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Żyła 103 lata

27

kwietnia na cmentarzu
paraﬁalnym w Kicinie,
gmina Czerwonak, mieszkańcy
pożegnali jedną z najstarszych
Wielkopolanek – Janinę Czaplicką, wdowę po Cezarym Czaplickim, oﬁcerze Wojska Polskiego,
zamordowanym w Katyniu.
Pani Czaplicka w styczniu 2010
roku ukończyła 103 lata.

W ubiegłym roku wojewoda
wielkopolski przekazał pani Janinie okolicznościowy ryngraf. Od
stowarzyszeń „Katyń” i „Rodzina
Policyjna 1939” oraz Związku Sybiraków seniorka otrzymała także urnę z ziemią katyńską.
Janina Czaplicka urodziła się w
1907 roku w Kołomyi. Po I wojnie
światowej uczyła w Gimnazjum
Humanistycznym w Bydgoszczy,
a następnie w polskim gimnazjum w Gdańsku. Po wybuchu
II wojny światowej schroniła się
z dzieckiem na wsi w powiecie sieradzkim, gdzie udzielała korepetycji. Wysiedlenia na
wsiach skłoniły ją do szukania
schronienia w Warszawie, gdzie
m.in. zajęła się nauczaniem w
strukturach tajnego szkolnictwa.
Po wojnie nadal zajmowała się
nauczaniem.
W imieniu wojewody wielkopolskiego w ostatnim pożegnaniu Janiny Czaplickiej wziął
udział dyrektor Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
Andrzej Kunicki.

Wylosowane nagrody wręcza wiceprezes Fundacji Tomasz Mika.
Z lewej jego młodzi pomocnicy.

F

TOMASZ STUBE

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Dwa razy krew

P

odczas 49. akcji Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK „Lubonianka” w Luboniu
w niedzielę 25 kwietnia w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1, 99 krwiodawców
przekazało 44,55 l krwi.
W organizację poboru krwi
było zaangażowanych 15 pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Sponsorami byli:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Poznań, ﬁrma „Dramers”, „Lech Browary” – Kompania Piwowarska, Eurobank
- Oddział w Luboniu, Urząd Miejski w Luboniu, Radio Merkury
Poznań. W przygotowaniu akcji

pomagali: Zbyszko Wojciechowski, Roman Estkowski i Janusz
Kukulski. Prezes „Lubonianki”
Jerzy Zieliński podziękował dyrektorowi SP nr 1 Zbigniewowi
Jankowskiemu za udostępnienie
sali gimnastycznej.
Ponadto Urząd Miejski w Luboniu i Klub „Lubonianka” podczas imprezy pierwszomajowej
zorganizowali dodatkową akcję
krwiodawczą. Pobór krwi odbywał się w krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Poznaniu. W
akcji wzięło udział 19 osób. Zebrano 8,55 l. krwi.

ROBERT WRZESIŃSKI

undacja im. Królowej Polski
św. Jadwigi w Puszczykowie
w tym roku obchodzi jubileusz dziesięciolecia swojego
istnienia. W ciągu minionych
lat zrealizowała wiele imprez
i inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych w Poznaniu,
Wielkopolsce i w całym kraju.
Rok jubileuszowy to jakby kulminacja tego głównego nurtu
działalności puszczykowskiej
Fundacji.
Organizuje ona bowiem z
tej okazji cykl niezwykłych wydarzeń pod wspólnym hasłem
„Dziesięć imprez na dziesięciolecie”. Imprez, na których spotykają się niepełnosprawni z całego
naszego regionu, aby wspólnie
przeżywać radość i bawić się.
Pierwszym wydarzeniem z
tego cyklu był barwny, karnawałowy bal przebierańców 12
lutego w Hotelu „Daglezja” w
Kórniku, o którym pisaliśmy w
marcowym wydaniu naszego
miesięcznika („Dziesięć lat i sto
par”). Natomiast 8 maja niepełnosprawni spotkali się na trzeciej już imprezie Fundacji – festynie i rajdzie samochodowym
– przy tejże gościnnej „Daglezji”,

już nie w jej pomieszczeniach,
lecz na obszernym, hotelowym
dziedzińcu z malowniczym widokiem, pod słonecznym niebem.
Załogi
zmotoryzowanych
osób niepełnosprawnych, po powrocie z trasy rajdu po szosach
i polnych drogach poznańskiego
powiatu, uczestniczyły w trudnej
próbie sprawnościowego slalomu. W tym czasie po drugiej,
zacisznej stronie hotelowego
budynku rozkręcał się radosny
i muzyczny festyn. Dlatego też
tego dnia nie było tu zacisznie.
Koncertowały
znakomite
wokalistki: Basia Borowicz, Joasia Mazurek, Zuzia Ambroży,
Agnieszka Kubicka, a także Julia
Będzichowska z gimnazjum w
Luboniu i Kasia Ambroży, siostra
Zuzi. Koncertowi przewodził i
akompaniował solistkom muzyk
Jan Gogojewicz, pierwszy prezes
Fundacji. Liczni słuchacze, niepełnosprawni wraz z rodzinami
i opiekunami, śpiewali razem z
solistkami, a niektórzy tańczyli.
Loterię fantową prowadził sam
wiceprezes Fundacji Tomasz
Mika, który z przezabawnymi
komentarzami wręczał szczęśliwcom wylosowane bumeran-
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Słoneczny rajd,
rozśpiewany festyn

Wokalistki festynu.

Zwycięska załoga Małgorzata i Michał Horiaczek
z nagrodą główną, czyli drzewkiem prezesa.
Z lewej Mirosława Rynowiecka, z prawej prezes Fundacji
Andrzej Markiewicz, za nim Tomasz Mika.

Zwycięzcy w kategorii busów, czyli WTZ „Pawełek” z Owińsk.

gi, maty, koce, aniołki, zestawy
do kawy, kubki, „odkłaczacze” i
dziesiątki innych rozmaitości. A
było ich przeszło dwieście.
Atrakcją festynu były także
kiełbaski z rusztu, kaszanka,
bigos, słodycze. A jego ﬁnałem
– ogłoszenie wyników rajdu
samochodowego przez jego
organizatorkę Mirosławę Rynowiecką, prezesa Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, którego członkowie
również uczestniczyli w rajdzie
i festynie.
Rajd odbywał się w dwóch
kategoriach: samochodów osobowych i busów, których załogi
stanowili uczestnicy warsztatów
terapii zajęciowej z kierowcami.
W tej drugiej kategorii pierwszy
był WTZ „Pawełek” z Owińsk
przed „Koniczynką” z Poznania,
WTZetem z Szamotuł, „Promykiem” z Dopiewa i poznańskim
„Ognikiem”.
W kategorii samochodów
osobowych zwyciężyli Małgorzata i Michał Horiaczek przed
Pawłem i Michaliną Grześkowiakami oraz Rafałem Sobczyńskim
i Urszulą Bardniak. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy
i nagrody, a zwycięska załoga
samochodu osobowego – także
nagrodę specjalną, czyli drzewko prezesa – prawie prawdziwe
bonsai z miniaturowymi owocami chyba pomarańczy. mb
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Ewangelia w alfabecie
Braille`a
nas kamień z odciśniętymi stopami Matki Bożej.
Wzięliśmy udział we Mszy
Świętej w bazylice, koncelebrowanej przez kilku kapłanów z
różnych stron Polski. Najpiękniejszym akcentem Eucharystii
była służba osób niepełnosprawnych z naszego warsztatu. Agata Kiejdrowska pięknie
przeczytała słowa Ewangelii w
alfabecie Braille’a, Przemysław
Szuman i Michał Ogoniak pełnili służbę ołtarza. A wszystko
przed obrazem Matki Bożej
Bolesnej, Królowej Polski.

Agata Kiejdrowska czyta Ewangelię w alfabecie Braille`a.

W

piękny kwietniowy poranek autokar i samochód
Warsztatu Terapii Zajęciowej
przywiozły do Lichenia wielką
grupę rozśpiewanych uczestników i kadrę Stowarzyszenia
Przyjaciół Specjalnej Troski.
W pielgrzymce towarzyszył
nam nasz serdeczny przyjaciel ksiądz Eugeniusz Guździoł.
Piękna pogoda zachęcała do
długich spacerów i zwiedza-

nia uroczych terenów sanktuarium licheńskiego. Byliśmy
w lasku grąblińskim, gdzie w
dziewiętnastym wieku Matka
Boża objawiła się pasterzowi
Mikołajowi Sikatce. Tutaj odmówiliśmy różaniec i zobaczyliśmy sosnę, na której przedtem zawieszony był cudowny
wizerunek Madonny. Ludzie
odwiedzający to święte miejsce odzierali drzewo z kory,
wierząc w jej cudowną moc.
Największe wrażenie zrobił na

Dzięki przewodniczce pogłębiliśmy naszą wiedzę o sanktuarium. W dolnej części bazyliki widzieliśmy kopię krzyża
z poranionym Chrystusem, do
którego z nienawiścią strzelała nauczycielka Hitlerjugend
– wpajając swoim uczniom,
że Boga nie ma. Kilka godzin
później, jadąc na wozie do
miasta, została rozstrzelana
kulami niemieckiego samolotu. Co ciekawe, nic złego nie
stało się pozostałym podróżnym i koniom.
Wracaliśmy do Swarzędza
pełni przeżyć i radości z udanego dnia.

MICHAŁ OGONIAK
DARIUSZ BUGAJSKI

Bądź pozdrowiony
gościu…
W

dniu 8 kwietnia, w czwartek, Warsztat Terapii Zajęciowej w Swarzędzu zorganizował śniadanie z okazji Świąt
Wielkiej Nocy. Pracownia gospodarstwa domowego przygotowała pyszne potrawy.
Do siedziby stowarzyszenia
przybyli zaproszeni goście, między innymi członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Ewa Dalc,
Barbara Grajek, ks. dziekan Eugeniusz Guździoł i wicedyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu Aldona Janyszak-Laska.

Ksiądz dziekan podarował
nam egzemplarz Pisma Świętego, a każdemu uczestnikowi
wręczył kartki świąteczne ze
zmartwychwstałym Chrystusem. Przygotowany został
także program artystyczny. Na
powitanie gości zaśpiewaliśmy
piosenkę „Bądź pozdrowiony
gościu nasz”. Później uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
recytowali wiersze i przeczytali fragmenty wypowiedzi Jana
Pawła II, mówiące o tajemnicy zmartwychwstania. Każdy
tekst był poprzedzony utworem

muzycznym, wykonanym przez
warsztatowy zespół. Przed
przystąpieniem do posiłku pani
Basia Kucharska przekazała
wszystkim zebranym życzenia
i przeczytała list, który otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Miłe chwile, które spędziliśmy
wspólnie, zostały przekazane
mieszkańcom miasta Swarzędza dzięki życzliwości Swarzędzkiej Telewizji Kablowej.

AGNIESZKA SZYDŁOWSKA
DARIUSZ BUGAJSKI

Karolina
K
Kasprzak
K
PPOZNAŃ

J

uż po raz piętnasty miłośnicy sportu i dobrej zabawy
spotkali się 30 kwietnia w
Hali Sportowej Unii Swarzędz
na Gminnych Igrzyskach dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Organizatorem
spartakiady była Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy oraz Gimnazjum nr
3 im. Polskich Noblistów w
Swarzędzu.
Otwarła imprezę burmistrz
Swarzędza Anna Tomicka.
Spotkanie prowadził Jerzy Kot
– nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4. W zmaganiach sportowych w piątkowe przedpołudnie udział wzięli uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu poznańskiego,
uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w
Swarzędzu oraz uczniowie ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących przy ulicy Bydgoskiej w Poznaniu. Celem była
integracja dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością, kształtowanie i wzmacnianie sprawności ﬁzycznej oraz zachęta do
aktywnego spędzania czasu.
– Tego typu imprezy mają
ogromny wpływ na kondycję
psychiczną osób z niepełnosprawnościami. Pomagają im
uwierzyć, że pomimo ograniczeń stanowią integralną
cześć społeczeństwa – mówi
Elżbieta Wieczorek, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4, pomysłodawczyni igrzysk.
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XV GMINNE IGRZYSKA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
W SWARZĘDZU

FOT. 7X JERZY KOT

Wszyscy wygraliśmy!

Młodzi ludzie sprawdzali swoje możliwości w takich
konkurencjach : rzut do ruchomego celu, podbijanie piłeczek,
łapanie piłki na rzepy, rzuty
woreczków do kosza, zbijanie
kręgli, strzały na bramkę, mini
hokej, tor przeszkód, slalom
z piłką i inne. Najmłodszy zawodnik miał 10 miesięcy, najstarszy – 40 lat. Wszyscy byli
zwycięzcami. Każdy otrzymał
dyplom i paczkę z upominkami ufundowanymi przez sponsorów. Była dobra muzyka,
występy taneczne uczniów i
poczęstunek.
Organizatorzy dziękują za
pomoc i wsparcie w zrealizowaniu igrzysk Urzędowi Miasta i Gminy w Swarzędzu, Radnemu Powiatu Poznańskiego
Markowi Lisowi, ﬁrmom Opel
Szpot i Utal, Hurtowni Odzieży Cybina, Radzie Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Jana Brzechwy w Swarzędzu,
Radzie Rodziców Gimnazjum
nr 3 im. Polskich Noblistów,
Drukarni Swarzędzkiej, Cukierni Magdalenka, Studiu

Foto-Video HB, Piekarni KMR
Jankowscy, ﬁrmom Torkret i
Zbyman, wolontariuszom, rodzicom, pedagogom specjalnym i wszystkim ludziom dobrego serca, dzięki którym na
twarzach dzieci tego dnia malowała się prawdziwa radość.
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„AMIKUS” W CENTRUM KULTURY „ZAMEK”

Obrazy, gobeliny

B

Pokaż się
C

entrum Szkoleń Medialnych w Poznaniu zaprasza
wszystkich zainteresowanych
do udziału w szkoleniu dotyczącym autoprezentacji. Podczas zajęć uczestnicy poznają
m.in. techniki wystąpień publicznych i sposoby panowania
nad stresem.
Spotkanie poprowadzą: Joanna Kardasz-Dyc – dziennikarka
TVP, Paulina Kupsik – stylistka i
wizażystka oraz Izabela Kopeć
– psycholog i psychoterapeuta.
Koszt udziału jednej osoby w
szesnastogodzinnym
szkoleniu wynosi 310 złotych. Każdy
uczestnik otrzyma imienny certyﬁkat i materiały szkoleniowe.
Bliższe informacje, formularz
zgłoszeniowy oraz terminarz
szkoleń można uzyskać pocztą elektroniczną: info@mediastorm.edu.pl i na stronie internetowej: www.mediastorm.edu.pl

KAROLINA KASPRZAK

M. Molenda-Słomińska
POZNAŃ

11

maja w CK ZAMEK po raz
kolejny odbyła się wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz
członków Klubu Seniora „Spokojna przystań” działającego
przy Stowarzyszeniu Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus” na osiedlu Rusa
6 w Poznaniu.
Prace uczestników prezentowane były na wystawie w
Galerii „Debiut” przy pracowni,
której instruktorem jest pani
Anna Kozłowska-Agacińska.
Pani Ania wraz z panią prezes
Stowarzyszenia Elżbietą Suterską przywitały gości. Można
było usłyszeć wyrazy uznania
i podziwu dla naszych wspaniałych twórców. Większość
prac uczestników i seniorów
powstawała pod okiem pani Jadwigi Jotejko-Łubowskiej.

Goście zwiedzają wystawę prac plastycznych w Galerii „Debiut”.

Znów mogliśmy podziwiać
prace wykonane rozmaitymi
technikami: od akwareli, obrazów olejnych, rysunków na
szkle i jedwabiu, po gobeliny,
makramy czy wyroby z glinki
ceramicznej.
Można się było zaopatrzyć w
niesamowite jedwabne, tęczowe
apaszki, miłe poduszki „jaśki”,
wielkie malowane butelki tudzież kolorowe kieliszki, wisiorki, korale, dekoracyjne lusterka
czy inne przedmioty umilające
wystrój wnętrz. Jednym słowem
„Amikus” mógłby znaleźć się na
Jarmarku Świętojańskim.
Po raz pierwszy na wystawie wystąpił świeżo upieczony
zespół muzyczny w składzie:
Alicja B., Alicja P., Klaudia, Arkadiusz, Sebastian, Grzegorz,
Maciej, Zbigniew oraz gościnnie dziewczynki ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Poznaniu: Pola
Bogaczyk i Weronika Malach.
Nad oprawą muzyczną czuwała
nasza muzyko-terapeutka pani
Ewa Napieralska. Uczestnicy
zaśpiewali piosenki min. z repertuaru „Dwa plus Jeden”, Anny
Jantar. Wystawa była połączona
ze świętem Dnia Matki. Uczestnicy dedykowali piosenki swo-

Elżbieta Suterska (z prawej) i Anna Kozłowska-Agacińska
otwierają wystawę.

FOT. 3X MARCIN BAJEROWICZ

iuro Euro 2012, Wydział
Kultury Fizycznej, Wydział
Oświaty oraz Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych zorganizowały spotkanie robocze,
dotyczące możliwości współpracy w realizacji projektów
społecznych, związanych z
UEFA EURO 2012.
Celem spotkania była dyskusja na temat działań społecznych
miasta w związku UEFA EURO
2012. Była to również szansa
do pogłębienia dialogu z organizacjami pozarządowymi, by
zwiększyć ich zaangażowanie
w organizację UEFA EURO 2012.
Specjalna ankieta miała za zadanie poznanie potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych
w związku z UEFA EURO 2012.
Wyniki ankiety oraz wnioski
ze spotkania będą stanowić cenne źródło wiedzy podczas prac
nad przygotowaniem rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiono koncepcję wolontariatu podczas UEFA EURO 2012,
zaprezentowano
planowane
oraz realizowane projekty społeczne, omówiono możliwości
angażowania organizacji pozarządowych. awa

Śpiewa zespół muzyczny „Amikusa”.
im mamom, składali życzenia i
kwiaty. Na zakończenie zaśpiewali piosenkę Urszuli Sipińskiej
„Cudownych rodziców mam”.

Goście długo jeszcze i z podziwem oglądali wystawę.

MAGDALENA
MOLENDA-SŁOMIŃSKA
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Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

– W tegorocznym plebiscycie programu Wyzwanie TVP
Poznań zajęła Pani pierwsze
miejsce w kategorii Człowiek
Wielkiego Serca. Co poczuła
Pani, słysząc taką decyzję Kapituły?
– W pierwszej chwili byłam
bardzo zaskoczona. Nie sądzę,
żebym robiła coś tak wielkiego,
żeby dostać taki tytuł. Potem
była wielka radość i satysfakcja.
Dotychczas nie sądziłam, że jest
mi to też potrzebne, takie namacalne docenienie tego, co robię.
Cieszy mnie, że jestem lubiana
wśród współpracowników w
Stowarzyszeniu, że dzieci cieszą
się, kiedy robię coś dla nich. Nigdy nie przypuszczałam, że jest
mi potrzebne uznanie takiego
typu, jak ten tytuł.
– I wreszcie po 20 latach pracy zostało to dostrzeżone. Czy
mogłaby Pani opowiedzieć o
początkach
Stowarzyszenia
„Na tak”?
– Stowarzyszenie powstało
w 1989 roku. Ja do Stowarzyszenia przyszłam właściwie rok
później. Była to wtedy malutka,
góra trzydziestoosobowa organizacja. Założyli ją rodzice
dzieci z zespołem Downa. Moje
czwarte dziecko, córka, urodziło się w styczniu 1991 roku,
właśnie z zespołem Downa. Nie
wiedziałam wtedy nic o tej wadzie genetycznej. Lekarz – genetyk dał mi wtedy wizytówkę
Stowarzyszenia Na Tak. Wtedy
nazywało się ono Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi z Zespołem Downa. Potem, gdy dzieci
dorastały, działaliśmy jako Stowarzyszenie Pomocy Osobom z
Zespołem Downa, a w 2008 roku
zmieniliśmy nazwę na istniejącą
obecnie, czyli Stowarzyszenie
Na Tak. Cały czas byłam bombardowana głosami lekarzy, że
teraz muszę poświęcić się mojemu choremu dziecku. Jestem
z wykształcenia inżynierem i
matematykiem, a więc zupełnie
inna branża. Kiedyś pracowałam
na politechnice, ale gdy urodziła
się córka, z pracy zrezygnowałam. Okazało się jednak, że nie
nadaję się tylko do tego, aby być
w domu i całkowicie poświęcić
się dziecku. Muszę robić coś
więcej. Zauważyłam, że moje
dziecko nie wymaga aż takiego
poświęcenia, wręcz może być to
szkodliwe dla niego. Obserwowałam nadopiekuńczość innych
rodziców i dochodziłam do konkretnych wniosków, że nie nale-
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Bez pasji nie da się
pracować
Z HALINĄ GRZYMISŁAWSKĄ-SŁOWIŃSKĄ – PREZESEM POZNAŃSKIEGO
STOWARZYSZENIA NA TAK, ROZMAWIA EWELINA WĘGLEWSKA

