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LEOKADIA RYŚ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

***

Wśród drzew schylonych o północy,
Wśród zwidów głębokiego mroku,
Coś się przemienia w naszej mocy,
Ktoś się porusza z naszym krokiem.

Kiedy tak idziesz w leśnej szacie,
A wiatr ją targa i rozwiewa,
Nie bój się, ty nie idziesz sama,
Idą wraz z tobą wszystkie drzewa.

Ziemia jak echo dni minionych,
A w borze suną nasze cienie.
Zagasły smugi zórz wieczornych,
A tu twa stara, pochylona postać.

***
Zwalniam samotny mój krok,
Gdy wracam do pokoju.
Samotnie z roku w rok
Powracam wspomnieniami.

Gdzieniegdzie jak w starej książce
Uschnięty znajduję kwiat
I pamięć rzucam jak wstążkę
Między stronice mych lat.

Jak dużo trzeba pamiętać,
A nieraz zapomnieć jak sny,
Sny teraz puste ogromnie,
Sny pełne lęku i mgły. 

Jawnie 
i przejrzyście

Pod takim hasłem zorga-
nizowano seminarium, 

na którym omawiano zasady 
sprawozdawczości fi nansowej 
w NGO. Seminarium dotyczyło 
Karty Zasad Działania Organi-
zacji Pozarządowych.

Jednocześnie podsumowano 
projekt „Jawnie, przejrzyście, od-
powiedzialnie”, który realizują: 
Fundacja Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego, Stowarzy-
szenie Liderów Lokalnych Grup 
Obywatelskich, Ogólnopolska 
Federacja Organizacji Pozarzą-
dowych. Współorganizatorem 
spotkania była Wielkopolska 
Rada Koordynacyjna. awa

Wprawdzie tegoroczne lato 
rozpoczęło się deszczowo, 

ale każdy kolejny dzień lipca był 
coraz bardziej słoneczny i gorą-
cy. Więc pewnego dnia uczestni-
cy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
Pawełek w Owińskach Wielko-
polskiego Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu spakowali koce, 
rakietki, piłki i rozłożyli się na 
trawie w cieniu drzew przed na-
szym budynkiem.

Nadmiar energii spalaliśmy, 
jeżdżąc na rowerze. Raczyliśmy 
się kiełbaskami z grilla, lodami 
i soczystym arbuzem. Panowie 
wynieśli na zewnątrz wannę, 
napełnili ją wodą i… wrzucili do 
niej po kolei wszystkie terapeut-
ki. Była to cudowna ochłoda w 
upalne dni.

Grupka najodważniejszych 
uczestniczek wypróbowała 
nasz nowiutki basen – chlapiąc 
każdego, kto tylko się zbliżył. 
Te szaleństwa długo będziemy 
wspominać! aj

Pogoda dla „Pawełków”
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Na pierwszej wystawie z 
omawianego cyklu zosta-
ną zaprezentowane prace 
Henryka Żarskiego. Wysta-
wa została zorganizowana 
we współpracy z galerią 
TAK, a prace będzie można 
oglądać w Starostwie Po-
wiatowym w Poznaniu od 
16 do 29 sierpnia. Gospoda-
rzem wystawy jest Starosta 
powiatu poznańskiego Jan 
Grabkowski.

Potrzebujemy artystów nie-
pełnosprawnych. Dlacze-

go? Po pierwsze z tego same-
go powodu, z jakiego w ogóle 
potrzebujemy sztuki i artystów. 
To esencja człowieczeństwa, 
wrażliwości, to szansa poszu-
kiwania odpowiedzi na pytanie 
o sens życia, o jego wartość. 
Po drugie dlatego, że artyści 
niepełnosprawni – z powodu 
szczególnie dotkliwych osobi-
stych przeżyć – sięgają często 
głębiej i dalej, i uczą otwarcia 
na drugiego człowieka. Po 
trzecie dlatego, że wielu z nich 
tworzy Sztukę. Sztukę praw-
dziwą, gdyż – jak pisał Michael 
Thévos „oni – w przeciwień-
stwie do intelektualistów – nie 
kierują się trybem naśladow-
nictwa: ich wewnętrzna siła 
tworzenia, motyw, technika, 
proces tworzenia, rytm, sy-
gnatura itd…, pochodzą z ich 
wnętrza, nie wzorując się 
na szablonach czy wzorcach 
sztuki klasycznej bądź współ-
czesnej”.

Ta sztuka potrzebuje pro-
mocji, potrzebuje możliwości 
dotarcia do szerokiego kręgu 
odbiorców. Dwie fundacje z 
podpoznańskiego Puszczyko-
wa: Fundacja im. Królowej Pol-
ski św. Jadwigi oraz Fundacja z 
Sercem w partnerstwie reali-
zują projekt „Kupuj z sercem”. 
Zwróciły się one do znanych 
promotorów sztuki osób niepeł-
nosprawnych o pomoc w wyty-
powaniu 12 artystów, których 
twórczość będzie pokazywana 
w projekcie. Promująca sztukę 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną „Galeria Tak”, jak i 
„Galeria Zielona” czy od lat zaj-
mujący się osobami malującymi 
ustami i stopami Andrzej „Aga” 
Grzelachowski udzielili cennych 
wskazówek i pomogli w do-
tarciu do twórców – niepełno-
sprawnych malarzy. Trzy osoby 
parające się pisaniem wskazała 
redakcja „Filantropa” z redakto-
rem Marcinem Bajerowiczem 
na czele. Daje to pewność, że 
zaplanowany na najbliższe 
miesiące cykl wystaw i spotkań 
pozwoli obcować ze sztuką naj-
wyższych lotów. Będzie ją moż-
na także podziwiać na stronie 
www.mecon.pl, której nazwa 
to skrót od wyrażenia „mecenat 
osób niepełnosprawnych”. 

Wśród twórców znajdą się 
artyści wciąż mało znani, będą 
promowani też malarze i pisa-
rze o wyrobionej renomie, jak 
od wielu lat związany z pra-

Szansa na serce dla sztuki

lection w Lozannie, w Galerii 
Henrego Boxera w Londynie, w 
Galerii L’Art Naif w Krakowie. 

Nie pora jeszcze zdradzać 
wszystkich kulisów projektu. 
Warto na bieżąco zaglądać na 
stronę www.mecon.pl. Warto, 
bo, jak mówi Joanna Daszkie-
wicz „Oko malarza jest „nieska-
zitelne”, to znaczy sięga prawzo-
rów, archetypów, omija sztywne 
konwencje i meandry intelektu. 
Widzi rzeczy zawsze po raz 
pierwszy. Nie ocenia tylko przy-
bliża. Świeżość tego spojrzenia 
daruje tajemne życie obrazom. 
Unieważnia wszelkie podziały, 
jak choćby ten, na twórców peł-
no i niepełnosprawnych inte-
lektualnie. Ułomność twórcy nie 
wyklucza go z obszaru sztuki, 

bowiem jej istotą jest wolność i 
tajemnica tworzenia.”

Oprócz obrazów wkrótce po-
jawi się w projekcie i na stronie 
mecon.pl również twórczość pi-
sarska – głownie poetycka – osób 
niepełnosprawnych. Wśród nich 
nie zabraknie wierszy niewido-
mego barda Krzysztofa Galasa 
czy chorującej na stwardnienie 
rozsiane Danuty Ławniczak, 
doskonale znanej czytelnikom 
„Filantropa” za sprawą swoich 
poruszających wierszy. Wśród 
promowanych w projekcie po-
etów będzie również Magda 
Molenda-Słomińska, której to-
mik „Teraz zaśpiewa słońce” 
wydała Fundacja Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Filan-
trop”. We wstępie do tego zbioru 
Marcin Bajerowicz zauważył, że 
„w świecie tej poezji, malowa-
nym niezwykłymi metaforami i 
za ich sprawą, wszystko obda-
rowane jest swoistym życiem, 
duszą, ludzką fi zjonomią. Taki 
świat się kocha, taki świat jest 
bliską istotą. W tej poetyckiej 
antropomorfi zacji wyraża się 
głęboka akceptacja świata”. 
Twórczość artystyczna osób 
niepełnosprawnych to nie tylko 
dzieła o cierpieniu i bólu. Wiele 
w nich słońca, radości życia, a 
nawet pięknie pokazywanego 
erotyzmu – jak w śmiałych ero-
tykach Molendy-Słomińskiej. 

Twórcy projektu serdecznie 
dziękują Mecenasom sztuki 
osób niepełnosprawnych za 
pomoc merytoryczną i organi-
zacyjną – kierownik Zielonego 
Centrum Katarzynie Majer, pre-
zesowi Stowarzyszenia Zrozu-
mieć i Pomóc Jadwidze Andrze-
jewskiej, dyrektor Galerii TAK 
Annie Leonowicz, promotorowi 
sztuki tworzonej ustami i sto-
pami Andrzejowi „Adze” Grze-
lachowskiemu i redaktorowi 
naczelnemu „Filantropa” Marci-
nowi Bajerowiczowi. tm

cownią plastyczną  Warsztatów 
Terapii Zajęciowej „Krzemień” 
Przemysław Kiebzak, który ma 
w swoim dorobku wiele wystaw 
w kraju i za granicą czy Laure-
atka Grand Prix Triennale Sztu-
ki Naiwnej, Outsider Art i Art 
Brut INSITA 2007 w Bratysławie 
Justyna Matysiak. 

Najstarszym z prezentowa-
nych artystów – plastyków bę-
dzie Henryk Żarski, który całe 
życie spędzał w placówkach 
opiekuńczych (dziś mieszka w 
Domu Pomocy Społecznej w 
Bojanowie) i dla którego sztuka 
stała się prawdziwym przeło-
mem. Zaczął malować w wieku 
45 lat i to malowanie sprawiło, 
że zaczął mówić. Jego prace 
znajdują się w L’Art Brut Col-

Barwne dzieło Justyny Matysiak.

Żeglarze Henryka Żarskiego.
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Boisko „Piasta” w Kobylni-
cy również w tym roku, w 

dniu 3 lipca, gościło na swo-
jej murawie niepełnospraw-
nych zawodników z różnych 
stron wielkopolski na IX Po-
wiatowych Igrzyskach Osób 
Sprawnych Inaczej. Na miej-
scu rywalizowały w olimpij-
skim duchu fair-play druży-
ny ze Swarzędza, Kórnika, 
Owińsk, Murowanej Gośliny, 
Dopiewca, Pobiedzisk i Ko-
mornik.

INICJATYWY STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ

Igrzyska z fl agą olimpijską
Zgromadzonych powitała 

serdecznie Barbara Kucharska 
– prezes naszego swarzędzkie-
go Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski im. 
Leszka Grajka. Otwarła Igrzyska 
burmistrz miasta i gminy Swa-
rzędz Anna Tomicka. Zmagania 
zawodników poprzedziły: taniec 
country, śpiew hymnu, zapalenie 
znicza olimpijskiego i wciągnię-
cie na maszt fl agi olimpijskiej. 

Uczestnicy mogli wykazać się 
swoimi sportowymi talentami, 

biorąc udział w różnych konku-
rencjach, m.in. slalomie z piłką, 
łowieniu drewnianych rybek, 
skoku w dal czy rzucie piłką le-
karską. Wśród stanowisk towa-
rzyszących klasycznym dyscy-
plinom znajdowały się również: 
strzelnica Bractwa Kurkowego, 
plener malarski, a także plac do 
hipoterapii, gdzie można było 
skorzystać z jazdy konnej na za-
przyjaźnionej z nami Glince. 

Radość z tego niezwykle upal-
nego dnia była tym większa, że 

wśród olimpijczyków nie można 
było znaleźć ani jednej osoby 
przegranej! Wszyscy byli wygra-
nymi! Każdy na gruszczyńskim 
boisku pokonywał samego sie-
bie, własne słabości, mając do-
okoła samych przyjaciół. Wszy-
scy zawodnicy otrzymali medale 
i pamiątkowe koszulki, a po tru-
dach rywalizacji w pełnym słoń-
cu udali się do przytulnego sadu 
państwa Hayto. W przyjemnym 
cieniu drzew owocowych moż-
na było zjeść pyszny posiłek, 
wypocząć i porozmawiać ze 
znajomymi. 

AGATA KIEJDROWSKA 
AGNIESZKA SZYDŁOWSKA 
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Uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej przy Stowarzy-

szeniu Przyjaciół Dzieci Spe-
cjalnej Troski im. Leszka Graj-
ka w Swarzędzu brali udział, 
jak co roku od wielu już lat, w 
półkoloniach rehabilitacyjnych 
pod nazwą „Zielony Warsztat” 
dla dzieci i dorosłych osób z 
niepełnosprawnością. Zgodnie 
z piękną, swarzędzką tradycją, 
miejscem „Zielonego Warszta-
tu” był malowniczy sad zawsze 
gościnnych Elżbiety i Stefana 
Hayto w pobliskim Gruszczy-
nie.

Poszukiwani 
wolontariusze 

Studenckie Stowarzyszenie 
Pomocy Niepełnosprawnym 
poszukuje trzech wolontariuszy 
na wyjazd z osobami niepełno-
sprawnymi na obóz, który od-
będzie się w sierpniu. Szczegó-
łowych informacji udziela Anna 
Król, tel. 603 241 486, e-mail: 
sspn@sspn.pl awa

Uśmiech
mimo
wszystko
Fundacja Dziecięca Fantazja, 

której celem jest urzeczy-
wistnianie marzeń nieuleczal-
nie chorych dzieci, zorganizo-
wała we współpracy z siecią 
Centrów Handlowych M1 w 
całej Polsce charytatywną trasę 
koncertową. Całkowity dochód 
z imprezy został przeznaczony 
na realizację potrzeb najmłod-
szych.

Koncerty w dziesięciu mia-
stach: Warszawie, Wrocławiu, 
Poznaniu, Zabrzu, Częstocho-
wie, Bytomiu, Czeladzi, Łodzi, 
Krakowie i Radomiu uświetniły 
gwiazdy muzycznej estrady. W 
Poznaniu, 16 lipca spotkanie po-
prowadziła znana prezenterka 
telewizyjna Agata Młynarska, a 
wystąpił dla publiczności zespół 
Blue Cafe. Patronat honorowy 
nad przedsięwzięciem objął pre-
zydent Poznania Ryszard Gro-
belny. Hasło koncertu brzmiało: 
„Marzenia z gwiazdami i z… 
fantazją”. 

Dzięki wielkiej ofi arności dar-
czyńców na parkingu Centrum 
Handlowego M1 w Poznaniu 
spełniły się pragnienia 13-letniej 
Mai z nowotworem, marzącej o 
lustrzance, 13-letniego Dawida z 
wrodzoną wadą serca marzące-
go o telewizorze LCD, 8-letniej 
Kasi z mukowiscydozą, która 
pragnęła dostać różowy laptop 
i MP3 oraz 15-letniej Weroniki 
marzącej o nowych ubraniach i 
skuterze. 

Sponsorami tegorocznych 
życzeń były między innymi fi r-
my: HDI Asekuracja, BPH TFI, 
Electronic Arts, Polskie Linie Lot-
nicze LOT, Delicpol, Harmonia 
SPA, Club Platinium, Producent 
Kosmetyków Under Twenty i 
Miraculum, IBB Andersia Hotel, 
Novotel Poznań oraz wiele osób 
prywatnych. 

KAROLINA KASPRZAK 

Zielony Warsztat
w Gruszczynie

Podczas dwutygodniowych 
zajęć rehabilitacyjno-terapeu-
tycznych w okresie od 28 czerw-
ca do 10 lipca, „wczasowicze” po-
znawali kulturę różnych krajów, 
między innymi: Hiszpanii, Fran-
cji, Norwegii, Włoch. Podróżom 
po dalekich krajach towarzyszy-
ły gry i zabawy ruchowe, śpiewy 
w rytm muzyki oraz tańce. 

Uczestnicy mieli także możli-
wość udziału w hipoterapii, za-
jęciach plastycznych i zawodach 
sportowych, których inicjatora-
mi byli nauczyciele wychowania 

Uczestnicy Zielonego Warsztatu w komplecie.

TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU

fi zycznego z Gimnazjum nr 2 im. 
Królowej Jadwigi w Swarzędzu. 

Najmłodsi natomiast pod 
opieką wolontariuszy wyruszyli 
w podróż do czasów prehisto-
rycznych, po dawnych miastach 
Polski, przeplataną warsztatami 
plastycznymi, zajęciami metodą 
Weroniki Sherborne i z chustą 
Klanzy. 

W ten sposób ponad 60 osób, 
w tym dzieci i osoby dorosłe, 
miało okazję wypoczywać, ak-
tywnie i atrakcyjnie spędzając 
wolny czas oraz przeżywając 
chwile prawdziwej integracji.

A oto darczyńcy wakacji w 
Gruszczynie: samorządy Gmi-
ny i Powiatu, Krzysztof Wróbel, 
fi rma Połysk, wspomniani już 
E. i S. Hayto, Barbara i Zenon 
Czachura, Klub Sportowy Piast, 
Strzeleckie Bractwo Kurkowe, 
Halina i Marek Lis, Eugeniusz 
Woźniakowski, Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Swarzędzu, 
fi rma Doppiek, MRK Jankowscy, 
Agata i Andrzej Bystry, Elżbieta 
Owczarczak, fi rma Utal, Bar-
bara Antoniewicz, Elżbieta i 
Ryszard Dobrzyńscy, państwo 
Śliwińscy, fi rma Cybina, Marcin 
Lis. 

