Pedagogika specjalna”, Poznań 2005, s.71).

Wczesna
rehabilitacja
przygotowuje jednostkę „do
podjęcia zadań w jej środowisku z uwzględnieniem życia codziennego i pracy zawodowej” – zaznaczał prof.
Aleksander Hulek w „Teorii i
praktyce rehabilitacji” (Warszawa 1969, s. 111). „Leczenie
uszkodzeń kończyn górnych
pianisty – pisze autor – ma
inny ciężar gatunkowy aniżeli urzędnika, inne elementy
należy brać pod uwagę przy
leczeniu chorej na przewlekły
gościec gospodyni domowej,
a inne w przypadku robotnika rolnego”.
Wielodyscyplinarność,
kompleksowość i zespołowość wydają się być szczególnymi cechami rehabilitacji. Urzeczywistniają się
najpełniej w małych oddziałach szpitalnych oraz
w większych ośrodkach. W
tych pierwszych lekarza musi
wspierać co najmniej ﬁzjoterapeuta (od jakiegoś czasu
zastąpił on działających dawniej rehabilitanta ruchowego i
ﬁzykoterapeutę), w tych drugich – powinni jeszcze pracować: psycholog, terapeuta
zajęciowy, asystent socjalny,
doradca zawodowy itd.
Według prof. Degi, praca
ich wszystkich polega na
utworzeniu i wprowadzaniu w życie indywidualnego
programu rehabilitacji. W
świetle tego programu widać
dopiero, co danemu pacjen-

towi rzeczywiście potrzeba
ze środków, jakimi dysponuje rehabilitacja w danym
momencie rozwoju (W. Dega,
Koncepcja rehabilitacji, tamże, s.13-14).
W XXI stuleciu rehabilitacja przedstawia obraz
ogromnie złożony. Zróżnicowane są dziś metody, jakimi
posługują się rehabilitanci w
swoich obszarach działania
(rehabilitacja lecznicza, psychologiczna, społeczna, zawodowa, terapia zajęciowa)
oraz formy wsparcia niepełnosprawnych w pełnionych
przez nich rolach społecznych (poradnictwo, edukacja,
kształtowanie umiejętności
w lokomocji czy społecznym
komunikowaniu).
Spojrzenie na jednostkę
jako na integralną biopsychospołeczną całość odeszło jak gdyby na drugi plan.
„Rehabilitacja – pisze prof.
Zbigniew Woźniak w książce „Niepełnosprawność i
niepełnosprawni w polityce
społecznej” (Warszawa 2008,
s.156) – oparta jest współcześnie na założeniu, że w większości przypadków ograniczenie sprawności odnosi
się do jakiegoś elementu lub
układu elementów, nie zaś
do całości cech i właściwości
jednostki”.
Z. Woźniak (tamże, s.157)
naszkicował
przeogromny
obszar zagadnień, z którymi
ma współcześnie do czynienia rehabilitacja. W skrócie
wskazać można w nim na
następujące elementy:
1. usprawnianie funkcji psychomotorycznych i intelektualnych oraz funkcjonowania
w
rolach
społecznych;
2. maksymalizacja potencjału
jednostki i jej otoczenia;
3. wyposażanie
niepełnosprawnych w narzędzia
zmiany własnego życia;
4. poszerzanie ich zasobów
oraz zasobów ich rodzin
celem sprostania warunkom, z jakimi oni codziennie są konfrontowani;
5. stosowna do potrzeb po-

siadanego przez nich statusu przebudowa systemu
normatywnego, struktur i
instytucji społecznych;
6. integracja ze społeczeństwem oraz normalizacja
ich położenia i funkcjonowania społecznego.
Wszystkie te elementy
można dostrzec w deﬁnicji, którą z humanistycznym
wyczuciem i prostotą kilkadziesiąt lat temu podał prof.
Dega w „Koncepcji rehabilitacji”. Nazywał ją „procesem medyczno-społecznym,
który dąży do zapewnienia
osobom niepełnosprawnym
godziwego życia w poczuciu
pożyteczności społecznej i
bezpieczeństwa społecznego
oraz zadowolenia”.
Za rehabilitację inwalidów
– mówił w 1983 roku, otwierając II Ogólnopolski Przegląd
Twórczości „Żyją wśród nas”
w Koninie – medycyna ponosi
odpowiedzialność głównie w
jej części leczniczej. „Rehabilitacja społeczna i zawodowa
wykracza poza kompetencje
służby zdrowia. Musi się nią
zająć całe społeczeństwo
ze wszystkimi swoimi dziedzinami, jak: budownictwo,
oświata, administracja, komunikacja, handel, prawo”.
Rehabilitację prof. Antonina Ostrowska – socjolog z
Instytutu Filozoﬁi i Socjologii
PAN – określiła jako oddziaływanie dokonujące się równolegle w trzech kierunkach:
1. na
niepełnosprawnych
ku ich aktywizującemu
„uczynnieniu” i przystosowaniu do wymagań i norm
społeczeństwa;
2. na środowisko, żeby je dostosować do potrzeb niepełnosprawnych oraz
3. na społeczeństwo, żeby
zwolniło tempo życia i
było gotowe do zmian w
otoczeniu, aby niepełnosprawnym łatwiej było żyć.
(Prob. Reh. Społ. i Zaw.,
1997, nr 153, s.102-103).

MACIEJ SIERADZKI
INSTYTUT SOCJOLOGII UAM
POZNAŃ
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rudno było zacząć 26 marca
wieczór w Opatówku, kiedy
miejsce dla jednego z autorów
było puste. Tadeusz Domżalski
nie spóźniał się ani też nie odmówił przybycia na promocję
tomiku „Spojrzenia”. Tadeusz
odszedł na zawsze 16 września
2009 roku.
A był to wieczór poświęcony
promocji tej książeczki, zawierającej Jego i moje fraszki.
Jeszcze 3 maja, gdy na oddział
paliatywny szpitala w Legnicy
zawiozłam pachnące farbą małe
książeczki, wszyscy mieliśmy
nadzieję, że spełnienie marzenia o wydaniu swoich utworów
pomoże Mu zebrać siły do walki
z okrutną chorobą. Były bowiem
chwile wiary i zwątpienia. Przed
ubiegłoroczną Wielkanocą, kiedy robiłam dla Tadeusza świąteczny prezent, napisałam taki
wiersz:

Szaﬁrowa pisanka
Papierową nicią owijam
pusty kształt.
Myśl zsuwa się wraz z nią
po gładkim owalu.
Tak trudno jest pogodzić
pragnienia i chęci
z czasem nam danym.
co kiedyś się kończy.
Nie będę parką,
tóra nić przecina.
Otulam symbol życia
w kolory błękitów,
Zdobiąc w barwy,
co głoszą gromkie alleluja.
Więc czemu uważnie
patrzysz na mnie smutku,
Odbierasz wiarę krótkim
zdaniem:
Spiesz się.
Ta huśtawka nastrojów towarzyszyła nam, przyjaciołom
Tadeusza, przez cały czas jego
choroby. Były chwile radosne,
kiedy podjęliśmy decyzję o wydaniu fraszek, kiedy Tadeusz
przysłał mi swoje teksty, a ja piUczestnicy spotkania.
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Wieczór fraszek
w Opatówku
uparcie,
sygnał zakłóca magiczne
chwile,
zniecierpliwiona
w ekranik patrzę,
żalu nie skryję …
Przyjaciel … nie żyje …