ży tak postępować. Odezwał się
we mnie duch społeczny, zaczęłam działać w Stowarzyszeniu.
Zaczęły powstawać kolejne placówki, jak przedszkole dla dzieci
„Orzeszek”, pierwszy w Poznaniu warsztat terapii zajęciowej,
potem założyliśmy drugi taki
warsztat, galerię sztuki promującą sztukę osób niepełnosprawnych intelektualnie. Stowarzyszenie ciągle rozrastało się.
– Wzrastało tak, jak wzrasta
Pani córka?
– Tak jak rosła Ulka, tak rosło
Stowarzyszenie. Najpierw zostałam prezesem tego Stowarzyszenie, jestem nim zresztą
do dzisiaj. Myślę, że z obopólną satysfakcją i zadowoleniem.
Mogę pozwolić sobie na luksus
pracy społecznej. Mój mąż, który jest lekarzem, jest w stanie
nas utrzymać. Pozostała trójka
dzieci jest już dorosła i opuściła
rodzinne gniazdo.
– Córka jest już w tej chwili
osobą dorosłą, ma 19 lat. Czy
takie dorosłe jest też Pani Stowarzyszenie?
– Tak, Stowarzyszenie prowadzi już dziewięć placówek.
Oprócz przedszkola, dwóch
warsztatów terapii zajęciowej,
założyliśmy szkołę dla dzieci niepełnosprawnych i gimnazjum. Mamy galerię sztuki,
Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” dla osób niepełnosprawnych.
Prowadzimy
portal informacyjny dla osób nie-

pełnosprawnych „Pion”, utworzyliśmy agencję zatrudnienia
wspomaganego „Bizon”. Udało
nam się znaleźć zatrudnienie
dla prawie 40 osób. Jest to praca
na tak zwanym wolnym rynku.
Otworzyliśmy też poradnię rozwojową dla dzieci i młodzieży. W
poradni obejmujemy opieką nie
tylko osoby dotknięte zespołem
Downa, ale też innymi niesprawnościami, zawsze jednak towarzyszy im niepełnosprawność
intelektualna. Stowarzyszenie
pomaga w zasadzie na wszystkich etapach życia osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Mamy wiele pomysłów, co do
naszej działalności. Najogólniej
można powiedzieć, że działamy na dwóch frontach. Jeden to
pomoc osobom niepełnosprawnym, a drugi to uświadamianie
społeczeństwa w kwestiach niepełnosprawności.
– Społeczeństwo nareszcie
przestało się dziwić osobom
niepełnosprawnym, przestało
się ich bać, unikać, szczególnie
tych niepełnosprawnych intelektualnie.
– Sytuacja ciągle się zmienia,
i to na lepsze. Niepełnosprawni
to takie same osoby jak wszyscy.
Nie można ich traktować jako
kogoś gorszego. Mają prawo do
normalnego życia, do pracy, codziennych radości, a dziewczyny do pójścia do kosmetyczki, do
fryzjera czy do ładnego ubioru.
– Proszę nam jeszcze po-

wiedzieć, co w tej chwili jest
nowinką w pracach Stowarzyszenia?
– Program mieszkań chronionych. Jest to bardzo obszerny
temat i nadawałby się na oddzielny artykuł. Cały czas społeczeństwo boryka się z problemami nadopiekuńczości wobec
osób niepełnosprawnych. Mam
coraz więcej telefonów od rodzin, gdzie rodzeństwo zostało
nagle „uszczęśliwione” niepełnosprawnym bratem lub siostrą.
Nie wiedzą, jak sobie poradzić
z tym problemem. Są to dawne
zaszłości. Problem niepełnosprawności był kiedyś wstydliwy,
nie mówiło się o tym. Dopiero
teraz ta świadomość w społeczeństwie wzrasta. My staramy się edukować ludzi tak, aby
zaczęli myśleć normalnie na te
tematy. Jeszcze raz powtarzam,
osoba niepełnosprawna nie jest
osobą gorszą. Cały czas staramy
się zmieniać wizerunek osoby
niepełnosprawnej. Jest to równie
ważne, jak pomoc takim osobom. Od osób niepełnosprawnych możemy się wiele nauczyć.
Przede wszystkim naturalnego
okazywania emocji. Ja wiele
nauczyłam się od mojej córki. Wszystkim rodzicom radzę
wsłuchiwać się w swoje dzieci i
do niczego zbytnio ich nie zmuszać.
– Stowarzyszenie Na Tak
prowadzi szeroką i bardzo różnorodną działalność. Wymaga
to zapewne dużych nakładów
ﬁnansowych. Jak sobie z tym
radzicie?
– Korzystamy z różnych doﬁnansowań samorządowych,
funduszy unijnych, PFRON-u,
sponsoringu i 1%.
– Kim są pracownicy Stowarzyszenia Na Tak?
– U nas pracują ludzie, którzy
chcą pracować i kochają tę pracę. Myślę, że większość naszych
pracowników, jeśli nie wszyscy,
to pasjonaci. Bez tego nie dałoby
się tak pracować.
– I tej wielkiej pasji życzę Pani
i wszystkim pracownikom Stowarzyszenia „Na tak”, bo tylko
dzięki takim ludziom osobom
niepełnosprawnym będzie żyło
się lepiej.
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O co pytają rodzice dzieci
z niepełnosprawnością
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D

iagnoza o niepełnosprawności dziecka wiąże się
zawsze z silnymi negatywnymi emocjami rodziców. Mniej
lub bardziej nieoczekiwanie
znajdują się oni w sytuacji
trudnej, do której muszą się
przystosować. W czasie, kiedy zmagają się ze smutkiem,
żalem, lękiem, ich dziecko
rozwija się, oczekując zaspokojenia swoich potrzeb.
Oznacza to, że rodzice dziecka z niepełnosprawnością, podobnie jak inne matki i ojcowie,
opiekują się swoim potomkiem,
zmagają z codziennymi trudnościami, jednocześnie żyjąc
w rzeczywistości kształtowanej przez chorobę dziecka czy
jego zaburzenie rozwojowe; co
oznacza konieczność odbywania wizyt lekarskich, rehabilitowania synka czy córki, czasem
oczekiwania na operację.
Obserwacja rodziców, przeżywających trudy specjalnego
rodzicielstwa nasunęła Autorkom szereg pytań i wątpliwości,
dlatego wspólnie przeprowadziły wywiady z rodzicami. Ich
celem było opisanie codzienności rodzin z dzieckiem specjalnej troski; przedstawienie

głównych problemów, a także
źródeł satysfakcji i szczęścia
rodzinnego. Fakt, że znaczna
liczba rodziców ujawniła potrzebę rozmowy z Autorkami,
świadczy o chęci podzielenia
się swoimi doświadczeniami, ale również o pragnieniu
uzyskania informacji na temat
sytuacji własnej i dziecka oraz
chęci potwierdzenia rodzicielskich kompetencji.
Próba odpowiedzi na stawiane przez rodziców pytania, to
wyjście naprzeciw ich oczeki-

waniom, dotyczącym uzyskania wsparcia ze strony specjalistów w opiece nad dzieckiem.
Opisując sytuację matek i
ojców w kontekście zaburzeń
rozwoju dziecka, Autorki rozpoczęły od ich najwcześniejszych
doświadczeń, związanych z
diagnozą o niepełnosprawności. Autorki zwróciły uwagę
na problemy w budowaniu relacji rodzice–dziecko, a także
na specyﬁkę rozwoju dzieci z
danym typem niepełnosprawności. Zaprezentowane zostały
przykłady dzieci z następującymi niepełnosprawnościami:
autyzm,
niepełnosprawność
intelektualna w stopniu lekkim,
umiarkowana i znaczna niepełnosprawność intelektualna,
głęboka niepełnosprawność intelektualna, zaburzenie widzenia, wada słuchu, mózgowe porażenie dziecięce, padaczka. W
książce zamieszczone zostały
również wskazania dotyczące
procesu rehabilitacji.
Zebrane w wywiadach informacje na temat potrzeb rodziców i stosowanych przez nich
sposobów radzenia sobie z obciążeniami utwierdziły Autorki
w przekonaniu, że spostrzega-

nie rodzin z niepełnosprawnym
dzieckiem obarczone jest wieloma stereotypami, wypaczającymi ich rzeczywisty obraz.
Stereotypy te należy przełamywać, a jednym ze sposobów, w
jaki można to robić, jest oddanie głosu samym rodzicom.
Książka adresowana jest do
matek i ojców dzieci z niepełnosprawnością, ale również
profesjonalistów – pedagogów,
psychologów, lekarzy, terapeutów, którzy wkraczają w życie
rodziny na różnych etapach
jej przystosowywania się do
niepełnosprawności dziecka,
a ich wiedza i osobiste zaangażowanie w problemy rodziców i dzieci mają decydujące
znaczenie dla jakości owego
przystosowania.
Autorki
poszczególnych
rozdziałów: Beata Urbaniak,
Agata Rybarczyk, Ewa Łaszczyńska-Maćkowiak,
Beata
Tylewska-Nowak,
Izabela
Fornalik, Danuta Kopeć, Katarzyna Pawelczak, Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak, Katarzyna Mazur-Melewska.
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Jeden dzień
z życia

Mirek wymaga
pomocy

P

S

olskie
Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego
ogłasza drugą edycję konkursów poetyckiego i fotograﬁcznego pod hasłem „Jeden dzień z mojego życia”,
których celem jest wyróżnienie oraz promowanie aktywności osób ze stwardnieniem
rozsianym, ich rodzin i przyjaciół.
Konkursy skierowane są do
osób nie zajmujących się profesjonalnym pisaniem utworów poetyckich i fotografowaniem. Celem jest ukazanie

postrzegania świata przez
osoby chore. Zainteresowani mogą nadsyłać fotograﬁe
bądź wiersze do 30 lipca.
Jury przyzna po jednej nagrodzie w obu kategoriach za
zajęcie I, II i III miejsca. Przewidziano również wyróżnienia.
Bliższe informacje: Scholastyka Śniegowska tel. (
022) 696 57 51, 0601 251 441
s.sniegowska@ptsr.org.pl

KAROLINA KASPRZAK

towarzyszenie Pomocowe
w Zakrzewie „Bliżej Siebie” prosi o pomoc dla Mirosława Bańki, mieszkającego
we wsi Gałki 4, 09-460 Mała
Wieś. Jest on osobą niepełnosprawną wskutek choroby
zwanej artrogrypozą (zanik
mięśni).
Porusza się za pomocą tutorów żywicznych i wózka
elektrycznego, który jest mu
niezbędny do funkcjonowania
w środowisku. Stary wózek,
którym jeździ, jest już wyeksploatowany. Dlatego jego ma-

rzeniem jest zakup nowego
wózka (Optimus 2), którego
nie jest w stanie sam sﬁnansować.
W związku z tym prosimy
o wsparcie w postaci przekazywania 1 procenta podatku
dochodowego na konto: Stowarzyszenie Pomocowe w Zakrzewie „Bliżej Siebie”, Zakrzewo 26, 09-460 Mała Wieś, KRS
0000150180, Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Oddział
w Bodzanowie 75 8213 1018
2002 0600 0703 0001 dopisek
„Mirek”.
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życiu miewamy różne
debiuty. Jednakże rzadko zastanawiamy się nad tym,
kiedy był nasz pierwszy debiut,
to znaczy, nasze pierwsze
„wystąpienie publiczne”? Toteż
zapewne zdziwi Czytelnika to,
co powiem: pierwszy społeczny debiut każdego dziecka ma
miejsce w drugim miesiącu
jego życia.
To wówczas dziecko zaczyna uzewnętrzniać swoje wewnętrzne JA: wyciąga rączki
do powitania, uśmiecha się na
widok lubianej osoby, więcej
spostrzega, co się wokół niego dzieje, a także czyni więcej
hałasu. W tym wieku dziecko
energicznie wkracza w świat,
a wkracza tym odważniej i radośniej, im bardziej czuło się
bezpieczne i kochane w pierwszym miesiącu swojego życia.
Oczywiście, „wkracza” nie w
dosłownym sensie tego słowa,
bowiem nie nóżkami, ale psychiką. Można powiedzieć, że w
drugim miesiącu życia dziecka
otwierają się wrota dla rozwoju
jego osobowości.
Dwumiesięczne dziecko zaczyna wpatrywać się w ludzką
twarz i naśladować widzianą
mimikę. Nic tak nie pasjonuje
dziecka, jak widok ludzkiej twarzy. Ona znajduje się na pierwszym miejscu wśród obiektów,
na których dziecko skupia swój
wzrok. Poza twarzą są nimi
kontrasty barw: białej i czarnej,
potem powiększone fotograﬁe
twarzy rodziców – a dopiero w
dalszej kolejności poruszające
się pojazdy, a także ogień w kominku. Pomyślmy o tym, czym
dla dziecka jest nasza twarz,
skoro pragnie jej bardziej, niż
widoku żywego płomienia!
Walt Disney wykorzystał tę
niezwykłą fascynację małego
dziecka ludzką twarzą. W jego
kreskówkach postacie mają
wyraźnie zaznaczone elementy
twarzy. Być może dlatego wciąż
tak atrakcyjna dla dzieci jest
Myszka Miki.

P

aństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza VII edycję
konkursu pod hasłem „Otwarte
drzwi” dla absolwentów uczelni
wyższych. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie
własnej pracy magisterskiej
bądź doktorskiej, której tematem badawczym jest zjawisko
niepełnosprawności, postrzegane w wymiarze zdrowotnym,
zawodowym i społecznym.
Zainteresowani udziałem w
konkursie winni zgłosić najpóź-
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Debiut psychiki
Rodzice mogą sprawdzić naśladowcze talenty swojego malucha: gdy potrzymają dziecko
w niewielkiej odległości od
swojej twarzy i patrząc mu w
oczy wyciągną język (na całą
jego długość!) – maluch będzie usiłował naśladować ruch
języka. Zabawa ta szczególnie
udaje się tatusiom i może nie
wypada zastanawiać się, dlaczego? Oczywiście, także inne
ruchy mimiczne twarzy będą
przez dziecko chętnie naśladowane.
Wielu rodzicom wydaje się
niezwykłe (a pewien tata przeżywał „dreszcz metaﬁzyczny”)
– gdy dwumiesięczne dziecko
przygląda się twarzy swojej
mamy czy taty. Czyni to bowiem
bardzo starannie i systematycznie, na przykład po wpatrywaniu się w oczy ogląda brwi,
potem jego wzrok wędruje ku
brzegowi włosów, z powrotem
ku oczom, potem ku ustom i
dalej w bok, w górę i dół.
Dwumiesięczne dziecko odprowadza wzrokiem wychodzącą z pokoju mamę, potraﬁ
swoimi „radarkami” objąć przestrzeń około 180 stopni. Świat,
który dziecko teraz spostrzega,
znacznie się poszerza w stosunku do tego, jaki spostrzegało
w pierwszym miesiącu życia.
Jednakże jego spostrzeżenia są
wywoływane przede wszystkim przez kontrasty, a delikatne
kolory „zlewają się”. Co szczególnie ciekawe, dzieci w tym
wieku zdecydowanie preferują naturalne barwy przyrody:
cieszą je kwitnące w ogrodzie
kwiaty o żywych barwach, żółte i czerwone liście jesienią. Na
dworze fascynują je ruchy gałęzi poruszanych wiatrem i przesuwające się na niebie chmury.

Stwarzajmy dziecku okazję do
przeżywania tych przyrodniczych doznań i nie sądźmy (a
tak niekiedy jest), że dwumiesięczne dziecko powinno leżeć
w łóżeczku i wystarcza mu
sytość i suchość. Dzieci pozbawione zmiennych widoków i
dźwięków stają się mało zainteresowane światem. Dlatego,
gdy dziecko nie śpi, nośmy je
w ramionach, pokazujmy mu
świat. Jego oczy są oknami jego
uczuć.
Na drugi miesiąc życia przypada też pierwszy, prawdziwy uśmiech. Uśmiech dziecka
rozwija się w dwóch fazach: w
pierwszym miesiącu życia jest
to odruch mimiczny, automatyczna reakcja na wewnętrzny
stan organizmu. Taki uśmiech
trwa tylko kilka sekund i pojawia się po karmieniu albo bezpośrednio przed zaśnięciem.
Uśmiech który pojawia się w
drugim miesiącu życia, jest
uśmiechem społecznym, bowiem nie budzi on wątpliwości
co do swego znaczenia: cała
twarzyczka dziecka rozjaśnia
się w uśmiechu, oczy są szeroko otwarte, bezzębna buzia także. Taki uśmiech twarzy może
przejść w uśmiech całego ciałka, gdy dziecko jest rozbawione,
co wielu rodzicom wspaniale
się udaje. Uśmiech dziecka i
uśmiech rodziców wzajemnie
na siebie wpływają: jest to dar
odwzajemniany.
Uśmiechowi malucha zazwyczaj towarzyszy głużenie:
dziecko najpierw wydaje nieartykułowane dźwięki, potem
jednosylabowe, które coraz bardziej się różnicują, wydłużają i
nabierają melodyjności. Także
w czasie snu dziecko wzdycha,
prycha, pomrukuje – co rodzi-

ców nieraz cieszy, a nieraz martwi („dlaczego on tak pochrapuje?”).
Co szczególnie pasjonuje rodziców: gdy mówią do dziecka
– ono uważnie słucha. A przecież jeszcze nie rozumie! Takie wsłuchiwanie się w mowę
rodziców, wpatrywanie się w
poruszające się usta, ma kolosalne znaczenie dla umysłowego rozwoju dziecka. Wówczas
bowiem tworzą się w mózgu
pierwsze połączenia między
dźwiękiem a jego znaczeniem,
co jest podstawą ludzkiej mowy.
Z tego też powodu dzieci urodzone z ograniczoną zdolnością
słyszenia powinny jak najwcześniej otrzymać aparaty słuchowe, aby mogły rozwijać się tak
samo jak dzieci słyszące.
W drugim miesiącu życia
dziecko zaczyna także czynić
użytek ze swoich rączek: jego
ruchy sięgania do zwisającej
zabawki są jeszcze mało skuteczne, a jednak już skierowane
w dobrym kierunku. Najczęściej
wyciąga rączki do rodziców,
dotyka ich twarzy, wyraźnie się
tym cieszy.
Widzimy, jak wszystko w
dziecku rwie się ku światu: jego
oczy, jego głos, jego rączki. A
światem małego dziecka są
przede wszystkim jego rodzice.
To ich obdarza spojrzeniem,
pierwszymi dźwiękami mowy,
dotykiem paluszków. A za troskliwą i czułą opiekę odpłaca
się tak jak potraﬁ: uśmiechem
niemowlaka.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III

KONKURS PFRON

Otwarte drzwi
niej do 5 lipca br. prace w wersji
papierowej, opatrzone podpisami zawierającymi dane autora
i tytuł pracy oraz w wersji elektronicznej. Prace o objętości do
200 stron należy przesłać drogą
pocztową w dwóch egzemplarzach wraz z wersją zapisaną

na płycie CD. Trzeba także dołączyć streszczenie o objętości
nie przekraczającej 8 tysięcy
znaków. Streszczenie powinno
zawierać trzy punkty: cele, które
zostały osiągnięte przez podjęcie konkretnej tematyki, prezentacja przedmiotu badania i jego

praktyczne zastosowanie oraz
wnioski płynące z pracy.
Bliższe informacje pod telefonami: (022) 50 55 448, (022)
50 55 386, coi@pfron.org.pl i na
stronie internetowej www.pfron.
org.pl

KAROLINA KASPRZAK
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uż po raz kolejny odbyła się
w Poznaniu 7 maja zbiórka krwi pod hasłem Krewni
Euro.
Akcja ta jest okazją dla
wszystkich, aby oddać krew i w
ten sposób swoim darem życia
pomóc innym ludziom. Po raz
pierwszy zbiórka taka odbyła
się rok temu, gdy Poznaniacy
dowiedzieli się, że są organizatorami EURO 2012, a trwać
będzie do samej tej imprezy o
europejskim i światowym znaczeniu.
Tegoroczna zbiórka krwi
miała szczególny charakter,
gdyż odbyła się wśród ludzi, na
Placu Wolności, tak, aby szlachetna idea Krewnych Euro
traﬁła jak najszerzej do mieszkańców naszego miasta.
Przy okazji zbiórek krwi
propagowane jest również
dawstwo szpiku. Członkowie
Drużyny Szpiku byli obecni podczas akcji Krewnych i
udzielali wszelkich niezbędnych informacji na temat zgłoszeń do banku szpiku i zabiegu
przeszczepu szpiku kostnego.

Krewni Euro
znowu pomogli
Oddający krew w ramach akcji Krewni Euro mogli wypełnić specjalną ankietę, oddać
z palca odrobinkę krwi, poddać wyniki analizie lekarza, a
następnie na specjalnym stanowisku oddać 10 ml krwi na
poczet badań szpiku kostnego.
W przeciągu kilku dni jest on
badany.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
informuje tylko niezakwaliﬁkowanych do dawstwa szpiku,
więc brak wiadomości oznacza możliwość włączenia się
do grona dawców. Szpik kostny
można oddać tylko dwa razy w
życiu, a sam zabieg nie jest ani
bolesny, ani skomplikowany.
Poznań jest liderem w zakresie
pozyskiwania dawców szpiku.
Akcja Krewni Euro organizowana jest przez Urząd Miasta Poznania. Akcja ta ma
charakter cykliczny. Jej ideą
jest włączenie do wspólnego
działania na rzecz potrzebują-

mocyjne. Każdorazowo zbiórka krwi organizowana jest
w nowym miejscu na terenie
miasta.
Krewni Euro odbędą się
jeszcze w tym roku 10 września na Stadionie Miejskim w
Poznaniu.

cych krwi wielu mieszkańców
Poznania i okolic. Znakiem
wyróżniającym akcję są pamiątkowe, metalowe znaczki,
które otrzymają biorący w niej
udział. Na wszystkich dawców
krwi i deklarujących chęć oddania szpiku czekają również
okolicznościowe gadżety pro-

ROBERT STĘPIŃSKI

INICJATYWA DRUŻYNY SZPIKU

Teledysk wiary i nadziei
rużyna Szpiku powstała
po to, by wiara chorych
w uzyskanie pomocy nigdy w
nich nie zagasła. Bo dopóki jest
wiara i nadzieja, dopóty jest
chęć walki o swoje zdrowie i
życie. Drużyna szpiku nagrała
specjalny teledysk, aby budzić
właśnie wiarę I nadzieję.
– Chcielibyśmy, aby każdego
roku nie musiało umierać kolejnych kilkanaście tysięcy osób
tylko dlatego, że brakuje dawców
szpiku. Dlatego wzięliśmy się do
pracy. Działamy od 2 lat, wśród
nas są artyści, sportowcy, politycy, ci, którzy pokonali nowotwór i którzy walczą. Tato naszej
siedmioletniej Oli, dziewczynki,
która pokonała raka, napisał piosenkę „Masz Dar”. Nagraliśmy ją
jako teledysk budzący – wyjaśnia
Dorota Raczkiewicz – szefowa
Drużyny Szpiku.
Powstał on dzięki zaangażo-

FOT. ANDRZEJ JENEK

D

Od lewej: Kasia Burakiewicz, Maciej Balcar i Magda Stużyńska.
waniu wielu osób. Jest hymnem
Drużyny Szpiku. Do udziału w
teledysku i pomocy zaproszono
gwiazdy telewizyjne, artystów i
znanych sportowców. Pomogli:
ﬁrma fonograﬁczna My Music,

DJ. Kalwi, najlepszy „czarodziej
dźwięków” Tabb – Bartek Zielony, realizator wideoklipu Łukasz
Jankowski i profesor Jacek Wachowiak. Nagranie było zrealizowane na Oddziale Hematolo-

gii, Onkologii i Transplantologii
Dziecięcej w Poznaniu. Ta piosenka to dar dla chorych i walczących o życie, dla ich rodzin,
ale także dla wszystkich, którzy
dzielą się swoim życiem z potrzebującymi.
Udział w teledysku wzięli:
Magdalena Stużyńska, Magda
Steczkowska, Olga Bończyk,
Sylwia Grzeszczak, Maciej Balcar, Mezo, Liber, Kalwi, zespół
Arka Noego, Kasia Bujakiewicz,
Piotr Reiss, Marcin Urbaś, Mezo
oraz Doniu.
– Mamy nadzieję, że dzięki
tej piosence wiele osób dowie
się, jak w prosty sposób można
zostać dawcą szpiku i jak ważna jest rozbudowa dziecięcego
oddziału transplantologicznego
w Poznaniu – mówi szefowa poznańskiej Drużyny Szpiku.

ROBERT STĘPIŃSKI
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ływanie stało się jego sposobem na życie. Nauczyło
go odporności na stres, waleczności, otwartości, ale także
dało siłę i kondycję ﬁzyczną.
Nauczyło z godnością znosić porażki i niepowodzenia.
Krzysztof Paterka, student informatyki, mistrz świata z Brazylii,
zwycięzca wielu prestiżowych
zawodów, bez pływania nie wyobraża sobie przyszłości.
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Jak ryba w wodzie

– Wcześniej próbowałem
innych sportów, ale efekty nie
zawsze były satysfakcjonujące –
mówi Krzysztof Paterka. – Wśród
nich był tenis stołowy, łucznictwo, boccia, ale żadna z tych dyscyplin z różnych powodów nie
przypadła mi do gustu. Zwłaszcza, że przez cały czas byłem
wierny pływaniu. Zrozumiałem,
że nie ma sensu szukać dalej, bo
to, co daje mi radość, satysfakcję i
spełnienie, już znalazłem. Pierwsze treningi na serio zacząłem
w pierwszej klasie gimnazjum.
Wówczas zostałem uczniem klasy sportowej obecnego Zespołu
Szkół z Oddziałami Sportowymi
numer 1 na osiedlu Pod Lipami
w Poznaniu. Trenowałem dwa
razy w tygodniu, ale nie układało
się z trenerką. Ona stawiała na
wyniki, a ich brak sprawiał, że
ogarniało mnie zniechęcenie.
Nie miałem motywacji do dalszej pracy i kółko się zamykało.
Wówczas pomogła mama. Po jej
rozmowie z trenerką wyniki się
poprawiły na tyle, że w trzeciej
klasie gimnazjum pojechałem
na Otwarte Mistrzostwa Niemiec
do Berlina. Tam uzyskałem czas,
który uplasował mnie na drugim

FOT. ARCHIWUM

Przygodę z wodą Krzysztof zaczął w dzieciństwie od rehabilitacji. Gdy miał cztery lata, mama
zaprowadziła go do lekarza,
który doradził, by zająć się pływaniem, bo to najskuteczniejszy
sposób, prowadzący do rozwoju
mięśni. Zwłaszcza że Krzysztof
urodził się bez ręki.

miejscu w rankingu światowym.
Traﬁłem do grupy, która otworzyła mi furtkę na Paraolimpiadę do Aten. Niestety, w starcie
indywidualnym przydarzyła mi
się dyskwaliﬁkacja. Ogromny
stres, napięcie i emocje sprawiły,
że popełniłem błąd, który okazał
się pułapką. Na ﬁniszu chciałem
zobaczyć, czy Ukrainiec płynący
obok mnie przypłynął przede
mną czy za mną. Ten jeden
ruch kosztował mnie trzydzieści
siedem setnych sekund i wiele
nauczył. Były to pierwsze moje
poważne zawody i nie miałem
jeszcze doświadczenia. Dopiero
się uczyłem psychologii w sporcie. Potem było sześć dni przerwy, podczas których spiąłem
się i zapomniałem o tej przykrej
przygodzie. Popłynąłem z kolegami w sztafecie, zdobywa-

Krzysztof Paterka. – Ale szybko
uświadomiłem sobie, że byłem
najlepszy z Wielkopolski. Poza
tym trenowałam sam, a wtedy
wyniki nie są tak dobre jak w
sytuacji, gdy pracuje się z trenerem. Po tym wydarzeniu zostawiłem pływanie na trochę i
zająłem się studiami. Potem były
Mistrzostwa Europy, a następnie
Mistrzostwa Świata w Brazylii,
gdzie zdobyłem złoty medal.
Na pytanie, co czuł mistrz
świata, gdy został udekorowany
medalem, Krzysztof Paterka odpowiada, że rozpierała go duma
i radość. Uśmiech nie schodził z
jego twarzy. Ten sukces dał mu
siłę i umocnił wiarę w siebie.
Treningi zabierają Krzysztofowi sporo czasu. Przed samymi zawodami spędza w wodzie
dwa razy po półtorej godziny.
Dziennie przepływa około dziesięć kilometrów.

jąc brązowy medal. Ten sukces
osłodził mi gorycz osobistej porażki.
Po powrocie z Grecji Krzysztof
Paterka nie porzucił pływania.
W dwa lata później wziął udział
w Mistrzostwach Świata w RPA,
gdzie zdobył brązowy medal, po
dwóch kolejnych latach pojechał
na Paraolimpiadę w Pekinie.
Tam niewiele zabrakło mu do
medalu.
– Czwarte miejsce wtedy
bardzo mnie zabolało – mówi

– Pływanie daje mi zorganizowanie w życiu, potraﬁę sobie zaplanować czas, by ze wszystkim
zdążyć – mówi Krzysztof Paterka. – Mam więcej determinacji,
łatwiej nawiązuję kontakty.
Krzysztof twierdzi, że grono
jego przyjaciół z „basenu” ciągle
się poszerza. Często łapie się na
tym, że ktoś mówi mu „cześć” i
wówczas zdaje sobie sprawę, że
znają się z „wody”. Choć pływanie bardzo absorbuje, to starcza
czasu na spotkania ze znajomymi i wieczorne wyjście na piwo.