KAROLINA KASPRZAK

W podróż na koniu.
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– Pańska fi rma wygrała 
przetarg na świadczenie usług 
transportowych dla osób nie-
pełnosprawnych. Od kiedy 
działa ona na rynku? 

– Nie otworzyłem nowego 
biznesu, przed trzema laty moją 
fi rmę transportową przejęła sy-
nowa. Od tego momentu roz-
poczęła się kontynuacja prowa-
dzonej wcześniej działalności. 
W tym roku wzięliśmy udział w 
przetargu ogłoszonym na świad-
czenie usług transportowych dla 
osób niepełnosprawnych i go 
wygraliśmy. 

– W jakim stanie są samocho-
dy, którymi dysponuje fi rma? 

– Auta są stare, bo z 2003 roku 
i na dodatek mają znaczny prze-
bieg, sięgający 200.000 kilome-
trów. Dorota Potejko, pełnomoc-
nik prezydenta do spraw osób 
niepełnosprawnych stanęła na 
wysokości zadania i znalazła 

pieniądze na remont taboru. W 
tej chwili mamy trzy sprawne 
Fiaty Ducato z windami dla osób 
niepełnosprawnych. Ze wzglę-
du na parametry nowoczesnych 
wózków musieliśmy wymonto-
wać fotel, by zapewnić podróż-
nym wygodę. W takim aucie 
mieści się niepełnosprawny na 
wózku oraz pięć osób towarzy-
szących. 

– Jak jest naliczana opłata? 
– Zgodnie z ustaleniami po-

bierana jest opłata za przejazd, a 
nie za liczbę osób. Czyli w prak-
tyce płaci się za kurs. W porów-
naniu z innymi przewoźnikami 
nasze stawki są umiarkowane. 
Kierowcy świadczą usługę „od 
drzwi do drzwi”. A więc poma-
gają niepełnosprawnemu wyjść 
z domu lub mieszkania i wejść 
do auta. I na odwrót. 

– Czy fi rma świadczy usługi 
tylko na terenie Poznania? 

– Oczywiście, przewozy na 
terenie Poznania są najbardziej 
popularne, ale nie ma przeszkód, 
by spełnić zamówienie w bar-
dziej oddalone miejsca. Możemy 
zawieźć osobę niepełnosprawną 
na wczasy, turnus rehabilitacyj-
ny. W takich przypadkach ceny 
można negocjować. Zwłaszcza, 
że są one konkurencyjne. Jeste-
śmy skłonni pomóc każdemu, 
kto takiej usługi potrzebuje. 

– Kiedy fi rma zrealizowała 
pierwszy kurs? 

– Nasze pierwsze zlecenie 
zostało przyjęte trzydziestego 
maja. Była to osoba z Poznania, 
która była zainteresowana do-
jazdem do szpitala. Zgodnie z 
umową jesteśmy zobowiązani 
dowozić niepełnosprawnych do 
punktów wyborczych. Niestety, 
zainteresowanie naszymi usłu-
gami na razie jest niewielkie. Być 
może nasi potencjalni klienci 
nie wiedzą o naszych usługach 

transportowych. Wydrukowa-
liśmy ulotki i rozprowadzamy 
wśród potencjalnych klientów. 
Nasze ogłoszenie widnieje tak-
że na stronie internetowej. Jeśli 
zainteresowanie będzie małe, 
wypowiemy umowę, bo nasza 
działalność nie będzie miała 
sensu. 

– Czy każdy niepełnospraw-
ny może liczyć na transport? 

– Nie możemy zabierać osób 
leżących, ponieważ nasze moż-
liwości transportowe wyklu-
czają taką ewentualność. Tym 
zajmuje się transport sanitarny. 
Jesteśmy do dyspozycji osób nie-
pełnosprawnych dwadzieścia 
cztery godziny na dobę. Do osób 
mieszkających po lewostronnej 
części Poznania termin dojazdu 
wynosi piętnaście minut, a do 
prawostronnej – dwadzieścia 
pięć minut. Na pewno nikogo, 
kto się do nas zwróci, nie zosta-
wimy bez pomocy. 

W dniach od 27 do 29 kwietnia 
45 osób niepełnosprawnych 

wraz z opiekunami i dwoma 
członkami Stowarzyszenia „Po-
magam” w Kleszczewie uczest-
niczyło w wyjeździe do nadmor-
skiego Darłowa. Przebywaliśmy 
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wy-
poczynkowym „Pod Arkadami”. 

Przez dwa dni wiał wiatr, lecz na 
szczęście nie padało, więc plażą 
można było spacerować i oddy-
chać powietrzem z dużą dawką 
jodu. Trzeci dzień był bardzo cie-
pły. 

Dzięki tej wycieczce nasi pod-
opieczni uczyli się funkcjonowania 
w różnych relacjach społecznych, 
komunikowania się z dużą liczbą 
ludzi niepełnosprawnych. 

Taka jest idea Klubu Wspar-
cia Osób Niepełnosprawnych z 
Osobami Towarzyszącymi, który 
powstaje pod egidą naszego Sto-
warzyszenia. Kilkanaście osób 
zgłosiło już swój akces. Razem ła-
twiej będzie rozwiązywać proble-
my życiowe osób niepełnospraw-
nych i realizować cel, którym jest 
ich społeczna rehabilitacja. Projekt 
ten został dofi nansowany przez 
Wojewodę Wielkopolskiego w 
wysokości 9500 zł. i Wójta Gminy 
Kleszczewo w wysokości 3700 zł. 

Ośrodek Wspomagania 
Dziecka i Rodziny „Świa-

tełko” we współpracy z Ośrod-
kiem Kultury w Obornikach 
Wielkopolskich zorganizował 
piknik rodzinny, którego celem 
było przybliżenie tematyki ro-
dzicielstwa zastępczego. 

Na terenie malowniczego kra-
jobrazu nad Wartą, w pobliżu 
Ośrodka Kultury przy ulicy Armii 
Poznań 18, w niedzielne popo-
łudnie, 11 lipca doskonale bawili 
się wszyscy goście. Organizato-
rzy przygotowali liczne niespo-
dzianki: występy artystyczne, 
pokazy strażackie, motocyklo-
we, tresury psów, ratownictwa 
przedmedycznego, zabawy dla 
dzieci, wystawę fotografi czno 
– plastyczną ukazującą życie 
afrykańskich dzieci, gry, zabawy, 
warsztaty językowe. 

Festyn zainicjowany został w 
ramach projektu Ośrodka Wspo-
magania Dziecka i Rodziny 
„Światełko” dofi nansowywane-
go przez Islandię, Liechtenstein, 
Norwegię budżet RP i przez dar-
czyńców: fi rmę Brzechwa, PWB 
Sp. z o.o. oraz Betmor Poligrafi a 
s.c.

 KAROLINA KASPRZAK

INICJATYWA STOWARZYSZENIA „POMAGAM”

Z Kleszczewa – nad morze
Rodziny
zastępcze
nad Wartą

Zawiozą pod same drzwi 
Z JERZYM JABŁOŃSKIM, szefem fi rmy STYKS rozmawia ZOFIA MARTYŃSKA 

Kwota 1100 zł. to wpłaty uczest-
ników (25 zł od osoby). Nie za-
brakło czasu na informację ko-
ordynatora projektu o Prawach 
Osób Niepełnosprawnych. 

Opiekunowie dzieci nie-
pełnosprawnych to przede 
wszystkim Mamy, którym chcę 
serdecznie podziękować, że 
tak dzielnie opiekują się swo-
imi pociechami. Podziwiam je 
za ogromną troskę o rozwój 
swoich dzieci, które wymagają 
szczególnej opieki i więcej uwa-

gi niż dziecko sprawne. Drogie 
Mamy, rzeczy piękne są trudne i 
za to poświecenie, jakże ważne, 
aby dać uśmiech dzieciom, za-
sługujecie na wyróżnienie. 

Miłym akcentem pobytu w 
Darłowie były tańce zarówno 
niepełnosprawnych jak i ich 
opiekunów. Taniec to radość i 
znakomita terapia. Mniej nie-
pełnosprawni uczestnicy wy-
cieczki mogli poruszać się po 
Darłowie rowerami górskimi.

 HALINA JEGER

Na powietrzu z dużą dawką jodu…
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Na scenie dobiegają końca 
ostatnie przygotowywania 

do występów. Próby nagło-
śnienia, sprawdzenie czy są 
gotowe wszystkie rekwizyty, 
niecierpliwe spojrzenia na 
zegarek i można zaczynać. 
Zapada cisza. Widownia z 
zainteresowaniem oczekuje 
otwarcia II Przeglądu Teatrów 
Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy zorganizowanego 
przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej i Miejsko – Gminny 
Ośrodek Wsparcia w Swarzę-
dzu. 

20 lipca do Pałacyku „Pod 
Lipami” przy ulicy Poznańskiej 
w Swarzędzu na drugą edycję 
przeglądu przybyły zaprzyjaź-
nione Środowiskowe Domy 
Samopomocy z Poznania i wo-
jewództwa wielkopolskiego, 
terapeuci, kadra kierownicza, 
a także zaproszeni goście – 
wśród nich Burmistrz Swarzę-
dza Anna Tomicka. Celem było 
ukazanie twórczej aktywności 
osób z zaburzeniami psychicz-
nymi, integracja oraz wspólna 
zabawa. 

Imprezę prowadził Bartosz 
Kuczyk – aktor Teatru Muzycz-
nego w Poznaniu. Wystąpiły 
trzy zespoły: Środowiskowe-
go Domu Samopomocy „Dom 
Anki” przy Stowarzyszeniu Ro-
dzin i Przyjaciół Osób z Zabu-
rzeniami Psychicznymi „Con-
cordia” w Gnieźnie w spektaklu 
„Ja, my, on”, Środowiskowego 
Dom Samopomocy „Sokoły” 
Stowarzyszenia Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „So-
koły” w Poznaniu w inscenizacji 
teatralnej „Magiczne podróże 
Sokołów” i Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Wsparcia w Swarzę-
dzu w zabawnym montażu 
słowno-muzycznym „Zupa – 
czyli jak się wzbogacić”. Pre-
zentacje wzbudziły zachwyt 
i podziw odbiorców, dzięki 
czemu aktorzy przeżyli chwile 
prawdziwej dumy i społecznej 
satysfakcji, co niewątpliwie 
wzbogaciło twórczy potencjał 
ich osobowości. Wszystkie ze-
społy otrzymały nagrody i dy-
plomy. Był też quiz wiedzy o 
teatrze i wspólny śpiew. 

 KAROLINA KASPRZAK

Praca 
czeka 
Wprawdzie najbliższą Gieł-

dę Pracy Miasta Poznania 
zaplanowano na wrzesień bie-
żącego roku, lecz pracodawcy 
oferują zatrudnienie także w 
okresie wakacyjnym. 

Jedna z ofert (zajęcie do 
września) polega na telefo-
nicznym umawianiu spotkań 
biznesowych dla doradcy fi nan-
sowego. Osoby zainteresowane 
tą ofertą powinny cechować się 
energią, optymizmem, życzli-
wością. Pracodawca proponuje 
atrakcyjne, prowizyjne wyna-
grodzenie. Pracę można wyko-
nywać w domu lub w biurze 
na Garbarach. Aby otrzymać 
szczegółowe informacje należy 
skontaktować się R. Słońskim, 
tel. 609 621 524. awa

Terapia 
tańcem
Wielkopolskie Forum Or-

ganizacji Osób Niepełno-
sprawnych (WIFON) w ramach 
kontynuacji ubiegłorocznego 
szkolenia „Wiedza warunkiem 
skutecznej pomocy – jak praco-
wać z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi” zorganizowało 
warsztat z elementami terapii 
tańcem i ruchem pod nazwą 
„Świadomość ruchu – ruch mój 
i innych”. 

Na szkolenie przeprowadzone 
28 czerwca w sali Małego Domu 
Kultury „Dragon” przy ulicy Zam-
kowej 3 przybyli pracownicy 
organizacji pozarządowych z 
Poznania i powiatu poznań-
skiego, a w szczególności kadra 
warsztatów terapii zajęciowej, 
środowiskowych domów sa-
mopomocy i ośrodków pomocy 
społecznej, pracująca z osobami 
z niepełnosprawnościami, uza-
leżnionymi i zagrożonymi wy-
kluczeniem społecznym.

Celem warsztatu było przede 
wszystkim zaznajomienie 
uczestników ze złożonością i 
rolą ruchu w samoświadomo-
ści oraz kontaktach z drugim 
człowiekiem, poznanie siebie w 
relacji z grupą, nauka odkrywa-
nia ruchów, gestów i wzorców 
ruchowych, a także poznanie 
własnych ograniczeń w ruchu. 

 KAROLINA KASPRZAK

INICJATYWA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA WSPARCIA W SWARZĘDZU

Teatr w pałacyku 
„Pod Lipami”

Aktorzy Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Anki” 
w Gnieźnie w spektaklu „Ja, my, on”. 
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Grupa teatralna ze Środowiskowego Domu Samopomocy
„Sokoły” w Poznaniu.

„Zupa – czyli jak się wzbogacić” w wykonaniu uczestników
Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu.
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Spacer 
z kulturą
Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Poznaniu we 
współpracy z licznymi organi-
zacjami pozarządowymi i in-
stytucjami zorganizował im-
prezę pod hasłem „Poznański 
Dreptak Kultury”, której celem 
było umożliwienie miesz-
kańcom Poznania i powiatu 
poznańskiego aktywnego 
uczestnictwa w wydarzeniach 
społeczno – kulturalnych. 

W ramach tej inicjatywy, 
trwającej od 18 do 21 czerw-
ca, osoby zainteresowane mo-
gły bezpłatnie wziąć udział w 
ulicznym teatrze lalek, panelu 
dyskusyjnym o Teatrze Nieza-
leżnym, spektaklach teatral-
nych i fi lmowych, prezentacjach 
twórczości poetyckiej, nauce 
plecenia wianków, warsztatach 
robienia balonów, plenerach 
malarskich, konkursach rysun-
kowych oraz happeningach.

 KAROLINA KASPRZAK 

Dni Lubonia organizowane 
są od ponad 20 lat. Święto 

miasta odbyło się w tym roku 
18 i 19 czerwca pod hasłem 
pomocy dla powodzian. W 
czasie festynu wolontariusze 
zbierali datki na rzecz osób, 
które ucierpiały podczas po-
wodzi. Pieniądze przekazano 
podtopionym mieszkańcom 
Lubonia i powodzianom z po-
łudnia Polski.

Organizatorzy przygotowali 
bogaty program dla dorosłych 
i młodzieży oraz wiele atrakcji 
dla dzieci. Na spektakle teatral-
ne zaprosił Teatr ”4 Żywioły” i 
TeatRyli. O dobry humor zadbał 
Kabaret Skeczów Męczących, a 
w muzyczny nastrój wprowa-
dzili publiczność Piotr Woźniak 
i Ala Boratyn. Wszyscy czekali 
na występ gwiazdy wieczoru 
Alicji Majewskiej i Włodzimie-
rza Korcza. 

W Gimnazjum w Zespole 
Szkół z Oddziałami Inte-

gracyjnymi w Poznaniu na os. 
Stare Żegrze odbyło się 27 maja 
spotkanie z niepełnosprawną 
malarką i pisarką Mariolą Wo-
wer ze Stęszewa.

Salę szkolnej biblioteki zapeł-
nili uczniowie. Wszyscy chcieli 
dowiedzieć się od malarki, jak 
to jest malować ustami i czy to 
jest w ogóle możliwe? Pani Ma-
riola przywiozła ze sobą swo-
je prace namalowane właśnie 
ustami. Uczniowie oglądali je z 
zaciekawieniem i niekłamanym 
podziwem. Spotkanie prowadził 
uczeń gimnajzum Cezary Gie-
racki. 

– Pół roku po wypadku prze-
czytałam autobiografi ę „Joni”, 
amerykańskiej pisarki i malarki, 
która wskutek wypadku została 
sparaliżowana podobnie jak ja – 
opowiadała pani Mariola. – Od tej 
pory nie opuszczała mnie myśl: 
czy ja również dałabym radę 
malować? Zapamiętałam takie 
zwłaszcza zdanie Joni: „...Bóg 
zamykając przed nami drzwi, 
zostawia uchylone okno...”. Tro-

„Warunkiem dobroci jest 
wczuwanie się w ludz-

kie radości i cierpienia”. Tą my-
ślą francuskiego pisarza Andre 
Gide`a Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Wiardunkach 14 maja 
witał w sali Rogozińskiego 
Centrum Kultury gości, którzy 
wraz z pracownikami i uczest-
nikami Warsztatu wzięli udział 
w uroczystości z okazji pięcio-
lecia istnienia tej placówki. 