Od lewej: Aneta Kolańczyk – autorka wstępu, redaktor wydania
Andrzej Trzebicki i autorka fraszek Magdalena Krytkowska.
sałam odpowiedzi na jego fraszki. Były wzruszające momenty
pracy nad tekstami, kiedy do ich
redagowania włączył się Andrzej Trzebicki – ﬁzyk i poeta ze
Śląska, bez którego pomocy nie
powstałyby „Spojrzenia”.
Bez wahania udzieliła nam
swojego wsparcia Aneta Kolańczyk z Kalisza, która opatrzyła fraszki wstępem i Dodo
Melich-Czereczon, plastyczka z
Katowic, która w ciągu dwóch
tygodni wykonała pełne dowcipu graﬁki do fraszek. Dzięki pomocy wydawców i drukarzy ze
Spółdzielni Inwalidów „Warta” w
Gorzowie Wielkopolskim udało
się w ciągu sześciu tygodni zredagować, złożyć i wydrukować
tomik.
Największą radość odczuwaliśmy, kiedy Tadeusz przeglądał
książeczkę i pisał nam autografy.
Jesienią 2009 roku wyjechałam
z pracownikami ZAZ SWOBODA
do Niemiec. Przed wyjazdem
odebrałam od Tadeusza telefon,
obiecałam, że zadzwonię zaraz
po powrocie, opowiem jak było
na Festiwalu Muzycznym w
Osterode.

Okładka tomu fraszek
Byłam wtedy na Brocken,
najwyższym szczycie w górach
Harz. To tam dopadła mnie
smutna wiadomość.

Minuty ciszy

Odszedł… na zawsze
leśną drogą,
i szumu sosen pewnie
nie słyszy,
wiersze swe pisze
pośród obłoków,
dla Niego zbieram
minuty ciszy.
To na Brocken pod pomnikiem Heinego, w gęstej mgle,
odebrałam wiadomość o śmierci
Tadeusza Domżalskiego, poety,
architekta, człowieka kochającego życie i ludzi, pasjonata wędkarstwa i kwiatów, miłośnika
polskiego pejzażu i języka.
I na tym mogłabym zakończyć historię małej książeczki,
nazwanej przez autorkę wstępu „Dwugłosem w sprawach
różnych”, ale, jak śpiewa Edyta
Geppert:

Poeci nie zjawiają się
przypadkiem.
Z niebieskich do nas
przybywają stron.

Znów wczesna jesień
w górach Harzu,
i ptaki milkną, odlatują,
szczyt Brocken chowa
gęsta mgła,
któż wie co pośród niej
się kryje.

Ich pieśni ptaki w lasach
wciąż śpiewają
I wieniec ziół rozsiewa
po nich wiatr.
Odchodzą stąd, lecz nie,
nie umierają,
Sumieniem naszym
niespokojnym są.

Dlaczego smutno
patrzysz Heine
z szarości granitowej
skały?
Czy wiesz to, o czym
jeszcze nie wiem?
Twarz twoja mokra mgłą
czy łzami?

Tadeusz Domżalski zostawił
nam wiersze, jeden z nich pod
tytułem „Rabaty” znalazł swoje
miejsce w Kalendarzu poetyckim grupy przyjaciół na 2010.
Zostało jego satyryczne spojrzenie na sprawy bliskie każdemu
człowiekowi. Tyle udało nam się
ocalić od zapomnienia.

W torbie telefon dzwoni

MADGALENA KRYTKOWSKA
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FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Tulipany
dla seniorek

Tina Wieczorek przy swoich ilustracjach do książek.

W

C

złonkowie Koła nr 54 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów obchodzili Światowy Dzień Inwalidy i
Międzynarodowy Dzień Kobiet.
Uroczyste spotkanie odbyło się
w piątek, 26 marca w sali Domu
Kultury „Jagiellonka” Spółdzelni
Mieszkaniowej „Osiedle Mlodych”.
Dla osób starszych i niepełnosprawnych wystąpiły dziewczęta
z Grupy Artystycznej „Erato” (Zespołów „Wenus” i „Red Rouses”)
prowadzonej przez Ewę Napieralską.

MAGDALENA KRYTKOWSKA

Ona
gdy opowiadam
nikt w nią nie wierzy
zdarza się jednak że
kiedy się zamyślę
przesoli lub
przestawi kilka
czarnych znaków
w pisanym wierszu

W części spotkania z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet
Mirosława Bernard przedstawiła
wypowiedzi mężczyzn o kobietach, wiersze i życzenia dla pań.
Wręczono im tulipany ufundowane przez prywatnego sponsora Zbigniewa Stachowiaka. Zbigniew Jenek ufundował piękne,
białe obrusy.
Życzenia seniorkom złożył
Henryk Zywert, a Małgorzata
Głowacka zaprezentowała humorystyczny tekst o kobietach.

ROBERT WRZESIŃSKI

na spacerach spuszcza
ze smyczy psa
bierze mnie
ostentacyjnie pod rękę
zajmuje sobą
odwracając uwagę
od piękna
potraﬁ więcej
niż kameleon
pustką fałszując
rzeczywistość

kwietniu w Klubie Seniora „Batory” na Osiedlu
Stefana Batorego odbyła się
wystawa prac artystów wchodzących w skład nieformalnej
grupy występującej pod nazwą
„Złota linia”. Otwarcia wystawy
dokonał na wernisażu w dniu
10 kwietnia o godz. 19 prezes
Spółdzielni Michał Tokłowicz.
A oto, co o twórcach skupionych w „Złotej linii” możemy
przeczytać w słowie wstępnym
do katalogu ich wystawy w Jarosławiu 2010:
„Połączył ich niepokój. Dzieli
– niemal wszystko. Rozrzucone
po świecie głodne dusze. Odległe o setki i tysiące kilometrów.
Rozdzielone dziesiątkami lat.
Malarze, rzeźbiarze, fotograﬁcy i
poeci. I nie tylko.
Poznali się przez Internet.
Wypowiadali się na forach dyskusyjnych, prezentowali swoje
prace, dzielili doświadczeniem,
wspierali i krytykowali... Wreszcie – postanowili zorganizować
wspólną wystawę. Jej wernisaż
miał być też okazją, by, po latach
kontaktów wirtualnych, spotkać
się w świecie nieco bardziej rzeczywistym.
Wystawa okazała się sukcesem. Wielkim atutem Grupy
okazała się jej różnorodność.
Współczesny świat pełen jest
kontrastów. Jego piękno i harmonia opierają się na zbiorze niejednorodnych elementów, których zestawienie buduje nową

jakość. Analogicznie, zbiorowe
wystawianie prac Twórców tak
odmiennych, z których każdy
z pasją realizuje się w swojej
dziedzinie sztuki, wzmaga oddziaływanie pojedynczych dzieł,
a rodząca się całość zadziwia
świeżością oddziaływania i potencjałem wzbudzanych emocji.
Barwna, artystyczna mozaika. W 2009 roku gościła w „Folwarku Sztuk“ w Mszanie Dolnej,
a następnie w Muzeum Regionalnym w Limanowej. Maj 2010
to wystawa w Centrum Kultury
i Promocji w Jarosławiu. Cóż: artysta, tworząc, jest nieskończenie samotny. Ale poza tym jest
też człowiekiem, i łaknie czasem
kontaktu z innymi, szczególnie
spalanymi podobnym, jak on,
niepokojem. „Złota linia“ wybiera na swe wystawy miejsca piękne, w malowniczych okolicach.
Wernisaże stają się kilkudniowym wspólnym spotkaniem
artystów i sympatyków, czasem
wspólnego przeżywania, inspirowania i poszerzania swego
widzenia. Otwierając na różnorodność, otwierają na życie.
Pogłębiają wrażliwość i dodają
energii. A nade wszystko - są
źródłem radości i satysfakcji.
„Złota linia“ jest grupą nieformalną, spajaną wyłącznie dobrą wolą artystów, sympatyków
i mecenasów sztuki z nią związanych”.
Spośród artystów wchodzą-
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cych w skład grupy swoje prace
w Klubie Seniora zprezentowali:
Aneta Herod (Warszawa) – fotograﬁa, Kamil „Hamlet” Kromolicki (Poznań) – malarstwo, Edyta
Ślączka-Poskrobko (Białystok)
– poezja, SAGA Danuta Toma-