ZOFIA MARTYŃSKA
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onad 450 uczestników
wystartowało w ostatnią
niedziele kwietnia w II biegu „Wyprzedzić raka” wokół
poznańskiej Malty. Organizatorzy: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Uniwersytet
Medyczny oraz Szpital MedPolonia chcą w ten sposób
przekonać panie do badań
piersi.

CZERWIEC 2010

II POZNAŃSKI BIEG WOKÓŁ MALTY

Wyprzedzić raka
wiedział dr Dawid Murawa,
specjalista chirurgii ogólnej
z Wielkopolskiego Centrum
Onkologii. – Docelowym wynikiem, jaki chcielibyśmy osiągnąć dzięki takim akcjom, jest
przynajmniej 70 procent. Tylko
wtedy możemy realnie zmniejszyć śmiertelność z powodu
tego nowotworu.

Firma Chevrolet Szpot, która
w ramach inicjatywy „Biegaj
z Chevrolet Szpot” organizuje każdego miesiąca bieg nad
Maltą, przyjęła zaproszenie
Komitetu Organizacyjnego II
Poznańskiego Biegu „Wyprzedzić raka” do połączenia sił i
zorganizowania
wspólnego
biegu połączonego z wielką
akcją oświatową i festynem
zdrowotnym.
Poczas festynu nad poznańska Maltą koncertowali m. in.
uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu oraz
Big-band pod dyrekcją Stanisława Gruszki. Wystąpili także
uczniowie poznańskiej szkoły
baletowej. W propagowaniu
wczesnego wykrywania raka
piersi wzieły udział znane polskie gwiazdy: piosenkarka Urszula Dudzia oraz aktorki Joanna Jabłczyńska i Ola Szwed.

Można było poradzić się, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie,
otrzymać od aktorek autograf.
Akcji patronowali: prezydent
Poznania Ryszard Grobelny,
prof. dr hab. Jacek Wysocki –
rektor Uniwersytetu Medycz-

Reggae
w Arenie
S

potkanie z muzyką i rozrywką skierowane do osób
z niepełnosprawnościami zorganizowała Agencja Roots Music Promotion we współpracy
z Wielkopolskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych.
W sobotni wieczór 1 maja w
Hali Arena zagrała jedna z największych gwiazd współczesnej sceny reggae – Gentleman
and The Evolution. Przybyło
mnóstwo słuchaczy: osoby z
niepełnosprawnościami,
ich

opiekunowie, rodziny, znajomi
i przyjaciele. Goście podczas
koncertu mogli zapoznać się
z ofertą usług, realizowanych
przez WIFOON. Przy specjalnym stoisku kadra stowarzyszenia udzielała beneﬁcjentom
informacji dotyczących realizowanych projektów, możliwości
skorzystania z pomocy trenera
pracy wspomagającego osobę z
niepełnosprawnością itp.
Organizatorzy zadbali o wysoki poziom dostępności pod
względem architektonicznym:
na środku hali ustawiono platformę dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich,
wyposażoną w podjazd oraz dodatkowe miejsca siedzące. Opiekunom natomiast umożliwiono
bezpłatne wejście na imprezę. W
rytmie reggae do północy znakomicie bawili się wszyscy.

KAROLINA KASPRZAK

nego im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu, prof. dr hab. Julian
Malicki – dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
– Obecnie na badanie piersi
zgłasza się jedynie 31 procent
Polek. To bardzo mało – po-

NFZ na terenie całego kraju
ﬁnansuje bezpłatne badania
mammograﬁczne dla kobiet w
wieku 50-69 lat. Na badanie
bez skierowania może zgłosić
się każda kobieta z tej grupy
wiekowej, która w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miała wykonanej mammograﬁi. Adresy
miejsc w których można wykonać bezpłatne badania znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia www.nfzpoznan.pl

ROBERT STĘPIŃSKI

Nie bój się
zatrudniać!
W

ielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych zorganizowało
konferencję tematyczną pod
hasłem: „Zatrudniaj, oszczędzaj, rozwijaj ﬁrmę. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością jako pomysł na wdrażanie
racjonalnej polityki rynku pracy”. Odbiorcami spotkania w
dniu 27 maja w Sali Sesyjnej
Urzędu Miasta Poznania byli
reprezentanci zarówno Zakładów Pracy Chronionej, Zakładów Aktywności Zawodowej i
innych ﬁrm.
System doﬁnansowań do zatrudnienia osób z orzeczoną
niepełnosprawnością ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawił Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału
PFRON Ferdynand Łukanowski.
Omówiono również warunki
zatrudniania osób z niepełno-

sprawnościami, dostosowanie
stanowiska pracy do możliwości psychoﬁzycznych, uzyskanie
doﬁnansowań do zatrudnienia
osób z orzeczoną niepełnosprawnością z środków Urzędu
Miasta Poznania oraz wiele innych tematów z zakresu problematyki rynku pracy.
Podsumowaniem spotkania
były wypowiedzi poszczególnych pracodawców uczestniczących w konferencji i prezentacja działań Wielkopolskiego
Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, której dokonała
Izabela Olszewska – doradca
zawodowy i trener pracy osób
z niepełnosprawnościami. Odpowiedzi na pytania oraz niezbędne informacje dotyczące
zatrudniania osób z niepełnosprawnościami można było uzyskać u pracodawców i organizatorów przedsięwzięcia.

KAROLINA KASPRZAK
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inicjatywy Lecha Mazurkiewicza w Nowym Mieście nad Wartą w powiecie
średzkim zorganizowano 3
maja IV Wyścig Osób Niepełnosprawnych na Wózkach.
Dla mieszkańców tej malowniczej miejscowości województwa wielkopolskiego
był to dzień szczególny nie
tylko ze względu na rosnący poziom adrenaliny, jakiej
dostarczyły wszystkim rozgrywki sportowe, lecz przede
wszystkim na dopisującą pogodę.
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IV WYŚCIG OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH

Zawsze gotowi
do startu

„Byliśmy grzeczni i dlatego
dziś nie spadła u nas nawet
kropla deszczu, choć w całej
Polsce pada” – podsumował
Lech Mazurkiewicz.
Wśród zawodniczek pierwsze miejsce zdobyła Małgorzata Kozłowska z Poznania,
drugie – Natalia Sienkiewicz z
Chodzieży, a trzecie – Mariola
Dehr-Kołaczkowska z Poznania. Wśród mężczyzn pierwszy
był Lech Jabłoński z Poznania,
tuż za nim wpadli na metę kolejno: Roman Maj z Poznania,
Adam Kinowski z Mogilna,
Eliasz Jędrzejczak z Brzeźna
i Andrzej Jeziorek z Poznania.
Trasa wyścigu wiodła wokół
Zielonego Rynku w Nowym
Mieście. Zawodom towarzyszył
festyn dla mieszkańców Nowego Miasta i powiatu średzkiego.
Wystąpiły zespoły miejscowego Gminnego Ośrodka Kultury:
dziecięcy folklorystyczny „Mali
Laskowiacy” i dziewczęcy „El
Toro”, prezentujący taniec nowoczesny.
Puchary wręczał Starosta Powiatu Średzkiego Piotr Piekarski a medale wójt – Aleksander
Podemski. Laureaci otrzymali

Mali Laskowiacy.

Urocze aktoreczki
„laskowiaczki”.

również nagrody ufundowane przez licznych sponsorów.
Były też liczne upominki dla
zwycięzców.
Zrealizowanie IV Wyścigu
Osób Niepełnosprawnych na
Wózkach było możliwe dzięki
pomocy darczyńców. Inicjatywę wsparło Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej,
Rada Gminy Nowe Miasto, Środowiskowy Dom Samopomocy
w Dębnie, a także wiele innych
instytucji, ﬁrm i prywatnych
przedsiębiorców.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (5X) MARCIN BAJEROWICZ

Starosta i wójt wręczają puchar i dyplom zwycięzcy
Lechowi Jabłońskiemu.

Panie gotowe do startu.

Puchar, dyplom i upominki dla zwyciężczyni
Małgorzaty Kozłowskiej z synkiem, który dzielnie dopingował
mamę. Przy niej z lewej starosta Piotr Piekarski,
z prawej wójt Aleksander Podemski.
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eszczowa pogoda w niczym nie przeszkodziła
niepełnosprawnym pływakom,
którzy przyjechali do Poznania
na VI Ogólnopolskie Zawody
Pływackie. Walka o medale
odbywała się na krytej pływalni Uniwersytetu Poznańskiego.
Wśród zawodników byli studenci z większości wyższych
uczelni w kraju, z różnymi
stopniami niepełnosprawności.
W tym roku udział wzięli zawodnicy z siedemnastu uczelni
w tym uniwersytetów, akademii
medycznych, politechnik, akademii wychowania ﬁzycznego.
Wśród nich byli między innymi
przedstawiciele tak renomowanych uczelni jak Uniwersytet
Jagielloński, Uniwersytet Warszawski czy Katolicki Uniwersytet Lubelski. W zawodach wzięło
udział około 150 uczestników,
którzy walczyli o medale i dyplomy.
– Z roku na rok poziom pływackich zmagań wzrasta _
mówi Roman Durda, pełnomocnik rektora do spraw studentów
niepełnosprawnych Uniwersytetu Poznańskiego. – Świadczy
o tym fakt, że przez pierwsze
pięć edycji poznańscy pływacy
zajmowali pierwsze miejsca. W
minionym roku przypadło nam
już trzecie miejsce. To dowód
na to, że w innych ośrodkach w
przygotowanie wkłada się coraz
więcej wysiłku, który owocuje

Popłynęli po medale
coraz lepszymi wynikami. To dla
mnie wielka satysfakcja, bowiem
z dużą determinacją zabiegałem
o to, aby w Polsce rozwinąć sport
dla studentów niepełnosprawnych, a szczególnie pływanie.
Zawodnicy, którzy przyjechali
na zawody pływackie do Poznania, startowali we wszystkich
stylach, w różnych grupach, w
zależności od rodzaju i stopnia
niepełnosprawności. Chodziło o
to, by osoba mniej sprawna nie

startowała z bardziej sprawną.
Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by wyniki były jak
najbardziej sprawiedliwe. Wśród
pływackiej braci nie zabrakło takich, którzy mogą się pochwalić
znacznymi osiągnięciami. Do
nich należy reprezentujący Poznań Krzysztof Paterka, mistrz
świata na sto metrów stylem
klasycznym w Brazylii.
Na pytanie, co skłania niepełnosprawnych studentów do pły-

FOT. ZOFIA MARTYŃSKA
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wania, Roman Durda twierdzi, że
nie tylko chęć sprawdzenia własnych możliwości i rywalizacja.
Bardziej chodziło o stworzenie
wspólnej platformy porozumienia dla wszystkich pływaków.
Aby mogli się spotkać, poznać,
zaprzyjaźnić. Między innymi po
to po każdych zawodach organizowana jest impreza integracyjna, w tym roku w hotelu w
Kiekrzu.
Zanim zawody wrosły w kalendarz imprez, trzeba było
mocno się natrudzić, by zebrać
zainteresowanych. Roman Durda wykonywał setki telefonów,
ale dzisiaj wspomina te czasy
z sentymentem. Zwłaszcza, że
wysiłek nie poszedł na marne, bo
teraz pływacy sami pytają, kiedy
odbędą się następne zawody.
– Moim marzeniem jest aby
zawody ogólnopolskie przekształciły się w mistrzostwa
Polski studentów z niepełnosprawnościami – dodaje Roman
Durda. – W taki sposób podniesiemy rangę tej imprezy, bowiem
uczestnicy już świetnie pływają
pod okiem trenerów oraz instruktorów.

ZOFIA MARTYŃSKA

Lato, lato...

Sprawozdanie

„L

S

ato, lato, lato czeka…”
– brzmią słowa starej i
wciąż popularnej piosenki.
Wszyscy z utęsknieniem czekamy na te trzy letnie miesiące,
na słońce, pogodę i letnie dolce
farni ente.
Czerwiec to pierwszy letni miesiąc. Tak jak kiedyś, gdy
chodziliśmy do szkoły, zaczynamy cieszyć się wakacjami i tym
niezwykłym, jedynym w swoim
rodzaju luzem. Wakacyjny czas
płynie jakby wolniej, leniwiej.
Nieważne, na ile dotknęła nas
choroba czy niepełnosprawność.
Wszyscy mamy takie same emocje i wszyscy ulegamy czarowi
lata. Lato zawsze będzie pachniało miętą i będzie miało kolor
malin. Jaskółki będą fruwały wysoko na pogodę, a my będziemy
wspominali zapach obozowego
ogniska.
Wiem, że czytając te słowa
niejeden niepełnosprawny pokręci z niedowierzaniem głową,
smutno się uśmiechnie i powie,

że „to nie dla mnie”. Te letnie klimaty są dla młodych, zdrowych i
sprawnych, nie dla nas „ślepych’’
czy „kulawych”. Nic bardziej mylnego, kochani. LATO JEST DLA
WSZYSTKICH
Pamiętajmy o tym, bo jesień
jest smutna i szara, a zima długa
i trzeba dobrze naładować akumulatory, żeby nie wyczerpały
się za wcześnie.
„Filantrop Naszych Czasów”
pomoże Wam przeżyć tegoroczne lato jak najpiękniej i
najciekawiej. Pokażemy Wam,
że na wózku inwalidzkim czy
z białą laską też można przeżyć wielką przygodę. Czasami
trzeba naprawdę niewiele. Wystarczy odrobina dobrych chęci,
zrozumienia, życzliwości i ten
impuls, żeby przełamać strach,
spróbować i co najważniejsze –
uśmiechnąć się do ludzi, do drugiego człowieka, do siebie i w
ogóle do życia. Naprawdę warto
– LATO CZEKA!

EWELINA WĘGLEWSKA

prawozdanie ze zbiórki
publicznej przeprowadzonej przez Wydziałowe Centrum Wolontariatu, z siedzibą
w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89D/24A (teraz 117).
Zbiórkę
przeprowadzono
na podstawie decyzji nr SO.VII/5022-4/09 z dnia 17 lutego
2009 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania. Odbyła się na Terenia Poznania w
dniach od 23 lutego 2009 roku
do 9 lutego 2010. Zrealizowana
została w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe.
Zbiórka dobrowolnych datków
do skarbon stacjonarnych i puszek kwestarskich nie odbywała się. Sprzedaż biletów wstępu
na imprezę charytatywną również nie doszła do skutku.
Łącznie w okresie zbiórki
Wydziałowe Centrum Wolontariatu z pozauczelnianych
źródeł ﬁnansowania uzyskało
kwotę 5.500,00 zł. (słownie:
pięć tysięcy pięćset złotych)

Nie było żadnych kosztów
związanych z organizacją
zbiórki. Planowana impreza
charytatywna „Babski wieczór”, mająca się odbyć 5 marca 2009 roku, z powodu braku
zainteresowania nie doszła do
skutku. Stąd też zbiórka w tym
dniu nie odbyła się i Wydziałowe Centrum Wolontariatu VOLONTARIO WSE UAM nie przekazało żadnych środków na
rzecz Fundacji Mam Marzenie.
Całkowity dochód ze zbiórki publicznej przeznaczony
został na cele Wydziałowego
Centrum Wolontariatu, tzn. na
pomoc dzieciom szczególnie
dotkniętym przez los oraz rodzinom żyjącym w skrajnym
ubóstwie.

JOANNA RAATZ
PRZEWODNICZĄCA
WYDZIAŁOWEGO CENTRUM
WOLONTARIATU
VOLONTARIO” WSE UAM
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FESTYN DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OSIEDLU RUSA
P
Paweł
Grochowski
G
PPOZNAŃ

28

kwietnia 2010 roku na
Spółdzielczym
Stadionie Sportowym „Olimp”
na osiedlu Rusa w Poznaniu odbył się Festyn Sportowo-Rekreacyjny
Osób
Niepełnosprawnych, zorganizowany przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „Osiedle Młodych”, Stowarzyszenie Ratajskie Centrum Kultury i Miasto
Poznań.

Rzuty, biegi, strzały
na bramkę
sprawiły, że wszyscy zawodnicy doskonale się bawili, wspomagani gorącym dopingiem
opiekunów i kibiców. Do boju
zagrzewał uczestników również zespól „Kolejorz Girls”.
Na zakończenie wszystkim
uczestnikom wręczono pamiątkowe medale i dyplomy,
a uczestniczącym w festynie
organizacjom – pamiątkowe
puchary.

Do udziału w zawodach organizatorzy zaprosili drużyny
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Amikus” z osiedla Rusa i
„Przyjaciele” z osiedla Lecha
oraz klubów „Azyl” z osiedla
Orła Białego i „Tacy Sami” z
osiedla Czecha.
Festyn otwarł prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle
Młodych” Tadeusz Stachowski.
Uczestnicy zmagali się w

kilku konkurencjach: bieg na
40 metrów, rzuty do celu, strzały na bramkę, slalom, rzut pił-

ką lekarską, boccia i innych.
Wspaniała pogoda i gorąca
atmosfera panująca na boisku

Chwała organizatorom za
przygotowanie tak wspaniałej
imprezy. Pozostaje mieć nadzieję, że wejdzie ona na stałe
do kalendarza Ratajskich imprez.

PAWEŁ GROCHOWSKI
KLUB „TACY SAMI”

Przyszedł kwiecień,
miesiąc wiosny,
Miesiąc ciepły i radosny.
Kwitną kwiaty,
kwitną drzewa.
W polu, w lesie
ptak zaśpiewa…

Wiosenna biesiada

T

Tańcom, żartom i tanecznym korowodom nie było
końca. Młodzi członkowie
Stowarzyszenia przygotowali
tradycyjnie wspaniałą sałatkę
warzywną. Trzeba przyznać,

ym i innymi wierszami
Olga Twardowska i Dorota Eicke wprowadziły nas w
wiosenny, ciepły nastrój na
Biesiadzie Wiosennej zorganizowanej przez Stowarzy-

wspaniałe łakocie, więc łaskawie wybaczyliśmy mu to przewinienie (ostatni raz!).

szenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół
„Zawsze Razem” w domu kultury „Orle Gniazdo” 24 kwietnia 2010 roku.

Żal było się rozstawać. A że
wszyscy lubimy się bawić, z
utęsknieniem czekamy na kolejną imprezę.

PAWEŁ GROCHOWSKI

że wychodzi im ona coraz lepiej.
Spotkanie było też okazją
do pochwalenia się innymi
umiejętnościami. Było więc
wspólne śpiewanie znanych
przebojów, a imprezie towarzyszyła wystawa prac plastycznych, oczywiście o tematyce wiosennej.
Na koniec odwiedził nas
strasznie spóźniony w tym
roku
zajączek.
Przyniósł
wszystkim
uczestnikom
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„Polonia” już kwitnie

lat Holender Jan Ligthart
pracował nad wyhodowaniem nowej odmiany tulipana,
którą chciał nazwać „Polonia”.
Właśnie w niedzielę 2 maja,
po wielu latach trudnej i skomplikowanej pracy hodowcy, w
dniu święta narodowego – Dnia
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a
także w Dniu Polonii i Polaków
za Granicą, w siedzibie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu
odbyła się uroczystość nadania
nazwy „Polonia” tej nowej, długo
oczekiwanej odmianie tulipana
wyhodowanego w Holandii.
Uroczystą Mszę św. w intencji
Polonii i Królestwa Niderlandów
odprawił ks. Krzysztof Grzelak,
wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego. Zgromadzenie to od 78 lat pełni posługę

Ten nowy, biało-czerwony
kwiat, który podziwialiśmy w
ogrodach Towarzystwa Chrystusowego, zaprezentowany został
również, w dniu ich święta, 18milionowej rzeszy rodaków na
obczyźnie.
„Filantrop Naszych Czasów”
czuje się niezwykle wyróżniony
zaproszeniem na tę jakże polską uroczystość i cieszymy się,
że ten niezwykłej urody kwiat,
jako pierwsi możemy pokazać
naszym Czytelnikom.

EWELINA WĘGLEWSKA

FOT. LECH MROCZKOWSKI
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duszpasterską wśród Polonii na
wszystkich kontynentach.
W Eucharystii udział wzięli
przedstawiciele środowisk polonijnych, poznańscy hodowcy
tulipanów i oczywiście sam ojciec „Polonii” Jan Ligthart. To on
nazwał imieniem i nazwiskiem
Marii Kaczyńskiej, 2 lata temu,
nową odmianę tulipana i w ten
sposób uhonorował Pierwszą
Damę w Polsce. Jego wiedzy i
doświadczeniu hodowcy zawdzięczamy też inne polskie
tulipany: Irena Sendlerowa, Chopin, Kopernik i Piękna Polka.

Kamyk czeka
na podopiecznych
Ś

rodowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” dla dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną przyjmie dwóch uczestników. Warunkiem jest spełnienie określonych kryteriów.
Do Środowiskowego Domu
Samopomocy przyjmowane są
osoby z terenu Poznania, w wieku od 16 do 60 lat, które są zdolne do samodzielnego zaspakajania podstawowych potrzeb
życiowych, nie wymagają stałej
opieki pielęgniarskiej, nie zagrażają własnemu zdrowiu i życiu
oraz zdrowiu i życiu innych osób.
Nie ma kryterium dochodowego,
decydującego o możliwości korzystania z terapii w ŚDS. Należy
przedstawić zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę,

oznańskie Koło Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym zorganizowało 13
maja piknik integracyjny dla
osób z niepełnosprawnością
intelektualną w malowniczym
zakątku Lasu Dębińskiego nieopodal tamtejszej leśniczówki.

zawierające wskazanie do terapii. Potrzebna jest również decyzja administracyjna, wydana
przez dyrektora MOPR.
„Kamyk” to dzienna placówka terapeutyczna, która od 2007
roku obejmuje efektywnym
wsparciem 20 osób z niepełnosprawnością
intelektualną
i dodatkowymi schorzeniami
(mózgowe porażenie dziecięce,
autyzm, epilepsja, fenyloketonuria). Podstawowym zadaniem
placówki jest podtrzymywanie
i rozwijanie umiejętności, niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia
i integracji społecznej, a także
pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Oprócz tego placówka oferuje wsparcie w projektowaniu własnego sposobu życia, w
funkcjonowaniu w rodzinie oraz
udostępnienie pełnej informacji
o przysługujących świadczeniach zdrowotnych i socjalnych.
Uczy podopiecznych aktywności, wspiera rozwój integracji ze
środowiskiem, udziela pomocy
psychospołecznej, poszerza formy współpracy z organizacjami i
osobami prywatnymi w zakresie
wspierania osób niepełnosprawnych. Zainteresowani mogą
szukać informacji pod adresem:
ulica Zakątek 8 (Grunwald), tel.,
61 657 94 50 lub 782 004 222, email: kamyk@stowarzyszenienatak.pl awa

Celem było propagowanie
idei integracji ukierunkowanej na wyrównywanie szans i
kształtowanie podmiotowego
statusu osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie. Spotkanie odbyło
się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną. Przybyli członkowie Stowarzyszenia, ich rodziny, sympatycy, a także zaprzyjaźnione
organizacje pozarządowe. W
zabawie przy ognisku udział
wzięli podopieczni kilkunastu
placówek prowadzonych przez
poznańskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym,
uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 84 w Poznaniu, uczestnicy
Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego przy ulicy Saperskiej,
członkowie Rady Osiedla 28
Czerwca 1956 oraz mieszkańcy
dzielnicy Dębina. Był wspólny
śpiew przy akompaniamencie
gitary, pieczenie kiełbasek, zawody wędkarskie, boccia , podchody i tańce w rytm muzyki.