Spotkanie rozpoczęła kierow-
nik Warsztatu Joanna Bogacz. 
Powitała zaproszonych gości, 
zaprzyjaźnionych darczyńców, 
współpracujące placówki oraz 
rodziców uczestników. Wśród 
nich znaleźli się m.in.: Bogu-
sław Janus – burmistrz Rogoźna, 
Renata Tomaszewska – wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej, 
dyrektor Zespołu Szkół im. H. 
Cegielskiego w Rogoźnie, Prze-
mysław Gronostaj - wicestarosta 
obornicki, Jerzy Gacek – wójt 
Ryczywołu, Ryszard Kienitz – 
sołtys wsi Wiardunki, Barbara 
Słabolepsza-Rojna – dyrek-
tor PCPR w Obornikach, Irena 
Wojewódzka-Kucz – Prezes 
Stowarzyszenia ‘Rehabilitacja’, 
pod którego skrzydłami działa 
Warsztat z Wiardunek, Marek 
Hopa – sekretarz wspomniane-
go Stowarzyszenia, radni po-
wiatu obornickiego: Jan Molski 
i Kazimierz Zieliński, Marek 
Galczewski – dyrektor RCK, Piotr 
Szturmański – dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Ryczy-
wole, Andrzej Koprowski i Jacek 
Runowski – Rodzinne Ogrody 
Działkowe w Rogoźnie, dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej Małgorzata Kasprzak, 
prezes Stowarzyszenia Przyja-
ciół Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Ryczywole, ks. Bolesław Jarosz 
oraz proboszcz parafi i w Ryczy-
wole Ryszard Kałużny, Edmund 
Mączyński – kierownik Wydziału 
Oświady przy Urzędzie Miasta i 
Gminy w Obornikach, delegacja 
WTZ z Wapna, ŚDS z Gołańczy, 
WTZ z Wągrowca, WTZ z Gę-
bic, Zespołu Szkół Specjalnych 
z Kowanówka, delegacja ZSA 
w Rogoźnie z dyrektorem Łat-
ką, Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie 
z nauczycielką Iloną Górniak, 
Gimnazjum im. J. Wybickiego 
w Parkowie z dyrektor Marią 
Cisowską, Grażyna Zachwyc – 
opiekunka grupy wolontariatu 
z Parkowa, prezes Ludowego 
Banku Spółdzielczego Krystyna 
Twarogal, a także przedstawi-
ciel fi rmy Dendro Poland Aneta 
Szychta.

Kierownik Warsztatu i pre-
zes Stowarzyszenia przybliżyły 
zebranym historię powstania 
placówki. To właśnie prezes 
Irena Wojewódzka-Kucz swoim 
zaangażowaniem, determinacją 

Luboń pomógł 
powodzianom

Bóg zostawia 
uchylone okno… 

Był Miejski Rajd Rowerowy 
i IV Luboński Bieg Uliczny, a o 
puchar burmistrza rozegrano 
Otwarte Mistrzostwa Lubonia 
w Tenisie Stołowym. Po zmaga-
niach sportowych swoje umie-
jętności zaprezentowali służby 
mundurowe w ramach progra-
mu „Bezpieczny Luboń”.

ROBERT STĘPIŃSKI

chę to trwało nim zrozumiałam, 
że moim oknem na świat jest 
malarstwo. Na początku spisy-
wałam wspomnienia, które były 
drukowane w odcinkach w “Fi-
lantropie”, a następnie wydane 
w książce “Dwie sekundy, które 
zmieniły moje życie”. Po pew-
nym czasie zaczęłam malować, 
a później również pisać wiersze.

Robert
Stępiński
R
S

Dzięki twórczości mam kon-
takt z ludźmi. Rozmawiam z 
nimi poprzez obrazy, wiersze, 
a także poprzez wspomnienia. 
Moje najskrytsze marzenia sta-
ły się rzeczywistością. Gdyby 
ktoś zapytał, dlaczego maluję, to 
mogłabym tylko powiedzieć, że 
nie mogłabym tego nie robić. To 
pragnienie jest silniejsze od mo-
jej niepełnosprawności.
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JUBILEUSZ WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WIARDUNKACH 

Pięć lat dobra 
dla niepełnosprawnych

sprawnych. Dzięki zaangażo-
waniu i talentowi instruktorów: 
Sławomira Sierakowskiego i 
Łukasza Zaranka prężnie dzia-
ła w dziedzinach artystycznej 
i muzycznej. Bierze udział w 
przeglądach muzycznych, orga-
nizuje przedstawienia – szcze-
gólnie bożonarodzeniowe, które 
przyciągają każdego roku liczną 
widownię. Wydawany jest także 
kwartalnik „Nasz Warsztat”, któ-
rego redaktorem naczelnym jest 
autor niniejszego artykułu. 

Dzięki umiejętnościom in-
struktorki pracowni wikliniarskiej 
Joannie Bedyńskiej tworzone są 
wspaniałe stroje, a dekoracje, 
cudowne stroiki i kartki okolicz-
nościowe wytwarzane przez in-
struktorów pracowni artystycz-
no-ogrodniczej Elżbietę Ciszak 
oraz pracowni plastyczno-cera-
micznej Marzenę Skrzypek cie-
szą oko wielu zaprzyjaźnionych 
instytucji. Nad dobrym apetytem 

i porządkiem na stołówce czuwa 
Edyta Buśko – instruktor terapii 
pracowni gospodarstwa domo-
wego, a nad kondycją fi zyczną 
rehabilitant Dariusz Ciszak. Spra-
wami zdrowia i pogodą ducha 
zajmuje się pielęgniarka Anna 
Wujczak. Nieoceniony wkład w 
rozwój placówki jest też zasłu-
gą Marii Hornowskiej, kierowcy 
Mirosława Woźniaka i Henryka 
Grabowskiego, którzy dali się 
poznać jako niezastąpione „złote 
rączki”. 

To właśnie te osoby, na czele z 
panią kierownik Joanną Bogacz, 
mogą pochwalić się wzorowym 
pod każdym względem Warsz-
tatem Terapii Zajęciowej w Wiar-
dunkach, dla którego uroczyście 
obchodzone pięciolecie to moty-
wacja do jeszcze lepszego roz-
woju i funkcjonowania na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

ŁUKASZ ZARANEK

i niezwykłym wysiłkiem umożli-
wiła osobom niepełnosprawnym 
z powiatu obornickiego odbywa-
nie terapii w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej, który zlokalizowany 
został w budynku po byłej szko-
le w Wiardunkach. Szczególne 
podziękowania w postaci kwia-
tów trafi ły także do pozostałych 
osób, które przyczyniły się do 
utworzenia tamtejszej placówki. 
Kierownik Joanna Bogacz opo-
wiedziała też o aktualnej sytuacji 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej. 
Po tej krótkiej prelekcji na jej ręce 

złożono kwiaty oraz jubileuszo-
we upominki, które zaproszeni 
goście oraz delegacje poszcze-
gólnych instytucji wręczały jako 
wyraz uznania, składając pra-
cownikom i uczestnikom Warsz-
tatu szczere życzenia. Na zakoń-
czenie podziękowań, życzeń i 
składania kwiatów było jeszcze 
głośne „Sto lat”. A wzruszona Jo-
anna Bogacz zaprosiła na część 
artystyczną. 

 Na scenie pojawili się niepeł-
nosprawni uczestnicy Warszta-
tu, którzy zaprezentowali się w 
premierowej sztuce pod tytułem 
„Śpiąca królewna”. Otrzymali za 
nią gromkie oklaski. Prace nad 
przygotowaniem tego występu 
trwały około dwóch miesięcy 
przy wielkim zaangażowaniu 
wszystkich pracowników pla-
cówki. Autorem scenariusza 
był niżej podpisany. O oprawę 

muzyczną i perfekcyjne przygo-
towanie niepełnosprawnych do 
występu wokalnego zadbał Sła-
womir Sierakowski. Scenografi ę 
i dekoracje stworzyły wspólnym 
wysiłkiem Elżbieta Ciszak, Ma-
rzena Skrzypek, Edyta Buśko i 
Mirosław Woźniak. Wspaniałe 
kostiumy, które idealnie oddały 
charakter przedstawienia, stwo-
rzyły Joanna Bedyńska i Anna 
Wujczak. 

Po tej uczcie dla duszy kie-
rownik WTZ zaprosiła gości na 
poczęstunek przy „szwedzkim 

bufecie”, w którego skład we-
szły torty i ciasta przygotowane 
przez pracowników WTZ Edytę 
Buśko i Marię Hornowską oraz 
przez rodziców podopiecznych 
Warsztatu. „Szwedzki stół” spon-
sorowały też rogozińskie i cho-
dzieskie piekarnie. Jubileuszowe 
spotkanie zakończyło się zaba-
wa taneczna dla wszystkich.

Działający od pięciu lat 
Warsztat Terapii Zajęciowej w 
Wiardunkach z powodzeniem 
realizuje nakładane na niego 
obowiązki, niejednokrotnie 
podejmując różne inicjatywy 
wykraczające poza zakładane 
minimum. I tak z powodzeniem 
reprezentuje powiat obornicki 
na Ogólnopolskiej Spartakia-
dzie Osób Niepełnosprawnych 
w Przygodzicach oraz innych 
imprezach sportowych, prze-
znaczonych dla osób niepełno-

Urzekała gra aktorów i wspaniałe stroje.

 Na zakończenie 
– zabawa dla wszystkich.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Osiedle Młodych oraz Dom 

kultury “Na pięterku” zoorga-

– Co zmieniła nowelizacja 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, 
która weszła w życie dwuna-
stego marca tego roku? 

– Zmieniła przede wszystkim 
zasady zlecania zadań organi-
zacjom pozarządowym. Jedną z 
ważniejszych zmian jest wpro-
wadzenie procedury małych 
grantów. Chodzi o uproszczenie 
polegające na tym, że organiza-
cje mogą otrzymać pieniądze od 
samorządów w sposób bezkon-
kursowy. Jednak to udogodnie-
nie jest obwarowane kilkoma 
warunkami. Przede wszystkim 
inicjatywa zaproponowana 
przez konkretną organizację 
musi mieć charakter lokalny lub 
regionalny, trwać nie dłużej niż 
dziewięćdziesiąt dni, a wniosek 
nie powinien przekraczać kwoty 
dziesięciu tysięcy złotych. 

– Na jakie działania można 
przeznaczyć otrzymane pienią-
dze? 

– Na wszystkie przedsięwzię-
cia mieszczące się w 33 ob-
szarach pożytku publicznego, 
wymienionych w ustawie. Uści-
ślając, to fi nansowanie obejmie 
głównie festyny, imprezy, festiwa-
le o charakterze jednorazowym. 
Jeżeli organizator przygotowuje 
imprezę w Poznaniu i chciał-
by to zrobić w porozumieniu z 
Urzędem Miasta prosząc o par-
tycypację w kosztach, to składa 
wniosek, następnie samorząd 
ustala, czy propozycja jest moż-
liwa do realizacji i czy są na to 
odpowiednie fundusze. Jeśli po-
mysł zyska uznanie, to wówczas 

W dniu 11 czerwca w Ville-
neuve Loubet (Francja) 

zakończył się XII Bieg Szta-
fetowy Osób Niepełnospraw-
nych po Europie. Oprócz 
polskiej ekipy z Kalisza, któ-
ra reprezentowała Fundację 
Inwalidów i Osób Niepełno-
sprawnych „Miłosierdzie” w 
Kaliszu, brały w nim udział 
zespoły z Nidzicy w Polsce, 
Tuchoric i Lebesic w Republi-
ce Czeskiej, Sopronu i Zsiry 
z Republiki Węgierskiej, oraz 
Lwowa i Odessy na Ukrainie. 

Łącznie startowało prawie 60 
osób. Trasa XII Sztafety Osób 
Niepełnosprawnych po Euro-
pie przebiegała przez Andorrę, 
Hiszpanię, Portugalię, Gibraltar 
i Francję. Sztafetę prowadził 
tradycyjnie jej pomysłodawca 
Jerzy Chrabecki z Austrii.

Najserdeczniejsze przyjęcie 
zgotowały: Gibraltar, Tudela 
(Hiszpania) i Mafra (Portuga-
lia). Inne miasta jak Huesca, 
Aranda de Duero (Hiszpania), 
Sines, Sagres i Lagos (Portu-
galia) także wykazały się go-
ścinnością. Policja Hiszpanii 
zawsze była na straży bezpie-
czeństwa sztafety. Brytyjska 

W dniach od 22 do 28 czerw-
ca w Odessie na Ukrainie 

odbyły się Mistrzostwa Odessy 
Osób Niepełnosprawnych w 
pływaniu. W zawodach tych 
wzięła udział ekipa niepełno-
sprawnych sportowców z Fun-
dacji Inwalidów i Osób Niepeł-
nosprawnych „Miłosierdzie” w 
Kaliszu oraz kilkanaście ekip 
z Ukrainy i jedna z Mołdawii.

Wyjechaliśmy z Kalisza ran-
kiem 22 czerwca. Po pokonaniu 
blisko siedmiuset kilometrów 
nasza ekipa dotarła na nocleg 
do Lwowa. Następnego dnia 
w towarzystwie osób niepeł-
nosprawnych i opiekunów z 
Lwowskiej organizacji „Dovdira”, 
z którą Fundacja „Miłosierdzie” 
utrzymuje kontakt, udaliśmy się 
na zwiedzanie miasta. Szcze-
gólnie interesował nas Cmentarz 
Łyczakowski, gdzie leży tak wie-
lu słynnych Polaków, i Cmentarz 
Orląt Lwowskich, gdzie pocho-
wano wielu młodych ludzi po-
ległych w obronie polskości na 
kresach wschodnich. W dniu 23 
czerwca dotarliśmy do Odessy. 
Tu po zakwaterowaniu i posiłku 
udaliśmy się na spoczynek.

Nazajutrz odbyło się uroczy-
ste otwarcie mistrzostw. Nasi 
sportowcy wykazali bardzo do-
bre przygotowanie w pływaniu, 
do czego przyczyniły się zajęcia 
na pływalni w Kaliszu. Wszyscy 
zdobyli indywidualnie meda-
le i puchar dla drużyny. W dniu 

Szansa na szybki grant
Z IZABELĄ LEŚNIAK – kierownikiem Oddziału Koordynacji Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Poznania rozmawia ANNA WIERZBICKA

oferta organizacji przez siedem 
dni jest dostępna w Internecie. 
Gdy w tym czasie nie ma uwag, 
to dopiero wówczas można za-
wrzeć umowę. 

– Ile grantów może otrzymać 
organizacja pozarządowa w 
ciągu roku? 

– Zgodnie z nowelizacją or-
ganizacja może otrzymać małe 
granty na kwotę w sumie 20.000 
złotych rocznie. To rozwiązanie 
jest odpowiedzią na zastrze-
żenia, które dotyczyły tego, że 
procedura otwartych konkursów 
jest zbyt długa, wymaga skom-
pletowania znacznej ilości do-
kumentów. Poza tym zbyt wiele 
czasu trwało, zanim dochodziło 
do podpisania umowy. 

– W jaki sposób organizacje 
pozarządowe są informowane 
o nowelizacji? 

– Zanim nowelizacja ustawy 
weszła w życie, zaczęliśmy in-
formować organizacje o cze-
kających je zmianach. Z naszej 
inicjatywy były także przeprowa-
dzone w Poznaniu konsultacje z 
przedstawicielami ministerstwa. 
Dzięki temu wiele naszych uwag 
zostało uwzględnionych. Przez 
cały czas trwa cykl konsultacji, 
które mogą pomóc we wdroże-
niu przepisów na gruncie po-
znańskim. Zamierzamy stwo-
rzyć nową kartę współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, 
przygotowujemy również nowy 
roczny program współpracy. Za-
interesowanych zachęcam do 
śledzenia informacji na stronie 
internetowej www.poznan.pl/
organizacje. 

– Czy zmiany czekające or-
ganizacje pozarządowe mają 
bardzo głęboki charakter? 

– Tak naprawdę to dla nas 
zmienia się wszystko. Okre-
ślono obowiązkowe elementy 
rocznego programu współpracy, 
zmiany dotyczą również Rady 
Działalności Pożytku Publicz-
nego, w skład której, zgodnie z 
ustawą, wchodzi nie mniej niż 
pięćdziesiąt procent przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych. 
Planujemy, aby w praktyce było 
to ośmiu przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych oraz sied-
miu przedstawicieli prezydenta i 
rady. Zmienia się również kształt 
komisji konkursowych, realizo-
wana będzie procedura małych 
grantów. 

– Kiedy będzie można się 
spodziewać pierwszych efek-
tów? 

– Chcemy, aby wszystko było 
dopięte we wrześniu. A w szcze-
gólności karta współpracy i 
roczny program współpracy. Jest 
to warunek ogłoszenia konkur-
sów na przyszły rok. 

– Jakie jest zainteresowanie 
organizacji pozarządowych 
proponowanymi zmianami? 

– Jest ono coraz większe i wią-
że się z różnymi obszarami. Naj-
więcej organizacji pyta, w jaki 
sposób złożyć wniosek o mały 
grant i czy można to zrobić od 
razu. Część organizacji wytrwa-
le konsultuje z nami projekty 
proponowanych zmian. Orga-
nizacje mogą liczyć na naszą 
pomoc we wdrażaniu zapisów 
znowelizowanej ustawy.

Niedziela na Orła
nizowały festyn pod nazwa 
“Niedziela na Orła Białego”. 
Tym razem połączony był on z 
obchodami jubileuszu 20-lecia 
Domu Kultury Na Pięterku. 