W KLUBIE SENIORA „BATORY” W POZNANIU

Złota linia

Niezwykła fotograﬁa Anety Herod.

O pracach rozmawiają Karolina Kasprzak i Krzysztof Styszyński.

Od lewej: Kamil „Hamlet” Kromolicki, SAGA Danuta
Tomaszewska, Tina Wieczorek i Mirosław Sitarz.

FOT. KRZYSZTOF STYSZYŃSKI, MARCIN BAJEROWICZ

Wernisaż otwiera prezes Michał Tokłowicz (w środku).

szewska (Sieraków Wielkopolski, Poznań) – rzeźba i Tina
Wieczorek (Kamionki, Poznań)
– malarstwo, graﬁka, ilustracje
do książek.
Wystawę zrealizowano pod
patronatem administracji i
Rady Osiedla Stefana Batorego
oraz we współpracy z kierowniczką Klubu Anną Szmytkowską. Dzieła artystów można
było podziwiać do 24 kwietnia.
Po tym terminie prace przewieziono do Jarosławia, gdzie
weszły w skład kompleksowej
wystawy grupy, organizowanej
wspólnie z Centrum Kultury i
Promocji w Jarosławiu. Wystawa rozpoczęła się wernisażem
1 maja. Trwać będzie do 19
tego miesiąca.
Uczestnicy wernisażu w Klubie Seniora „Batory” prezentują prace Tiny Wieczorek.

MIROSŁAW SITARZ
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„Ś

wiat moimi oczami” to wystawa prac uczniów należących do koła „Tworzymy”,
działającego w Zespole Szkól
Specjalnych nr 105 w Poznaniu
przy ul. Bydgoskiej. Wystawa
zorganizowana została w galerii Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 „Starówka”
dzięki uprzejmości osób pracujących w tym domu.
Wernisaż odbył się 8 kwietnia.
Obecni byli oprócz gospodarzy
i członków Klubu Starówka –
autorzy prac, ich najbliżsi oraz
nauczyciele. Na zaproszenie odpowiedziało wielu gości, między
innymi dyrekcja Zespołu Szkół
Specjalnych nr 105 oraz przedstawiciele poznańskich władz
oświatowych Mirosława Abrau
Diaz i Ewa Harmaciej.
Twórcami wystawionych obrazów są zarówno dzieci jak i
młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, uczęszczająca na cotygodniowe zajęcia koła
plastycznego pod kierunkiem

MAJ 2010

WYSTAWA PLASTYCZNA W POZNAŃSKIEJ „STARÓWCE”

Świat moimi oczami
takie czynności jak malowanie,
rysowanie czy modelowanie.
Zajęcia często opierały się na
zabawie barwą, narzędziem
malarskim czy wykorzystywaną
w pracy fakturą.
Zaprezentowane prace ukazują wrażliwość autorów oraz
sposób postrzegania otaczającego ich świata. Uwagę naszą
przykuwają zwłaszcza użyte
kolory oraz zastosowane kompozycje.
Prace można było oglądać do
końca kwietnia w galerii DDPS
nr 4 „Klub Starówka” na ul. Wielkiej 4 w Poznaniu.
nauczycielek Elżbiety Jaśkowiak
i Pauliny Roszyk. Podczas tych
spotkań uczniowie mieli możli-

wość poznania i wykorzystania
różnorodnych narzędzi i materiałów plastycznych, podejmując

ELŻBIETA JAŚKOWIAK
PAULINA ROSZYK

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Śniadanie Wielkanocne Wielkanoc w „Tęczy”
„Rodziny”
niadanie Wielkanocne w Frasunkiewicz. Odczytano żyŚ
poniedziałek 29 marca czenia świąteczne od przyjaKlubu Seniora „Tęcza”, dzia- ciół „Tęczy”. Jej szefowa Danuta

złonkowie Klubu Seniora „Rodzina” przy Domu
Kultury „Orle Gniazdo” Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” spotkali się 30
marca na śniadaniu wielkanocnym.
Prowadząca „Rodzinę” Krystyna Henczel. czytała napisaną przez siebie poezję pasyjną. Było składanie życzeń,
dzielenie się jajkiem. Przed
śniadaniem odmówiono modlitwę, także za seniorów, którzy odeszli. Dekorację do stołu

przygotowali Leokadia Fajfer i
Ryszard Sporny. Potrawy były
dziełem wszystkich seniorów.
Wspominano Święta Wielkanocne sprzed lat.
Leokadia Fajfer przynisoła
też wykonane przez siebie pisanki. Otrzymali je uczstnicy
spotkania. Ludwika Teschner
wykonała papierowe kurczątka. Czas umilał muzyką i śpiewem Seweryn Biegański.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

C

łającego przy Domu Kultury
„Jędruś” Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”,
zgromadziło 40 osób. Atmosfera była prawdziwie rodzinna.

Gaca pokropiła wodą święconą
chleb, sól, jajka. Klub otrzymał
świąteczne upominki. Wielkanocne wiersze recytowały
Jadwiga Zaporowska i Sabina
Hoﬀmann.

Seniorom życzenia złożyli:
kierownik „Jędrusia” Mirosław
Maj, pełnomocnik zarządu
Spółdzielni
Mieszkaniowej
Wiesława Piosik i kierownik
administracji osiedla Krzysztof

Posiłek przygotowała ﬁrma
Gastro-Plan-Catering Tomasza
Urbackiego.