KAROLINA KASPRZAK

A

kademicka Grupa Inicjatyw Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Specjalnej
Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu zorganizowała we współpracy
ze Stowarzyszeniem Rodzin i
Opiekunów Osób z Zespołem
Downa „Bardziej kochani” wystawę fotograﬁczną „Listy do
Syna”, której bohaterkami są
matki dzieci z zespołem Downa.
Prezentowane
fotograﬁe
autorstwa Chrisa Niedenthala poruszyły serca wielu ludzi.
Portretując kobiety artysta w
autentyczny sposób przedstawia obrazy macierzyństwa wobec niepełnosprawności. Klimat
zdjęć jest zróżnicowany: od pełnej energii radości, poprzez dającą poczucie bezpieczeństwa
troskę i czułość aż do wyciszenia i zamyślenia – podobnie
jak różnorodne są myśli i emocje kobiet względem swojego
dziecka.
Prace wzbogacono lista-
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Boccia, podchody, tańce

Synku, jestem przy tobie
matki zmagającej się z okrutną rzeczywistością. Podróżując wzrokiem po fotograﬁach
docieramy do najwrażliwszej

mi Wioletty Mikusek – matki
chłopca z zespołem Downa.
Teksty są głębokim i szczerym
opisem długotrwałego procesu akceptowania niepełnosprawności syna. Przejmujące
treści pokazują świat przeżyć

sfery uczuć kobiety. Świat postrzegany początkowo jako zły
i niesprawiedliwy, z biegiem
czasu staje się miejscem, w

którym można znaleźć nadzieję. Dzięki realizmowi obrazów
każdy z nich jest indywidualną
historią matki i dziecka, prowokując obserwatora do zadumy, przemyśleń, reﬂeksji…

KAROLINA KASPRZAK
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„ŻURAWINA DJEMBE” W XII LICEUM

Na marakasach,
kiju deszczowym…
Znane
i nieznane
N

Ludzie od wieków
interesowali się końcem
świata. Niezliczone pokolenia
uważały, że to właśnie teraz
przyjdzie ten moment. My
uważamy, że pierwszy letni
miesiąc jest jak najbardziej
właściwy na takie wakacyjne
eskapady, bo końcem świata
określamy także bardzo
odległe obszary.
Gdzie więc tak naprawdę
znajduje się miejscowość o
takiej nazwie? Odpowiedź
jest prosta – u nas, w
Wielkopolsce. W powiecie
ostrzeszowskim, w lesie na
północ od wsi Głuszyna. W
zasadzie jest to przysiółek
wsi Głuszyna. Zapytajmy
miejscowych, jak tam traﬁć.
Na pewno nie wezmą nas za
niepoczytalnych. Możemy
sobie zrobić pamiątkowe
zdjęcie przy tablicy z nazwą
miejscowości i z dumą
pokazać znajomym, bo
przecież nie każdy może być
„na”, a właściwie „w” Końcu
Świata.
Wszystkich namawiam
na wycieczkę do Końca
Świata. Urok tej osady,
liczącej zaledwie kilka
drewnianych domków, działa
na wyobraźnię.

EWELINA WĘGLEWSKA

Występ szkolnego koła teatralnego.

Grać można
na szeleszczących foliach…

G

rę na marakasach, tamburynie, kiju deszczowym, grzechotkach, butlach,
beczkach,
szeleszczących
foliach i wielu innych instrumentach wydających ciekawe dźwięki zaprezentowała uczniom z XII Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Marii Skłodowskiej-Curie w
Poznaniu grupa „Żurawina
Djembe” z Dziennego Ośrodka Terapeutycznego przy
Stowarzyszeniu na Rzecz
Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”.
Grupa powstała w kwietniu
2009 roku. Muzyczna przygoda artystów rozpoczęła
się w… kuchni, gdy jeden z
uczestników odkrył wydobywający się dźwięk z butli po
wodzie mineralnej. Pierwsze
występy „Żurawina Djembe”
miała w zaprzyjaźnionym
Gimnazjum nr 24 w Poznaniu
oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej „Pomost”. Dziś ma na
swoim koncie liczne sukcesy.
Dziewięcioro muzykujących
przedstawicieli grupy gra na
oryginalnych instrumentach
etnicznych ( afrykańskich i południowo-amerykańskich), a
także na własnoręcznie wykonanych i przystosowanych do
indywidualnych możliwości
ruchowych. Bęben szamański, gongotron, przeszkadzajki i bęben Djembe wzbudziły

FOT. ANNA NOWAK

adytuł tej publikacji
powinien brzmieć
„Najdziwniejsze miejsca
Wielkopolski”. Dziś
proponujemy naszym
Czytelnikom wycieczkę na
Ziemię Kaliską. Niestety,
jest to wyprawa dla osób
dysponujących możliwością
własnego transportu.

„Żurawina Djembe” na scenie Liceum Ogólnokształcącego.
szczególne zainteresowanie
ponad pięćdziesięcioosobowej grupy licealistów.
„Porozmawiajmy o…” – tak
brzmiała myśl przewodnia
spotkania 14 maja w siedzibie
Liceum przy ulicy Gen. Kutrzeby 8 w Poznaniu. Głównym celem było promowanie idei wolontariatu wśród
młodzieży, niwelacja barier i
stereotypów społecznych dotyczących środowiska osób z
niepełnosprawnościami. Grupa podopiecznych „Żurawinki”
porozumiewa się metodami
komunikacji pozawerbalnej,
dlatego też podczas występów pojawiały się plansze z
piktogramami określającymi
na przykład tempo gry, po-

szczególne utwory, bądź też
zawierające komunikaty dla
publiczności. W trakcie występu, który nagrodzony został
głośnym aplauzem widowni,
przedstawione zostały również
prace plastyczne uczestników,
odsłonięte po raz pierwszy
podczas jesiennego wernisażu „Świat wokół nas – piękny,
chociaż trochę dziurawy…” .
Uwieńczeniem integracyjnego koncertu były podziękowania i niepowtarzalny występ
grupy licealistów należących
do szkolnego koła teatralnego.
Po nim długo trwały rozmowy
młodzieży z podopiecznymi
„Żurawinki” i chwile kontemplacji ich twórczości.

KAROLINA KASPRZAK
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„C

ztery żywioły – świat, w
którym żyjemy. Poznajemy naturę otaczających nas
zjawisk” – to tytuł projektu
edukacyjnego, realizowanego w tym roku szkolnym w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie. Projekt powstał głównie
z myślą o uczniach upośledzonych umysłowo w stopniu
umiarkowanym i znacznym,
choć zakłada również udział
w zajęciach uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkim, a także uczniów ze
szkoły masowej.
Projekt realizowany jest od
września 2009 roku, a jego zakończenie zaplanowano na
pierwszą połowę czerwca 2010.
Pomysł, którego autorkami są
nauczycielki oddziałów szkolnych przy ul. Topolowej Agnieszka Kozak i Ewa Malinowska, realizowany jest przy współpracy
z Jolantą Bączkowską – nauczycielką Kształcenia Zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Mosinie. Uczniowie III klasy
tej Szkoły uczestniczą w lekcjach otwartych przeprowadzanych w ramach projektu, a także
biorą udział w towarzyszących
projektowi konkursach plastycznych. Zaplanowano też włączenie do udziału w projekcie placówki Polskiej Akademii Nauk
w Turwi. Projekt ma za zdanie
przekazać uczniom w sposób
przystępny, zgodny z ich percepcyjnymi możliwościami podstawową wiedzę na temat czterech
żywiołów, jakimi są powietrze,
woda, ogień oraz ziemia.

Wspólne zdjęcie
uczniów ze strażakiem.
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Cztery żywioły
Inauguracja projektu odbyła
się 28. września 2009. Wówczas to uczniowie wzięli udział
w pierwszej lekcji otwartej z
cyklu,,Cztery żywioły” zatytułowanej ,,I Ty możesz pomóc
ziemi.” Doskonałym pretekstem
do zorganizowania tych zajęć
akurat w terminie wrześniowym
był fakt przeprowadzanej w tym
czasie corocznie w całej Polsce,
a także poza jej granicami akcji
„Sprzątanie Świata”. Druga lekcja otwarta w ramach tego projektu odbyła się 29.października
i nosiła tytuł ,,Powietrze i jego tajemnice”. 6 listopada lekcja ,,Powietrze i jego tajemnice” została
przeprowadzona po raz drugi.
Tym razem z udziałem uczniów
III klasy Szkoły Podstawowej nr 1
w Mosinie oraz uczniów SOSW
z klas I-III z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
Zaś 14 stycznia 2010, tuż
przed zimowymi feriami odbyła
się kolejna, 3 już lekcja otwarta,
zatytułowana ,,Woda – źródło
życia”.
Uczniowie starali się szukać
odpowiedzi na szereg pytań:
gdzie w przyrodzie można spotkać wodę, jaką postać może
mieć woda, czy woda ma smak,
jaki ma kształt i kolor, czy wodę
można ogrzać i co się wtedy z nią
dzieje, czy można ją schłodzić i

do czego to prowadzi, czy woda
może wyrządzić człowiekowi
krzywdę, jak nazywa się woda,
która spada z nieba, dlaczego
wodę należy chronić przed zanieczyszczeniami i oszczędzać,
no i przede wszystkim czy człowiek może bez wody żyć?
Chętni uczniowie wzięli
udział w zabawie rysunkowej
„dokończ rysunek”, podczas której przy ,,Czterech porach roku”
A. Vivaldiego dokończyli według
własnego pomysłu rysunki: pada
deszcz, pada śnieg, leci z nieba
grad.
Tematem czwartej lekcji 16
kwietnia był ogień i jego magiczna siła. Uczniowie poznali historię odkrycia ognia przez naszych
przodków, sposób, w jaki nauczyli się go rozpalać, a także jego zalety. Dowiedzieli się, jak obecnie
człowiek wykorzystuje ogień, aby
ułatwić sobie życie. Poznali również historię wozu strażackiego,
mieli okazję obejrzeć przeźrocza
obrazujące jak zmieniał się jego
wygląd i funkcjonalność na przestrzeni wieków.
W trakcie lekcji wszyscy jej
uczestnicy mieli możliwość
wzięcia udziału w głosowaniu
na najładniejszą prace plastyczną. Wystawione w sali prace to
plon ogłoszonego w ramach
projektu konkursu plastycznego

Dokończ rysunek…….
„Ogień – magiczna siła”. Lekcja
na temat ognia zakończyła się
wspólnym zdjęciem uczestników zajęć z panem strażakiem.
Przyszedł czas na Ziemię.
Rozmawialiśmy na temat naszej
planety, jej tajemnic i bogactw.
Na początku czerwca mieliśmy
5 i ostatnia lekcję, podsumowująca całoroczny projekt, z udziałem pracownika Instytutu PAN
z Turwi, który zaprezentował
uczniom szereg doświadczeń
związanych z omawianymi
przez cały rok tematami.

EWA MALINOWSKA
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNOWYCHOWAWCZY
W MOSINIE
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towarzyszenie Na Rzecz
Młodzieży Sprawnej Inaczej
„Śmiałek” z siedzibą na osiedlu
Marysieńki 25 w Poznaniu w
dniach od 17 do 20 maja tego
roku zorganizowało po raz
kolejny spotkanie integracyjne
z organizacją osób niepełnosprawnych z Francji pod nazwą
APE d`Apt Complexe Provence
Cote d`Azur Frankreich 1.
Spotkanie to, niestety, nie mogło odbyć się w terminie przewidzianym w projekcie ze względu
na wstrzymane loty samolotów i
zamknięcie lotnisk spowodowane erupcją wulkanu w Islandii.
I tym razem sytuacja była niepewna. Jednak jako organizatorzy przygotowaliśmy się na to
spotkanie bardzo skrupulatnie i
z wielkim zaangażowaniem.
Przypomnę, że cały projekt
pod nazwą GRUNDTVIG realizowany jest od 7 sierpnia 2008
roku i trwa do 30 lipca 2010 roku.
Finansowany jest ze środków
UE i Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji – Narodowej Agencji
Programu „Uczenie się przez
całe życie”.
17 maja br. o godzinie 15.20
na lotnisku Ławica w Poznaniu
wylądował samolot z ośmioma
osobami z Francji, należącymi do projektu GRUNDTVIGA.
Na spotkanie udali się przedstawiciele naszej organizacji
wraz z tłumaczem. Pragnę podziękować władzom Kolegium
Języków Obcych przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu za
umożliwienie nam nawiązania
kontaktu ze studentkami 2 roku
sekcji francuskiej: Anią Jeżowską
i Agnieszką Kosiduła. Panie te
pracowały społecznie dla naszej
organizacji, tłumacząc rozmowy

POZNAŃSKI „ŚMIAŁEK” PARTNEREM EUROPEJSKIEGO PROJEKTU

Dialog, który
z francuskimi partnerami zarówno na spotkaniach w siedzibie naszej organizacji, jak i poza
jej terenem. Uczestniczyły w
nich często do późnych godzin
wieczornych. Nasze tłumaczki
nawiązały też miłe kontakty z
uczestnikami „Śmiałka”, którzy
wciąż z radością wspominają
wspólnie spędzone chwile.
Z lotniska cała grupa wraz z
organizatorami projektu udała się do hotelu Ikar. Tu goście
zakwaterowali się i poznali
program całego pobytu. Deszcz
i chłód nie miały żadnego znaczenia dla realizacji naszego
programu i nie zakłóciły naszej
radości ze wspólnego spotkania.
Mimo zmęczenia wyczerpującą
podróżą wszyscy ochoczo wyruszyli na spacer na poznańską
starówkę.
Natomiast 18 maja o godzinie
10 tej odbyło się powitanie grupy
partnerskiej z Francji i spotkanie
z naszymi podopiecznymi w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz
Młodzieży Sprawnej Inaczej
„Śmiałek”. Goście wzięli udział w
programie prowadzonym przez
same osoby niepełnosprawne,
które przygotowywały się do
tego z wielkim zaangażowaniem,
cierpliwością i wytrwałością. Były
piosenki polskie i francuskie, multimedialny pokaz zdjęć z dotych-

Pamiątkowa fotka z poznańskimi koziołkami.

Powitanie na lotnisku „Ławica”.

Goście z Francji przy Krzyżach 28 Czerwca 1956.
czasowych spotkań we Francji i w
Niemczech, a także rozmowa pomiędzy samymi osobami niepełnosprawnymi. Wszyscy uczestnicy mieli czas i możliwość
przeżywania na swój własny
sposób emocji związanych z tym
spotkaniem. Mimo bariery językowej nawiązano nowe kontakty
i odnowiono już istniejące.
Dzięki opiekunom uczestnicy mogli bezpośredniego
poznawać i przeżywać kulturę
innego kraju, a także porównywać swoje życie z życiem
i codziennością francuskich
partnerów. Mogli sobie uzmysłowić, że żadna z kultur nie
jest ani lepsza, ani gorsza.
Wartość życia osób niepełnosprawnych i zdrowych jest
taka sama w różnych kulturach. Celem organizatorów
jest też wspieranie dialogu
pomiędzy osobami z różnych
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DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

tworzy przyjaźń
krajów, co umożliwia nawiązywanie przyjaźni, a zarazem
niweczy obawy, uprzedzenia i
stereotypy.
19 maja goście naszego Stowarzyszenia zwiedzali Poznań
– miasto w którym żyją, pracują
i odpoczywają nasi podopieczni.
Tym razem pogoda była dla nas
łaskawsza. Od czasu do czasu zaświeciło słoneczko. Nasi

centrum miasta, snując plany na
przyszłość.
Wieczorem spotkaliśmy się
jeszcze w Hotelu Ikar, aby się już
pożegnać. Nasi goście otrzymali
prezenty i pamiątki, wykonane
przez naszych uczestników.
20 maja 2010 pożegnaliśmy
się już na lotnisku Ławica. Wiedzieliśmy, że projekt, niestety, już
się kończy. Ale byliśmy przeko-

Goście śpiewają i tańczą.

Krystyna Dużewska (z lewej) wita gości z Francji.
Z Collegium Minus w tle.

Zaproszenie do tańca.
Pamiątki „Śmiałka”
dla gości.
Francuskie piosenki śpiewa uczestniczka „Śmiałka” Kasia Dużewska.
podopieczni i goście czuli się
już jak jedna międzynarodowa
rodzinka. Rozmawiali i śmiali
się, a nasze tłumaczki miały co
robić. Zwiedziliśmy Stary Rynek i jego zabytki, kościół farny
oraz katedrę. Spacerowaliśmy w

nani, że nie kończy się zawarta
dzięki niemu nasza znajomość i
przyjaźń .

KRYSTYNA DUŻEWSKA
PREZES STOWARZYSZENIA NA RZECZ
MŁODZIEŻY SPRAWNEJ INACZEJ
„ŚMIAŁEK”
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DZIĘKI AUKCJI ZDJEĆ Z WYSTAWY “LUDZIE STADIONU”
Henryk
H
Kubisztal
K

Pieniądze
dla Domu Dziecka

DREZDENKO
D

K

lub Seniora „Drzeń” w
Drezdenku w ramach obchodów Światowego Dnia
Inwalidy był organizatorem
imprezy rekreacyjno-edukacyjnej pod hasłem „Troska o
człowieka niepełnosprawnego – ważnym elementem społecznego działania”.

znania i Wielkopolski, ale także
Warszawy, Gdańska, Olsztyna,
Gdyni.
Na uroczystości wręczenia byli
też m.in. dyrektor Domu Dziecka
nr 1 w Poznaniu Elżbieta Chełkowska, bohater jednego ze zdjęć,
Goście z Fundacji „Mam marzenie” oraz autor najwyżej zlicytowanego zdjęcia Piotr Wagner.

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny wręczył fotograﬁe
laureatom internetowej aukcji.

P

rezydent Poznania Ryszard
Grobelny w piątek 30 kwietnia w Sali Malinowej Urzędu
Miasta wręczył zlicytowane
fotograﬁe z wystawy „Ludzie
stadionu” laureatom internetowej aukcji, która toczyła się na
Allegro. Łączny dochód z licytacji to ponad 10 707 złotych dla
wychowanków Domu Dziecka
nr 1 w Poznaniu. 36 zdjęć prezentowanych na wystawie fotograﬁcznej zorganizowanej w

Starym Browarze przez spółkę
EURO Poznań 2012, ma więc
nowych właścicieli. Zaproszeni
zwycięzcy aukcji to przedstawiciele ﬁrm m.in. Magdalena
Wesołowska prezes Term Maltańskich, Jerzy Ciechanowski
prezes Hydrobudowy Polska,
Adam Trybusz prezes Andersia Property, Rafał Rosiejak z
PL 2012, które współpracują z
EURO Poznań 2012. Byli wśród
nich mieszkańcy nie tylko Po-

W spotkaniu, które odbyło
się 25 kwietnia w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku, wzięło udział 250 osób
z Klubów Seniora w Brzozie,
Krzyżu, Międzychodzie i Drezdenku, ze Środowiskowego
Domu Samopomocy w Drezdenku, Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Fundacji „Barka” w
tej miejscowości. Zdrowy styl
życia, integracja społeczna
osób starszych i mniej sprawnych, poszanowanie zasad
zdrowej rywalizacji – to wartości które, przyświecały temu
przedsięwzięciu.

Prezydent Ryszard Grobelny
wręczył zdjęcia laureatom, a także jedno ze zlicytowanych przez
siebie zdjęć jego bohaterowi –
Rysiowi Cieślakowi, który wraz z
Fundacją „Mam marzenie” latem
ubiegłego roku odwiedził Stadion
Miejski w Poznaniu. Wręczono
także symboliczny czek na kwotę
uzyskaną z licytacji dla Dyrektor
Domu Dziecka. Kwota zasili konto placówki i umożliwi dzieciom
realizację sportowych pasji: pojadą na narciarskie obozy zimowe,
obozy nauki jazdy konnej, wezmą udział w zajęciach z pływania, koszykówki i siatkówki.

Uczestnicy bawili się znakomicie, biorąc udział w konkurencjach sportowych takich jak

B

ROBERT STĘPIŃSKI

U seniorów z „Cybinki”
O

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

soby uczestniczące w zajęciach Klubu Seniora „Cybinka” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w
Poznaniu dzięki Inie Szczepaniak nie mają powodów do narzekań na nudę. Ona to właśnie
prowadzi Klub i jest jego założycielką.
Członkowie „Cybinki” uczestniczą w wycieczkach bliższych
i dalszych. W maju byli w Pogorzelicy i w Starym Browarze
w Poznaniu. W sierpniu planują
wyjazd do Bąblina, gdzie będą
przebywać w bacówce.
We wtorki i czwartki seniorzy spotykają się na gimnastyce
usprawniającej. W poniedziałki
są próby chóru „Wesoła Ferajna”,
który ostatnio występował w
maju z okazji Dnia Matki. Natomiast wszyscy członkowie klubu
spotykają się raz w miesiącu.
Członkowie „Cybinki” podczas comiesięcznego spotkania.

lisko dwanaście tysięcy
osób otrzymało pomoc
dzięki projektom realizowanym
w ramach inicjatywy społecznej „Warto być za!”. Jej organizatorem jest Kompania Piwowarska, która przeznaczyła
już 5 mln zł na wspieranie organizacji pożytku publicznego.
Głównym celem programu jest
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu z powodu ubóstwa i jego skutkom.
Inicjatywa społeczna „Warto być za!” ruszyła w czerwcu
2006 r. Powstała z myślą o osobach najbardziej potrzebujących, żyjących poza nawiasem
społeczeństwa lub zagrożonych
marginalizacją. Głównym elementem programu jest konkurs
dla organizacji pożytku publicznego na projekty związane ze
wspieraniem osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym z
powodu ubóstwa. Program zorientowany jest na promowanie
projektów długotrwałych.

RYWALIZACJA
KONKURSOWA
W czterech edycjach konkursu
projektów wzięło udział blisko
270 organizacji. Ubiegały się o
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Sport, zabawa, nauka
zbijanie kręgli, rzuty woreczkami, lotkami i krążkami, gra
w warcaby i tenisa stołowego.
Były imprezy towarzyszące,
zorganizowane przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w
Drezdenku: poradnictwo na
fantomie – nauka samobadania piersi, masażu serca i

sztucznego oddychania oraz
konkurs zgaduj-zgadula o tematyce zdrowotnej „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.
Były gorące napoje i przepyszne ciasta, przygotowane
przez panie z Klubu Seniora
„Drzeń”. Wszystkie zespoły

uhonorowano
pamiątkowymi pucharami, a indywidualni
uczestnicy za zajęcie miejsc I,
II i III w poszczególnych konkurencjach otrzymali dyplomy, które ufundował i wręczał
Burmistrz Drezdenka Maciej
Pietruszak.

Brawa dla organizatorów za
piękną i udaną imprezę, zorganizowaną dzięki wysiłkowi
ludzi wielkiego serca z Klubu
Seniora „Drzeń” w Drezdenku,
zakończoną spotkaniem integracyjnym i wspólnym posiłkiem.