Rozrywki nie zabrakło dla 
małych i dużych gości. Wśród 
atrakcji dla dzieci przewidziano 
nie tylko zabawy w dmucha-
nym zamku, ale także wspaniały 
pokaz baniek mydlanych, któ-
ry przygotowała specjalnie na 
tę okazję grupa Banialuki. Na 
scenie wystąpiła Druga Maryla, 

czyli sobowtór Maryli Rodowicz, 
śpiewając jej największe prze-
boje. Koncertował grecki zespół 
Dymitris Zorbas. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
przeprowadziła zbiórkę pie-
niędzy dla powodzian, a Klub 
Integracyjny Dzieci i Młodzieży 
Sprawnej Inaczej “Azyl” zorga-
nizował loterię fantową, z której 
całkowity dochód przeznaczono 
na rehabilitację podopiecznych 
Klubu.

ROBERT STĘPIŃSKI
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Z INICJATYW FUNDACJI „MIŁOSIERDZIE” W KALISZU 

Na pływalni w Odessie

Biegiem przez Europę Vicente (Portugalia) i Europa 
Point w Gibraltarze. Niezapo-
mniane wrażenie pozostawiły 
gibraltarskie małpy oraz Mini 
Hollywood na hiszpańskiej 
pustyni koło miasta Cartagena 
oraz olbrzymi monument Jezu-
sa Chrystusa w Tudeli (Hiszpa-
nia), w Fatimie (Portugalia), na 
górze Montserrat w Hiszpanii 
oraz w La Saintes Maries de 
la Mer, gdzie każdego roku 24 
maja Cyganie z całej Europy 
oddają procesją hołd swojej 
Patronce św. Sarze. 

Trasa sztafety, podzielona na 
16 etapów, liczyła 4.060 kilome-
trów, z czego można było prze-
biec 750 kilometrów. Wszyscy 
uczestnicy wrócili bardzo za-
dowoleni, że mogli zobaczyć 
tyle nowych miejsc i nawiązać 
wiele nowych kontaktów.

Osoby niepełnosprawne 
z Wielkopolski, będące pod 
opieką Fundacji Inwalidów i 
Osób Niepełnosprawnych „Mi-
łosierdzie” w Kaliszu, mogły, 
dzięki jej inicjatywie, już po 
raz czwarty uczestniczyć w tej 
niezwykłej imprezie. mp

następnym wspólnie ze spor-
towcami z Ukrainy zwiedzali-
śmy Odessę. Od kilku lat utrzy-
mujemy wzajemne kontakty z 
kilkoma placówkami z Ukrainy, 
co zaowocowało poszerzeniem 
współpracy i dało możliwość 
osobom niepełnosprawnym z 
Polski i Ukrainy uczestniczenia 
w wydarzeniach sportowych i 
kulturalnych organizowanych w 
obu krajach. 

Fundacja Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych „Miło-
sierdzie” w Kaliszu zorgani-
zowała dotychczas V edycji 
międzynarodowych halowych 
mistrzostw osób niepełno-
sprawnych w lekkiej atletyce, 
w których brały również udział 
ekipy z Ukrainy. Wróciliśmy 
do Kalisza w poniedziałek 28 
czerwca wieczorem. mp

policja Gibraltaru, mimo wiel-
kiego ruchu i ograniczonej 
przestrzeni tego terytorium, 

sprawnie poprowadziła bieg 
naszej sztafety przez centrum 
tego brytyjskiego terytorium. 

Odwiedziliśmy kolejne inte-
resujące miejsca Europy oraz 
jej skrajne punkty: Cap Saint 
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Pokaz sztucznych ogni, kon-
kursy i zabawy dla dzieci 

oraz koncert Ireny Jarockiej 
– to tylko niektóre atrakcje 
wielkiego festynu nad Wartą, 
na którym bawią się co roku 
całe rodziny i świętuja co-
roczne Dni Rataj.

Występowały zespoły do-
mów i klubów kultury Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Osiedle 
Młodych” w Poznaniu, m.in. 
Errato, Impuls oraz studencka 
grupa BeatBox. Emocje się-
gnęły zenitu, gdy na scenie 

pojawił się Zespół Seniorów 
„Wrzosy” pod kierownictwem 
artystycznym Jerzego Golfer-
ta. Wystapił również zespół 
taneczny Kolejorz Girls. Pod-
czas festynu można było po-
dziwiać także prace plastycz-
ne, wykonane przez członków 
Stowarzyszenia Osób Nie-
pełnosprawnych, Przyjaciół i 
Ich Rodzin ‘Zawsze Razem”. 
Dzieci uczestniczyły w konkur-
sach plastycznych, przeciągały 
linę, podziwiały grupę wojów 
średniowiecznych „Swarożyc”. 
Ich nieco starsi koledzy i ko-

leżanki walczyły o nagrody w 
konkursie na najpiękniejszy 
wianek i brały udział w loterii 
fantowej.

Kulminacją imprezy był wy-
stęp gwiazdy wieczoru, czyli 
Ireny Jarockiej, która przycią-
gneła zarówno młodszą jak i 
starszą publiczność. Bawiono 
się przy takich przebojach jak 
„Kawiarenki”, ‘Motylem jestem” 
czy „Kocha się raz”. XIII Dni 
Rataj zakończył wielki pokaz 
sztucznych ogni nad Wartą. 

ROBERT STĘPIŃSKI

Na Jeziorze Maltańskim 
10 i 11 lipca odbyły się 

po raz pierwszy w Poznaniu 
Mistrzostwa Polski w jeździe 
fi gurowej na nartach wod-
nych.

Uczestniczyli zawodnicy 
z całego kraju. Oprócz Mi-
strzostw Polski odbył się sla-
lom o Puchar Prezydenta Po-
znania i pokaz narciarstwa 
wodnego osób niepełnospraw-
nych. Było wiele dodatkowych 
atrakcji, m.in. ‘Pojedynek Gi-
gantów”, w którym zmierzyły 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Młodzieży Sprawnej Inaczej 

„Śmiałek”, z siedzibą w Pozna-
niu na osiedlu Marysieńki 25, 
po raz kolejny w dniach od 9 do 
17 czerwca zorganizowało wy-
jazd do Francji w ramach Pro-
jektu Partnerskiego GRUND-
TVIGA .

Przejazd odbył się naszym 
samochodem służbowym, a 
udział w przedsięwzięciu wzię-
ło 9 osób. Podróż przebiegła 
sprawnie dzięki nowoczesnej 
sieci dróg i autostrad. Z Polski 
do Prowansji jechaliśmy najpo-
pularniejszą trasą przez Niemcy 
wzdłuż Renu, przekroczyliśmy 
granicę francuską w Miluzie i 
dalej na zachód do Awinionu. 

Uczestnicy wyjazdu choć 
zmęczeni po przejechaniu 1.600 
kilometrów z jedna przerwą na 
krótki nocleg, byli radośni i za-
dowoleni z planów na najbliższe 
dni. Towarzyszyła nam piękna, 
słoneczna pogoda. Rozmawia-
liśmy o kolegach i koleżankach 
we Francji, z którymi już wkrótce 
mieliśmy się spotkać, odwiedzić 
ponownie ich miejsce pracy oraz 
ich opiekunów, a także dom, w 
którym mieszkają – i zwiedzić 
okolicę, w której żyją. 

Celem naszej podróży, do któ-
rego dotarliśmy 10 czerwca, była 
miejscowość APT w pobliżu Awi-
nion – baza dla zwiedzających 
okoliczne miejscowości. Poczu-
liśmy tu specyfi czny klimat Pro-
wansji: skaliste góry, plantacje 
dojrzałych czereśni, pola lawen-
dowe oraz winnice, tak charak-
terystyczne dla tego obszaru. 

Zamieszkaliśmy w jednym z 
kampingów na wzgórzu z pięk-
nymi widokami, w wygodnych 
domkach letniskowych z łazien-
kami i basenem. 

W dzień przyjazdu spotka-
liśmy się z naszym wspólnym 
znajomym panem Janem, po-
znanym już rok wcześniej Pola-
kiem z pochodzenia, mieszkają-
cym na stałe w APT. Przez cały 
nasz pobyt pan Jan był naszym 
przewodnikiem i tłumaczem, co 
pozwoliło nam swobodnie poru-
szać się po nieznanym terenie .

Spotkania z naszymi przyja-
ciółmi z Ośrodka Dla Osób Nie-
pełnosprawnych w APT odbywa-
ły się każdego dnia. Poznaliśmy 
dyrektora projektu, który przyjął 
nas bardzo ciepło w swoim biu-
rze. A z uczestnikami projektu 
spotkaliśmy się w miejscu pracy. 
Była wspólna kawa i obiad przy-
gotowany i podany przez osoby 
niepełnosprawne z Francji. Były 
też wspomnienia na temat spo-
tkania w Polsce, które odbyło się 
przecież tak niedawno, w kwiet-
niu tego roku. 

We Francji spotkaliśmy się 
też kilka razy z grupą terapeu-

Rataje się bawią

Na nartach wodnych
się największe „strong-sławy”: 
Jarosław Dymek (zwycięzca), 
Sławomir Toczek, Robert Ka-
linowski, Grzegorz Peksa, Ire-
neusz Kuraś, Leszek Mocek i 
Artur Walczak.

Dla publiczności przygoto-
wywane było również centrum 
testowe na torze skimboardo-
wym oraz liczne konkursy i 
niespodzianki.Organizatorem 
zawodów było Sportowe Sto-
warzyszenie Inwalidów START 
w Poznaniu.

ROBERT STĘPIŃSKI
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POZNAŃSKI „ŚMIAŁEK” PARTNEREM EUROPEJSKIEGO PROJEKTU
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

U przyjaciół 
w pięknej Prowansji

tów i opiekunów, organizatorów 
naszego wspólnego Projektu 
GRUNDTVIGA, w celu omówie-
nia i dokonania analizy całości 
naszego przedsięwzięcia. Na 
jedno z tych spotkań dojechała 
przedstawicielka grupy koordy-
natorów z organizacji w Berlinie. 
Spotkania te odbywały się w mi-
łej i przyjaznej atmosferze . 

Nasi podopieczni w wolnych 
chwilach mieli okazję zwie-
dzać krainę najpiękniejszych 
miasteczek i wiosek Francji le-
żących kilkanaście kilometrów 
od Awinion, na skraju płasko-
wyżu Vaucluse oraz w górach 
Luberon. Było to Fontanie de 
Vaucluse i Gordes. W Prowansji 
nie sposób było ominąć miasto 
Arles, słynące z areny z I wieku 
przed naszą erą. 

Pożegnanie z naszymi przy-
jaciółmi z Francji było wzrusza-
jące i trwało do późnych godzin 
wieczornych. Mamy nadzieję, że 
po zakończeniu projektu spotka-
nia będą odbywały się nadal i tak 
samo jak dotychczas będą orga-
nizowane w sposób rodzinny i 
angażujący każdego uczestnika.

Wracaliśmy do domów z ba-
gażem wielu wrażeń, wspól-
nych radości i miłych przeżyć, 
ze świadomością, że tam daleko, 
w pięknej Prowansji, mieszkają 
nasi niepełnosprawni przyjacie-
le, z którymi z pewnością jesz-
cze się spotkamy .

KRYSTYNA DUŻEWSKA 
PREZES STOWARZYSZENIA NA RZECZ

MŁODZIEŻY SPRAWNEJ INACZEJ
„ŚMIAŁEK”
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Studenci 
dzieciom

W tym roku już po raz dwu-
dziesty drugi studenci 

Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza, Wydziału Studiów 
Edukacyjnych w Poznaniu, zor-
ganizowali rajd turystyczny pod 
hasłem „Studenci dzieciom”. 
Impreza jest przygotowywana 
pod przewodnictwem Wydzia-
łowego Centrum Wolontariatu 
„VOLONTARIO” WSE UAM.

22 maja w sobotę rano 12 dru-
żyn z wielkopolskich placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
wyruszyło na trasę rajdu z prze-
wodnikami studentami peda-
gogiki opiekuńczo-wychowaw-
czej, aby pokonać trasę długości 
10 kilometrów, pełną zagadek i 
niespodzianek. Dzieci wyposa-
żone w mapy wytrwale dążyły 
do mety w Domu Młodzieży przy 
ulicy Wojska Polskiego 53 w Po-
znaniu. 

Wolontariusze przygotowy-
wali powitanie dla piechurów. 
Pogoda dopisała! O godzinie 
12.00 pojawiły się już pierwsze 
rajdowe drużyny. Czekał na nie 
ciepły posiłek. Uczestnicy rajdu, 
którzy mieli jeszcze energię, 
mogli „wyskakać” się w mał-
pim gaju, natomiast miłośnicy 
motoryzacji mieli okazję usiąść 
za kierownicą sportowego sa-
mochodu lub przejechać się 
zabytkowym autem. Inni oglą-
dali pokazy psów policyjnych, 
ratowników ZHP, tancerzy ze 
szkoły BORN TO DANCE, Kole-
jorz Girls, Freestyle, jazdy szyb-
kiej na rolkach. Było malowanie 
twarzy, tańce i zabaw organizo-
wane przez studentów Podyplo-
mowych Studiów Zintegrowanej 
Edukacji Przedszkolnej i Wcze-
snoszkolnej Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu. 

Po południu wręczono pucha-
ry i nagrody. Zwycięzcą została 
drużyna poznańskiego Domu 
Dziecka przy ulicy Pamiątkowej. 

ROBERT STĘPIŃSKI

Poznańskie Koło Polskiego 
Stowarzyszenia Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym 
zorganizowało we współ-
pracy z Lubońską Fundacją 
Małych i Dużych „Wojtusiaki”, 
piknik integracyjny z okazji 
Dnia Dziecka. 

W niedzielne przedpołudnie, 
20 czerwca na placu zabaw 
przy Warsztacie Terapii Zaję-
ciowej „Pomost” doskonale ba-
wili się zarówno najmłodsi jak i 
starsi uczestnicy spotkania. Na 
dzieci czekało mnóstwo atrak-
cji – rysowanie kredą i farbami, 
malowanie twarzy, zabawy z 
chustą animacyjną, konkurs 
puszczania baniek mydlanych, 
rzut piłką do kosza, gniece-
nie gazet, spotkanie z dwoma 
przesympatycznymi clowna-
mi, dmuchany zamek i wiele 
innych ciekawych propozycji. 

Wszystkie konkurencje były 
dostosowane do potrzeb i 
możliwości psychofi zycznych 
dzieci. Szczególnym zaintere-
sowaniem cieszyło się stoisko, 
na którym można było nauczyć 
się samodzielnego wykonania 
obrazka techniką decupage. 
Niespodzianką przygotowa-
ną przez organizatorów była 
wizyta motocyklistów. Każdy 
uczestnik mógł wsiąść na mo-
tor i zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie. Przy stoisku kulinar-
nym dyżurujący wolontariusze 
podawali dzieciom i dorosłym 
chłodne napoje, kawę, herbatę 
oraz słodycze. 

KAROLINA KASPRZAK

DZIEŃ DZIECKA PRZY WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ „POMOST”

Każdy mógł wsiąść 
na motor

Rozmowa z clownem
 i jego psem.

Jedzie pociąg...

Miś policjant w damskiej obstawie.
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Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu, we 

współpracy ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Osiedle Mło-
dych”, zorganizował w sobotę 
19 czerwca piąty już Festiwal 
Aktywnych Społeczności Lo-
kalnych pod hasłem: „Zróbmy 
coś dla siebie i dla naszych 
społeczności”. Celem przed-
sięwzięcia była promocja ini-
cjatyw podejmowanych przez 
organizacje pozarządowe 
działające na terenie Poznania. 
Miejscem tegorocznego festi-
walu był, tradycyjnie już, ma-
lowniczy park nad Wartą, przy 
osiedlu Piastowskim.

Do udziału zgłosiło się kil-
kadziesiąt aktywnych społecz-
ności. W ich skład wchodziły 
dzienne domy pomocy społecz-
nej, stowarzyszenia, fundacje, 
akademickie grupy inicjatyw i 
inne instytucje o zasięgu lokal-
nym.

Licznie zgromadzeni uczest-
nicy imprezy, w większości miej-
scowi mieszkańcy, mogli nawią-
zać kontakt z przedstawicielami 
poszczególnych organizacji i 
poznać bliżej ich ofertę propono-
wanego wsparcia. Przy specjal-
nie przygotowanych stoiskach 
kadra i podopieczni placówek 
prezentowali swoją działalność 
i zgromadzony dorobek. Można 

V FESTIWAL AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Dla siebie i innych

FO
T.

 3
X

 K
A

R
O

LI
N

A
 K

A
SP

R
Z

A
K

Forum Organizacji Osób Niepeł-
nosprawnych, Dzienny Dom Po-
mocy Społecznej nr 5, Centrum 
Integracji Społecznej Piątkowo, 
Centrum „Wolontario” działające 
przy Wydziale Studiów Eduka-
cyjnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i inni. 

Uczestniczący w festiwalu 
działacze i członkowie poszcze-
gólnych organizacji z wielkim 
zaangażowaniem prezento-
wali lokalnym społecznościom 
swoje inicjatywy, zapraszając 
wszystkich zainteresowanych 
do udziału w nich. Dzięki temu V 
Festiwal Aktywnych Społeczno-
ści Lokalnych był niewątpliwie 
istotnym krokiem w kierunku 
budowania postaw społecznej 
integracji i aktywności. 