ROBERT WRZESIŃSKI
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W

czesne
wspomaganie
rozwoju dziecka z niepełnosprawnością jest podstawowym warunkiem skutecznej rehabilitacji na dalszych
etapach rozwoju człowieka.
W kwietniowym wydaniu „Filantropa”
opublikowaliśmy
adresy placówek prowadzących wczesną rehabilitację
dzieci na terenie Poznania,
powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego.
Były to ośrodki prowadzone
przez organizacje pozarządowe, a także związane ze
szkolnictwem. Poniżej przedstawiamy spis instytucji realizujących działania z zakresu
wczesnej rehabilitacji na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

POZNAŃ:

Poznańskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii „POZCERO”
Os. Zwycięstwa 108
61–653 Poznań
tel. (061) 828 09 80
Prowadzi rehabilitację dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym.
Ginekologiczno–Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego
ul. Polna 33
60–535 Poznań
tel. (061) 841 92 24
Prowadzi rehabilitację dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym.
Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych i
Zagrożonych Niepełnosprawnością „SILOE”
ul. Górna Wilda 99
61–576 Poznań
tel. (061) 833 72 50
Prowadzi rehabilitację dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym.
Ortopedyczno–Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im.
Wiktora Degi Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
ul. 28 czerwca 1956 r. 135
61–545 Poznań
tel. (061) 831 02 73
Prowadzi rehabilitację neurologiczną dzieci ze schorzeniami układu nerwowego.
Zakład Opiekuńczo–Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej
ul. Mogileńska 42
61–044 Poznań
tel. (061) 873 87 18
Prowadzi rehabilitację neurologiczną dzieci ze schorzeniami układu nerwowego.
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Ośrodki wczesnej
(2)
rehabilitacji
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
ul. Uzdrowiskowa 2
60–480 Poznań – Kiekrz
tel. (061) 846 83 06
Prowadzi rehabilitację neurologiczną dzieci ze schorzeniami układu nerwowego.

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE:

Wojewódzki Szpital dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych „DZIEKANKA”
ul. Poznańska 15
62–200 Gniezno
tel. (061) 423 85 00
Prowadzi rehabilitację neurologiczną dzieci ze schorzeniami układu nerwowego.
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny
ul. Toruńska 7
62–800 Kalisz
tel. (062) 757 91 83
Prowadzi rehabilitację dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym.
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny
ul. Poznańska 79
62–800 Kalisz
tel. (062) 765 19 37
Prowadzi rehabilitację neurologiczną dzieci ze schorzeniami układu nerwowego.
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„MEDI–REH”
ul. Podkowińskiego 2
62 – 800 Kalisz
tel. (062) 764 22 66
Prowadzi rehabilitację dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym.
Spółka M. A. R SP. Z.O.O
Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „MAXMED 1”
ul. Budowlanych 4
62–510 Konin
tel. (063) 243 63 87
Prowadzi rehabilitację dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym.
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Szpitalna 45
62–504 Konin

tel. (063) 240 46 58
Prowadzi rehabilitację neurologiczną dzieci ze schorzeniami układu nerwowego.

tel. (067) 215 46 82
Prowadzi rehabilitację dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym.

Ośrodek Rehabilitacyjny dla
Dzieci i Młodzieży
ul. Bączkowskiego 11
64–000 Kościan
tel. (065) 512 12 70
Prowadzi rehabilitację dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym.

Pleszewskie Centrum Medyczne SP. Z.O.O
Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Poznańska 125 A
63 – 300 Pleszew
tel. (062) 742 07 81

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara
Bielawskiego
Pl. Paderewskiego 1 A
64–000 Kościan
tel. (065) 511 51 22
Prowadzi rehabilitację neurologiczną dzieci ze schorzeniami układu nerwowego.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Młyńska 2
63–700 Koźmin Wielkopolski
tel. (062) 721 61 13
Prowadzi rehabilitację neurologiczną dzieci ze schorzeniami układu nerwowego.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Mahle 4
63–700 Krotoszyn
tel. (062) 722 68 96
Prowadzi rehabilitację dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym.
Centrum Leczenia i Rehabilitacji „AKWAWIT”
ul. Św. Józefa 5
64–100 Leszno
tel. (065) 529 59 49
Prowadzi rehabilitację dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym.
Szpital Zakonu Bonifratrów
Świętego Benedykta Menni
Marysin 1
63–820 Piaski k.Gostynia
tel. (065) 571 90 54
Prowadzi rehabilitację dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym.
Ośrodek Diagnostyki Neurorozwojowej i Rehabilitacji
ul. Rydygiera 23
64–920 Piła

Prowadzi rehabilitację dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym.
Specjalistyczny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Rehabilitacji Medycznej – Ośrodek Osób Niepełnosprawnych
ul. Sarnowska 9
63–900 Rawicz
tel. (065) 545 44 02
Prowadzi rehabilitację dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym.
Szpital Powiatowy im. Jana
Pawła II
ul. Sikorskiego 9
64–980 Trzcianka
tel. (067) 352 32 00
Prowadzi rehabilitację neurologiczną dzieci ze schorzeniami układu nerwowego.
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
Ośrodek Fizjoterapii
ul. Piastów 5/6
62–300 Września
tel. (061) 436 55 21
Prowadzi rehabilitację dzieci
z zaburzeniami wieku rozwojowego w Oddziale Dziennym.
Szpital Powiatowy Spółka
Z.O.O
ul. Słowackiego 2
62–300 Września
tel. (061) 437 05 58
Prowadzi rehabilitację neurologiczną dzieci ze schorzeniami układu nerwowego.
OPRACOWAŁA

KAROLINA KASPRZAK
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WESTCHNIENIE
Odeszłaś! Przyznaję,
Że wśród innych wielu
Tyś największą pustkę
Uczyniła – w mym
portfelu.

PRZYCZYNA
– Chcesz odejść?
Dlaczego?
Powiedz, co się stało?
– A bo widzisz, kochany,
Pensję też masz małą.

WĄTPLIWOŚCI
Czy to, co Adama
W raju skusiło,
To na pewno
Jabłko było?

Fraszki
KTO WINIEN?

NOWOBOGACKA

– Czemu się złościsz –
Spytała – mój drogi?
Przecież to normalne,
Że baran ma rogi!

Pieniędzy worek,
A gust jak z Tworek.
Wyświechtane dżinsy
I etola z norek.

NAD MORZEM
Z plaży wróciła
Szczęśliwa, w humorze:
– Nareszcie mam
wszystko!
Jest on i może!

PYTANIE
To pytanie ludziom
Sen z oczu spędza:
Jeśli same sukcesy,
To skąd taka nędza?

WYZNANIE
– Ty będziesz pierwszy!
Rzekła ze słodyczą.
– Jak to? – spytał
zdziwiony.
– Zera się nie liczą!

WYJAŚNIENIE
Po co ci szkoła,
Kmiocie?
I tak czeka cię
Bezrobocie.ami.

UGODOWCY
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Wróg im fest dokopał,
A oni wroga
Ciągle przepraszają,
Bo go boli noga.

ŻYWOTNOŚĆ

KRAINA

Komuna upadła,
Już jest obalona,
Ale na leżąco
Robi z nas balona.

I mlekiem, i miodem
Płynęłaby znów,
Lecz za dużo trutni
Oraz świętych krów.

Fraszki

Z pastelowych aluzji
Aleksandra Wołosa.

9,99

WŁADZA

Atrakcyjna cena
Dla naiwnych gości,
Co za grosz niemają
Poczucia wartości.

Gdy poda ci rękę,
Nie łudź się, kolego,
Że ci z niej wywróżyć
Da się coś dobrego,

JUTRZENKA

NAGROBEK BOKSERA

Gdy nas jutro w konia
Zrobi Rus i Prus,
To znowu będziemy
Ciągnęli ten wóz.

Znów leży na deskach
I jest w kiepskim stanie,
Policz do dziesięciu,
Może jeszcze wstanie.

OBIECANKI

ROZWAGA

Traﬁło się fuksem
Ziarno ślepej kurze
I gdacze, że będzie
Znosić jaja duże.