Wsparcie dla dobrych pomysłów
doﬁnansowanie początkowo w
czterech, a później w dwóch kategoriach ﬁnansowych: 50 i 100
tys. zł. Propozycje działań adresowane były do bezrobotnych,
niepełnosprawnych, samotnych
matek oraz dzieci i młodzieży ze
środowisk zaniedbanych. Proponowano organizację szkoleń
i warsztatów, poradnictwo zawodowe, zapewnienie tymczasowego miejsca pracy, a nawet
miejsca zamieszkania. Wnioski,
które spełniły wymogi formalne,
ocenili członkowie Zespołu Ekspertów i Rady Programowej. W
ich skład weszli wybitni przedstawiciele świata nauki oraz
organizacji
pozarządowych,
m.in.: prof. Jolanta Szaban, Janina Ochojska z Polskiej Akcji
Humanitarnej, Piotr Pawłowski
ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Paweł Łukasiak z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz prezydenci Poznania,
Białegostoku i Tychów, a także
przedstawiciele mediów lokalnych. Jurorzy brali pod uwagę

przede wszystkim skuteczność
zaproponowanych rozwiązań i
ich długofalowość. Liczyła się też
pomysłowość oraz to, czy projekt
jest realizowany na terenie o wysokim poziomie bezrobocia.
Ostateczna decyzja o przyznaniu grantu należała do opinii
publicznej, która w drodze głosowania rozstrzygnęła, komu
przyznać pieniądze. Głosowano
wysyłając SMS-a i biorąc udział
w sondzie na oﬁcjalnej stronie
internetowej akcji www.warto.
eu, Swój głos oddawali także
pracownicy Kompanii Piwowarskiej za pośrednictwem kuponu
dołączonego do magazynu wewnętrznego. Ich głos liczył się
podwójnie.

LAUREACI
KONKURSU
„WARTO BYĆ ZA”
Wyłoniono 35 zwycięskich
projektów, które zostały doﬁnansowane na łączną kwotą 5 mln
zł. Różne działania pomocowe

podejmowane w ich ramach dotarły bezpośrednio lub pośrednio
do ok. 11 500 osób. Wśród laureatów znaleźli się m.in.:
 Powiślańska Fundacja Społeczna z Warszawy, która
wspiera rodziny zmarginalizowane społecznie z warszawskiego Śródmieścia.
 Pogotowie Społeczne z Poznania, które w ramach zwycięskiego projektu stworzyło
mieszkanie treningowe dla
samotnych matek.
 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przebudzone Nadzieje”
z Chodzieży.
 Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Upośledzonych
Umysłowo Koło w Jabłonce,
które w swoim zwycięskim
projekcie przewidziało i zrealizowało rozbudowę ośrodka
wspierającego osoby z upośledzeniem umysłowym z Jabłonki i okolic.
 Specjalny Ośrodek Edukacyj-

no-Leczniczo-Rehabilitacyjny
w Rudołtowicach Polskiego Związku Niewidomych
(Okręg Śląski), które w swoim
projekcie „AKCJA – KOMUNIKACJA” zajęło się poprawą
funkcjonowania społecznego
dzieci z niepełnosprawnością
sprzężoną, nie posługujących
się mową, poprzez rozwój
alternatywnych umiejętności
komunikacyjnych.
Dodatkowych
informacji
udzielają:
Borys Czyhin
Sigma International (Poland) Ltd
Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
+48 600 896 429
borys.czyhin@sigma.com.pl
Małgorzata Walędzińska
Kierownik ds. CSR
Kompania Piwowarska SA
tel. (32) 327 84 15, 601 590 618
malgorzata.waledzinska@
kp.sabmiller.com
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poniedziałkowy wieczór,
26 kwietnia w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zebrała się
grupa ludzi, którzy z potrzeby
serca zapragnęli uczestniczyć w wyjątkowym koncercie. Dochód z przedsięwzięcia zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Nasze Serce,
Fundację Małych i Dużych
oraz Fundację Stworzenia
Pana Smolenia we współpracy z Komendą Miejską Policji
oraz Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu został w
całości przekazany na leczenie i rehabilitację dzieci.
„Potraﬁmy Pomagać” – to myśl
przewodnia koncertu, któremu
patronowali m.in. Prezydent
Poznania Ryszard Grobelny i
Wojewoda Wielkopolski Piotr

CZERWIEC 2010

KONCERT CHARYTATYWNY „POTRAFIMY POMAGAĆ”

Dla chorych dzieci
Florek. Opiekunem artystycznym był Zbigniew Górny. Część
oﬁcjalną koncertu prowadzili
Anna Przewoźniak z TVP oraz
asp. sztab. Zbigniew Paszkiewicz z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu. Część artystyczną uświetniły Lilianna Skibińska i Barbara Strzyżewska.
Na scenie wystąpili znani wykonawcy: Zbigniew Wodecki,
Eleni, Przemysław Hałuszczak,
Grupa VOX, Agnieszka Różańska, Michalina Brudnowska,
Karolina Posała, Piotr Schulz,
Sonic Lake, Zespół Super Duo,

Jacek Ciepliński, Krzysztof Antkowiak, Grupa Artystyczna Artura Niedźwiedzia oraz Chór
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu.
Na koncercie byli przedstawiciele organizacji pozarządowych: profesor Michał
Wojtalik – Prezes Stowarzyszenia Nasze Serce, Bohdan
Smoleń – założyciel Fundacji
Stworzenia Pana Smolenia i
Ewa Kończal-Zarzycka – Prezes Fundacji Małych i Dużych,
która wręczyła pamiątkowe
statuetki za zasługi w pomocy potrzebującym dzieciom.
Otrzymali je prof. Michał Wojtalik i Bohdan Smoleń. Podziękowanie za zorganizowanie
festynu charytatywnego pod
hasłem „Niebiescy – Dzieciom”
otrzymał Przemysław Łoniewski – policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

W trakcie koncertu rozstrzygnięto konkursu „Potraﬁę
pomagać”,
przeprowadzony
w szkołach Poznania i powiatu poznańskiego. W kategorii
twórczość plastyczna szkół
podstawowych dwa I miejsca
zdobyły Weronika Witkowska
(Szkoła Podstawowa nr 90 w
Poznaniu) i Dorota Gubała
(Szkoła Podstawowa nr 51 w
Poznaniu), II – Zuzanna Cofta
(Szkoła Podstawowa nr 90 w
Poznaniu) i III – Marianna Lamenta (Szkoła Podstawowa nr
84 w Poznaniu). W kategorii
twórczość literacko-plastyczna szkół ponadpodstawowych
dwie I nagrody przyznano Aleksandrze Góźdź (Gimnazjum nr
1 w Puszczykowie) i Martynie
Brzozowskiej (Gimnazjum nr
56 w Poznaniu).

KAROLINA KASPRZAK

Doktor

BARBARA SZYCHOWIAK
nie żyje
12 maja 2010 roku pożegnaliśmy na Cmentarzu Junikowskim
zmarłą 5 maja doktor Barbarę Szychowiak,
wykładowcę w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Po studiach psychologicznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu – w późniejszych latach 70. ubiegłego wieku
– pracowała w Pracowni Psychologiczno-Socjalnej Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Poznaniu.
Swoją dysertację doktorską poświęciła psychologicznym i rodzinnym problemom dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością układu ruchu.
W ciągu blisko 30-letniej pracy w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu w Poznaniu
wyróżniła się odpowiedzialną i sumienną pracą dydaktyczną oraz wieloma wartościowymi artykułami w czasopismach
i pracach zbiorowych. Przez czas jakiś była na UAM Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością.
Pracowała też w szkołach prywatnych oraz jako psycholog w zakładzie opiekuńczym prowadzonym przez Siostry Seraﬁtki
przy ul. Rocha w Poznaniu. Była człowiekiem wielkiej prawości, osobistej kultury i taktu.
Cześć Jej pamięci!
Maciej Sieradzki
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„U

bóstwo i marginalizacja społeczna rodzin
jako wyzwanie dla współczesnej pracy socjalnej” – to
myśl przewodnia konferencji
naukowej, zorganizowanej 5
maja przez słuchaczy trzeciego roku Kolegium Pracowników Służb Społecznych w
Poznaniu jako podsumowanie projektu socjalnego, który
przez kilka ostatnich miesięcy realizowała grupa młodych ludzi pod kierunkiem
promotora projektu dr Lidii
Huber.
W ramach przedsięwzięcia
propagowano ulotki informacyjne oraz plakaty dotyczące
ubóstwa i marginalizacji jako
jednego z najpoważniejszych
problemów społecznych. Traﬁły one do szerokiej grupy
mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego.
Konferencji
patronowali
Wojewoda Wielkopolski Piotr
Florek i Marszałek Wojewódz-

W

dniach od 1 do 3 maja w
Ogrodzie
Botanicznym
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w odbyła się „Majówka w
Botaniku”. Impreza ta na stałe
wpisała się do kalendarza plenerowych imprez w Poznaniu.
Celem jest inauguracja sezonu,
zapewnienie atrakcji zwiedzającym i wsparcie akcji charytatywnych. W tym roku, podobnie
jak rok temu, kwestowano na
rzecz Polskiego Towarzystwa
Opieki Paliatywnej, działającego dla Hospicjum „Palium”.
Majówce patronowali: Rektor
UAM, Wojewoda Wielkopolski i
Prezydent Poznania. Patronat
medialny wzieli na siebie: TVP
3, Radio Merkury i Głos Wielkopolski. W majówce uczestniczyli przedstawiciele świata
nauki, kultury i sztuki wraz z
szerokim gronem mieszkańców Poznania i Wielkopolski.
Uczestników powitał kierownik medyczny Hospicjum Jacek
Łuczak. Uroczyście odsłonięto
trzy nowe ławki. Na ich zakup
pieniądze przekazali prezydent
Poznania Ryszard Grobelny,
rektor UAM Bronisław Marciniak oraz prezes zarządu Fundacji UAM Bogdan Marciniec.
Na trzydniową majówkę złożyły się występy artystyczne, pokazy plenerowe i kiermasz roślin
ogrodniczych. W koncercie udział
wzięli zarówno profesjonaliści,
jak i amatorzy, prezentując muzykę klasyczną i rozrywkową.
W kiermaszu roślin ogrodniczych uczestniczyło około 25
ﬁrm ogrodniczych. Oferowały
one rośliny doniczkowe, balko-
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KONFERENCJA W KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

Przeciw ubóstwu
twa Wielkopolskiego Marek
Woźniak. Obrady otwarła mgr
Justyna Dutkiewicz – Dyrektor
Kolegium Pracowników Służb
Społecznych. Głos zabrali
przedstawiciele instytucji samorządowych i organizacji pożytku publicznego, a wśród nich
Apolonia Wojciechowska – dyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Poznaniu,
Maria Remiezowicz – dyrektor
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Maria Krupecka – dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Prelegenci poruszyli szereg
istotnych kwestii dotyczących

Uczestnicy konferencji.
ubóstwa jako wyzwania dla
współczesnej pracy socjalnej.
Nie pominięto również faktu,
że rok 2010 decyzją Parlamentu i Rady Unii Europejskiej zo-

stał ustanowiony Europejskim
Rokiem Walki z Ubóstwem i
Wykluczeniem Społecznym.

KAROLINA KASPRZAK

Majówka w botaniku
Na scenie zaprezentowali się
m.in. Chór ARION, Zespół wokalny Konsonans, Kapela zza
Winkla, Nicole Kulesza, Kapela
Zamku Rydzyńskiego, artysta
zespołu Trubadurzy Piotr Kuźniak i ﬁnalista programu „Mam
Talent” Tomek Grdeń. Można
było obejrzeć pokaz breakdance
w wykonaniu OUTLAWS CREW.
Wystąpił też, jak zawsze, aktor
Teatru Nowego w Poznaniu Michał Grudziński.
W Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym można było
obejrzeć wystawy: „Uniwersytet
na Zamku” oraz „Graﬁki roślin i
ptaków”.

ROBERT STĘPIŃSKI
nowe, drzewa, krzewy, byliny
ozdobne, nawozy i sprzęt ogrodniczy. Można było zakupić minerały i zdrową żywność. Pracownicy „Botanika” udzielali porad na
temat uprawy i pielęgnacji roślin.
Były pokazy sprzętu pożarniczego, tresury psów, dogoterapii,
hipoterapii i woltyżerki, różnego rodzaju prelekcje, porady
ogrodnicze, pokazy gimnastyki,
wycieczki z przewodnikiem po
parku oraz gry i zabawy dla dzieci. Wśród uczstników majówki
można było spotkać kwestorów,
zbierających pieniądze na pomoc chorym.
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Twórczynie
z „Dekoratorni”

C

złonkowie Klubu Seniora
„Złota Jesień” Spółdzielni
Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu zgromadzili
się w czwartek 29 kwietnia na
wernisażu wystawy prac osób
skupionych w działającym w
tym klubie Kole Przyjaciół Plastyki „Dekoratornia”.
Przybyłych powitała kierownik „Złotej Jesieni” Małgorzata Andrzejewska, inicjatorka
utworzenia
„Dekoratorni”.
Omówiła prezentowane na
wystawie prace nieżyjącego
już pana Leśniewskiego. Twórca ten wykonywał projekty do
haftów, rzeźbił. M. Andrzejewska przedstawiła też panie, których prace złożyły się
na ekspozycję. Były to obrazy
malowane na szkle, witraże,
kartki świąteczne, cudeńka
wykonane szydełkiem, frywolitki, hafty richelieu, ozdoby
świąteczne. W nagrodę Adam
Pawlik, przewodniczący Rady
Osiedla „Zielone Rataje” ufundował dla „Dekoratorni” materiały plastyczne
Koło Przyjaciół Plastyki działa od trzech lat i skupia kilkanaście członkiń. Spotykają się
one w piątki o godz. 16.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Lubię te role
Z ARTUREM BARCISIEM rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI

– Kiedy podjął Pan decyzję,
że zostanie aktorem?
– Już jako dziecko o tym marzyłem. Potem wygrałem Ogólnoposki Konkurs Recytatorski i
to mnie upewniło, że wybrałem
właściwą drogę.
– Aktualnie jest Pan jednak
rozpoznawalny głównie dzięki
roli Tadeusza Norka w serialu
„Miodowe Lata” oraz znakomitej roli Czerepacha w „Ranczu”.

Podobają się Panu te role? Woli
Pan Tadka czy Czerpacha?
– Obie te role bardzo lubię.
Są zupełnie inne i to mi się najbardziej podoba. Bardzo się starałem, żeby Czerepach nie był
podobny do Norka. Chyba się
udało.
– Bierze Pan udział w akcjach
charytatywnych?
– Tak, ale nie lubię o tym mówić. Chwalenie się działalnością

charytatywną jest niestosowne –
tak uważam.
– Pomaga Pan ludziom?
– Jestem jednym z założycieli
fundacji „Uwolnij marzenia”, która pomaga dzieciom z biednych
rodzin. Na mojej stronie internetowej powstało stowarzyszenie
„Grosz do grosza”. Będziemy
zbierali pieniądze, a na koniec
roku damy komuś potrzebującemu. Nic więcej nie powiem z
powodów, o których już wspomniałem.
– Na Pana stronie www.barcis.pl powstała zakładka „pomagamy sobie”. Co tam można
znaleźć? Dlaczego ona powstała?
– Powstała, ponieważ jest
wielu ludzi, którzy chcą pomagać innym.
– Jakie ma Pan plany na najbliższy czas?
– Trochę odpocząłem po
udziale w Tańcu z Gwiazdami.
Noga już zdrowa, więc z radością przystąpię do zdjęć V części
serialu „Ranczo”. Zaczynamy w
drugiej połowie lipca. Jednocześnie gram w teatrach Ateneum,
Capitol i Polonia. Zapraszam.

Kącik urody Moniki(2)
P

ierwszy odcinek nowego
cyklu „Kącik urody Moniki”
spotkał się z dużym zainteresowaniem naszych Czytelniczek.
Myślimy więc, że sami podpowiadać będziecie tematy naszych kolejnych rozmów, a że o
urodzie i jej pielęgnacji mówić
można dużo, tematów na pewno nam nie zabraknie.
Temat dzisiejszej rozmowy,
jak na czerwiec przystało, jest
słoneczny, letni i wakacyjny.
– Moniko, powiedz proszę,
jak się opalać, żeby nie zaszkodzić skórze? Czy lepiej wygrzewać się na słońcu, czy iść do
solarium?
– Ani to, ani to! Słońce szkodzi
skórze, i to bardzo, a solarium
jest jeszcze gorsze: uzależnia,
postarza, niszczy skórę. Dlatego najlepszy jest złoty środek:
wszystko jest dla ludzi, ale w
granicach rozsądku. Czyli sola-

rium sporadycznie, a na słoneczko krem z dużym ﬁltrem.
– Jaką pielęgnację należy
stosować, gdy zostajemy w
mieście?
– W mieście często jesteśmy
nieświadome niebezpieczeństw.
Wdaje się nam, że gdy nie jesteśmy na wakacjach, to nic nam
nie grozi. A jest wręcz przeciwnie. Słońce w mieście bywa bardzo groźne. Dlatego też powinnyśmy pokrywać naszą twarz
kremem z ﬁltrem, najlepiej dość
wysokim. Panuje mit, że stosując duży ﬁltr nie opalamy się. Nic
bardziej mylnego – opalamy się
nieco wolniej, ale za to nie grozi
nam poparzenie i utrata naskórka. Opalenizna jest trwalsza i
zdrowsza.
– Co zrobić, gdy przesadzimy
ze słońcem?
– Przede wszystkim z niego

zejdźmy. Schowajmy się w cieniu, potem wejdźmy pod chłodny prysznic i posmarujmy ciało
chłodzącym balsamem po opalaniu, łagodzącym oparzenia.
Wszystko zależy jednak, jak bardzo przesadziłyśmy. Jeśli bardzo,
to wszystkie te środki mogą nie
wystarczyć. Trzeba bacznie się
obserwować i jeśli zaczniemy
mieć dreszcze i podwyższoną temperaturę, to trzeba niezwłocznie odwiedzić lekarza, bo
może to być udar cieplny.
Zadbajmy więc o ładną skórę
i zdrową opaleniznę. Zaskoczmy delikatnym, modnym, letnim
makijażem, wypoczywajmy i ładujmy akumulatory na jesiennozimowe miesiące.
Czekamy na propozycje kolejnych rozmów.

EWELINA WĘGLEWSKA
MONIKA STASZAK
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DRZWI OTWARTE W GIMNAZJUM NR 27

Z sercem dla niepełnosprawnych
24

marca odbyły się tradycyjne Drzwi Otwarte w
Gimnazjum nr 27, należącym
do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na
osiedlu Stare Żegrze w Poznaniu.
Szkoła ta stwarza przyjazny
klimat dla integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi.
– Na każdym poziomie nauczania prowadzimy klasy
integracyjne, które liczą do
20 uczniów, w tym 5 niepełnosprawnych, którzy korzystają z zajęć rewalidacyjnych.
W zespołach integracyjnych
uczniowie
niepełnosprawni
wspierani są przez nauczyciela wspomagającego. Budynek
szkoły dostosowany jest do
potrzeb dzieci niepełnospraw-

nych. Dysponujemy windą,
podjazdami,
odpowiednio
wyposażonymi toaletami. W
szkole znajduje się również
sala do rehabilitacji ruchowej
oraz sala „wypoczynkowa”,
gdzie uczniowie mogą „złapać oddech” po trudach dni.
Zapewniamy im dowóz na zajęcia i opiekę medyczną. Przebywanie w klasie integracyjnej
to nauka tolerancji, akceptacji,
życzliwości i pomocy drugiemu
człowiekowi – mówi nauczycielka Kinga Tomaszewska.
Uczniom przekazuje wiedzę specjalnie przygotowana
do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi kadra nauczycielska. W budynku szkoły jest
biblioteka szkolna z bogatym
księgozbiorem, dostępem do

Pełna ludzi aula szkolna podczas prezentacji Gimnazjum.

K

ażdego roku 5 maja obchodzimy Europejski Dzień
Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną,
uznawany również za Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Jego podstawową ideą
jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, piętnowaniu i marginalizacji tej grupy
społecznej.
Pomysł zaczerpnięto z Francji (Randez-vous de la Dognite
– Spotkanie z Godnością) gdzie
święto to obchodzone jest corocznie z udziałem przedstawicieli najwyższych władz i popularnych osób, które w znaczny
sposób przyczyniły się do zmiany
postaw społecznych wobec osób
z upośledzeniem umysłowym.
Niepełnosprawność intelektualna to zaburzenie rozwojowe
polegające na obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania

Zespół muzyczny “Vivo”.
Internetu, sala taneczna, stołówka i sala rehabilitacyjna.
Jest też kompleks sportowo
– rekreacyjny: dwie sale gimnastyczne, boisko ze sztuczną
nawierzchnią, dwa boiska do
gry w siatkówkę i koszykówkę,
bieżnia i skocznia w dal. Dzieci
otoczone są opieką medyczną,
rehabilitacyjną oraz psychologiczno – pedagogiczną. Jest też
świetlica proﬁlaktyczna.
Gimnazjum posiada pracownie: chemiczną, biologiczną, ﬁzyczną, matematyczną,
polonistyczną i informatyczną.
Uczniowie kontynuują naukę
języka angielskiego, a od podstaw uczą się niemieckiego,
francuskiego lub hiszpańskiego. Szkoła zachęca uczniów
do rozwijania i pogłębiania
wiedzy poprzez różnego rodzaju koła zainteresowań,
m.in. Młodych dziennikarzy,
Miłośników miasta Poznania i

Wielkopolski, Potęga informatyki, Człowiek – istota społeczna, Z siatkówką na ty. Istnieje
też zespół muzyczny „Vivo”.
Organizowane są imprezy,
m.in. Dzień Integracji, Mam
Talent, Dzień Ekologii a także
Wiosna w Sztuce i Dzień Świra. Szkoła uczestniczy w projektach międzynarodowych,
m.in. Socrates Comenius. Zapraszamy do nauki w Gimanzjum 27 w Poznaniu!
Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi nr 1
Gimnazjum nr 27
os. Stare Żegrze 1
61-249 Poznań
0(61) 879 77 91
0(61 878 96 90
http://www.kki.pl/gim27poznan/
emeil: gm27@poznan.interklasa.pl

ROBERT STĘPIŃSKI

W trosce o ludzką
godność
intelektualnego z towarzyszącym mu deﬁcytem zachowań
przystosowawczych, takich jak
umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, niezależność i odpowiedzialność za dobro własne oraz najbliższych.
A godność to przede wszystkim poczucie sprawiedliwego
traktowania, równość i partnerstwo, kształtowanie w człowieku
poczucia społecznej użyteczności poprzez dostęp do nauki,
korzystania z dóbr kultury, pracę
zawodową, a także stawianie
wymagań.

W Polsce żyje obecnie około 380 tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) upośledzenie umysłowe dotyka
szacunkowo jednego procenta
społeczeństwa. Ograniczenia w
funkcjonowaniu intelektualnym i
społecznym ludzi z tego rodzaju
niesprawnością powodują alienację (poczucie wyobcowania).
Pełnosprawne społeczeństwo
często pozbawia te osoby szans
aktywności we wszystkich sferach życia codziennego.

Tymczasem doświadczenia
zdobyte w drodze intensywnej i systematycznej rehabilitacji pokazują, że upośledzenie umysłowe nie jest żadną
przeszkodą w realizowaniu
i pełnieniu ról społecznych,
obowiązków
zawodowych
oraz spełnianiu marzeń i pasji. Dajmy więc im szansę na
pełnoprawne uczestnictwo w
życiu, stawiając każdego dnia
wspólne kroki ku dojrzałości.

KAROLINA KASPRZAK
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Mimo choroby
nadal śpiewa
Ze znaną wokalistką KAYAH rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI
uznanie przez media i szerszą
publiczność.
– Czy to prawda, że lekarze
podejrzewali u Pani kiedyś
groźną chorobę?
– Miałam podejrzenie białaczki, bardzo ciężko to przeszłam. Niełatwo znieść świadomość, co choroba w twoim
życiu może zmienić. Co może
zabrać.
– Bała się Pani prawdy o
chorobie?