 KAROLINA KASPRZAK

Stoisko Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Zawsze Razem”.

Przedstawiciele poznańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

było m.in. zobaczyć przepiękne 
wyroby artystyczne Stowarzy-
szenia Osób Niepełnospraw-
nych, Ich Rodzin i Przyjaciół 
„Zawsze Razem”, które prowadzi 
od kilkunastu lat Klub Pomocy 
Psychologicznej „Tacy Sami” na 
Osiedlu Czecha 32 w Poznaniu 
czy też zaprzyjaźnić się z koń-
mi w ramach inscenizowanych 

pokazów hipoterapeutycznych 
przez wolontariuszki Stowa-
rzyszenia na Rzecz Hipoterapii, 
Korekcji Wad Postawy i Ekologii 
„Lajkonik”. 

Każdą z organizacji proszo-
no na scenę, aby jej przedsta-
wiciel omówił jej cele i ofertę 
pomocy. Prezentacji dokonało 
między innymi Wielkopolskie Nowe przyjaźnie…
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W słoneczny dzień 25 czerw-
ca tereny przy Domu Po-

mocy Społecznej w Lisówkach 
wzięły w posiadanie barwnie 
przebrane drużyny Indian i 
kowbojów, aby wspólnie, bez 
waśni, dźwigać dzika (jak na 
okładce tego wydania „Filan-
tropa”), doić krowę, rzucać 
podkową, ujeżdżać mustangi 
i brać udział w wielu innych 
konkurencjach. 

Tak bawili się uczestnicy 
warsztatów terapii zajęciowej i 
innych organizacji osób niepeł-
nosprawnych w powiecie po-
znańskim, benefi cjenci projektu 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu „Pokonać 
wykluczenie. Wszechstronna 
aktywizacja osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z 
powiatu poznańskiego”. Projekt 
jest współfi nansowany przez 
Europejski Fundusz Społeczny.

Szeryfem indiańsko-kowboj-
skiej wioski obwołano starostę 
poznańskiego Jana Grabkow-
skiego, który na samym wstępie 
złożył uroczyste ślubowanie: 
„…będę wiernie stał na straży 
porządku i ładu w moim mia-
steczku Lisówki… zawsze będę 
bronił słabszych… dopilnuję, aby 
zawsze panował pokój między 
plemieniem indiańskim a spo-
łecznością kowbojską…”.

Po takim wstępie Mustangi z 
„Promyka” w Dopiewcu, India-
nie z „Pawełka” w Owińskach, 
Poszukiwacze Złota z Lisówek, 
„Szybkie Strzelby” z Lubonia, 
Kowboje ze Swarzędza i Mosiny, 
Ujeżdżacze Koni z Murowanej 
Gośliny oraz Pędzące Bizony z 
własnym tipi z Dopiewa kon-
kurowały w rzutach workiem z 
sianem, biegach z workiem na 
głowie, wkładaniu na czas kow-
bojskich pantalonów, pokony-
waniu kowbojskiego toru prze-
szkód. Na kowbojskiej estradzie 
tańczyły Laski z Nebraski.

W konkursie strojów zwyciężył 
WTZ ze Swarzędza, w kulinar-
nym – WTZ „Pawełek” z Owińsk, 
w plastycznym – WTZ z Dopie-
wa i tanecznym – WTZ „Promyk 
z Dopiewca. W grach i zabawach 
pierwsza była drużyna z Dopiew-
ca, druga – z Murowanej Gośliny 
i trzecia – „Szybkie Strzelby” z 
Lubonia. Wspaniałe puchary za 
zwycięstwo w konkursach wrę-
czyli: członek Zarządu Powiatu 
Ewa Dalc, dyrektor PCPR w Po-
znaniu zarządzająca projektem 
„Pokonać Wykluczenie” Elżbieta 
Bijaczewska oraz dyrektor Radia 
„Planeta” Janusz Lipiński. On to 
właśnie, wraz z synem Rober-
tem, prowadził piknik z werwą i 
humorem. 

Tego dnia benefi cjenci projektu 
z powiatu poznańskiego, osoby 
z niepełnosprawnością, uczest-

DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU PCPR W POZNANIU 

Piknik Country

nicy między innymi warsztatów 
terapii zajęciowej, bez wątpienia 
pokonali wykluczenie. Bawili 
się nie tylko dla siebie, ale także 
dla otoczenia, dla mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w 
Lisówkach i licznie przybyłych 
gości. Utworzyli wraz z nimi 
autentyczną wspólnotę radości 
i zabawy.

Ale tegoroczny Piknik Country 
w Lisówkach to tylko niewielki 
fragment wielkiej całości, jaką 
jest projekt „Pokonać wyklucze-
nie”. Jego realizacja rozpoczę-
ła się już w roku 2008 i trwać 
będzie do 2013 roku włącznie. 
Projekt adresowany jest do osób 
zamieszkałych na terenie po-
wiatu poznańskiego, będących 
klientami pomocy społecznej, 
opuszczających placówki opie-
kuńczo-wychowawcze czy 
rodziny zastępcze (osoby usa-
modzielniane), a także do osób 
niepełnosprawnych w wieku ak-
tywności zawodowej (18-55lat), 
w tym do uczestników WTZ 
wraz z osobami z ich otoczenia. 

W ramach projektu osoby nie-
pełnosprawne otrzymują skie-
rowania i dopłaty do turnusów 
rehabilitacyjnych oraz organi-
zowane są dla nich wyjazdowe 
obozy integracyjne. Dla osób 
usamodzielnianych prowadzo-
ne są kursy stacjonarne. Podczas 
tych działań benefi cjenci uczest-
niczą w Kursach Umiejętności 
Społecznych i Kursach Aktyw-
nego Poszukiwania Pracy oraz 
w indywidualnych konsultacjach Trudno założyć kowbojskie pantalony...

Starosta Jan Grabkowski jako szeryf: „…zawsze będę wiernie bronił słabszych…” 

Kowboje i Indianie z Dopiewa.
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„POKONAĆ WYKLUCZENIE” 

w Lisówkach
z doradcą zawodowym i psy-
chologiem. Końcowym etapem 
udziału w projekcie jest skiero-
wanie na szkolenie zawodowe, 
wybrane zgodnie z predyspozy-
cjami benefi cjenta.

Dzięki tym działaniom bene-
fi cjenci pokonują wykluczenie 
poprzez nabywanie nowych 
umiejętności zawodowych i w 
kontaktowaniu się z ludźmi, 
podniesienie poczucia odpo-
wiedzialności i umiejętności 
społecznych, aktywne poszuki-
wanie pracy, świadomość praw i 
obowiązków, zdobycie motywa-
cji i zwiększenie poczucia wła-
snej wartości. Z takimi cechami 
o wiele łatwiej radzić sobie w 
trudnych sytuacjach i na otwar-
tym rynku pracy. To właśnie 
przygotowanie do pracy i zdo-
bycie jej – co jest zasadniczym i 
ostatecznym celem projektu po-
znańskiego PCPR – pozwala jed-
nostce ludzkiej pokonać dramat 
społecznego wykluczenia. 

Od początku 2008 do koń-
ca 2010 roku projekt „Pokonać 
Wykluczenie” obejmie 222 oso-
by z niepełnosprawnością i 103 
osoby usamodzielniane. Wielu z 
tych mieszkańców powiatu po-
znańskiego dzięki uczestnictwu 
w projekcie zdobyło pracę, miej-
sce w środowisku i rozpoczęło 
nowe życie wolne od groźby wy-
kluczenia. Nic więc dziwnego, 
że zgłasza się coraz więcej osób 
chętnych do udziału w nim. Pro-
jekt PCPR może mieć kapitalne 
znaczenie dla rozwiązywania 
problemów wykluczenia spo-
łecznego podczas trwania pro-
jektu i w przyszłości, stwarza 
bowiem wzory dobrych praktyk 
w tej dziedzinie, godnych szero-
kiego zastosowania. 

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do siedziby Powia-
towego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Poznaniu, ulica Zielona 
8. Szczegółowych informacji 
udzielamy także pod numerem 
telefonu 61-841-07-22. mb 
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Finał. Drużyny z pucharami i dyplomami na kowbojskiej estradzie. 

Rzut kapeluszem na rogi 
bizona.

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.Krowa stała spokojnie…

Od prawej: radny Powiatu Poznańskiego Marek Lis, dyrektor 
PCPR Elżbieta Bijaczewska, starosta Jan Grabkowski, członek 
Zarządu Powiatu Ewa Dalc i skarbnik Powiatu Poznańskiego 

Renata Ciurlik.
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W dniu 12 czerwca uczest-
niczyliśmy na terenach 

poznańskiej Areny w IX festy-
nie charytatywnym „NIEBIE-
SCY-DZIECIOM”. Tegoroczne 
miasteczko niebieskich atrakcji 
odbyło się pod hasłem „My do-
rośli duzi i mali dla dzieci”. 

Festyn zorganizowała Ko-
menda Miejska Policji, przy 
współpracy Urzędu Miejskiego, 
Komendy Wojewódzkiej Policji, 
Straży Miejskiej, KM Państwowej 
Straży Pożarnej, Zarządu KKS 
Lech Poznań, Wojsk Rakieto-
wych, Izby Celnej, Żandarmerii 
Wojskowej, Straży Granicznej 
oraz lekarzy. Wśród organizato-
rów nie zabrakło także Polskie-
go Związku Głuchych. 

Poprowadziliśmy warsztaty z 
języka migowego, gry i zabawy 
oraz malowanie twarzy dzieci i 
młodzieży. Największym zainte-
resowaniem cieszyły się koloro-
we twarze pomalowane przez 
pracownice: Małgosię, Marysię 
i Martę. Ale gdy kolega Robert 
wkroczył do akcji z klockami 
logistycznymi zwanymi wieżą 
Jenga – dzieci rezerwowały so-
bie miejsce w kolejce również do 
niego. Była też licytacja przed-
miotów przekazanych na aukcję 
oraz losowanie nagród za zaku-
pione losy. Polski Związek Głu-
chych wystawił do aukcji zestaw 
„czerwonych róż” (tajemnicza 
kula, lusterko i wazon) zrobiony 
podczas warsztatów z decoupa-
ge przez osoby niesłyszące. 

Festyn „NIEBIESCY-DZIE-
CIOM” organizowany jest dla 
wszystkich dzieci bez wyjątku, a 
wszelki dochód jest przekazywa-
ny na konto Szpitala Klinicznego 
im. Karola Jonschera Uniwer-
sytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 
z przeznaczeniem dla Oddziału 
Chirurgii, Traumatologii na za-
kup trzech pomp infuzyjnych.

LIDIA DRZEWIECKA
POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH

Mama, mamusia – to słowa 
najpiękniejsze chyba na 

świecie, które wypowiadamy 
kilkanaście razy dziennie. W 
Środowiskowym Domu Samo-
pomocy w Drezdenku odbyło 
się spotkanie z okazji Dnia 
Matki. Impreza ta już na stałe 
wpisała się do kalendarza im-
prez ŚDS. 

Była piękna, słoneczna pogo-
da, pensjonariusze ŚDS podzię-
kowali swoim mamom za troskę 
i trud w ich wychowaniu życze-
niami: „Dzień Mamusi jest raz w 
roku, szczęśliwy i pełen uroku, 
mam dla Ciebie bukiet życzeń 
moja Mamo ukochana, niech twa 
buzia będzie zawsze roześmia-
na”, „Byś się zawsze uśmiechała, 
byś mnie zawsze przytulała, byś 
mi winy wybaczała i serdecznie 
całowała”, „Żebyś zawsze przy 
nas była najpiękniejsza i jedyna, 
mądra, dobra, ukochana. Taka 
bliska – moja mama”. 

To tylko niektóre z życzeń 
skierowane w tym dniu do mam. 
Organizatorzy do tego spotkania 
przygotowania rozpoczęli już w 

Takiej soboty nie było w Ko-
sinie koło Drezdenka od 

dawna. Mieszkańcy bawili się 
tu w Ośrodku Turystki i Rekre-
acji Jeździeckiej na koncercie 
charytatywnym dla Kacperka. 
Były gwiazdy estrady, śpiewy, 
zabawy, licytacje i łzy wzru-
szenia.

Kacperek urodził się z prze-
pukliną oponowo-mózgową, 
zespołem zakotwiczenia rdze-
nia kręgowego, wodogłowiem 
wewnętrznym, deformacją 
twarzo-czaszki, neurogennym 
pęcherzem moczowym oraz 
deformacją i niedowładem wiot-
kim kończyn dolnych. Ma wadę 
wzroku i nie porusza się na wła-
snych nogach. Przemieszcza 
się na rękach lub wózku. Gdy 
Kacper się urodził, wydawało 
się, że nie przeżyje. Dziś ma 6 
lat i jest uśmiechniętym przed-
szkolakiem. Przeszedł już szereg 
operacji przykurczy stawów ko-
lanowych i skokowych, usunię-
cia przepukliny mózgu, rekon-
strukcji kości twarzo-czaszki ze 
względu na duży ubytek kości 
w głowie. Miał kilka endoskopii 
i operację przecięcia kręgosłupa, 
po której szczęśliwie odzyskał 
częściowo czucie w stopach. 

Chłopca czekają dalsze ope-

Niebiescy – dzieciom Henryk
Kubisztal
DREZDENKO
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Okazali serce Kacperkowi
racje: rekonstrukcji kości twarzy, 
deformacji i przykurczy kończyn 
dolnych oraz operacja oczu z 
powodu pogłębiającej się wady 
wzroku. Niezwykle ważna jest 
rehabilitacja ruchowa. Kacperek 
co pół roku ma zmieniane za-
opatrzenie ortopedyczne, dzięki 
czemu uczy się chodzić. Lecze-
nie i rehabilitacja mogą bardzo 
poprawić sprawność i zdrowie 
Kacpra, jednak przeszkodę sta-
nowią koszty. Jak wiele wyrze-
czeń i determinacji trzeba, aby 
zdobyć pieniądze, wiedzą naj-
lepiej najbliżsi chłopca. Dzięki 
nim, pomimo bolesnych operacji 
i częstych pobytów w szpitalach, 
jest on szczęśliwym chłopcem, 
cudownym towarzyszem zabaw 
z innymi dziećmi. Przedszkolacy 
szybko go zaakceptowali, bo to 
chłopiec sympatyczny, pełen po-
mysłów i energii. 

Pomysłodawczyniami i organi-
zatorkami koncertu charytatyw-
nego dla Kacperka, połączonego 
z licytacją, były panie Katarzyna 
Jenek i Barbara Robak, mamy 
przedszkolnych kolegów Kac-
pra. Przyłączyło się wiele osób, 
kierujących się chęcią pomocy w 
dalszym leczeniu i rehabilitacji 
chłopca. W organizacji koncertu 
pomogli m.in. dyrektor Publicz-
nego Przedszkola w Drezdenku 
Danuta Kaczmarek i burmistrz 
Maciej Pietruszak. Pomysł spo-

tkał się z ogromną aprobatą 
miejscowej społeczności. Po-
mogło wiele instytucji lokalnych. 
Wszyscy spotkali się w Kosinie, 
aby podczas wspólnej zabawy z 
udziałem niezwykłych artystów 
wesprzeć rodziców Kacpra w 
jego leczeniu i rehabilitacji. 

Koncertowały dla 6-letniego 
Kacpra Bogdana: Majka Jeżow-
ska, 11-letnia aktorka Julka Wró-
blewska (z serialu „M jak miłość”) 
oraz zespoły „Loty” i „Trzydzieści 
dziewięć i pół”. Na scenę razem 
z Kacprem wyszły przedszkola-
ki z Publicznego Przedszkola w 
Drezdenku i wykonały program 

słowno-muzyczny „I ty możesz 
zostać przyjacielem”, przygoto-
wany przez Iwonę Wilk. Dzieci 
tańczyły, deklamowały wierszy-
ki, śpiewały „Kolegów dobrych 
mam”, bawiły się. Chory chłop-
czyk był zachwycony, a uśmiech 
nie znikał z jego buzi. Dostał w 
prezencie od koleżanek i kole-
gów własnoręcznie wykonane 
rysunki i kwiaty.

Były wspólne śpiewy z Majką 
Jeżowską, a dzieci bawiły się z Ju-
lią Wróblewską. Zabawy uświet-
niał i urozmaicał clown Diacco-
mo który zachęcał wszystkich 
do udziału w warsztatach ta-

necznych i plastycznych, zaba-
wach z chustą, malowania twa-
rzy, przejażdżek konnych, zdjęć i 
rozmów z gwiazdami koncertu. 

Była licytacja na rzecz Kacpra 
obrazów, fotosów, rękodzieł, al-
bumów, przelotów motolotnią 
nad Drezdenkiem. Nikt nie za-
wiódł: darczyńcy, organizatorzy, 
przyjaciele, mieszkańcy Drez-
denka i gminy. Było to prawdzi-
wie rodzinne spotkanie. Przez 
imprezę przewinęło się kilkaset 
osób. Tak liczne przybycie miesz-
kaców Drezdenka stanowi także 
wsparcie dla rodziców chłopca, 
których działania zasługują na 
uznanie wszystkich. 