Nim sięgniesz po rozum,
Zważ, co cię olśniło,
Żeby ci się głupio
Potem nie zrobiło.
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nos na dziołkach doszło
do afery gruntowyj. Wikta
nasadziła przy płocie u sie korbola (dynię). Jak istny wyrosnył,
to łokazało sie, że jestta za płotym na ziymi niszyjij. Roz kiedyś była tam steczka (scieżka),
ale któś jom sztychnył (przekopał), żeby doliczyć dó sie metr
ziymi.
Wikta poczuła, co jestta los i
chybko przekulnyła korbola na
swój ogród. Władza ogrodowo powołała jednoosobowom
komisyjom do spraw zaharapczanio gruntu bez opłaty.
Komisyja mo wyjaśnić, kto
zrobiył przeciek i kto doł cyngla, i tyż kto doł ogłoszynie do
gazyty „Ciuchcia” (odpowiednik
„Świerszczyka”). Bo tam jakisiś
paskud wymalował, jak Kulfon,
tyn zes Wieczorynki, kulo korbola precz.
Sunsiod przytośtoł sie na
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Pynszuncy korbolorz
(Węszący dyniarz)
ogród, a tu korbola ni ma, jakby
się przepod. Styndy winc łaził po
cztyrokach i szukoł. Wikta szpycła i chybko uciupła na korbolu,
zakryła go dyrdokiym (spódnicą), żeby nie było gó widać. Stała
sie nerwerwer i pyto:
– Niedugo cheba kikniesz mi
pod dyrdok. O co się rozchodzi?
– Szukom korbola – murmolił
sunsiod.
Pech chcioł, że jak roz przyszli
człónki zarzundu z wizjom miejscowom. Kiknyli, że kole płota

wew zielsku leży jakby korbol.
Zaś jak gó dotkli, okazało sie, że
był to łysy łeb drugiygó sunsioda
emenryta zes zwolniynio grupowygó zes papciów czyli Polanii.
Istny był na ambie (pijany). Komisjo jednomyślnie doliczyła mu
meter ziymi, to jest dwadzieścia
groszy plus VAT i dali mu trzy dni
na odwołanie. Sunsiod jednako
sie nie odwołoł. Był już wmiyszany w afere hazardowom, bo
w przedszkolu groł wew Piotrusia. Za sunsiadem tero wołajom:

Tej, korbolorz, hola, hola.
Nie pynsz pod dyrdokiym korbola.
Działkowe Zwiunzki Zawodowe, żeby mu wynagrodzić,
kupiyły łysolowi grzebiń i zapewniyły, że kłak mu zes glacy
nie spadnie.
Sumiynnie spisołym historyjom, którnom opowiedzioł
wuja Froncek.
DO NASTYMPNYGÓ NIEBAWEM

BOLECH ZES CIERPIYNGÓW

WSPOMNIENIE Z PRL-U
Ka
Kazimierz
Graczyk
Gr
ŁÓDŹ
ŁÓ

– Coś pan, panie Felku, marnie wygląda po tej wycieczce
do Związku Radzieckiego –
zauważył mistrz Rudka, patrząc na chwiejącego się przy
imadle Urbaniaka.
– Oj, panie majster – jęknął
Urbaniak. – Było niezwykle
pięknie.
– Co tak pięknego tam pana
spotkało?
– To trzeba opowiedzieć od
początku. Jak pan się zgodzi,
panie majster, to opowiem,
choć czuję, jakby w mojej głowie dzięcioł pukał.
– Niech pan opowiada. Ciekawe, co pana tak sponiewierało.
– W Moskwie byliśmy krótko,
obejrzeliśmy Plac Czerwony,
zjedliśmy wystawny obiad, zaproszeni przez Rosjan. Potem
pojechaliśmy do Iwanowa. I
tu dopiero poznaliśmy ich gościnność…
– Dobrze nas doją – przerwał
Jan Bączek, znany z niechęci
do Rosjan – to i mają z czego
naszych gościć.
– Nie byłeś, głąbie, to głupot nie gadaj! – nastroszył
się Urbaniak. – Wolna Europa
mózg ci zlasowała.
– Spokojnie, panie Felku –
uspokajał Rudka. – Zna pan
Bączka, powtarza się jak zdarta płyta. Opowiadaj pan, to się
robi ciekawe.

Ruskie? To też fajni ludzie!
– Zwiedzaliśmy fabryki, kołchozy, obiekty kultury. Mniejsza o to, nie będę przynudzał.
Powiem tylko, skąd pochodzi
mój niebotyczny kac. Był to
chyba nasz trzeci dzień w Iwanowie. Pół kilometra od hotelu
„Turist”, w którym nas zakwaterowano. Wspaniały, z restauracją i kawiarnią, kino całą
dobę, kręgielnia, na każdym
korytarzu kolorowy telewizor,
w pokojach czarno-białe…
– Kadzisz im, jakby ci worek
złota dali! – przerwał Bączek.
– Nie przerywaj, głupku, to
się dowiesz, co dali. Miałem
ze sobą pół litra naszego spirytusu. Ot tak, z nadzieją, że go
opylę, a za to kupię złoto albo
radio z magnetofonem. Właśnie tego dnia wyszedłem niby
na spacer, spirytus tak włożyłem do torby, by było go widać. Opodal był sklep z radiami i telewizorami, wszedłem
do niego. Świetne odbiorniki,
oczu nie mogłem oderwać. Zagapiłem się. I wtedy podszedł
nagle jeden ze sprzedawców,
wyrwał mi z torby butelkę i
uciekł na zaplecze. Oniemiałem. A to Kacapy, złodzieje. W
biały dzień i w takim miejscu!
Nie wiedziałem, co robić. Już
miałem wyjść, gdy nagle pokazał się ten sprzedawca i kiwnął
na mnie ręką, abym poszedł za
nim. Choć kipiałem ze złości,
poszedłem. Weszliśmy do kantorka, na stole zauważyłem
tekturowe pudło. Rusek popro-

sił, bym usiadł. I przeprosił, że
mi zabrał butelkę. Gdy mu dam
taką drugą, to on mi da radio
takie jak to, które oglądałem.
Otworzył leżące na stole pudło. Ujrzałem w nim radiomagnetofon moich marzeń. On
tymczasem pokazał gwarancję
i jakiś paragon. No to wyjąłem
drugą butelkę… A on wręczył
mi radio razem z papierkami.
Wychodziłem ze sklepu pełen szczęścia. W Warszawie
na Wschodnim dawano za
taki sprzęt trzy tysiące złotych. Opłaciło się… Jak wiecie,
pół litra spirytusu kosztuje sto
osiemdziesiąt pięć złotych.
– Przywiozłeś radio do domu
czy… – zapytał podejrzliwie
Bączek.
– Jutro przyniosę, zobaczycie.
– A co to ma wspólnego z
kacem? – przypomniał Rudka.
– Przedwczoraj, w przeddzień wyjazdu, Rusek sprzedawca odnalazł mnie w hotelu.
Przepraszał, że bez pozwolenia
zabrał mi z torby butelkę. Tłumaczył, że bardzo lubi polską
wódkę, a najbardziej spirytus,
no i to go skłoniło. W restauracji na piętrze czekało jeszcze
dwóch Ruskich. I zaczęło się.
Może nie byłoby tak źle, gdyby
nie ten ich brudzio…
– Feluś – przerwał Bączek –
może to nie kac, ale całowanie
z Ruskimi tak cię zmogło.