– Pamięta Pani swoje pierwsze koncerty?
– Takiej dobrej pamięci to
ja nie mam. Pamiętam jakie
emocje się z tym wiązały, pamiętam, co było moim celem,
jakim szczęściem było robić
coś wspólnie z innymi muzykami, jak bardzo zależało
mi, by mieć odbiorcę i z jakim
brakiem zrozumienia spotykały się wtedy moje artystyczne wybory i gust. Nie zawsze
było przyjemnie, ale uważam,
że taka droga była niezbędna,
bym się mogła zahartować
na przyszłość. Powoli jednak
wyrabiałam sobie słuchacza i
zarażałam pasją, jaką od zawsze była dla mnie muzyka.
Wielkim wstydem był dla mnie
mój pierwszy autograf, nigdy
nie czułam się bowiem artystką na piedestale. Musiałam
ciężko pracować, a i przeżyć
niejedno upokorzenie, zanim
osiągnęłam sukces czy choćby

– Miałam małe dziecko i
mnóstwo planów na przyszłość. Bałam się cierpienia,
bałam się straty i samej siebie, swoich własnych emocji,
tchórzostwa, poczucia winy
lub szukania jej wokół, poczucia niesprawiedliwości, jakie
wtedy narasta w tobie, jak i
bezsilności. Znam ludzi, którzy przeszli lub przechodzą
przez takie piekło, ale dumnie i
godnie kroczą tą drogą, pogodzeni z losem, wierząc, że nic
nie dzieje się bez przyczyny i
bez sensu, choć ciężko się go
z początku doszukać. Zawsze
ich podziwiam. Jednak Bóg
oszczędził mi białaczki. Ale od
dwóch lat mam zdiagnozowaną nieuleczalną chorobę imunnologiczną tarczycy i wiem,
jak to jest być skazanym do
końca życia na leki, badania,
i tę huśtawkę samopoczucia i
braku pewności, że jest się reżyserem własnego istnienia.
– Co Pani dają spotkania z
publicznością?
– Koncerty to dialog. Wymiana energii. Dzięki takim kontaktom żyję. To najprzyjemniejsza
część mojej pracy. Lubię ludzi i
jestem ich ciekawa.
– Na Pani koncertach pojawiają sie również osoby niepełnosprawne czy traktuje
je Pani tak samo jak swoich
zwykłych fanów?
– Tak oczywiście. A dlaczego by nie? Oczywiste jest, że
otaczamy ich większą opieką, to naturalne. Dbamy o ich
bezpieczeństwo, zapewniając
stosowne miejsce poza tłu-

mem, czasem osobne wejście. Natomiast w bezpośrednich kontaktach staram się
nadmiernie nie wyróżniać
niepełnosprawnych, by mieli
poczucie przynależności do
ogółu. Wiem, że większość
z nich tego pragnie. Staram
się traktować ich na równi ze
wszystkimi.
– Koncertuje Pani charytatywnie?
– Owszem. I nie jest to nic
niezwykłego. Chyba każdy z
nas ma potrzebę dzielenia się
z innymi, wykorzystania swojego potencjału, a przecież
jako osoba publiczna mam
wiele możliwości przyczynienia się do pozytywnych zmian
wokół.
– Co dają Pani takie występy jak np. podczas koncertu
„Podziel się posiłkiem” czy
inne, w których pomaga Pani
innym osobom?
– Zawsze satysfakcję uczestniczenia w czymś zacnym. A
kiedy dochodzi do podsumowań i okazuje się, że takie
akcje przynoszą wymierne
wyniki, wielką satysfakcję z
rezultatów.
– Jakie są Pani najbliższe
plany zawodowe?
– Jestem w połowie trasy
koncertowej promującej moją
najnowszą przejmującą płytę
„Kayah & Royal Quartet”, jaką
nagrałam z kwartetem smyczkowym. Serdecznie zapraszam na nasze koncerty również niepełnosprawnych. Jest
mnóstwo wzruszeń i silnych
emocji, ale i radości. Niedługo
zajmę się kolejnym projektem,
a w międzyczasie prowadzę
moją pracę wydawniczą w
Kayaxie, mamy w planach
wydać między inny mi nowe
płyty Smolika i zespołu Zakopower oraz nowego zespołu
Incarnations – który tworzy
dwójka muzyków z uznanego już zespołu Kapela ze wsi
Warszawa. To będzie zupełnie
nowa odsłona tych wybitnych
artystów.

W

Gnieźnie odbył się doroczny odpust ku czci św.
Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski i archidiecezji gnieźnieńskiej. Uroczystości połączono z jubileuszem
25-lecia sakry biskupiej ks. abp.
Henryka Muszyńskiego, pasterza kościoła gnieźnieńskiego,
prymasa Polski. W uroczystościach udział wzieło blisko 30
hierarchów kościelnych oraz
kilka tysięcy pielgrzymów, w
tym osoby chore i niepełnosprawne.
Uroczystości rozpoczęły się
przyjęciem przez osoby niepełnosprawne sakramentu bierzmowania. Towarzyszyli im ich
najbliżsi i przyjaciele. Obecni byli
kapłani pracujący na co dzień z
osobami niepełnosprawnymi.
Sakramentu dojrzałosci chrześcijańskiej udzielił im ksiądz biskup Bogdan Wojtuś.
Po odmówieniu przyrzeczeń
chrzcielnych kandydaci wraz ze
świadkami podeszli do ołtarza,
gdzie biskup Wojtuś namaścił
ich czoła olejem Krzyża i nałożył
rękę na ich głowy ze słowami
„Przyjmij znamię daru Ducha
Świętego”. Wieczorem w katedrze odprawiono Nieszpory o
św. Wojciechu, Po nabożeństwie
z katedry wyruszyła procesja z

W

Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czeszewie 31
marca odbyło się uroczyste
śniadanie wielkanocne. Przygotowania do niego rozpoczęliśmy już w lutym. Uczestnicy pod okiem terapeutów
wykonywali stroiki, kartki
świąteczne, malowali pisanki
– symbole świąt.
Gotowe ozdoby były sprzedawane na kiermaszach, a
także chętnym osobom i instytucjom. W końcu nadszedł
dzień wielkanocnego śniadania. Przygotowano je w pracowni gospodarstwa domowego, gdzie zebrali się wszyscy
uczestnicy, pracownicy i wolontariusze. Naszym gościem
był ksiądz Mirosław Stawicki
– proboszcz paraﬁi Czeszewo.
Rozpoczął spotkanie modlitwą
i pobłogosławił świąteczne potrawy. Wielkanocne życzenia
złożyła wszystkim kierownik
WTZ Urszula Remisz.
Po śniadaniu wielkanocny
zając przyniósł dla wszystkich
uczestników paczki. Zostawił
je w krzewach obok budynku
naszego Warsztatu. Radości z
paczek było co nie miara!

ZBIGNIEW STRUGAŁA
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Pokłonili się św. Wojciechowi

relikwiami św. Wojciecha, która
w blasku pochodni i przy biciu
dzwonów przeszła ulicami miasta do kościoła św. Michała Archanioła, gdzie odbyło się całonocne czuwanie. Prócz relikwii
św. Wojciecha w procesji niesiono także relikwie innych polskich
świętych, w czym pomagały osoby niepełnosprawne z Gniezna.
W niedzielę 25 kwietnia rano

srebrny relikwiarz św. Wojciecha
przeniesiono ulicami miasta na
plac u stóp katedry, gdzie sprawowana była msza odpustowa,
będąca także dziękczynieniem
za 25 lat biskupiej posługi arcybiskupa Muszyńskiego. Wierni
wysłuchali listów od papieża
Benedykta XVI oraz śp. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Głos zabrał także jubilat, który

dziękował wszystkim za przybycie. Oﬁary smoleńskiej katastrofy
wspomniał w homilii metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz.
Prymas Polski wręczył przedstawicielom młodzieży Pismo
Święte, a nuncjusz apostolski
w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk nałożył krzyże misyjne osobom, które wyjadą do
pracy misyjnej. Gnieźnieńskie
uroczystości zakończyły się II
Nieszporami. Po nabożeństwie
prymas Polski oraz prymas senior udzielili błogosławieństwa
zgromadzonym przed katedrą
wiernym, w tym osobom niepełnosprawnym.
– Cieszę się niezmiernie, że
pośród nas są osoby niepełnosprawne i chore. Kiedy widzę
uśmiech na ich twarzach, kiedy
mogę ich pobłogosławić, to od
razu serce się raduje, chorzy są
istotnymi osobami w kościele powiedział prymas senior kardynał Józef Glemp.

ROBERT STĘPIŃSKI

Zajączek w Czeszewie

Naszym gościem był ksiądz Mirosław Stawicki.
Szukaliśmy
paczek w krzewach
koło budynku.

Wracamy z paczkami.
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maja, w warszawskich Łazienkach, odbył się półﬁnał
6. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. Spośród 34 osób jury wybrało 12 najlepszych wokalistów,
którzy będa mogli wystapić
podczas wielkiego koncertu na
krakowskim rynku przed liczną
publicznością.
Była piękna, słoneczna pogoda, publiczność dopisała, a artyści zaśpiewali tak, że nawet wytrawne jury w składzie: Krzysztof
Szewczyk, Wojciech Gąssowski,
Kasia Klich, Magdalena Stużyńska, Michał Wiśniewski miało
poważny problem z wyłonieniem najlepszej dwunastki. Na
scenie warszawskich Łazienek
wystąpiło 34 wokalistów wyłonionych spośród 265 osób z całej
Polski. Każda z nich na co dzień

CZERWIEC 2010

Zaczarowany półﬁnał
zmaga się z niepełnosprawnością, ale w sobotę nikt o niej nie
rozmyślał, liczył się tylko talent
muzyczny i osobowość sceniczna. Koncert poprowadzili: Anna
Dymna, Katarzyna Zielińska i
Cezary Kosiński.
– Festiwal Zaczarowanej Piosenki udowadnia, że niepełnosprawność nie musi zabierać
marzeń, pasji, ambicji, a osoby
zwane niepełnosprawnymi są
często naprawdę bardzo utalentowane – mówiła Anna Dymna.
Wszyscy półﬁnaliści wystąpili
na koncercie w warszawskich
Łazienkach 8 maja.
– Nie zazdroszczę im – stwier-

dziła Irena Santor obserwująca
półﬁnały zza kulis. I powiedziała
do jury:
– Mają straszne zadanie. Jak
wybrać z tak utalentowanej grupy zaledwie dwanaście osób?
Mnie wydaje się to niewykonalne.
Półﬁnalistom dodawały odwagi Ewelina Flinta i Dominika Łakomska z córeczką. Dla widzów
i uczestników konkursu zaśpiewała Irena Santor. Wystąpiły
też laureatki poprzednich edycji
Festiwalu: Agata Zakrzewska i
Zuzia Osuchowska.
Werdykt jury ogłosił jego przewodniczący Krzysztof Szewczyk. W ﬁnale na krakowskim
rynku wystąpią: Michał Karol
Wiśniewski, Roland Świstek,
Bartek Martynów, Sandra Chorąży, Karol Tomasiak, Klaudia
Borczyk, a w kategorii „dorośli”
– Anna Rossa, Wojciech Urban,
Armand Perykietko, Michał Becner, Łukasz Baruch-Skoniecki i
Przemek Cackowski.
Pierwsza edycja Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki odbyła
się w 2005 roku. Festiwal zaistniał dzięki współpracy Telewizji
Polskiej, Narodowego Centrum
Kultury i Fundacji Anny Dymnej
„Mimo Wszystko”. Opieką artystyczną otoczyła imprezę Irena
Santor, honorowa patronka Festiwalu. Jego celem jest pomóc
utalentowanym wokalnie osobom niepełnosprawnym w zaistnieniu na profesjonalnej scenie muzycznej.

ROBERT STĘPIŃSKI

Bez przemocy i narkotyków
S

amorządy z Poznania, Skoków oraz Kępna otrzymały doﬁnansowanie w ramach
rządowego programu „Razem
Bezpieczniej”. Wojewoda wielkopolski Piotr Florek podpisał
wspólnie z wiceprezydentem
Poznania Tomaszem Kayserem oraz burmistrzem Skoków
Tadeuszem Kłosem umowy na
realizację projektów.
W tym roku beneﬁcjentem
środków został Urząd Miasta Poznania, który otrzymał
75 tysięcy doﬁnansowania. Celem prowadzonego od 2007
roku projektu „Szkoła wolna
od narkotyków i przemocy” jest
ograniczenie narkomanii oraz

przestępczości i demoralizacji
nieletnich. Zakłada on wprowadzenie i realizację jednolitych
form współdziałania m.in. szkoły,
rodziców, uczniów oraz policji i
straży miejskiej przeciwdziałających uzależnieniom, a w szczególności zjawiskom związanym z narkotykami i przemocą
wśród młodzieży gimnazjalnej.
Głównym założeniem programu i realizowanych działań jest
ochrona dzieci i młodzieży przed
zjawiskami patologicznym.
„Rodzina bez przemocy w
gminie Skoki” to kolejny projekt, który pozytywnie przeszedł
weryﬁkację i otrzymał wsparcie ﬁnansowe. Środki w wyso-

kości blisko 35 tysięcy złotych
przeznaczone zostaną m.in. na
szkolenia w zakresie rozpoznawania przemocy domowej i pomoc osobom poszkodowanym.
Edukacji i zasadom bezpieczeństwa internetowego poświecony został projekt złożony przez
gminę Kępno. Adresowany jest
do młodych internautów zagrożonych cyberprzemocą. Wczoraj
wojewoda przekazał podpisaną
umowę burmistrzowi Piotrowi
Psikusowi, zgodnie z którą na
realizację projektu samorząd
otrzyma 21 tysięcy złotych.
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem

Bezpieczniej” ma na celu zmniejszenie skali zjawisk, które budzą
powszechny sprzeciw i poczucie
zagrożenia. Na poziomie województwa zadania wynikające z
programu koordynuje wojewoda
przy pomocy zespołu, w skład
którego wchodzą przedstawiciele służb inspekcji i straży.
Finansowanie programu „Razem bezpieczniej” zostało rozłożone na okres 9 lat. Do tej pory
województwo
wielkopolskie
otrzymało w ramach realizacji
programu „Razem bezpieczniej”
doﬁnansowanie do 6 projektów
na łączną kwotę 336 900 zł.

TOMASZ STUBE
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INICJATYWA FUNDACJI „PATRIA” W SKRZETUSZEWIE

Wiosenny festyn w Imiołkach
tematyce patriotycznej z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej. Zaśpiewaliśmy wiązankę pieśni o
Polsce, Poznaniu i Swarzędzu.
Organizator festynu, Fundacja Patria, zbiera fundusze na
powstanie wielkiego centrum
dla osób niepełnosprawnych.
Zespół różnych instytucji będzie mieścił się w Imiołkach
nad Jeziorem Lednickim. Jego
zadaniem ma być prowadzenie rehabilitacji i wspieranie
osób niepełnosprawnych w
ich powrocie do życia w społe-

czeństwie. W tym celu podczas
festynu zorganizowano licytację logo Fundacji – wesołych
ślimaczków z drewna. Każdy
ślimaczek opatrzony był autografem znanej osoby, przede
wszystkim uczestników programu „Taniec z gwiazdami”.
Na zakończenie czekał na
wszystkich pyszny żurek, grochówka i kawa.
Dziękujemy organizatorom
za to, że umożliwili nam przeżycie pięknego dnia.

AGATA KIEJDROWSKA
MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

Mimo nienajlepszej pogody humory dopisały wszystkim.

3

maja w Imiołkach odbył
się festyn dla osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół,
zorganizowany przez Fundację Patria ze Skrzetuszewa, a
inicjatorem był jej prezes Michał Wojtczak. Pomimo nienajlepszej pogody przybyło
bardzo dużo ludzi.
Spotkanie rozpoczęła msza
polowa, odprawiona przez biskupa Wojtusia z Gniezna. Po niej
rozpoczęły się występy. Zaproszeni artyści zaprezentowali nam
swój kunszt, każdy z nas mógł
znaleźć coś ciekawego dla siebie. Był pokaz wyrobów z siana,
nauka wykonywania biżuterii,
malowanie na szkle. Można było
obejrzeć pokazy strażackie, a na
pobliskie łące czekały na chętnych dwa konie do hipoterapii.

„Ż

ycie, choć piękne, tak kruche jest (…)” – te słowa
piosenki zespołu Golden Life
uświadamiają nam, dlaczego
warto przeprowadzać prelekcję
taką, jaka odbyła się 13 kwietnia
w świetlicy Polskiego Związku
Głuchych w Poznaniu.
Prelekcja, prowadzona przez
ratownika medycznego, dotyczyła pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach utraty zdrowia. Nasi
podopieczni dowiedzieli się, jak
wezwać prawidłowo pomoc, jak
rozpoznać zawał serca, jak zapobiec omdleniu i zachować się,
gdy już ktoś przy nich zemdleje
oraz jak zachować się, gdy ktoś
w ich obecności dostanie ataku
padaczki.
Ratownik medyczny „zaaplikował” naszym podopiecznym

Wśród znanych osób była
aktorka Anna Nehrebecka,
która czytała zebranym wiersze i opowiadania Brzechwy,
Twardowskiego oraz Tuwima. Wokalistka Halina Benedyk swoim ciepłym głosem i
uśmiechem zachęcała dzieci
do wspólnej zabawy, w czym
pomagała jej aktorka i prezenterka telewizyjna Katarzyna
Skrzynecka. Atrakcją festynu
w Imiołkach były też występy
dziecięcej grupy baletowej z
Pobiedzisk i zespołu ludowego „Ułaniki”, który prezentował
tańce ludowe.
Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej ze Swarzędza
również dorzucili swoją cegiełkę do tej pięknej całości. Pokazaliśmy program artystyczny o

Na scenie w Imiołkach uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Swarzędzu.

Jak ratować życie
potężny zastrzyk wiedzy teoretycznej. Po czym sprawdził ich
praktyczne umiejętności, inscenizując poszczególne wypadki.
Głusi z Poznania poradzili sobie
z tymi ćwiczeniami znakomicie.
Następnie mieli oni okazję
nauczyć się pomagać w ekstremalnych sytuacjach np. gdy
potrzebne jest podjęcie czynności resuscytacyjnych (przywracających podstawowe dla życia
krążenie krwi i oddychanie).
Nasi podopieczni ćwiczyli na
fantomie i „ratowali” go zgodnie
z instruktażem prowadzącego
zajęcia.

Po przeprowadzonej prelekcji podopieczni PZG mieli pytania do ratownika, wykraczające
poza omówione zagadnienia,
na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Tego popołudnia nasi podopieczni wyszli
ze świetlicy PZG bogatsi o wiedzę, która jest niezbędna, gdy
trzeba pomóc drugiemu człowiekowi.
Pomagajmy sobie w potrzebie,
nie przechodźmy obojętnie obok
cudzego nieszczęścia. Każdemu
z nas może się przytraﬁć, że taka
pomoc będzie nam potrzebna.

MARIA RATAJEWSKA
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Samokontrola fal mózgowych
czyli terapia EEGBiofeedback
S

towarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka w Swarzędzu prowadzi szeroko pojętą
działalność
wspomagającą
rozwój dzieci i dorosłych. Podopieczni Stowarzyszenia to
kilkaset osób z bardzo różnymi deﬁcytami rozwojowymi.
Prowadzimy dla nich zajęcia
z zakresu rehabilitacji ruchowej, dogoterapii, hipoterapii,
terapii komunikacji, wczesnej
interwencji, integracji sensorycznej, a od ponad roku także zajęcia metodą EEGBiofeedback.
Wiadomo o niej niewiele,
mimo że już w latach siedemdziesiątych wprowadzona została do medycyny cywilnej i z
powodzeniem wykorzystywana jest w większych ośrodkach
terapeutycznych i placówkach
medycznych. Metodę tę wynaleziono w laboratoriach
medycznych NASA w latach
sześćdziesiątych dla pilotów,

astronautów, wojskowych i polityków. Okazało się, że jest niesamowicie skuteczna i nie daje
żadnych efektów ubocznych.
Poprawia funkcje poznawcze, koncentrację uwagi i jej
utrzymywanie, pamięć, wiarę
w siebie, organizację swoich
poczynań, zwiększa kreatywność, usprawnia umysł , polepsza jakość i ilość snu, podnosi
odporność. Okazała się jedną
z lepszych metod w terapii
uczenia i zachowania. Dlatego z laboratoriów wojskowych
przeniesiono ją do medycyny
cywilnej do pracy z dziećmi,
młodzieżą i dorosłymi. Terapia
EEGB wykorzystuje plastyczność neuronalną czyli zdolność
układu nerwowego do zmian
adaptacyjnych, warunkujących
rozwój i zachowanie życia.
Ćwiczenia polegają na pobudzaniu mózgu poprzez receptory – wzrok, słuch, dotyk, węch
lub bodźce prioprioreceptywne.
Dzięki temu osiąga się optyma-

A

Adam z „Klaudynki”

tylko mózg, niczego nie zabierając ani nie dodając. Stosujemy kontrolowaną stymulację
behawioralną, odczytując fale
mózgowe, jakie tworzy pacjent. Nagradzamy go za fale
prawidłowe, jednocześnie je
promując, lub pozbawiamy nagrody, aby wycofywać fale niekorzystne. Dzięki temu mózg
pacjenta błyskawicznie uczy
się optymalnej pracy, poprawiając jednocześnie stan kliniczny.
Terapia ta prowadzona jest w
porozumieniu z neurologiem,
w oparciu o aktualne wyniki
EEG, indywidualną mapę mózgu i szczegółowy wywiad.
Pozwala to na precyzyjne określenie miejsc uszkodzenia i nieprawidłowości w przebiegu fal
mózgowych. Większość podopiecznych
Stowarzyszenia
ma możliwość korzystania z tej
terapii, a my możemy obserwować jej skuteczność.

MAJA SZWANKA
NEUROTERAPEUTA EEGB

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

dam cierpi na okołoporodowe porażenie mózgowe.
Jego mama Aleksandra Joachimiak wspomina, że lekarze
wydali wyrok: syn nigdy nie będzie mówił ani chodził.
Diagnoza nie potwierdziła się.
Mama zadbała o leczenie chłopca. Woziła go na rehabilitację do
Poznania. Miał zaledwie półtora
roku, jak zaczął chodzić.
– Był zawsze uśmiechnięty,
pogodny – mówi pani Aleksandra.
W wieku pięciu lat przeszedł
operację prawej nogi. Chodził
do logopedy, gdyż miał kłopoty
z wymową. Do zerówki uczęszczał w Bninie. W szkole podstawowej w Kórniku, dokąd mama
woziła go samochodem, nie nadążał w nauce za pozostałymi
uczniami. Dlatego uczył się w
klasie specjalnej. Lubił swoich
kolegów. W szkole nauczył się
przede wszystkim samodzielności, co teraz przydaje się mu
w życiu. Gdy wcześniej kończyły
się lekcje, nie czekał na mamę,
tylko samodzielnie kupował bilet i przyjeżdżał do domu. Teraz
sam pobiera pieniądze w banku,
robi zakupy, chodzi do kościoła.
Szkołę Podstawową ukończył
Adam w 1990 roku. Mieszka
w Bninie z rodzicami, bratem

lizację czynności bioelektrycznej i uzyskuje samokontrolę
nad procesami biologicznymi
zachodzącymi w organizmie.
W technicznym ujęciu jest to
metoda cyfrowego EEG z pomiarem, dzięki czemu możemy
zadziałać na miejsca zaburzeń
w mózgu i obserwować efekty terapii. Podczas treningu
pacjent świadomie kontroluje
swoje fale mózgowe i modyﬁkuje ich aktywność poprzez
technikę sprzężenia zwrotnego. Pacjent podczas treningu
podłączony jest do specjalnej
głowicy elektrodami, siedzi
wygodnie w fotelu, obserwuje
grę video i otrzymuje stały sygnał wzrokowy, dotykowy lub
dźwiękowy, dzięki czemu może
sterować własnymi falami mózgowymi. Podobny obraz w
formie cyfrowej widzi terapeuta, który w miarę potrzeb może
ułatwiać lub utrudniać ćwiczenie pacjenta.
Podczas tej terapii ćwiczymy

Adam Joachimiak.