– Kacper z niecierpliwością 
czekał na imprezę – mówi pani 
Katarzyna, mama chorego sze-
ściolatka. – Najbardziej podobał 
m się występ dzieci, w którym 
brał udział Kacperek. Byłam z 
niego dumna. W sumie udało się 
zebrać 13.369 złotych. Nie spo-
dziewałam aż takiej sumy. Dzię-
ki niej uda się wysłać synka na 
dwa turnusy rehabilitacyjne. 

Rodzice Kacperka, bardzo 
skromni ludzie, dzięki koncer-
towi z ufnością spojrzeli w przy-
szłość. Wierzą, że chłopczyk 
pokona przeciwności losu. A my 
wszyscy wierzymy w to razem z 
nimi. 

kwietniu. Przygotowywali się z 
wielką cierpliwością i wytrwa-
łością, skrupulatnie i z wielkim 
zaangażowaniem. Dekorowali 
pracownie, wykonywali stroiki, 
malowali laurki. W pracowni 
witrażowej wykonali prace na 
szkle – kwiaty witrażowe. Przy-
gotowali też przedstawienie 
artystyczne „Ku czci naszych 

mam”. Wszyscy uczestnicy mieli 
czas i możliwość przeżywania 
na swój własny sposób emocji 
związanych z przygotowaniami 
i spotkaniem.

W imieniu rodziców dzieciom i 
młodzieży specjalnej troski z ŚDS 
oraz terapeutom podziękowała 
za zaangażowanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych mama Wald-

Mama, Mamusia

Kacper z piosenkarką Majką Jeżowską.

ka pani Beata Lasak. To dzięki ich 
pracy i staraniom pensjonariusze 
ŚDS w Drezdenku nie są zapo-
mniani, ukrywani przed złym 
wzrokiem. Są razem i mogą swo-

je problemy rozwiązywać wspól-
nie. W życiu każdego człowieka 
są noce i dnie, ale są też niedziele 
i dla nich warto żyć.

HENRYK KUBISZTAL 
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ZBIGNIEW NOWAK
KOŁOBRZEG

Cnoty i dylematy 
Pod niebem gwiazdami 
usianym,
Szumi mój las zielony,
Dęby cnotami Platona, 
Jesion Aureliusza 
dumaniem,
Żółte akacje o Miłości 
szepczą,
Brzozom wtórując 
wytrwale,
O Nadziei w bólu, głogi 
pachnące,
Kolczaste tarniny swym 
kwieciem,

PRZEŁOM
Sanatorium „Na Górce” w 

Busku-Zdroju w Górach Świę-
tokrzyskich mieściło się rzeczy-
wiście na jakimś wzniesieniu 
wśród świerków. Być może rosły 
tam także inne drzewa, ale o 
tym już nie jestem w stanie po-
wiedzieć w szczegółach, bo kie-
dy tam byłem zimą 1957/1958, 
miałem zaledwie kilka lat. W 
pamięci mojej zachowało się 
jedynie bardzo, bardzo niewiele, 
więc trudno mi opowiadać o tak 
odległym, jedynie dwumiesięcz-
nym kawałku swojego życia. 

Pamiętam salę, w której po-
ustawiano długie stoły nakryte 
ceratą jasnego koloru. Wchodzi-
ło się na nią wprost z korytarza, 
z którym sąsiadowała niczym od 
niego nie odgrodzona. Z „dzikiej 
jadalni” przez wysokie i rozłoży-
ste okna widok rozciągał się pa-
noramiczny i na świerki wiecz-
nie zielone, choć zimą pierzyną 
śnieżną obfi cie przybrane, i na 
ten łańcuch górskich szczytów, 
które z oddali bezlitośnie kuszą 
ukrytymi tajemnicami. 

Nie umiem powiedzieć, czy z 
jadalni korzystały małolaty jed-
nego czy wszystkich oddziałów 
sanatorium, ani też ile w nim 
było oddziałów. Wkrótce po 
odwiedzinach Mamy u mnie w 
styczniu z oddziału siostry Zyty 
Wyszogrodzkiej zostałem prze-
niesiony na oddział jakiś inny, 
w którym najprawdopodobniej 
warunki były bardziej spartań-

skie. Według relacji Mamy, na 
180 dzieci dyżurowały tu tylko 
dwie pielęgniarki! Prawda to czy 
nieprawda? Dochodzenia nie 
podjąłem, z autopsji zaś po pro-
stu nie pamiętam. 

Gdy nam dzieciakom poda-
wano śniadanie czy inny posi-
łek, każdy dawał sobie radę tak, 
jak umiał! Przy nikim nie stała 
żadna niania pielęgniarka i nie 
karmiła biedaczka, bo chory. Jeśli 
komuś coś się wysypało czy roz-
lało, doskakiwała salowa, zebra-
ła lub wytarła i było po kłopocie. 
A gdy się ktoś umorusał, to go tą 
samą ścierką, którą porządko-
wała stół, obtarła i był spokój.

Najprawdopodobniej widzia-
łem, jak jedli inni, i przez naśla-
downictwo starałem się do nich 
dostosować. Gdy byłem już z po-
wrotem w domu, Mama nie mo-
gła się nadziwić, jak ładnie idzie 
mi samodzielne picie z kubka! 
Przedtem musiała go mi przy pi-
ciu podtrzymywać. 

Czasami dobrze jest wydostać 
się spod rodzicielskiego klosza, 
by zmierzyć się sam na sam z 
sytuacjami, co do których dzie-
cięca wyobraźnia nie przypusz-
cza, że mogą być problemem, 
jeżeli przy dziecku ku pomocy 
zawsze na posterunku jest ktoś, 
kto pomaga. 

Zachciało mi się kiedyś zro-
bić kupkę. Nie widziałem wokół 
siebie nikogo. Chyba trochę na 
czworakach, a trochę przytrzy-
mując się ścian, pośpieszyłem w 
kierunku ubikacji. Z trudem za-
szedłem do kabiny z kibelkiem. 
Nie zdążyłem i popuściłem, za-

nieczyszczając spodnie ciem-
noniebieskiego, sanatoryjnego 
dresu. Wyszedłem z kabiny z 
portkami opuszczonymi. W całej 
ubikacji oprócz mnie nikogo nie 
było. 

Po lewej stronie od kibelków 
odkryłem przestrzenne pomiesz-
czenie z dużymi oknami. Pod 
ścianą bez okien stał brązowy 
segment z wieloma dużymi szu-
fl adami, z których dwie lub trzy 
ktoś zostawił otwarte. Wycho-
dziły z nich takie właśnie ciem-
noniebieskie, sanatoryjne dresy, 
w które ja i wszystkie dzieci w 
sanatorium były odziane. Oszo-
łomiony znaleziskiem w dal-
szym ciągu pozostawałem sam 
w pomieszczeniach spod znaku 
w.c. Nie miałem wątpliwości, jak 
się teraz zachowam.

Ściągnąłem z siebie górną i 
dolną część dresu, odkładając je 
na ubocze! Doczołgałem się do 
segmentu z szufl adami i z jednej 
z tych, które już były odchylo-
ne, wyciągnąłem nowiusieńki i 
pachnący – co dopiero z pralni 
– dres, taki sam jak ten, który z 
siebie właśnie zdjąłem. Bluzę i 
portki jakoś udało mi się nałożyć, 
zamek od bluzy podciągnąłem 
w górę, i tak oto samodzielnie 
wydostałem się z sytuacji wielce 
ponoć opresyjnej. Z ubikacji na 
korytarz oddziałowy wydosta-
łem się bez przeszkód, zamyka-
jąc drzwi na klamkę. 

Różni lekarze dochodzili do 
mnie, obserwowali, badali. Słu-
chawkami sprawdzali pracę 
mojego serca i klatki piersiowej, 
zaś młotkami neurologicznymi 

identyfi kowali przewodnictwo 
bodźców w moich drogach 
nerwowych. Przetrzymywali 
w jakichś ciemnicach, coś tam 
prześwietlając. Żadnych innych 
działań terapeutycznych do-
prawdy przypomnieć sobie nie 
jestem w stanie. 

Nic nie wiem o tym, żeby nas 
dzieciaków ktoś wyprowadzał 
na zewnątrz budynku, a prze-
cież było tam tak pięknie: zima, 
śnieg, świerki, górskie, czyste 
powietrze! Żadnych zabiegów, 
sali gimnastycznej, rehabilitan-
tów. Skąd brała się zatem dobra 
sława sanatorium „Na Górce” w 
Busku-Zdroju, którą ono cieszy-
ło się w latach 50. ubiegłego stu-
lecia? Na to pytanie nie umiem 
odpowiedzieć. 

W lutym w sanatorium roz-
winęła się epidemia szkarlatyny. 
Dzieciom, których jeszcze cho-
roba nie dotknęła, profi laktycz-
nie zgolono głowy, smarując je 
jakimś zielonym płynem. Głowę 
ogolono także i mnie, malując na 
zielono. W największej tajemni-
cy siostra Zyta Wyszogrodzka 
o epidemii w sanatorium przy-
jacielsko poinformowała moją 
Mamę. Szklanka z wodą uległa 
przepełnieniu. Dojrzewający w 
umyśle Mamy już od jakiegoś 
czasu zamiar przywiezienia 
mnie do domu nabrał rumień-
ców. 

24 lutego – dzień moich imie-
nin – zbliżał się wielkimi kro-
kami. Cóż to była za wspaniała 
okazja dla Mamy, by się do mnie 
wybrać. Zapadła decyzja: zabio-
rę dziecko do domu. 

Maciej
Sieradzki
POZNAŃ

MM
SS
PP

Mama, jaką pamiętam(36)

I topole w Wierze 
niezmąconej,
Na wietrze kładą listowie.
A w środku, w sercu 
matecznika,
Róża wiatrów spod pióra 
Conrada,
Najognistszą kwitnie 
czerwienią,
Ostrogą swych kolców 
spina jak konia,
Do Obowiązku, 
Odpowiedzialności,
Ostrym pazurem Winy 
przypomina.

Pamięć
Zapach zżętej kiedyś 

pszenicy,
Sierpem zgubionym 
w lamusie,
I chleba z tej mąki smak 
przaśny,
W starym piecu wygrzany,
Z którego ruszt nawet 
nie został,
I woń bzu ściętego 
przed laty,
Tataraków upojnych 
z jeziora,
Co już o rakach nie pomni,
Ciepło deszczu
na twarzach,
Dziś bez uśmiechów 
beztroski,
I głos bezwzględnie 

belferski,
Szacunku dla czasu uczący,
A także muzyki tej dźwięki,
Pod sklepienia niebieskie,
Lekką duszę wznoszące,
Gdy słyszę wciąż brzmienie,
Mimo strun porwanych 
dawno,
Wszystko to razem, 
jednako,
I jeszcze 
o czym nie wspomnę,
Biegnie wciąż ku mnie 
wyraźnie,
Jak światło gwiazd 
nieba nocnego,
Mimo, że już tak dawno 
wygasłych.
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Interesujące wnioski z ba-
dań przeprowadzonych w 

ramach realizacji projektu so-
cjalnego opracowali słucha-
cze Kolegium Pracowników 
Służb Społecznych w Pozna-
niu. Tematem dociekań była 
skuteczność kontraktu so-
cjalnego, jako narzędzia uła-
twiającego pracę z osobami 
korzystającymi z usług ośrod-
ków pomocy społecznej.

Kontrakt socjalny jest pi-
semną umową sporządzaną 
pomiędzy dwiema stronami – 
pracownikiem socjalnym oraz 
osobą korzystającą ze wspar-
cia, w której każda zobowią-
zuje się do wykonania okre-
ślonych zadań wpływających 
na poprawę trudnej sytuacji 
życiowej. 

Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Czeszewie został 

zaproszony przez dzieci i ich 
opiekunów z Przedszkola 
„Koszałek Opałek” w Miłosła-
wiu na piknik integracyjny w 
dniu 9 czerwca. Przybyłych 
powitały Aleksandra Naroż-
na, dyrektor przedszkola i Ur-
szula Remisz, kierownik cze-
szewskiego Warsztatu. 

Piknik rozpoczął się poka-
zem umiejętności tanecznych 
dzieci. Każda grupa przed-
szkolaków przygotowała 
układ taneczny, który zapre-
zentowała przybyłym gościom. 
Następnie dzieci i uczestnicy 
obejrzeli magiczne sztuczki 
czarodzieja Andrzeja. Na placu 
zabaw poproszono wszystkich 
do wspólnego tańca integra-
cyjnego. Po tańcu uczestnicy i 
przedszkolaki wspólnie budo-
wali zamki z ogromnych kar-
tonów. Było bardzo wesoło, a 

16 czerwca Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Wiardun-

kach zorganizował Spotkanie 
Integracyjno-Sportowe „Żyj 
zdrowo na sportowo!”, które 
wzorem lat poprzednich zgro-
madziło na terenie Warsztatu 
uczestników z zaprzyjaźnio-
nych placówek zajmujących 
się osobami niepełnospraw-
nymi. Wśród nich znaleźli się 
podopieczni WTZ Wapno, WTZ 
Gębice, WTZ Wągrowiec, ŚDS 
Gołańcz, ŚDS Wągrowiec oraz 
ZSS Kowanówko. 

Był z nami m.in. wicestarosta 
Przemysław Gronostaj, który 
oprócz zaangażowania w po-
zyskanie dotacji na tą imprezę, 
użyczył prywatny namiot oraz 
zorganizował koszulki, w któ-
rych uczestnicy WTZ w Wiar-
dunkach reprezentowali powiat 
obornicki na IX Ogólnopolskiej 
Spartakiadzie Osób Niepełno-
sprawnych w Przygodzicach 
oraz podczas rodzimej imprezy. 

Gospodarze, jak w roku po-
przednim, mogli liczyć na po-
moc wolontariuszy z klasy III C 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Ryczywole z wychowawczynią 
Anna Nowicką.

Spotkanie rozpoczęło się 
wciągnięciem na maszt fl agi 
olimpijskiej oraz odśpiewaniem 
Mazurka Dąbrowskiego, a na-
stępnie przemaszerowaniem na 
główne boisko.

Tu odbyło się uroczyste powi-

Badaniami ankietowymi zo-
stała objęta kadra zatrudniona 
w ośrodkach pomocy społecz-
nej na terenie gmin miejskich i 
wiejskich. Podstawowe pytania 
zadawane przez badających 
dotyczyły potrzeby spisywania 
umownych ustaleń pracownika 
socjalnego i osoby wspieranej, 
ilości dotychczas zawartych 
kontraktów i ich wpływu na 
zmniejszenie wydatków zwią-
zanych z pomocą społeczną. 
Zbadano także rolę kontraktu 
socjalnego. Większość pra-
cowników objętych badaniem 
potwierdziła, że kontrakt jasno 
określa warunki współpracy, 
stwarza płaszczyznę poro-
zumienia oraz mobilizuje do 
podejmowania działań usamo-
dzielniających.

 KAROLINA KASPRZAK

Kontrakt 
socjalny 

dzięki wspólnej pracy dzieci i 
uczestnicy mogli się nawzajem 
poznać. 

ZBIGNIEW STRUGAŁA 
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE 

Piknik 
z przedszkolakami

SPOTKANIE INTEGRACYJNE WTZ W WIARDUNKACH

Zdrowo na sportowo

tanie przybyłych gości przez kie-
rownik placówki Joannę Bogacz 
oraz przemówienie wicestarosty, 
który za swoje zaangażowanie 
został nagrodzony specjalnym 
dyplomem. 

Następnie odbył się występ 
wokalny uczestników WTZ 
Wiardunki, po którym przyszdł 
czas na rywalizację sportową. 
Bojowe nastawienie i dobra 
zabawa towarzyszyła sportow-
com podczas wielu konkurencji 

sportowo-rekreacyjnych, wśród 
których znalazły się: rzut wo-
reczkiem do kosza dla osób na 
wózkach inwalidzkich, rzut lot-
kami, pchnięcie kulą, rzuty pił-
ką lekarską, rzuty ringiem, bieg 
na 30 metrów, sztafeta, a także 
konkurencja, która okazała się 
najbardziej spektakularna: „wy-
ginam śmiało ciało”, podczas 
której zawodnicy przechodzili 
pod poprzeczką zawieszaną co-
raz niżej.

Zawody zakończyły się deko-
racją uczestników i wręczeniem 
dyplomów zwycięzcom. Zwień-
czeniem spotkania była impreza 
taneczna.

Dobra pogoda i zaangażowa-
nie pracowników Warsztatu z 
Wiardunek pozwoliły wszystkim 
uczestniczącym w tym święcie 
sportu poczuć się jak u siebie. 
Wszyscy też, oczywiście, byli 
zwycięzcami.

ŁUKASZ A. ZARANEK
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Szlachetne zdrowie… – pisał 
poeta. Wiemy, że powin-

niśmy je cenić, dbać o swoją 
kondycję, unikać tego, co nie-
korzystne dla naszego organi-
zmu. Tą ważną kwestią zajmu-
ją się rokrocznie podopieczni 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy „Sokoły”, organizując 
24 czerwca konkurs wiedzy o 
zdrowiu. 

Przygotowanie do konkursu 
to codzienna praktyka, której 
sprawdzenie przyjmuje formę 
rywalizacji drużynowej. Zada-
nia konkursowe zostały przygo-
towane przez psycholog panią 
Dorotę i pielęgniarkę, również 
panią Dorotę. 