– Panie majster, zabierz go
pan, bo jak mu przywalę, to na
drugi rok ze śniegiem spadnie!
– rozłościł się Urbaniak.
– Panie Bączek, dość tych
żartów – w głosie Rudki zabrzmiała groźna nuta. – Widzisz pan przecież, że człowiek cierpi. Ale panie Feluś, co
tam było z tym brudziem? Bo
w Polsce od tego też się zaczyna większe picie.
– I tam też – Urbaniak uspokoił się. – A co do brudzia, to
niech ten dureń nie kpi. Oczywiście, bez całowania. Oni
też się śmieją z pocałunków
Breżniewa i Gierka. Pije się
biełyj miedwied. To znaczy w
takich kielichach jak do szampana. Do połowy wódka i do
pełności szampan. Najpierw
wypija się do dna duszkiem,
później podaje się dłoń i mówi
się swoje imię. Wołodia buchnął mi butelkę, a pozostali to
Kola i Alosza. Później piliśmy
do północy, postawiłem trzecie
pół litra…
Rudka aż gwizdnął za zdumienia:
– To dziwię się, że jeszcze
pan żyje, panie Felku.
– Ja też – jęknął Urbaniak.
– I na dłuższą metę ja się na
ich sojusznika nie nadaję. Ale
Wolna Europa wcale nie jest
mi potrzebna. A te Ruskie to
też fajni ludzie…
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POZNAŃ

***

DREZDENKO
D
RE

Widziałam
jak gaśnie
w Tobie życie.
Widziałam
niknący płomień
dogasający powoli.
Widziałam łzy,
płynęły po moich
policzkach.
Bezlitosny czas
uciekał, a ja
stawałam się
coraz bardziej
bezradna i samotna.
I nagle zatrzymał się
w błękicie
twoich oczu,
pośród ostatnich słów,
w uśmiechu
na pożegnanie.
Uciekł ci czas.
Też chciałam uciec,
usłyszeć, że to sen,
który za chwilę
się skończy,
a jutro znów
pójdziemy nad rzekę.
Teraz sama siedzę
nad jej brzegiem,
wierzby płaczą ze mną
a rzeka płynie dalej
jak czas.

BARBARA TYSZKIEWICZ
POZNAŃ

***
Nie mówię wiatrowi,
By nie wiał.
I tak nie posłucha.
Nie krzyczę,
By morze ucichło.
Ono i tak
Szumieć będzie.
A życie moje?
To słońce
Zakryte chmurą,
Które się dalej toczy
Zaczarowaną kulą.

W

ich domu zawsze unosił
się piękny zapach. Taka
mieszanka ziół, pieczonego
ciasta, wanilii i perfum Grażyny. Może tak właśnie pachniało
szczęście. Wiesława zazdrościła tego swojej przyjaciółce. Poznały się na studiach już wtedy
była z Pawłem. Kochali się. Byli
parą, od której szczęście emanowało. Tacy właśnie byli w
oczach i odczuciu Wiesławy.
A może po prostu to ona
przyglądała się im szczególnie
uważnie? Sama nigdy nie miała
szczęścia w miłości. Dziesiątki
mężczyzn, z którymi lądowała w
łóżku, a których imion już nawet
nie pamiętała. Same uczuciowe
pomyłki. To bolało. Wiesława zawsze chciała być taka jak Grażyna. Sukcesy w pracy, piękny dom
z ogrodem na obrzeżach miasta,
udane małżeństwo. Sześć lat
temu była świadkiem na ich ślubie. Na tym weselu w przypływie
szczerości powiedziała jej:
– Fajnie masz.
I wtedy Grażyna odpowiedziała:
– Wiesiu, nie wszystko jest takie, na jakie wygląda.
Poczuła ulgę. A więc może ich
życie nie było bajką? Przez kolejne miesiące Wiesława w każdym
zdaniu Grażyny doszukiwała się
porażki.
– Jak tam z Pawłem? Nie uważasz, że za często wyjeżdża? –
dopytywała się.
Grażyna odpowiadała niechętnie. Jej pojedyncze słowa
były jak puzzle, z których Wiesława układała całość. Pawła ciągle
nie było w domu, miał stresującą
pracę, ciągle chodził zdenerwowany.
Właśnie wtedy Grażyna poznała Rafała. Kolegę z pracy.
Adorował ją. Wiesława znów jej
zazdrościła, miała już trzydzieści lat, i, nie licząc przelotnych
znajomości, ciągle była sama. A
Grażyna, proszę. Jakby mąż jej
nie wystarczał. Pokazała Wiesławie zdjęcie Rafała. Przystojny.
Tak samo jak Paweł. Gdzie ona
wynajduje tych mężczyzn – myślała ze złością Wiesława.
A potem Grażyna przestała nagle mówić o Rafale. Kiedy
Wiesława pytała, zbywała ją półsłówkami:
– Ależ Wiesiu, mówiłam ci, że
dla mnie liczy się tylko Paweł.

Zazdrościła
wielkiej miłości
Ich związek rzeczywiście
przeżywał renesans. On zmienił
ﬁrmę, zarabiał więcej, pracował
mniej. Do tego jeszcze upragniona ciąża. Grażyna zadzwoniła
któregoś lipcowego dnia do Wiesławy i konspiracyjnym szeptem
oznajmiła:
– Będę mamą.
Wiesława gratulowała. A w
środku myślała: dlaczego nie ja?
Grażyna urodziła śliczną córeczkę. Marysię. Kiedy Wiesława
myśli o tamtych czasach, przed
oczami staje jej kilka idyllicznych
scenek. Wszystkie z Grażyną,
Pawłem i Marysią w roli głównej.
Marysia miała roczek, kiedy obie
jechały na działkę. Urządziły sobie wieczór zwierzeń: piły wino i
opowiadały o sobie. Wtedy Wiesława pierwszy raz powiedziała,
że jest i czuje się samotna, że
jest jej z tym źle. Grażyna nie
wiedziała jak ją pocieszyć. Spojrzała na nią i powiedziała:
– Nie zawsze tak, jest jak
chcemy. Muszę ci coś wyjawić.
Była spięta. Wiesława domyślała
się, że chodzi o coś poważnego.
– Tylko nikomu nie mów. Ja
muszę zrzucić z siebie ten ciężar. Tylko tobie ufam... Marysia
nie jest córką Pawła.
– Co? Słucham? Co ty wygadujesz? – powtarzała Wiesława
bezmyślnie.
– Tak, Wiesiu. Biologicznym
ojcem Marysi jest Rafał.
Wiesława była w szoku. Zadawała Grażynie setki pytań. Tak,
między nią a Pawłem było źle.
Tak, zakochała się w Rafale. Tak,
poszła z nim kilka razy do łóżka.
Potem z nim zerwała, bo zrozumiała, że jednak kocha męża.
Wtedy zorientowała się, że była
w ciąży. Wie na pewno, że to Rafał jest ojcem Marysi.
Wiesława długo nie potraﬁła
się otrząsnąć z tego, co usłyszała. Obiecywała, że nikomu nie
powie, że zapomni. Zapomniała
na rok. A potem splot okoliczności sprawił, że chciała zranić
Grażynę i jej męża. Wie, że nigdy
nie zdradziłaby tego sekretu,
gdyby nie alkohol krążący w jej
żyłach. Gdyby nie frustracja. Ta
jej wstrętna samotność. A może
już nie umiała patrzeć na ich
szczęście?
Pewnej majowej soboty mieli
wyjechać we trójkę do znajo-