Rafałem, bratową Renatą, bratankami Hubertem i Jakubem.
Otrzymuje rentę socjalną. Ma
niedowład prawej ręki, więc nikt
go nie zatrudni. A jednak pracuje, co podkreśla ojciec Czesław,
bowiem pomaga w prowadzeniu
gospodarstwa bratu Rafałowi.
Obsługuje śrutownik, przebiera
ziemniaki, przynosi skrzynkę z
narzędziami do naprawy ciągnika. Potraﬁ też jeździć traktorem.
Nie chce, aby tata wyręczał go w
pracach w gospodarstwie. Przywozi taczką drewno, zamiata
ulicę. Umie jeździć rowerem.
Uczestniczy w życiu najbliższej rodziny. Był świadkiem na
ślubie brata Rafała z Renatą. Jest
ojcem chrzestnym bratanka Jakuba. Bardzo lubi oglądać ﬁlmy
przyrodnicze i seriale.
Jest członkiem Kórnickiego
Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Intelektualnie
i Ruchowo „Klaudynka”. Mama
jest zadowolona, że od razu pojechał z „Klaudyną” na wczasy
do Jarosławca. Uczestniczy w
imprezach Stowarzyszenia.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Szaro, brudno i zima. W
parku zimno, za oknami szaro, coraz wcześniej zimno. Nie
umiem sama siedzieć w domu.
Czuje się sama.
Nie potraﬁę zrozumieć, jakim cudem matki zostawiają
trzy, cztero miesięczne niemowlę i idą do pracy. Ja tak
nie potraﬁę zrobić. Krzyś jest
taki maleńki, a trzyletni Tomek
także potrzebuje dużo mamy.
Czuje, że mama z dziećmi powinna być w domu, chociaż do
roku. Szkoda mi dzieci, których mamy po prostu muszą
iść do pracy.
Za dwa tygodnie święta. W
ogóle ich nie czuję. Najważniejsze, aby dzieci były zdrowe,
reszta się już jakoś ułoży.

Patrzeć to nie tylko
widzieć, ale i spojrzeć
prosto w oczy.
Pokazać swoja duszę
i swoje serce przez oczy.
Patrzeć poza granicę tego,
co widzisz,
Poza granicę pozorów,
zalet i wad.
Patrzeć pomimo i patrzeć
poprzez mijający czas.

PIERWSZA
GWIAZDKA
Kolejne Boże Narodzenie.
Pierwsze święta całą rodziną.
Prezenty uszykowane, karty
dawno wysłane. W tym roku
Wigilia będzie u moich rodziców. Mierzę lata poprzez kolejne Boże Narodzenia.
Wspomnieniem z dzieciństwa sięgam do Wigilii na Rozwadowskiej. Pamiętam groźnego gwiazdora, pamiętam
zachwyt potężnymi choinkami, pamiętam święta z moimi
dziadkami, których już dawno
nie ma.
To będą pierwsze święta
Krzysia, ale zapewne jest zbyt
mały, by je zapamiętać choć
trochę.
Niezapomniany bywa klimat rodzinnego domu, zapach
choinki i pieczonego piernika, blask świec o zmierzchu,
pierwsza gwiazdka oczekiwana przez dzieci, i wszyscy ci, z
którymi jest nam dane łamać
opłatek.
Chłopaków
przebrałam
za świętych mikołajów. Biały
śpioszek i czerwona kamizelka. Wyglądają przeuroczo. To-

Dziennik nadziei
mek cały dzień stał przy oknie i
szukał pierwszej gwiazdki.

spóźniać, ale z tym pokłóceniem źle się czuję.

W drugi dzień świąt jedziemy na spacer na wieś. Napalimy w kominku. Ogrzejemy się
ciepłą herbatą. Pójdziemy na
spacer do lasu i nad jezioro.

Kochać to znaczy wziąć na
siebie odpowiedzialność za
drugiego człowieka przede
wszystkim przed Bogiem.

Ośnieżona biała łąka
Cicho stoi w cichym śnie.
Cisza błoga tchnie dokoła
I otula mnie…
I tak jakoś miło, błogo.
Zamilkł wokół cały świat.
Tylko cisza leśną droga,
Tylko ciszy czar…
Po srebrzystej, cichej bieli
Biegnie moja myśl
Nic do raju mnie nie dzieli,
Nic nie dzieli tu…
Hej kolęda, kolęda. Maciej
poszukał jakichś kolęd na karaoke i tak sobie siedzieliśmy,
i było nam tak jakoś miło i ciepło na duszy. Pomimo tej całej
krzątaniny uwielbiam święta.
Zapisałam Tomka do biblioteki.
Sylwestra spędziliśmy u babci. Z bloku, z dziesiątego piętra
widać było sztuczne ognie z
całego Poznania.

STYCZEŃ 2007
Przy małych dzieciach nie
istnieją wielkie uroczystości.
Można się bawić i cieszyć, ale
wstać i tak trzeba o szóstej.
Lubię, kiedy zimą jest zimno i
biało, a teraz właśnie tak jest.
Szanować, to pierwszy, podstawowy sposób kochania.
Bez niego nie możesz wkroczyć w miłość.
Krzysio przyzwyczaił się do
rytmu. Jest mi z tym dużo łatwiej, mogę zaplanować swój
dzień, mogę nawet ze spokojem wyjść z domu na spacer czy
do kościoła.
Człowieka nie da się sprowadzić do ciała ani do duszy,
Ponieważ jest jednym i drugim.
Nie jest materią, którą można
przekształcać,
Lecz istotą, noszącą w sobie
pragnienie nieskończoności.
Pokłóciłam się z Maćkiem
przed mszą, nienawidzę się

Rodzina jest uprzywilejowanym środowiskiem, gdzie każda osoba uczy się oﬁarować i
przyjmować miłość.
Wychowanie, obowiązek wychowania spoczywa na obojgu
rodzicach. Matka i ojciec są tak
samo odpowiedzialni za dziecko. Wychowaniem nie można
się podzielić, można tylko się
dopełniać i uzupełniać. Każdy z
nas jest inny i każdy tę inność
wnosi w kształtowanie drugiego. Wzajemnie powierzajmy
sobie to, co mamy w sobie najlepszego.

LUTY 2007
Trudno jest być zależnym
od kogokolwiek, ale przede
wszystkim trudno jest przyznać, że czegoś nie zrozumieliśmy, albo że nam czegoś brakuje. Trudno jest przyznać, że
nie jest się wszechmocnym i że
nie potrzeba nam innych ludzi.
Oznacza to bowiem pokorną zgodę na to, że trzeba być
wspomaganym, by móc podążyć naprzód, a potem samemu
dawać.

Szaro, brudno i zima, nie ma
Mickiewicza i nie ma Tuwima…
Maćka nie ma do piątej,
a czasem i szóstej… No cóż,
szanowny pan kierownik. Najgorsze są delegacje. Te jednodniowe da się przeżyć, ale te
dwu i trzydniowe są okrutne.
Czuje się zamknięta. Przy takiej pogodzie poruszam się po
parku, wokół domu. Większość
osiedli naszego miasta to szare
biurowce, w których w okresie
zimy robi się naprawdę szaro i
depresyjnie.
A mi się marzy kominek, i
świece, i herbatka malinowa…
Oﬁarować to oddawać siebie wciąż na nowo w ręce tego,
kogo kochasz, jak dziecko, które rzuca się w czyjeś ramiona.
Oﬁarować to traktować swoje
życie jako dar, bo jeśli nie oﬁarowałeś samego siebie, to nic
jeszcze nie dałeś.
Babcia to twój bezcenny
skarb i chociaż chciałabyś czasami jej nie lubić, to i tak ją musisz kochać. W końcu są takie
chwile, gdy bez babci po prostu
nie da się żyć. Moja teściowa
jest naprawdę słoneczna, tym
bardziej muszę ją szanować i
kochać.

MARZEC 2007

Byliśmy na ślubie naszych
znajomych. Co to znaczy „biorę
sobie ciebie…”. Wziąć to można
sobie kawałek ciasta, a siebie to
można tylko dobrowolnie oﬁarować w całości i na wieki.

Wszystko było zrobione, a
spacer godzinny nie mógł dzieciakom zaszkodzić. Krzyś ma
początek kolejnego, trzeciego
zapalenia oskrzeli, a Tomek
tylko katar. Jestem załamana.

Zaufać to powierzyć komuś
jakąś sprawę, na której bardzo
nam zależy, ale powierzyć siebie, zawsze oznacza ryzyko.

Tylko nie szpital. Mam uraz
do szpitali. Kiedy byłam mała i
złamałam nogę, zostałam zabrana do szpitala na miesiąc.
Niewiele już z tego pamiętam,
ale nadal mam uraz do takich
miejsc.

Miłość jest jak hazard. Oddajesz wszystko i możesz nie dostać nic, albo dostać dwa razy
więcej.
Maciej ma pretensje, że lubię
spać blisko dzieci, ale ja się nie
wysypiam bez nich. Kiedy zasypiają osobno, wstaję po kilka
razy i sprawdzam, czy im nic
nie brakuje. I tak jestem sobie
pomiędzy młotem i kowadłem.
Zimą lubię mieć depresję… Najbardziej boje się, że się przeziębią albo coś złego im się stanie.
Tyle się słyszy o nagłej śmierci.
Ryzyko zgonu u przeciętnego
niemowlęcia jest bardzo małe,
ale ja przy Krzysiu ciągle jestem
nerwowa, jakby coś jeszcze
miało się wydarzyć.

Warunki, w jakich matki muszą być w szpitalu, są ciężkie.
Całymi dniami siedzi się na
krzesełku, śpi na zimnej podłodze, jeśli w ogóle pozwolą.
Obiad to prawdziwe marzenie.
Jeśli matka ma szczęście i jest
z Poznania, to chociaż może
wyjść do miasta i wziąć świeże
rzeczy czy coś zjeść. Co mają
powiedzieć dziewczyny spoza
Poznania? Zrobię wszystko, co
w mojej mocy, by tam nie traﬁć.
cdn.

EWA HAUKE
POZNAŃ
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ieliśmy
niedawno
szczęście gościć Wandę Półtawską, bohaterkę ﬁlmu Wandy Różyckiej „Duśka”. Jest to osoba o wielkiej
sile ducha, która podczas
wojny została osadzona w
hitlerowskim więzieniu na
zamku lubelskim, a potem
w obozie koncentracyjnym
w Ravensbruck, gdzie służyła Niemcom do eksperymentów medycznych.
Do końca wojny przebywała w Nedlstadt-Gleve. Tu
została cudem uratowana,
gdyż z powodu wyczerpania
i głodu wrzucono ja do trupiarni. Po wojnie postanowiła zostać psychiatrą, aby pomagać ludziom i zrozumieć,
jak człowiek może zadać
człowiekowi tyle cierpień.
Prowadziła też badania osób,
które traﬁły do obozu zagłady w Oświęcimiu jako dzieci.
Opracowała metodę psychoterapii, polegająca na
uświadamianiu nieprzystosowanej młodzieży jej miejsca
w rodzinie i społeczeństwie.
Zajmowała się też wpływem
przerywania ciąży na psychikę kobiety i wpływem postawy antykoncepcyjnej na
współżycie małżeńskie. W

AGNIESZKA NIEŁACNA
POZNAŃ

***
Świat mnie przeraża
Jest bezkresny
A ja w nim mała
Zagubiona
Wielkie miasta
Drzewa bloki
Wielkie wyzwania
A ja nie wiem
Dokąd iść
Gdzie spocząć
Z kim rozmawiać
Kto mnie zrozumie
Idę przez świat
Pełna lęku
Szukając
Swojej ścieżki

W Rogozińskiej
grupie wsparcia
BYŁA U NAS WANDA PÓŁTAWSKA
1967 roku zorganizowała Instytut Teologii Rodziny, którym kierowała przez 33 lata.
Zaprzyjaźniła się z Karolem
Wojtyłą, przyszłym papieżem
Janem Pawłem II.
Wanda Półtawska rozmawiała z nami o pięknie miłości, cudzie macierzyństwa
i mądrym wychowaniu. Mogliśmy jej zadawać pytania,
kupić jej książki i poprosić
o autograf. To spotkanie pozostanie na długo w naszych
sercach.

WIDZIELIŚMY
MISTERIUM
MĘKI PAŃSKIEJ
Wielki Tydzień nasza Grupa Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych w Rogoźnie

postanowiła rozpocząć w
Niedzielę Palmową, oglądając Misterium Męki Pańskiej
w Górce Klasztornej.
Po przyjeździe na miejsce
i posiłku w domu pielgrzyma zwiedzaliśmy klasztor
Misjonarzy Świętej Rodziny.
Widzieliśmy studnię ze świętą wodą i podziwialiśmy cudowny ołtarz Królowej Krajny. Byliśmy na mszy świętej
przed klasztorem, poświęciliśmy palmy i dewocjonalia
zakupione w sklepie z pamiątkami oraz chleb wielkanocny.
Po mszy obejrzeliśmy bardzo realistyczne Misterium.
Aktorami byli Misjonarze
Świętej Rodziny i mieszkańcy okolicznych wiosek. Mi-

sterium rozpoczęło się sceną
ostatniej wieczerzy, podczas
której aktorzy grający apostołów zeszli do publiczności, aby dzielić się chlebem.
Zakończeniem była procesja
drogą krzyżową i ukrzyżowanie na górze. Byliśmy pod
wielkim wrażeniem tego
przedstawienia.
We wtorek 30 marca mieliśmy śniadanie wielkanocne,
w którym uczestniczyli nasi
rodzice i Maria Stachowiak z
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dzieliliśmy się
jajkiem i składaliśmy sobie
życzenia świąteczne. Tradycyjny zajączek przyniósł nam
słodkie prezenty.

KRZYSZTOF MURKOWSKI

DLA DZIECI AUTYSTYCZNYCH

Terapia przez Internet
W

odpowiedzi na potrzeby
rodziców dotyczące terapii, leczenia i rehabilitacji autyzmu wczesnodziecięcego opracowano specjalistyczny system
domowego wspomagania działań terapeutycznych AutismPro. Program jest dostępny za
pośrednictwem Internetu.
Jego twórcami są światowej
rangi badacze problematyki autyzmu. Swój system terapii kierują głównie do rodziców, którzy
z różnych względów nie mają
możliwości uczęszczania na terapię z dzieckiem do placówki
rehabilitacyjnej.
System AutismPro obejmuje ponad 5000 tysięcy ćwiczeń
odpowiadających różnym etapom rozwojowym oraz dostosowanych do możliwości psychoﬁzycznych dziecka. Każde
dziecko jest indywidualnością,
dlatego nie istnieje jednakowa
metoda terapii dla wszystkich
dzieci. Ważne jest opracowanie
zestawu ćwiczeń terapeutycznych dla każdego dziecka oddzielnie. AutismPro umożliwia
wybór preferowanego podejścia

terapeutycznego oraz rekomenduje jedynie metody zweryﬁkowane naukowo. Każda z nich
może być stosowana zarówno
pojedyńczo, jak też w połączeniu
z innymi.
Za pośrednictwem AutismPro
rodzice przede wszystkim mają
możliwość wzmacniania potencjału rozwojowego dziecka,
ustalenia jego słabych i mocnych
stron oraz monitorowanie postępów dziecka. AutismPro jest
rekomendowany przez Polską
Radę Naukową, która nadzorowała przebieg polskiego programu pilotażowego, przeprowadzonego na grupie dziesięciorga
dzieci w wieku od 2 do 7 lat z całej Polski. Skład Rady Naukowej
tworzyło kilkunastu znawców
problematyki autyzmu, m.in.
prof. dr hab. Ewa Pisula z Katedry Psychologii Rehabilitacyjnej
Uniwersytetu Warszawskiego,
prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
– Prezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu, dr Michał Wroniszewski – Prezes Fundacji Synapsis i Beata Kozielec – lekarz
psychiatra.

Podstawową zaletą programu AutismPro jest jego dostępność dla rodzin, które nie mają
możliwości korzystania z systematycznej rehabilitacji dziecka
poza miejscem zamieszkania.
Jednak AutismPro nie może zastąpić diagnozy psychologicznej
i psychiatrycznej oraz wszystkich form całościowej i kompleksowej terapii, z jakich powinna
korzystać osoba z autyzmem.
W Polsce AutismPro jest w
fazie wdrażania. Inicjatorzy
pracują nad jego polskojęzyczną wersją internetową, a także
nad doskonaleniem programu.
Skuteczność działania została
potwierdzona nie tylko przez
rekomendacje specjalistów, lecz
przede wszystkim przez rodziny
dzieci dotkniętych autyzmem.
Rodzice pragnący skorzystać
z usługi muszą wnieść opłatę w
kwocie 280 zł w celu aktywacji
konta oraz wypełnić formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej: www.autismpro.pl a
następnie przesłać go na adres
mailowy: zapisy@autismpro.pl

KAROLINA KASPRZAK
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Przyszli lekarze poznają SM
S

twardnienie
Rozsiane
/SM/, to jedna z najczęstszych chorób neurologicznych. Wiedza o niej wciąż jest
w wielu środowiskach bardzo
mała. Stąd liczne akcje przybliżające tę chorobę.
W dniach 27 i 28 kwietnia w
Poznaniu odbyła się kampania
pod hasłem „MAM SM” skierowana do studentów uczelni
medycznych.

Maciej
M
Sieradzki
S
PPOZNAŃ

SPOTKANIE

W

Busku byłem jako kilkuletni chłopiec, więc w
mojej pamięci zachowały się
nieliczne obrazy tamtej rzeczywistości. Przychodzi mi więc
jak archeologowi ze skrzepów
minionego czasu odtworzyć
pewną logiczną całość. Archeologowi w jego rekonstrukcji
dopomaga historyczna wiedza
o epoce, którą bada, zaś mnie
wypadnie uruchomić jakże
przydatną w takich sytuacjach
własną wyobraźnię.

W czasie dwudniowych
akcji na uniwersytetach medycznych w najczęściej odwiedzanych przez studentów
miejscach zostały ustawione
specjalne stoiska komputerowe, przy których przyszli
lekarze mogli zapoznać się z
symulacją „Mam SM”, a także
otrzymać materiały edukacyjne dotyczące stwardnienia
rozsianego. Dzięki angloję-

zycznej wersji symulacji „Mam
SM” także studenci z zagranicy mogli przekonać się, z jakimi problemami zmagają się
chorzy na SM.
Poznań był drugim przystankiem kampanii „Mam SM”.
Dwudniowa akcja organizowana była pod patronatem
PTSR i realizowana przez Hill&Knowlton oraz ﬁrmę Gedon
Richter.

EWELINA WĘGLEWSKA

Mama,
(35)
jaką pamiętam
którą oczywiście posłusznie jej
podałem, zaprowadziła mnie
piętro wyżej na dużą świetlicę.
Tam pod oknami dookoła ustawione były kwadratowe stoły z
krzesełkami, z siedzącymi na
nich rodzicami i odwiedzanymi
przez nich dzieciakami. Przy
jednym ze stołów oczekiwała
mnie Mama z przytaszczoną z
Poznania – w sposób opisany w
odcinku poprzednim – walizką
wypełnioną po brzegi.

zały się podejmowane usilnie
przez Mamę wysiłki w kierunku nawiązania ze mną kontaktu werbalnego. „Maciusiu, to ja
jestem, Twoja Mama!”. Wzrok
mój utkwił w otworzonej przez
Mamę walizce. Siedziałem
oszołomiony jej wielce zróżnicowaną zawartością. Zaczęła
Mama demonstrować, co konkretnie znajduje się w walizce.
Moje oczy stanęły w słup. Moje
ciało zmieniło się w posąg!

Kilkuletnie dziecko ma pamięć rozwiniętą jeszcze nader
skąpo. U dziecka o upośledzonej
motoryce i o ograniczonej ilości
dopływających doń bodźców
z zewnątrz jej struktury ulegają rozwojowi spowolnionemu.
Dziecko to takie trochę zwierzątko, które gdy zmieni dom
swego pobytu, szybko zapomina o środowisku dotychczasowym. Pamięć z czasów dzieciństwa u każdego z nas jest z
reguły raczej enigmatyczna.

„Maciuś! Co się Tobie stało?
Przecież tak dużo mówiłeś…
Powiedz do mnie: MAMA!”.
Trzy bez mała godziny spotkania mojego z Mamą mijały, a ja
nie bąknąłem jeszcze niczego
– ani me, ani be. Aż w końcu
zdobyłem się na nadludzki dla
mnie wtedy wysiłek, by z niezwykłym impetem wykrztusić
nie wymawiane już od ponad
miesiąca słowo: MAMA. Próba
zakończyła się sukcesem, zaś
Mama odetchnęła z ulgą.

Pierwszych dni w Sanatorium
„Na Górce” nie pamiętam zupełnie. Owego ranka niedzielnego, przechodzącego już w
porę przedpołudniową, czymś
tam może bawiłem się w pokoju albo też byłem w jakimś
innym pomieszczeniu, gdzie
było sporo gier i zabaw. Wtem
weszła któraś z pielęgniarek dyżurnych, by szybkim raczej krokiem skierować się ku mnie. Nie
mogę dziś przypomnieć sobie,
co wówczas powiedziała.

A jednak spotkanie z Mamą,
do którego po miesięcznej z
górą rozłące doszło w świetlicy
Sanatorium „Na Górce”, pamiętam jak gdyby miało ono miejsce dziś. Dla mnie był to wstrząs
głęboko odciskający ślad w indywidualnej mojej świadomości. Dokładnie przypominam
sobie mocny ścisk serca unoszącego się pod gardło i za nic
w świecie nie pozwalającego
wydobyć mi z gardła jakiegokolwiek słowa.

Uchwyciwszy mnie za dłoń,

Zupełnie bezowocne oka-

Pięć minut przed trzynastą
zjawiła się dyżurująca pielęgniarka, oświadczając, że dzieci
o 13 mają obiad, a potem popołudniową drzemkę. W więzieniach taką sytuację nazywa się
„widzenie skończone”. Mama
mnie z pewnością na pożegnanie uściskała i pocałowała czule,
a ja, posłuszny co najmniej jak
baranek, dałem siostrze rączkę,
pośpieszając za nią. Ona zaś
w swoją drugą dłoń uchwyciła
sprawnie przez siebie zamkniętą walizkę.

Jako dziecko w Busku-Zdroju
szybko zacząłem żyć wydarzeniami, dziejącymi się w otoczeniu bezpośredniego mojego
nowego bytowania. Zapewne
bez problemów oswoiłem się z
myślą, że Mama w sanatorium
zostawiła mnie już pewnie na
zawsze aż do skończenia świata. Tyle przecież rzeczy działo
się na oddziale już od rana: i
zbiorowa pobudka, i mycie raz,
dwa, trzy, i siusiu wraz z kupką
na komendę… Moje życie rozpoczęło się po raz drugi – tylko
że Mamy już w nim nie było!

Zainteresowanie studentów,
jakim cieszyła się akcja, pozwala optymistycznie patrzeć
w przyszłość i wierzyć, że lekarz, do którego zwrócimy się
po pomoc, będzie znał SM nie
tylko z suchego, książkowego
opisu.

Będąc pozostawionym w Sanatorium „Na Górce”, miałem
przecież za mało lat, aby uświadamiać sobie cel i charakter mojego wyjazdu do Buska-Zdroju.
Jednoznacznie rozumowałem,
że „epoka Mamy” dobiegła deﬁnitywnie końca, a zaczęła „epoka Buska”. I tu ni stąd ni zowąd
zostałem przyprowadzony do
Mamy, która już zupełnie „wylogowała się” z mojego umysłu. I
cóż ja na to, na litość Bożą, miałem począć?
Zupełnie jak we wzruszającej
piosence Krystyny Gizowskiej
„Poukładałam sobie świat… i
nie zostawię tego już…”. Mama
spodziewała się, że rzucę się Jej
na szyję i powiem: „Mama!”, zaś
ja, nie mając z Nią kontaktu od
miesiąca i przebywając w środowisku innych osób – uczestniczących w zaspokajaniu
moich potrzeb – zapomniałem
o Mamie deﬁnitywnie, nieświadomie wykreślając Ją ze swego
życiorysu.
Pamiętam dwa żale, wdzierające się w moją małą duszyczkę, kiedy siedziałem u Mamy
na kolanach przy świetlicowym
stole. Wrosłem w nową, sanatoryjną społeczność, czułem się
zatem innym już człowiekiem
– czy potraﬁę dogadać się teraz
z Mamą, z Jej „tego nie rób, tamtego nie wolno”? To żal pierwszy. A żal drugi – jak mogłem
myśleć, że Mamy już nie ma?
Zniknęła, a odnalazła się! Jak to
możliwe? Zupełnie nie mogłem
sobie tego wytłumaczyć.
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Żegota
WARSZAWA
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EDUKACJA
Na poznanie świata
Ma za mało latek.
Więc na razie pilnie
Poznaje półświatek.

POSTĘP
Synowie Adama
Dziś już nie ci sami.
Więc ich Ewy kuszą
Nie jabłkiem, a ﬁgami.