Dużo przez ostatnie dzie-
sięciolecie zmieniło się 

w podejściu i spojrzeniu na 
rehabilitację osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną. 
Zmienił się sposób mówienia 
o nich. Czymś normalnym stał 
się już widok niepełnospraw-
nej osoby na ulicy, w sklepie 
czy w kinie.

A jednak od czasu do czasu 
moim środowiskiem (pracuję w 
warsztatach terapii zajęciowej) 
wstrząsa temat wciąż skrzętnie 
zamiatany pod dywan. W za-
kamarkach naszych ośrodków 
słychać pół szeptem, pół serio, 
w ukryciu wypowiadane słowa: 
seks, kochanie…Te zwyczajne 
skądinąd słowa, wypowiadane 
przez naszych niepełnospraw-
nych uczestników, wprawiają 
nas w zawstydzenie i osłupienie, 
zwłaszcza gdy dotyczą osób, z 
którymi pracujemy. 

Nie jest to już w świecie temat 
nieznany. Przeciwnie: został cał-
kiem nieźle wyeksploatowany. 
Przebrnęłam przez wiele publi-
kacji z tej dziedziny. Zaliczyłam 
szkolenia i kursy, a także szkołę 

Mam 32 lata. Od urodzenia 
choruję na dziecięce po-

rażenie mózgowe. Niespraw-
ne mam cztery kończyny. Nie 
chodzę; nie najem się sam i 
potrzebuję pomocy przy wielu 
czynnościach. Jednak z drugiej 
strony – jestem też w miarę za-
radny i wiele rzeczy staram się 
zrobić wkoło siebie sam. Ręce 
mam niesprawne, jednak pra-
wą rękę mam na tyle spraw-
niejszą, że wykonuję nią wiele 
podstawowych czynności. 

Dlatego dwa lata temu stwier-
dziłem, że w sumie byłbym w 
stanie sterować tą ręką elek-
trycznym wózkiem inwalidzkim 
na joystick. Wiedziałem jednak, 
że nie będę w stanie utrzymać 
małego joysticka. Zarazem by-
łem przekonany, że gdy kupię 
wózek za kilkanaście tysięcy zło-
tych, nie będzie problemu z za-
mówieniem większego uchwytu 
do joysticka. Złożyłem wniosek 
o dofi nansowanie do wózka do 
PFRON – i otrzymałem je.

Skontaktowałem się z kil-
koma dostawcami, którym od 
razu zasygnalizowałem sprawę 
uchwytu. I tu spotkał mnie wiel-
ki zawód. Zarówno dostawcy, 
jak również fabryka VEIMEIREN 

Agnieszka
Liberacka
POZNAŃ

Zebraliśmy się w sali muzycz-
nej. Wszystkich uczestników 
podzielono na dwie grupy, które 
zmierzyły się w poszczególnych 
konkurencjach. Tematy doty-
czyły higieny osobistej, zdrowej 
diety, zdrowego stylu życia. Po-
szczególne zadania były prze-
prowadzone w formie pytań 
testowych, pytań otwartych, 
ćwiczeń na rozpoznawanie 
przedmiotów.

Atmosfera podczas konkursu 
była bardzo pogodna, chociaż 
wyczuwało się delikatne na-
pięcie związane z rywalizacją 
między drużynami. Kapitanowie 
drużyn pomagali wyznaczać 
uczestników poszczególnych 
konkurencji.

Dobra zabawa, integracja 
oraz sprawdzenie swojej wiedzy 
o zdrowiu – to z pewnością naj-
ważniejsze owoce tego czerw-
cowego przedpołudnia. Byliśmy 
świadkami prawdziwego za-
angażowania drużyn. Pośród 
wielu pytań i zadań każdy mógł 
odnaleźć coś, w czym poczuł się 
dobry. 

Konkurs trwał dwie godziny. 
O wyniku końcowym przesądzi-
ło pół punktu. Nagrody w postaci 
kosmetyków, których sponso-
rem była Rada Osiedla Koper-
nika-Raszyn, otrzymały obie 
drużyny. Dyplomy za pierwsze 
i drugie miejsce wręczyła Pre-
zes Stowarzyszenia Bernardyna 
Mośkowiak oraz przedstawiciel 
Rady Osiedla Kopernika-Raszyn 
Henryk Marciniak. Wspólnie i ra-
dośnie spędzony tego dnia czas 
na długo pozostanie w naszych 
wspomnieniach.

„Sokoły” o zdrowiu
i dla zdrowia
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będzie idealna. Dopasowano mi 
taką rączkę i przez kilka mie-
sięcy sprawdzała się. Załączam 
fotografi ę.

Czułem jednak, że nie jest to 
idealne rozwiązanie. Najgorsze 
było to, że uchwyt nie był jed-
nolicie połączony z joystickiem, 
a jedynie nałożony na wystają-
cy z niego sworzeń. Było to dla 
mnie najbardziej kłopotliwe w 
momentach zatrzymywania się 
i puszczania uchwytu, na przy-
kład przed przejściem przez uli-
cę. Z czasem jednak opanowy-
wałem „sztukę puszczania”. Na 

wszelki wypadek przywiązałem 
uchwyt smyczą, aby na wypadek 
zrzucenia uchwytu nie musieć 
schodzić z wózka…

Stała się jednak rzecz gorsza 
i dla mnie dramatyczna. Otóż w 
momencie zjeżdżania z krawęż-
nika sworzeń, na którym zało-
żona była rączka, nie wytrzymał 
uskoku i po prostu się złamał. 
Przewidywałem, że to może się 
stać, ale z drugiej strony chcia-
łem wierzyć, że wózek terenowy 
jest wykonany z materiału od-
pornego na tego typu wstrząsy i 
naciski. Niestety, zawiodłem się. 
Nie wiem, czy będzie to objęte 
gwarancją. Słyszałem, że sam 
joystick kosztuje około 3.000 zł. 
To nie jest suma możliwa do 
wydania przeze mnie co kwartał 
– bo około tyle czasu jeździłem i 
cieszyłem się wózkiem…

My, osoby niepełnosprawne 
i korzystające ze sprzętu, po-
winniśmy przekazywać swoje 
sugestie; informacje i uwagi, co 
jest nam potrzebne. I jak nam 
pomóc. Dlatego bardzo chcę 

powiedzieć, czego oczekuję w 
celu ułatwienia i umożliwienia 
prowadzenia i sterowania wóz-
kiem. Chcę, aby moja sugestia 
dotarła do tych, którzy zajmują 
się projektowaniem urządzeń 
przeznaczonych dla takich osób 
jak ja. Nie wierzę, że nie moż-
na wyprodukować joysticków z 
uchwytami. Choćby z materia-
łu, z którego robi się kierowni-
ce przy inwalidzkich skuterach. 
Wykonanie uchwytu odpornego 
na wstrząsy, na przykład wkrę-
canego, by nie spadał, to mini-
malne koszty w porównaniu z 
wartością całego wózka. 

My, osoby po porażeniach mó-
zgowych, potrzebujemy przed-
miotów nieco większych i moc-
niejszych. Bardzo bym chciał, 
aby ktoś zaprojektował i wyko-
nał dla mnie taki solidny uchwyt 
do joysticka, a z pewnością sko-
rzysta na tym wiele innych osób 
niepełnosprawnych.

FRANCISZEK
MCINEK@o2.PL

Wózek na rączkę od szpadla…

WARSZTATY SEKSUOLOGICZNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Najtrudniejsza lekcja tolerancji
tłumaczyć, nawracać. Innym ra-
zem słowa jak z rękawa sypią się 
same. Cieszy, gdy tematy wycho-
dzą od osób, z którymi pracuję. 
Ludzie mówią, otwierają się, 
czasem krzyczą – krzykiem dłu-
go utrzymywanego, bolesnego 
milczenia. Dzięki temu problem 
mniej boli. Szanujemy się, uczy-
my wzajemnie. Dorastamy do 
nowych tematów i wyzwań. 

W wielu ośrodkach podob-
nych mojemu toczą się dyskusje 
dotyczące tematu seksualności 
naszych uczestników. Dlatego 
wiem, że nadszedł czas na ten 
właśnie temat. Osoby zajmujące 
się nim wiedzą, czym edukacja 
seksualna jest i czym powinna 
się stać. I wiedzą jaką rolę ma do 
spełnienia edukator – terapeuta. 

Pierwszą zasadą lekarzy jest 
nie szkodzić. Podobnie jest z 
nami, edukacja ma dostarczać 
wiedzy mądrej, z dużą dawką 
inteligencji emocjonalnej. Jest to 
istotne zwłaszcza kiedy mówi-
my o osobach z niepełnospraw-
nością intelektualną. Dorzuci-
łabym do hasła „nie szkodzić” 
hasło „odpowiedzialność”. I jesz-
cze coś… 

Choć rozwój seksualny osób 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną nie różni się znacząco 
od rozwoju przeciętnego, to jed-
nak nasi uczestnicy potrzebują 
wsparcia w wielu aspektach 
bycia samodzielnym. Istnieją 
dylematy moralno-prawne do 
rozwiązania. Są takie, których 
możemy nigdy nie rozwiązać i 
nie nasza to rola. My dostarcza-
my wiedzy i wierzymy w dobry 
wybór, którego dokona eduko-
wana przez nas osoba. Pewne 
dylematy, z jakimi mierzy się 
edukator, na zawsze pozosta-
ną kwestią sumienia i naszych 
uczestników. 

Staram się przede wszystkim 
wysłuchiwać pytań i rodzących 
się oczekiwań. Nie rozbudzam 
płonnych nadziei, a te mnożą się 
na potęgę. Bowiem mam świa-
domość, że pewne oczekiwania 
nigdy nie zostaną zrealizowa-
ne. Mówię, jak jest, ale zawsze 
szukam mocnych stron, plusów 
i pozytywów. Uczę sie, że osoba 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną ma swoją historię. Często 
bolesną i pogmatwaną nie mniej 
od naszych życiowych zawie-

ruch. Staram się mądrze wspie-
rać, a nie obiecywać, nie prezen-
tować skrajnie permisywnych 
poglądów. Nie stoję na baryka-
dzie i nie krzyczę o swobodzie 
seksualnej dla wszystkich, ale 
świadomie mówię o prawach, 
które dla mnie od zawsze idą w 
parze z odpowiedzialnością.  
Szanuję poglądy moich uczest-
ników. Tym samym uczę się 
najtrudniejszej lekcji tolerancji. 
Już nie twierdzę, że rodzice oso-
by z niepełnosprawnością inte-
lektualną są tacy czy inni, lecz 
słucham i szukam wspólnego 
punktu zaczepienia. 

Gdyby ktoś chciał uzyskać po-
moc, wsparcie bądź informacje 
na temat problematyki dotyczą-
cej seksualności osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
służę swoim doświadczeniem, 
wiedzą oraz szczerą chęcią roz-
wiązania tematu. 

AGNIESZKA LIBERACKA
EDUKATORKA I TRENERKA 

WARSZTATÓW SEKSUOLOGICZNYCH 
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ WTZ PRZYJACIELE 
WTZPRZYJACIELE1@INTERIA.PL 

Trenerów i Edukatorów Seksual-
nych dla Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną. 

Tysiące dyskusji, spojrzeń, 
analiz – a wszystko po to, by 
przybliżyć się do jakiegoś mi-
tycznego celu. Jednak zaczął się 
on jawić się jako mały punkcik 
na horyzoncie. Co gorsza, każ-
dy dzień czynił go mniejszym. 
Wpadłam w popłoch, bo prze-
cież kilogramy książek, kilome-
try szkoleń, worki pomysłów... 
Moja wiedza nijak miała się do 
rzeczywistości. 

Olśnienie przyszło po cichu. 
Rodziło się w bólach i frustra-
cjach pracownika-terapeuty 
WTZ. Konsekwentnie i z uporem 
odkrywałam na nowo pracę z 
osobami z niepełnosprawnością 
intelektualną. Zaczęłam rozma-
wiać o seksualności z samymi 
zainteresowanymi. Najpierw ze 
skrępowaniem, potem coraz 
swobodniej. 

Edukacja seksualna uczestni-
ków WTZ - co to takiego? Czy 
to się udaje? Czasem tak, cza-
sem wręcz przeciwnie. Rozma-
wiamy. Mamy lepsze i gorsze 
dni. Niekiedy trzeba coś długo 

z Trzebnicy odpowiadali mi, że 
nie są w stanie wykonać takie-
go uchwytu, bo oni (ani żadna 
z fi rm, z którymi się kontakto-
wałem), nie mają możliwości 
wykonania plastikowej rączki, 
ponieważ nie mają linii produk-
cyjnych, a jedynie zajmują się 
składaniem gotowych części 
sprowadzanych z Nowej Zelan-
dii… Przeżyłem szok. Sprzedając 
wózek za kilkanaście tysięcy 
złotych producent nie może wy-
konać dostosowania do potrzeb 
danej osoby, wartego nie więcej 
jak kilkanaście złotych?

Ze względu na ograniczone 
możliwości fi nansowe zamówi-
łem najtańszy z wózków, prze-
znaczony do jazdy w terenie, 
marki SQUOD BASIC. To było 
maksimum moich możliwości 
fi nansowych. Zgodnie z moimi 
przewidywaniami utrzymanie 
malutkiego cypelka joysticka 
było dla mnie sporym proble-
mem. Wpadłem więc na pomysł, 
że plastikowa rączka od najzwy-
klejszego szpadla ogrodowego 
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– Witam w słonecznym Po-
znaniu. Często występuje Pani 
w naszym mieście? Lubi Pani 
tu bywać? 

– Zawsze lubiłam wasze mia-
sto. Lubię śpiewać w Poznaniu 
i cieszę się, że ciepłe przyjęcie 
Waszej publiczności powoduje 
coraz częstsze zaproszenia od 
organizatorów koncertów. Po-
znań od zawsze był dla mnie 
“oknem na świat”. Wprawdzie 
dzisiaj, przy wielkim rozwoju 
Polski, konkurencja jest coraz 
większa, to jednak Poznan na-
dal jest liderem… gratuluję. 

– Po wielu latach pobytu 
w Stanach Zjednoczonych 
wróciła Pani do kraju. Trudno 
było żyć za wielką wodą? 

– Stany Zjednoczone to prze-
piękny kraj pełen wspaniałych 
ludzi. Jednak trudno było mi 
odnaleźć się na zawsze w tam-
tej rzeczywistości. Wytęskniłam 
sobie tę naszą kochaną Polskę i 
cieszę się z powrotu. 

– Jak postrzega Pani osoby 
niepełnosprawne, które śpie-
wają na scenie? 

– To wspaniałe, że również 
ludzie niepełnosprawni mają 

– Od wielu lat występuje Pan 
na estradzie i bawi publiczność. 
Jak się Pan czuje w tej roli? 

– Od pół wieku zajmuję 
się “występkami” jak żartują 
koledzy. Chyba trafi łem na swój 
zawód, bo czuję się na scenie 
dobrze. Istotne jest to, że mówię 
i śpiewam, co mi “w duszy gra”, 
swoim tekstem. To bardzo moty-
wuje, ponieważ nie chcę sprawić 
zawodu publiczności. Nie 
zawieść zaufania ludzi, którzy 
kupują bilety... 

– Muzyka łączy pokolenia. 
Czy kabaret też? 

– W ogóle sztuka łączy poko-
lenia. Dobry fi lm, teatr, malar-
stwo, muzyka, literatura, także 
ta lżejsza muza: żarty i piosenki. 
Istotne jest jedynie to, by młode 
pokolenia były przez szkoły 
przygotowywane do korzysta-
nia z dorobku kultury. Wysoka 
kultura wymaga świadomości, 
wyrobienia, smaku. Sprawia 
przyjemność, daje radość, ale 
wtedy, gdy zna się pewne mini-
mum obowiązujące w danej 
dziedzinie sztuki. Gdy rozszy-
fruje się swoiste kody dostępu. 
Przykładowo, muzykę discopolo 
rozumie się od razu, do muzyki 
symfonicznej trzeba się trochę 
przygotować. 

– Pomaga Pan osobom nie-
pełnosprawnym i potrzebuja-
cym? 

– Biorę udział w wielu koncert-
ach i akcjach charytatywnych, 
a także mam zaprzyjaźnione 

Motylem jestem
Z IRENĄ JAROCKA rozmawia ROBERT STEPIŃSKI 

wszystkim szansę realizacji ma-
rzeń. 

– Mogą wspiąć się tak wyso-
ko jak Pani? 

– Miarą sukcesu jest 10 % ta-
lentu, 10% szczęścia i 80% pracy. 
Najważniejsze jest realizowanie 
samego siebie, nawet jeżeli nie 
jest to wielka scena, wielka pu-
bliczność. Każdy występ, jeżeli 
daje radość innym, dowarto-
ściowuje nas. A najpiękniejsze 
jest czuć sie potrzebnym. Nie 
jest ważna wielkość, ważna jest 
jakość i dusza włożona w to, co 
lubimy robić. 

– Irena Jarocka nie tylko 
śpiewa, ale występowała także 
jako aktorka. Co pani woli, mu-
zykę czy aktorstwo? 

– Zawsze najważniejsze było 
dla mnie śpiewanie, a aktor-
stwo traktowałam jako kolejne 

doświadczenie, pomocne do 
wzbogacenia interpretacji mo-
ich piosenek. 