mych na działkę. Jednak Grażyna się rozchorowała.
– Jedźcie, to tylko dwa dni.
Weźmiecie Marysię, ja wreszcie
trochę sobie odpocznę – powiedziała.
Pojechali. Piękna, wiosenna pogoda, słońce. Wiesława
wyobrażała sobie, że jest żoną
Pawła, a Marysia to jej córeczka. Wreszcie od wielu lat było jej
lekko na duszy. A wieczorem butelka koniaku, łagodna muzyka i
tańce. Paweł mocno ją przytulał.
Wiesława zaczęła głaskać go po
szyi.
– Ej, co jest, Wiesiu? – zapytał.
– Pocałuj mnie – wyszeptała.
Nastrój prysł. Paweł gwałtownie odsunął Wiesławę od siebie,
tłumaczył, że źle się zrozumieli, że on kocha żonę. Wiesława
czuła wstyd. Wtedy rzuciła ze
złością:
– Nie bądź taki zakochany w
tej Grażynie. Nawet nie wiesz, co
ona przed tobą ukrywa. Gdybyś
się dowiedział, nie chciałbyś jej
znać.
– Co ukrywa? – zapytał Paweł
głucho.
Wiesława powiedziała mu.
Tak, chciała, żeby prawda wyszła na jaw. Powiedziała, że to
nie on jest ojcem Marysi. Zapamiętała jego skamieniałą twarz,
w oczach obłęd, ciężki oddech i
osunięcie się na tapczan.
Czy był sens, by w ogóle o tym
mówiła Pawłowi? Przecież to
był koniec, koniec wszystkiego.
Zdradziła przyjaciółkę. Zniszczyła jej małżeństwo.
Przez miesiąc od powrotu z
działki chodziła jak pijana. Ciągle
w uszach dźwięczał Wiesławie
lodowaty ton Grażyny, kiedy ta
do niej zadzwoniła: chciałabym,
żebyś umarła. Tylko to zapamiętała. Chciała do niej zadzwonić tyle razy. Ostatnio napisała
do Grażyny list: „Przepraszam.
Zniszczyłam twoją miłość, bo
sama nigdy nie miałam własnej”.
Nie wysłała go. Znów pisze list,
chyba dziesiąty. I pewnie znowu
go nie wyśle.
Teraz w domu Grażyny jest
smutno. Już nie pachnie ciastem.
Ani wanilią. Skąd Wiesława o
tym wie? Zawsze potraﬁła ich
obserwować. Nawet wtedy, kiedy byli daleko.
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tak trwało to kilka miesięcy.
Madzia była zmuszona na
strzelnicy sprzedawać bułki.
Natomiast Tomasz, jako stary
legionista, zaczął pisać odwołania do samego Piłsudskiego,
jeśli nie sam, to przez żonę,
żeby być w zgodzie z regulaminem. Po kilku miesiącach
sam „dziadek” kazał plutonowego Góreckiego przywrócić
do służby.
Ale z kadrą oﬁcerską zadrzeć,
to znaczyło podciąć sobie nogi.
Na dłuższą metę taki stan nie
mógł się utrzymać.
Tymczasem Bartek zachorował. W ogóle panowała jakaś
epidemia. Dzieci chorowały i
umierały dość często. Pogrzeb
za pogrzebem. Sprowadzono z
Dubna lekarza, który również leczył dziecko kapitana, dowódcy
batalionu z Dubna. Dziecko kapitana zmarło. Lekarz Bartkowi
też już nie dawał żadnej nadziei.
Przestał nawet przychodzić do
odległego fortu. Dziecko ginęło
na oczach rodziców. Wydawało
się, że już zbliża się koniec.
Madzi przynosiła mleko do
domu staruszka Ukrainka. Zobaczyła śmiertelnie chore dziecko i postanowiła je ratować.
– Ja prynesu wam zeło. No dałeko meni itty – mówiła mieszając oba języki.
Obiecała przyjść za trzy dni,
bo te zbawcze zioła rosły gdzieś
bardzo daleko. Postanowiła
pójść po nie mimo chorych nóg,
bo lubiła Magdalenę. Za trzy dni
przyszła. Kazała zioła zaparzyć
i przez trzy dni, trzy razy dziennie, dziecko kąpać w wywarze.
Powiedziała, że jak się zarumieni po trzech dniach, to znaczy,
że przeznaczone mu żyć. A jak
nie…
Rozłożyła szeroko ręce, co
miało oznaczać, że już nic nie
pomoże.
– Ale z czego on ma się rumienić, jak w nim już nie ma nic
krwi – mówiła Górecka.
Z niedowierzaniem kąpała
Bartka przez te trzy dni. I zobaczyła na policzkach maleńkie,
ledwo widoczne rumieńce.
A już za kilka dni dziecko miało taki wilczy apetyt, że wprost
się wierzyć nie chciało. I tak Bartek, dzięki ukraińskiej babci, nie
zszedł z tego świata, jak wiele
innych, dobrze sytuowanych
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Na przełomie
(11)
tysiącleci
dzieci. Magdalena nieraz sobie
myślała: przypadek to czy przeznaczenie?

że pod oknem jest betonowy
chodniczek, była przekonana,
że synek się zabił.

Bartek miał niecały roczek,
kiedy Tomasza Góreckiego
przeniesiono do Krzemieńca.
Tam też Bartek został ochrzczony, zapewne w tym samym
kościele, co Juliusz Słowacki.
Miasto z górą królowej Bony
bardzo podobało się Magdalenie. Wprawdzie Krzemieniec to
nie Warszawa, ale bardzo czysty i sympatyczny gród na Kresach Wschodnich.

Wyleciała z mieszkania, zbiegła po schodach jak mogła najszybciej, wpadła na kogoś, poderwała się i… usłyszała krzyk
Bartka z zewnątrz. A więc żyje
– pomyślała. Dopadła synka,
który, na całe szczęście, wyleciał z okna siłą rozpędu poza
betonowy chodnik, na błotnisty
ogródek. Tak naprawdę nic się
mu nie stało. Tyle, że się bardzo
przestraszył.

Warszawa… Magdalena mówiła o niej zawsze z największym uznaniem i wiarą, że to
miasto nigdy nie przestanie być
piękne i duże. Kiedy bawiła się z
raczkującym Bartkiem, już wtedy marzyła, aby się dobrze uczył,
został architektem, zabrał ją
do stolicy i tam budował wspaniałe teatry, gmachy i pomniki.
Czy wtedy mogła przewidzieć,
nawet w najgorszych wyobrażeniach, co spotka Warszawę i
gdzie w tym czasie będzie przebywał jej syn?

Takich sytuacji miał Bartek w
swoim życiu jeszcze wiele. Na
lądzie, na wodzie i w powietrzu.
Bo jak nie wpadł pod konia, to
się o mało nie utopił. A jak nie
wypadł z karuzeli, to wyczyniał
różne salta w powietrzu. Jak nie
złamał nogi, to zwichnął sobie
rękę.