ZAWIEDZIONA
Dureń z tego Józka
Albo kawał drania:
Najpierw mnie rozebrał
I wziął się – do prania.

Fraszki
RÓŻNICA

NOWOBOGACKA

Że jedną kochamy,
Nie ma w tym nic złego,
Bo ty się w niej kochasz,
A ja z nią – kolego!

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

NAD MORZEM

POŚWIĘCENIE

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

Ich droga do kariery
Podobnie się zaczęła:
On z siebie dał wszystko,
Ona – wszystko zdjęła.

PRZEZORNA
POWÓD
– Rozwód miesiąc po
ślubie?
Powiedz, co się stało?
– A bo i pensję
Też masz małą!

Na jednym nie
poprzestanie,
To jasne jak słońce,
Bo jak by inaczej
Związała koniec z
końcem?

MĄDROŚĆ
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Gdy encyklopedię
Człowiek sobie kupi,
To dopiero wie jaki
Jest on jeszcze głupi.

HISTORIA

MATERIALIŚCI

Jak wierzyć w to stare,
Dawno temu grane,
Gdy to, co najnowsze
Wciąż jest fałszowane?

Jagna miała broszkę,
Klejnoty miał Jontek
I se połączyli
Ten cały majątek.

Fraszki

Z pastelowych aluzji
Aleksandra Wołosa.

NIEDOJDA

POCHLEBSTWA

I ten, kto ma chody,
Daleko nie zajdzie,
Gdy dobrego haka
Na niego się znajdzie.

Czasem schlebiasz damie,
A ona nie słucha,
Bo za dużo kitu
Wciskasz jej do ucha.

PLAŻOWICZE

AGORAFOBIA

Kąpią się w morzu,
Robią siku…
I woda słona
jest w Bałtyku.

On miał lęk przestrzeni
I zawroty głowy
Nawet gdy się wdrapał
Na wzgórek łonowy.

GRATKA

KONUS

Niemiec przejechał
Nim pół świata,
A Polak kupił
Tego grata.

To był wielkie człowiek,
Tylko mu po prostu
Dziwaczna natura
Poskąpiła wzrostu.
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Fraszki
NEOFITA

LUBIMY…

Kiedy otrzymał
Gażę obﬁtą,
Natychmiast stał się
Neoﬁtą.

Lubimy stare
Z nowym łączyć
Jedynie po to,
Żeby jątrzyć.

PRZYCZYNA
CHAOSU

PRZEŻUWACZ

Skąd się wziął
Ten chaos wszystek?
Z personalnych
Gier i czystek.

Zielóne światło
– Komisyjom!
O

Chwycił problem,
Zaczął żuć,
By móc innym
W oczy pluć.

PRZYWÓDCA

POLSKA
Polska – kraj
Piękny i kochany,
Który wiecznie
Leczy rany.

SKŁÓCENI
Dzisiaj są wszyscy
Przeciw wszystkim,
Bo tak nam każe
Polski instynkt.

Nie zna kodu
Do narodu.

DZIŚ
Skoczyłaby dziś Wanda,
Bo bariery prysły,
Lecz objęcia Niemca,
A nie w nurty Wisły.
TADEUSZ MARYNIAK
WARSZAWA

statnio na Cierpiyngach
było niezakoniecznie. Wiara pyskowała, loli sie jak diaski,
a tyn i tamtyn kradzie i o tym
tyż wiedzieli. Dejma na to, któś
porwoł górnom czynść rusztowania od dómu, co gó ocieplali.
Standy tyż:
– Jachu zdepnył fujtę (stopę)
Józinkowi i sie bili – zrobili Komisjom do Spraw Nacisków.
– Wojtas groł na targowisku
wew trzy karty. Straż Miejsko
chciała istnymu wyświcić mandat, ale istny stary świcibaka
doł jeim wygrać wew trzy karty
– i już momy Komisjom Hazartowom.
– Genas (inwalida bez rynki)
porwoł wyciyraczke spode drzwi
Trodynkowyj – powołalim Komisjom do Spraw Jednorynkiygó
Bandyty.
– Eda erbnył zes sklepu (piwnicy) dwa weki ogórasów i doł
jakiemuś atramynciorzowi, żeby

WSPOMNIENIE Z PRL-U
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

J

uż wiem, co się stało z Wrońskim i Pytką – powiedział Kowalski, wchodząc do pokoju
śniadań. – Wczoraj pogryzły ich
psy! Gawlik, razem wczoraj byliście na wódce! Jak to się stało,
że ty jesteś cały i w pracy, a ich
nie ma, bo pogryzły ich psy?
– Majster, nie wiem – odrzekł
Gawlik, pokonując skutki kaca. –
Byliśmy na wódce nad Dunajem,
wypiliśmy litra. My z Heniem – tu
wskazał na Raczka – poszliśmy
do domu, a oni brzegiem rzeki
w kierunku Skrajnej, bo uważali,
że tam wódka lepiej smakuje. Po
każdej wódce oni obaj stają się
kretynami. Nie bez powodu Pytkę
od dzieciństwa nazywają „Idiotą”.
– No cóż – Kowalski zamyślił
się – jak wrócą, to się wyjaśni.
Na razie mają po dwa tygodnie
zwolnienia…
*
Wrócili po miesiącu, co oznaczało, że pogryzienie było poważne. Na pierwszy rzut oka
widać było, że mają jeszcze małe
trudności w chodzeniu.
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Idiota
– Majster, oni tak chodzą – zauważył Kukuła – jakby wpadli
pomiędzy stu tych o odmiennej
orientacji seksualnej, delikatnie
mówiąc.
– Może i tak – przyznał Kowalski z uśmiechem i skinął na obu
„bohaterów”.
– Jak to było z tym pogryzieniem? O ile dobrze słyszałem?
– Niech mówi „Idiota” – odezwał Wroński. – On lepiej opowie.
– Dobrze – zgodził się Kowalski. – Ale najpierw wyjaśnij nam,
dlaczego mówią na ciebie „Idiota”? Czy to jakiś pseudonim?
– Pseudonim Wojtuś – przerwał wesoło Pytka. – I to od
podstawówki. A było to podczas
jednej z lekcji rosyjskiego. Nauczycielka kazała mi odmienić
przez osoby słowo „idiot”. Zacząłem: on idiot, ona idiot, ono
idiota. Nauczycielka poczerwieniała ze złości i wrzasnęła: siadaj, ty też jesteś idiota. Zawsze
byłem narwany, więc koledzy od

tej pory mówią na mnie „Idiota”.
Uznali, że to do mnie pasuje.
Cała brygada wybuchła śmiechem.
– Już dobrze – przerwał Kowalski. – Opowiadaj.
– Wiem, że Gawlik już trochę
powiedział – zaczął Pytka. – Gdy
się z nimi rozstaliśmy, poszliśmy brzegiem Dunaju do sklepu
przy Skrajnej, tam łatwiej można
wódkę dostać. Jak nie w sklepie,
to u babki. Doszliśmy do jakiegoś płotu z płyt, jakby ze szczebelkami. W dali pasły się kucyki,
a pod płotem leżały dwa kundle.
Uderzyłem kijkiem w płot, to
one skoczyły na ten płot, wściekle szczekając. Heniek tak samo.
Pobiegliśmy, wciąż uderzając,
a psy jak oszalałe, z jazgotem,
pianą w pyskach, biegły po drugiej stronie równo z nami. Nagle
płot się skończył. Stanęliśmy
jak wryci. Teraz psy pokazały,
co potraﬁą. Dorwały się do naszych tyłków. Myślałem, że nas
zagryzą. Ani uciekać, ani obrony,

cóś chybko załatwił – i już mielim Komisjom Korupcyjnom.
– Kazinek pożyczył od Stacha
pół litra berbeli i za Chiny nie
chcioł oddać – i tak urodziła sie
Komisja Paliwowo.
– Leluch z Boniem loli sie o
byle co i tyn piyrwszy szarpnął
gó za cwyter dziergany pod szyjom, czyli jak go pozywajom golf
– i już mieli afere golfowom.
Tak nom namnożyli Komisyje,
że kożden, co był oskarżóny, siedział wew inkszyj Komisyji i nie
było kogó przesłuchiwać. Dopiyro ciotka Adela, jak pogłówkowała, nadała jeim, że trzebno
nasamprzód powołać Komisjom
do Spraw Powoływania Komisjów.
I to był już kóniec klamerki.
Tak to wykompinowalim zes
Bodzinkiem.

BOLECH I BODZINEK
ZES CIERPIYNGÓW

a te chlają bez litości. Broniłem
się kijkiem, ale w sekundzie pies
pogryzł go na strzępy. Drugi pies
zostawił Heńka i dorwał się do
mnie. Idioto, myślę, to już koniec
twojego idiotycznego życia.
Nie dokończył, przerwał mu
śmiech brygady.
– Cicho już – przerwał Kowalski. – Jak się uratowaliście?
– Nagle pojawiła się mentownia – odezwał się Wroński. –
Rzucili się nam na ratunek. Psy
zostawiły nas i dobrały się do
nich. Nie było rady, musieli oba
zastrzelić.
– A co z wami?
– Zadzwonili po pogotowie,
zabrało nas do szpitala. Ja miałem dwadzieścia szwów, Wroński dziesięć – powiedział jakby
z żalem Pytka. – Najgorzej było,
gdy przestało działać znieczulenie.
Nagle coś sobie przypomniał:
– W szpitalu oglądałem ﬁlm
„Pan Wołodyjowski”. I wiecie co?
Współczułem Azji, gdy go wbijali na pal. Wtedy i mnie zaczęło
boleć.
Tym razem ze wszystkimi roześmiał się też „Idiota”. Do dzisiaj, choć jest dziadkiem trzech
wnuczek, nie opuszcza go dobry
humor i zamiłowanie prowokowania niezwykłych przygód.
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Zbigniew
Okoń
RZESZÓW
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a miesiąc Krzysiek poszedł
z siostrą i bratem na łąkę
po kwiaty. Tak ich jednak na
„łąkę” zaciągnął, że poszedł
do zaprzyjaźnionego z rodziną
osadnika wojskowego, oddalonego o piętnaście kilometrów.
Cel był niby szlachetny. Chciał
zobaczyć, jak to się dzieje, że
osadnik mieszka z żoną Polką
i kochanką Ukrainką, o czym
mówiło się głośno w jego
domu.
Krzyś, przecież już kawaler,
chciał tę sytuację uporządkować, jednak mu się to nie udało
i osadnik odwiózł ich wszystkich
do Międzyrzeca.
W rzeczy samej, takich mieszanych rodzin polsko-ukraińskich było na Wołyniu bardzo
dużo. I chociaż Krzyś miał dobre
intencje, to jednak znowu zebrał baty od ojca. Jak się potem
okazało, dopiero sąd w Korcu,
prowadząc tę sprawę, próbował rozbić ten mieszany trójkąt.
Naturalnie, Magdalena murem
stanęła za Dusiową, żoną osadnika, swoją przyjaciółką. Przekonywała sąd, że wartość rodziny
jest ważniejsza od miłości do
innej kobiety, czym właśnie Duś
uzasadniał próby ocalenia trójkąta, gdyż nie chciał pozbawić
dzieci swojej matki.
W każdym razie temat tej rozprawy dominował w domu, chociaż tyle problemów trzeba było
rozwiązać. Wprawdzie Tomasz
postarał się o emeryturę z racji
pobytu w legionach Piłsudskiego
i służby w wojsku polskim, ale
za to trudno było wyżyć. Dlatego dorywczo pracował, gdzie
się dało. Działając w Związku
Legionistów, a także w Związku
Rezerwistów, załatwiał byłym
żołnierzom pierwszej wojny
światowej emerytury i renty. Piłsudskiego nazywał pieszczotliwie „Dziadkiem” i nie pozwolił
na niego nic złego powiedzieć.
Innego zdania była Magdalena, która miała żal do Marszałka
za zamach majowy w 1926 roku,
kiedy premierem był Witos. A
już zupełnie nie mogła darować
Piłsudskiemu uwięzienia Witosa
w Brześciu. Uważała, że on ten
proces brzeski specjalnie sfabrykował. A przecież Wincenty
Witos mieszkał w Wierzchosławicach koło Tarnowa. Tam też
mieszkał ojciec Magdaleny, który
znał dobrze Witosa i często naprawiał mu buty. Muczka, po założeniu nowej rodziny, w swoich

Na przełomie
(12)
tysiącleci
listach do Magdaleny często opisywał, jak postępuje jego sąsiad.
Gdy był premierem, to bywało,
że gdy przyjechała do niego delegacja z Warszawy, kazał jej poczekać, aż skończy orać poletko,
które zaczął porządkować.
Kłótnie Magdaleny z Tomaszem skończyły się, gdy marszałek zmarł w 1935 roku i zapanowała ogólnonarodowa żałoba.
Tomasz chodził jak struty i nie
mógł znaleźć dla siebie miejsca. Zaczął zaglądać częściej do
kieliszka, pragnąc w ten sposób
ukoić swoją rozpacz. Przygnębienie i żal okazywali również
Żydzi, a przemiła nauczycielka,
która uczyła Bartka, chociaż była
wyznania mojżeszowego, płakała, gdy opowiadała dzieciom,
jakim wspaniałym człowiekiem i
wodzem był Józef Piłsudski.
Na domiar złego Tomasz zadarł z władzami miasteczka,
co spowodowało, że przeniósł
się do Krzemieńca, rodzinnego
miasta Juliusza Słowackiego. Zapewne Oleńka znalazła się pod
wpływem twórczości wielkiego
poety polskiego romantyzmu,
gdyż po przeczytaniu „Balladyny” i innych utworów sama zaczęła pisać wierszyki. Spacery
do miejsc, gdzie przebywał Słowacki, na Górę Bony i nad rzekę Ikwę chyba wzbogaciły polot
do tworzenia nowych utworów,
chociaż bracia naigrywali się z
jej rymowanek. Dopiero interwencje rodziców, szczególnie
wobec Krzysztofa, który ciągle
przysparzał rodzinie nowych
kłopotów, naprawiały rodzinną
atmosferę.
Niebawem jednak rodzina Goreckich opuściła piękny
Krzemieniec, ponieważ Tomasz
znalazł dla siebie lepszą pracę
w Hoszczy. Do tego dla najstarszego syna znalazł zajęcie w
warsztacie ślusarskim, w którym ten miał się przyuczać do
ślusarskiego zawodu. Liczył,
że w ten sposób syn zdobędzie
jakiś fach i wreszcie się ustabilizuje. Wszak był już pełnoletni,
a skoro nie chciał się uczyć, to
trzeba było dla niego szukać jakiejś innej furtki do życia.
Zresztą Krzyś wyraźnie spoważniał i coraz częściej umawiał
się z pannami na randki. Czę-

sto chodził do kina, w którym
leciały takie kasowe ﬁlmy jak
„Trędowata”, „Pan Twardowski”,
„Dziesięciu z Pawiaka”, „Jadzia”
ze Smosarską w roli głównej –
i wiele innych. Radio mało kto
posiadał, więc seanse kinowe,
obok romantycznych broszurek
sprzedawanych co tydzień w
kioskach, były masową rozrywką i zarazem głównym tematem
spotkań towarzyskich. Na nich
to licytowano, kto lepiej zagrał
rolę „Trędowatej”: Barszczewska
czy Smosarska, kto był – jeśli
był – przystojniejszy i bardziej
męski od Żabczyńskiego. Wszędzie śpiewano ﬁlmowe piosenki, pośród których dominowały
„Miłość ci wszystko wybaczy”
i „Umówiłem się z nią na dziewiątą”.
Jednak z czasem, gdy zaczęły
przychodzić niepokojące wieści
o agresywnych poczynaniach
Hitlera, a zarazem o zagrożeniach dla Polski – one to właśnie
stały się tematem numer jeden
wszelkich dyskusji. Dominowała
wiara, że Polska, mając takich
potężnych sprzymierzeńców jak
Francja i Anglia, nie ma się czego bać. Do tego przecież dochodziła sprawa honoru, o którym
mówił gorąco minister Beck:
„my od morza odeprzeć się nie
damy…”.
Ten może „honor” spowodował, że Krzyś postanowił pojechać do Poznania, gdzie przebywała jego ciocia, siostra ojca
z chorym mężem. Przekonywał,
że tam jest teraz najbardziej potrzebny. Bo tam i pracę lepszą
znajdzie, bo co Poznań to nie jakieś tam kresowe miasteczko…
A jak trzeba będzie, to się zgłosi
do Wojska Polskiego, wszak Armia Poznań takich jak on teraz
potrzebuje.
I mimo sprzeciwu rodziców
pojechał do tego Poznania, w
ramach opieki nad ciocią i niesprawnym wujkiem. Z jego listów wynikało, że zaciągnął się
do wojska. Matka i ojciec byli
pełni obaw o Krzysia. Ale w pewnym stopniu satysfakcjonowała
ich jego patriotyczna postawa.
Natomiast jego młodszy brat
Bartek należał do Związku Harcerstwa Polskiego. Jego zastęp,
instruowany przez oﬁcerów

Korpusu Ochrony Pogranicza,
popularnego KOP-u, przygotowywał się do różnych bojowych
zadań. Wszak granica ze Związkiem Radzieckim, usytuowana o
kilkadziesiąt kilometrów, kazała
być przygotowanym na wszystko. Zdał poprawnie wszystkie
egzaminy. Kiedy krzyż „Młodzika” ozdobił jego pierś, dumnie
wraz z druhami z zastępu kroczył uliczkami miasteczka. Koledzy Ukraińcy trochę się z niego
nabijali, a nawet nazywali złośliwie „małym Wołodyjowskim”. A
gdzie masz szabelkę, rycerzyku?
– żartowali.
Byli to na ogół dobrzy koledzy. Razem przecież grali w piłkę, razem kolędowali w święta
Bożego Narodzenia. Razem
pływali w spienionym Horyniu i
uczyli się w szkole. A jednak ten
krzyżyk „Młodzika” trochę ich
podzielił. Wszak dla nikogo nie
było tajemnicą, że wśród Ukraińców i Żydów było sporo komunistów i nacjonalistów. Ale to nie
przeszkadzało jakoś mieszanym
parom zawierać związki małżeńskie. Widać miłość jest silniejsza od wszelkich uprzedzeń
i politycznych oraz narodowych
konﬂiktów. „Miłość tak pięknie
tłumaczy…” – można było usłyszeć z głośnika przed wejściem
do miejscowego kina.
A jednak… Gdy niepokojące
wieści dobiegały, tak za strony
zachodniej jak i wschodniej, ludzie patrzyli – tak na lewo, jak i
na prawo. Jedni z troską i obawą,
a inni być może z nadziejami na
coś innego, lepszego. Na szansę
wykazania się odwagą i sprytem.
Patrzyli ci, co mieli za sobą
doświadczenia z pierwszej
wojny światowej, jak i to młode
pokolenie, które dopiero teraz
miało przed sobą wielką niewiadomą, znaną tylko częściowo z
podręczników historii i opowiadań starszych. A także z sienkiewiczowskiego „Ogniem i mieczem”, które przecież może się
powtórzyć, a nawet spotęgować
tamte okrucieństwa, porażki i
zwycięstwa.
Przecież każde pokolenie ma
swój czas. Na dobre i na złe…
cdn
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zerwiec to miesiąc, w którym zaczyna się lato. Miejmy nadzieję, że tegoroczne
będzie pełne słońca, radości
i nowych wrażeń. Niepełnosprawni też maja prawo do
wspaniałych wakacji. Niektórzy wyjadą pewnie gdzieś z rodzinami, może na turnus rehabilitacyjny albo na działkę.
Wielu jednak pozostanie w
domu. A tak marzyłoby się o dalekich podróżach, ciepłych krajach, poznaniu czegoś nowego.
Nie zawsze jest to jednak możliwe: bariera niepełnosprawności,
materialna czy inna. Ot, proza
życia, znają ja wszyscy.
Pozwiedzajmy inne kraje
poprzez ich kuchnie. Wybierzmy się na spacer do niektórych poznańskich restauracji,
zwłaszcza do tych przyjaznych
niepełnosprawnym, w których
nie zdziwi nikogo widok osoby
na wózku inwalidzkim, niewidomej, o kulach lub z inną dysfunkcją.
Poprzez zwyczaje kulinarne
i potrawy charakterystyczne
dla kuchni innych krajów możemy je poznać dość dobrze,
zwłaszcza zwyczaje i kulturę
ich mieszkańców.

Greckie wakacje
w „Mykonosie”
Zapraszamy więc na kulinarną wycieczkę do Grecji. Poznańska grecka tawerna Mykonos to
lokal, który pozwoli nam przenieść się do słonecznej Hellady.
Mykonos to grecka wyspa na
Morzu Egejskim w archipelagu
Cyklady, pomiędzy wyspami Tinos, Siros, Naksos i Paros. Jest
to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Grecji, słynące z
antycznych zabytków, gościnności mieszkańców, wspaniałych
plaż i krystalicznie czystego morza, a także z lokalnych tradycji i
wspaniałych potraw.
Poznański Mykonos przy placu Wolności przeniesie nas w
ten magiczny klimat greckiej
wyspy. Stwarza go wystrój lokalu inspirowany oryginalną architekturą wyspy, sączące się z

głośników rytmy i melodie, przyjazna gościom obsługa i rewelacyjne greckie potrawy.
Trudno porównywać wyjazd
do Grecji z wyjazdem na plac
Wolności. O ile jednak ten pierwszy jest możliwy tylko dla nielicznych, to na greckie souvlaki,
tadziki, musakę czy oryginalną
sałatkę grecką możemy sobie

„Przyjaźń” oferuje
N

iedawno utworzyliśmy Spółdzielnię Socjalną „Przyjaźń”.
W jej skład weszły osoby niepełnosprawne i bezrobotne. Oferujemy między innymi:
 usługi portierskie i woźne,
 usługi kurierskie na terenie
Poznania,
 usługi z zakresu badania rynku i opinii publicznej.
Prace wykonujemy profesjonalnie. Z naszą ofertą pragniemy
dotrzeć do ﬁrm i zleceniodawców z terenu Poznania celem
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pozyskania zleceń na nasze
usługi. Prosimy o danie szansy
powrotu na rynek pracy członkom naszej Spółdzielni. Chcemy
poprawić sytuację bytową osób
niepełnosprawnych i bezrobotnych poprzez stworzenie im
możliwości zarobkowania.
Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 518-932-566.

GRZEGORZ JURGA
PREZES SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
„PRZYJAŹŃ”

pozwolić. Gwarantuję, że szef
kuchni i współwłaściciel „Mykonosa” Theodoros Vogdanos w
serwowane w tawernie potrawy
wkłada całe swoje greckie serce.
Piękny jest ten kawałek Grecji
w centrum Poznania. Poprzez
kuchnie też można poznawać
świat.

EWELINA WĘGLEWSKA
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BEZDROŻAMI PUSZCZY ZIELONKI

Majówka w deszczu
muzykantów (harmonia i organki ustne), którzy rozśpiewali
wszystkich.
Najciekawszy punktem programu deszczowej majówki była
podróż bezdrożami Puszczy
Zielonki przy pomocy wozu zaprzężonego w dwa konie. Wóz,
na szczęście zadaszony, wpadał
w głębokie wyboje i kałuże, lecz
powrócił do Owińsk cało, a jego
wstrząsy ani na chwilę nie przerwały śpiewów uczestników wycieczki i gry harmonistów.
W każdym razie wyprawa
przez bory i pejzaże Puszczy
Zielonki w deszczu miała zupełnie niepowtarzalny urok. mb

Muzykanci rozśpiewali wszystkich.

Coś, co przyczyniło się
do dobrych humorów.

T

Teresa Kaźmierczak, organizatorka majówki
i Zbigniew Andrzejewski.

Wróciliśmy z podróży w komplecie.

FOT. (5X) MARCIN BAJEROWICZ

ego dnia – 15 maja – z ciężkich, ciemnych chmur lał
nieustający deszcz i zacinał
zimny wiatr. Wszystko to nie
odstraszyło jednak członków
Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, którzy
mimo pechowej pogody przyjechali na majówkę do siedziby
Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Pawełek” w Owińskach.
Humory od początku były
bardzo dobre, do czego przyczyniły się wypieki, kiełbasa i
bigos z pracowni gospodarstwa
domowego „Pawełka”, a przede
wszystkim duet znakomitych

Wysiadamy z naszej „kibitki”.