Warszawa pozostała tylko w
sferze marzeń i Magdalena musiała się zadowolić skromnym
mieszkankiem na pierwszym
piętrze. Najczęściej sadowiła
Bartka w kuchni na stole przy
oknie, skąd roztaczał się wspaniały widok na południową
część miasta, a sama przygotowywała obiad. Próbujący stawiać pierwsze kroczki Bartek
często obserwował podwórkowego koguta, który uganiał się
za kurami, próbując wymusić na
nich bezwzględne posłuszeństwo.
Właśnie tego dnia kogut był
wyjątkowo wojowniczy. Raz po
raz doganiał kury, wskakiwał
na nie i, według Bartkowego
poglądu na świat, znęcał się
nad nimi okropnie, przygniatając dziobem ich głowy do ziemi. Widocznie chciał biednym
kurom przyjść z pomocą, bo
wstał i zaczął piąstkami walić
w okno, które, na nieszczęście,
nie było zamknięte. Magdalena
w pewnej chwili zauważyła, że
się otwiera, a oparte o nie dziecko wylatuje na zewnątrz niczym
ptak z gniazda. Wiedząc dobrze,

Pani Górecka miała nadzieję,
że gdy tylko Bartek pójdzie do
szkoły, to się ustatkuje. Sądziła, że do pierwszej klasy traﬁ w
Równem, gdzie przez jakiś czas
przebywali, ale nic z tego nie
wyszło, ponieważ jej mąż znowu
zadarł z jakimś pułkownikiem i
w końcu został zwolniony. Był
plan, żeby wrócić do Tarnowa,
gdzie mieszkała rodzina Magdaleny, ale Tomasz znalazł korzystną pracę w Międzyrzecu
koło Korca, obiecując żonie, że
następnym razem przeniosą się
tam, gdzie ona będzie chciała.
Wiedział bowiem dobrze, jak
bardzo tęskni za stronami swojego dzieciństwa.
Bo tak już jest w życiu, że
dzieci lubią bawić się w dorosłych, a dorośli lubią wspominać
swoje dzieciństwo, swoje przygody, swoje psoty, do których z
reguły nie przyznają się swoim
dzieciom.

LATA TRZYDZIESTE
W nowym miejscu zamieszkania Magdalena czuła się zagubiona. Międzyrzec Korecki
był miasteczkiem podobnym do
wielu innych. A więc w środku
prymitywny rynek ze straganami. Niezbyt daleko od niego
kościół, cerkiew i synagoga. Jak
wszędzie, mniej więcej po równej części, Polacy, Żydzi i Ukra-

ińcy. W mniejszości Niemcy, Rosjanie, Czesi.
W tej szarości wyróżniał się,
usytuowany w uroczym parku,
pałacyk hrabiego Stockiego. O
byłych mieszkańcach pałacyku
opowiadano różne historie. Byłe
hrabianki, o północy, najczęściej w dekoracyjnych sukniach,
ponoć spacerowały alejkami
parku. Były nawet kobiety, które zaklinały się, że widziały na
własne oczy owe błąkające się
dusze. Ich opowieści słuchali
dorośli i dzieci, a na park spoglądano z pobożnością i lękiem
w oczach, szczególnie gdy miasteczko otulała ciemność.
Dlatego dzieci Magdaleny i
Tomasza tylko w dzień wchodziły do parku, podglądając pałac i
jego mieszkańców, ubranych
bardziej kolorowo i chodzących
w bucikach. Najstarszy Krzysiek
próbował nawet zaprzyjaźnić się
z hrabiankami, w przeciwieństwie do Oleńki i Bartka, którzy,
latając na bosaka podobnie jak
inne dzieci w miasteczku, czuli
respekt dla hrabiowskiej arystokracji.
Krzysiek w ogóle sprawiał
rodzicom najwięcej kłopotu.
Oleńka i Bartek uczęszczali do
szkoły powszechnej, a Krzysiek,
mając siódmą klasę już za sobą,
nie chciał się uczyć dalej. Najchętniej bratał się z łobuzami,
Ukraińcami i Żydkami także,
bawiąc się w różnego rodzaju
wojny lub w złodziei i policjantów. Na dodatek lubił wędrować
po kraju i świecie. Marzył o tym,
żeby zostać marynarzem. Międzyrzec uważał za dziurę, w
której nic ciekawego nie może
się wydarzyć.
Na początek zwiał do swoich stryjków, braci ojca, którzy
mieszkali we Lwowie. Kiedy
powiadomiono o tym ojca, ten
wpadł w straszną złość. Na nic
się zdały tłumaczenia Krzysia,
że stryjkowie są kolejarzami,
więc będzie mógł się dostać na
kolej, aby poznawać kraj i świat.
Gdy ojciec przywiózł go ze Lwowa, dostał takie baty, że przez
tydzień nie mógł siedzieć na tyłku. Niewiele to jednak pomogło.
cdn.
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Galerii „tak” przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu, w dniach od 25 marca
do 5 maja 2010 roku dostępna
była wystawa obrazów Marii
Wnęk. Prace tej nieżyjącej już
artystki pokazywano w Polsce i
za granicą. Jej obrazy znajdują
się w Muzeach w Warszawie,
Krakowie, Toruniu, Nowym Sączu, a także w wielu kolekcjach
prywatnych w Belgii, Szwecji i
Szwajcarii.
Art brut to termin, który nie
ma swojego odpowiednika w
polszczyźnie – tłumaczony jest,
jako „sztuka surowa”, „naiwna”,
„nie sfałszowana”. Jej jedynym
źródłem jest pierwotna i nieodparta potrzeba tworzenia. To
„sztuka w czystej postaci” – powstała z wewnętrznej potrzeby,
zrodzona z emocji. Tworzona
jest nieprofesjonalnie i spontanicznie przede wszystkim przez
osoby z chorobą psychiczną,
upośledzeniem intelektualnym,
bez wykształcenia artystycznego. Posiadają one niekiedy niezwykłe dokonania artystyczne.
Jedną z najciekawszych polskich przedstawicielek sztuki Art
brut była chora na schizofrenię
Maria Wnęk. Artystka ta to indywidualność twórcza o niezwykle
skomplikowanej osobowości.
Poprzez obrazy informowała o
swoich lękach i krzywdach doznanych od ludzi, którzy chcieli
przeszkodzić jej w misji głoszenia chwały Bożej. Malować
zaczęła w wieku 40 lat: olejami, plakatówkami, temperą, na
drewnie, tekturach, kawałkach
blach. Wyraziste kontury wykonywała ołówkiem, kredkami lub
farbami. Na odwrocie obrazów
umieszczała swój adres: „Wnęk

Malarstwo
Marii Wnęk
Maria Nowy Sącz skr. p. 148”,
który stał się jej znakiem rozpoznawczym. Od niej właśnie,
również na odwrocie prac, rozpoczynała swoje „życiorysy”, w
których opowiada, co „ten obraz
przedstawia…”.
Ta sygnaturka była także tytułem wspomnianej ekspozycji
malarstwa Marii Wnęk w Galerii „tak”. Była to zarazem pierwsza wystawa zrealizowana w
ramach projektu stypendialnego Pani Małgorzaty Szaefer.
Projekt ten jest doﬁnansowany przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i
obejmuje trzy wystawy. Następna, również w Galerii „tak”, tym
razem prac Justyny Matysiak z
Poznania, będzie otwarta od 20
maja do 20 czerwca. Ostatnia,
zatytułowana „Kochany Ptaku
Króku” rozpocznie się wernisażem 30 czerwca.