– Śpiewa Pani z osobami nie-
pełnoprawnycmi? 

– W mojej długiej karierze cza-
sami zdarzało mi sie śpiewać w 
koncertach w których występo-
wali również niepełnosprawni. 
Każdy taki koncert czy spotkanie 
mile wspominam. 

– Co planuje Pani na najbliż-
sze miesiace, lata? 

– Niedawno ukazała się skła-
danka moich przebojów, kilka 
dni temu skończyłam nagrania 
kolęd, które ukażą się przed 
świętami Bożego Narodzenia. 
Gram bardzo dużo koncertów, w 
różnej formie: kameralne, plene-
rowe, koncerty z orkiestrą sym-
foniczną lub z moim zespołem 
muzycznym. 

Tworzę wspólnotę 
śmiechu
Z człowiekiem polskiego kabaretu JANEM PIETRZAKIEM rozmawia 
ROBERT STEPIŃSKI 

placówki, które wspieram trady-
cyjnie od lat. 

– Publiczność na Pana wy-
stępach to także osoby chore i 
niepełnosprawne? 

– Tak, oczywiście. Ale to nic 
nadzwyczajnego. Publiczność 
to zawsze mozaika różnych 
różnych ludzi. Są wśród nich 

także niesprawni. Ja staram 
się z nich uczynić wspólnotę 
śmiechu, natchnąć opty-
mizmem, wskazać na weselsze 
aspekty rzeczywistości. 

– Jak się Pan czuje wykonu-
jąc po raz kolejny tę samą pio-
senkę czy skecz, na przykład 
“Żeby Polska była Polską”? 

– No cóż, powtarzalność 
związana jest z zawodem akto-
ra. Niektóre piosenki wykonuję 
od lat, bo życzy sobie tego 
publiczność. Jednak repertuar 
zmieniam często, bo satyra żywi 
się aktualnością. 

– Od wielu lat podziwiamy 
Pana w telewizji, radiu i na es-
tradzie. Jakie są Pana najbliż-
sze plany? 

– W moim wieku nie ma się 
już rewolucyjnych planów i 
szokujących pomysłów. Wys-
tarczy, że zaliczy się kolejny 
udany sezon mówiąc w sposób 
atrakcyjny prawdę o polskich 
problemach, nastrojach, sukc-
esach, szaleństwach, wyborach 
Tematem mojej twórczości jest 
bowiem Polska. To wymagający 
temat i nieustanne wyzwanie. 
Niełatwo mu sprostać, ale trzeba 
się codziennie starać.

POZDRAWIAM CZYTELNIKÓW 
I REDAKTORÓW “FILANTROPA”

WSZYSTKIEGO WESOŁEGO ŻYCZĘ!

JAN PIETRZAK

szansę na sceniczne występy, 
każda pasja uzdrawia, daje po-
czucie własnej wartości, siłę do 
pokonywania trudności. Dajmy 
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Po co żyję? – to pytanie za-
daje sobie każdego dnia 

niezliczona ilość osób. Re-
fl eksja nad otaczającą rzeczy-
wistością, doświadczanymi 
przeżyciami zarówno pozy-
tywnymi jak i negatywnymi, 
towarzyszyła człowiekowi od 
zawsze. Pytania o sens ży-
cia są przedmiotem dociekań 
wielu naukowców. A co sądzą 
o tym osoby niepełnospraw-
ne? 

Pedagogika specjalna to 
dział tej dziedziny nauki, 

który zajmuje się człowiekiem 
wymagającym wsparcia w po-
konywaniu przeszkód utrud-
niających prawidłowy rozwój i 
funkcjonowanie społeczne. Jest 
to więc szczególna dziedzina, 
skoncentrowana nie tylko na 
zaspokajaniu potrzeb edukacyj-
nych, rehabilitacyjnych i tera-
peutycznych ludzi z ogranicze-
niami sprawności, lecz również 
na otaczaniu ich miłością i sza-
cunkiem oraz na budowaniu ich 
życia w zgodzie z samym sobą i 
otaczającym światem.

Bogate spostrzeżenia na te-
mat kierowania się sercem w 
profesjonalnej pracy pedagoga 
specjalnego zawarte zostały w 
publikacji wydanej przez Cen-
trum Metodyczne Pomocy Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w 
Warszawie zatytułowanej: „Pro-
fesjonalizm a serce. Rozważania 

KSIĄŻKA

Przede wszystkim serce

KSIĄŻKA

Czy moje życie ma sens?
Aby się o tym dowiedzieć, 

warto przeczytać książkę 
Eweliny Koniecznej „Poczucie 
sensu życia osób niepełno-
sprawnych ruchowo” (Ofi cyna 
Wydawnicza „Impuls”, Kraków 
2010), w której autorka zawarła 
wnioski z badań na ten właśnie 
temat. Okazuje się, że nie tylko 
bariery architektoniczne sta-
nowią przeszkodę w realizacji 
zamierzeń życiowych tej grupy 
osób, ale przede wszystkim ich 
własne ograniczenia o podłożu 
emocjonalnym, prowadzące do 
kryzysów życiowych, a niekie-
dy zachwiania bądź utraty sen-
su życia. 

Zdaniem badaczy istotny 
wpływ na aprobatę życia mają 
czynniki takie jak poczucie toż-
samości, wykorzystania w życiu 
własnych uzdolnień, posiada-
nie przyjaciół oraz przekonanie 
o możliwości decydowania i 
wpływie na zdarzenia zacho-
dzące w życiu. W przypadku 
osób z niepełnosprawnością 
czynnikiem decydującym o po-
ziomie odczuwalnego sensu 
życia będzie akceptacja siebie 
samego, swoich ograniczeń, 

czyli akceptacja własnej nie-
sprawności. 

Badania te zostały zapo-
czątkowane w 2004 roku w 
województwie opolskim. 
Pierwszy etap przeprowadzo-
ny został w oparciu o badania 
sondażowe na terenie dwóch 
sanatoriów: w Korfantowie 
i w Pokoju oraz w siedzibie 
Wojewódzkiego Towarzystwa 
Walki z Kalectwem i Zakła-
dzie Aktywności Zawodowej 
przy Fundacji „Dom Rodzinnej 
Rehabilitacji Dzieci z Pora-
żeniem Mózgowym” w Opo-
lu. Badaniami została objęta 
grupa niepełnosprawnych ru-
chowo mieszkańców Opolsz-
czyzny. 

W wypowiedziach bada-
nych na pytanie o najważ-
niejsze wartości w życiu naj-
częściej padała odpowiedź 
„zdrowie” i „miłość”. Powyższy 
wynik pokazał, że zdrowie 
ma największe znaczenie 
dla osób z niesprawnościa-
mi fi zycznymi, szczególnie 
tych o zaburzonym poczuciu 
sensu istnienia. W świetle li-

teratury psychologicznej jed-
nostka, która utraciła zdrowie 
albo boryka się z problemami 
zdrowotnymi, może nadmier-
nie gloryfi kować tę wartość. 
Podobnie w przypadku war-
tości emocjonalnych – badani 
o zaniżonym poczuciu sensu 
życia najczęściej wskazywali 
na „założenie własnej rodziny” 
i „posiadanie partnera”, jedno-
cześnie wyrażając obawę, że 
są to pragnienia, które nigdy 
się nie urzeczywistnią. 

Analiza indywidualnych 
przypadków wykazała, że po-
strzeganie sensu życia uza-
leżnione jest od sytuacji ży-
ciowych, jakich doświadcza 
człowiek. Brak dostępu do re-
habilitacji, terapii – to czynniki 
powodujące niskie poczucie 
sensu życia. W rezultacie tych 
dociekań powstał program 
wychowawczo-terapeutyczny 
„W poszukiwaniu sensu życia”, 
którego celem była próba od-
działywania na poziom sensu 
egzystencji, a także na czynni-
ki wzmacniające jej afi rmację.

 KAROLINA KASPRZAK 

o nauczycielu dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną i auty-
zmem”. 

Kilku autorów, a wśród nich 
Krzysztof Lausch – dyrektor Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 103 
im. Marii Grzegorzewskiej w Po-
znaniu wraz ze swoją małżonką 
Katarzyną, próbuje odpowiedzieć 
czytelnikom na pytanie: „Czy by-
cie profesjonalistą wyklucza bycie 
nauczycielem kierującym się ser-
cem?” Podtytuł ich pracy brzmi: 
„Rozważania niepoukładane”, 
gdyż, jak twierdzą, postawiona 
kwestia skłania do myślenia i po-
szukiwań, bowiem istnieje wie-
le sposobów rozumienia pojęć 
„profesjonalizm” i „serce”. 

W pracy pedagoga specjal-
nego nie wystarczy wiedza i ro-
zumne działanie, trzeba również 
kierować się sercem, gdy w grę 
wchodzą relacje z drugim czło-
wiekiem. Wszyscy prelegenci 

zgodnie potwierdzają fakt, że 
pedagogiem może być tylko 
ten, kto potrafi  współodczuwać, 
czyli bierze aktywny udział w 
rozwoju, poświęca mu uwagę, 
zainteresowania i uczucia. Pra-
ca z osobami z niepełnospraw-
nościami, zwłaszcza z dziećmi, 
niewątpliwie wymaga dużej 
wrażliwości i empatii. 

Publikacja zawiera prak-
tyczne przykłady z doświad-
czeń zawodowych pedagogów 
specjalnych, wskazujące na 
konieczność stosowania, z jed-
nej strony, wiedzy i fachowych 
umiejętności, a z drugiej – serca. 
Kilkakrotnie podkreśla to Danu-
ta Wielińska w swoim artykule 
„Droga do profesjonalizmu”.

Inna autorka – Magdalena 
Kwiatkowska (prywatnie mat-
ka dziecka z upośledzeniem 
umysłowym) wspomina, że 
pedagog specjalny, pracujący z 

dziećmi z niepełnosprawnością 
intelektualną, winien odwoły-
wać się w swoich edukacyjno 
– terapeutycznych działaniach 
do słów wieszcza: „Miej serce i 
patrzaj w serce”.

Według autorów niezwykle 
istotne jest również plano-
wanie zajęć edukacyjnych w 
taki sposób, aby dziecko mo-
gło nauczyć się wykonywania 
czynności najbardziej przydat-
nych w codziennym życiu. Na-
uczyciel – terapeuta powinien 
równocześnie rozwijać wiedzę 
i kształtować talenty swoich 
uczniów, modyfi kować ich nie-
właściwe zachowania, a także 
wspierać prawidłowe procesy 
przystosowawcze osoby z nie-
pełnosprawnością, by mogła, 
na miarę swoich możliwości, 
samodzielnie funkcjonować w 
życiu dorosłym. 

KAROLINA KASPRZAK
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„Kochany ptaku kruku” – 
pod takim hasłem w Ga-

lerii „tak” zaprezentowano pra-
ce (wernisaż wystawy odbył się 
30 czerwca), współistniejące ze 
słowem. W tym przypadku sło-
wo ma znaczenie nawarstwio-
ne, zaszyfrowane. Symbolizuje 
szaleństwo, strach, niepokój, 
wykluczenie. Głównym moty-
wem jest kruk – symbol pozwa-
lający wyrażać emocje. 

Wśród artystek zasługujących 
na uwagę jest Basia Banda, 
mieszkająca i pracująca w Zielo-
nej Górze. Tworzy rysunki, foto-
grafi e i obiekty. Basia w szczegól-
ny sposób, niezależny i odważny, 
opowiada o pragnącym ciele, o 
pożądaniu i o tym, co zwie się 
kobiecością. Pisze, nie licząc się 
z ortografi ą. Wyskrobuje i wy-
szywa słowa, stosuje tak zwany 
intymny zapis zewnętrzny, niby 
dziennikowy. 

Niepełnosprawności wystę-
pujące u dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym 
to między innymi zaburzenia 
mowy, na co składają się zabu-
rzenia artykulacji (gdy proces 
wytwarzania dźwięków mowy 
jest nieprawidłowy, a powstałe 
w jego wyniku sygnały są nie-
poprawne), problemy głoso-
we oraz zaburzenia płynności 
mowy związane z tempem i 
rytmem wypowiedzi. 

Do ostatniej grupy wymienio-
nych zaburzeń należy jąkanie 
się, które dotyka 4% Polaków. 
Większość z nich stanowią 
dzieci do 15 roku życia. Wśród 
dorosłych odsetek osób z zabu-
rzeniami mowy wynosi około 
1%. Do najczęstszych przyczyn 
występowania zakłóceń należą: 
nieprawidłowości w budowie 
jamy ustnej i gardła, uszkodzenia 
układu nerwowego, narządu słu-
chu, upośledzenie umysłowe, za-
burzenia w sferze emocjonalnej, 
a także czynniki środowiskowe. 

Niewłaściwa wymowa może 
być również spowodowana zły-
mi nawykami, niepoprawną ar-
tykulacją czyli tak zwanym „po-

łykaniem” końcówek wyrazów. 
Zdaniem Ewy Słodownik-Rycaj 
przyczyną może być brak przy-
wiązywania uwagi do prawidło-
wej wymowy w domu rodzin-
nym. Otoczenie często nie stara 
się doskonalić swojej wymowy, 
będącej wzorem dla pociech. 

Większość dzieci z zaburze-
niami w wypowiadaniu się, ale 
bez dodatkowego schorzenia, 
pobiera naukę w szkołach ogól-
nodostępnych. Zazwyczaj ich 
ograniczenia nie wpływają na 
możliwość opanowania treści 
programowych. Jeżeli jednak 
zaburzenie mowy jest poważne 
i utrzymuje się, dotknięte nim 
dzieci doświadczają znacznych 
trudności w nawiązywaniu i 
podtrzymywaniu kontaktów 
społecznych z rówieśnikami. 

Zależnie od tego, jak grupa 
reaguje na niepełnosprawność, 
osoba z poważnymi zaburze-
niami może mieć długotrwałe 
trudności z samooceną i nieza-
leżnością. Często wiele osób z 
problemami w komunikowaniu 
się celowo unika sytuacji skła-
niających do udzielania słownej 
odpowiedzi na postawione pyta-
nie, inne z kolei wybuchają gnie-
wem, wyładowując swoją złość 
i frustrację na innych. W efekcie 
ich niepełnosprawność wpływa 
na tryb pracy, nauki, przyjaźnie, 
które nawiązują, relacje z inny-
mi i ogólną jakość życia.

Nauczyciele, rodzice i rówie-
śnicy mogą zminimalizować 
czynniki negatywnie wpływa-
jące na psychikę dziecka z nie-
pełnosprawnością językową. 

Jednym z takich działań jest sto-
sowany w praktyce pedagogiki 
specjalnej program, polegający 
na tłumaczeniu uczniom związ-
ków pomiędzy zachowaniami 
a komunikacją werbalną. Uczy 
się ich także, jak zmieniać swoje 
zachowania, aby były adekwat-
ne do specyfi cznych potrzeb i 
możliwości rówieśników z za-
burzeniami mowy. W ten sposób 
dzieci dowiadują się o sposobie 
postępowania w sytuacji, gdy ko-
lega bądź koleżanka z klasy ma 
problemy w płynnym wypowia-
daniu się, jak można zachęcić 
do aktywności i twórczych dzia-
łań w grupie, a także jak spraw-
dzać efekty swoich oddziaływań 
na zachowanie drugiej osoby.

 KAROLINA KASPRZAK

Nie bój się ze mną 
rozmawiać!

WYSTAWA W GALERII „TAK”

Kochany ptaku kruku
Do niezwykle utalentowa-

nych artystek należy niewątpli-
wie Barbara Chęcka. Większość 
życia spędziła w szpitalach psy-
chiatrycznych i Domu Pomocy 
Społecznej w Zakrzewie koło 
Płocka. Listy pisane do Jaśka Po-
tockiego artystka wrzucała do 
kosza na śmieci. W jej twórczo-
ści kosz stał się pojemnikiem na 
słowo i miłość. Jej słowa krążą 
wokół wymyślonej postaci kru-
ka. 

Bardziej wyrazista w formie 
jest Małgorzata Gurowska z 
Warszawy. Silne wrażenie wy-
wierają kontrasty czerni i bieli 
z krukiem ustanowionym w 
centrum. Słowo zamieniło się w 
tych pracach w znak, zwiększa-
jąc siłę przekazu. 

W ciekawy sposób rysunek 
z wypowiedzią słowna łączy 
Justyna Matysiak z Poznania, 
uczestniczka Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej „Krzemień”. W 
pracach Justyny mocno zostało 
zaakcentowane słowo intymne, 
opowiadające o potrzebie miło-
ści i seksualności. Słowo staje się 
niejako komentarzem do przed-
stawionej sceny. 

Także z Poznania jest Magda 

Starska, związana z poznańską 
grupą „Penerstwo” i Galerią Ste-
reo. Artystka polubiła rzeźbę i 
rysunek. 

– Spontaniczne słowo Magdy 
Starskiej to obszar komunikacji 
myśli – mówi Małgorzata Sza-
efer, kurator projektu w Galerii 
„tak”. – Warto przyjrzeć się też 
twórczości Niny Wałaszewskiej 
z Płocka. W swoich pracach po-
sługuje się zapisem słownym, 
często dobudowując znaczenie 
rysunkiem. Stosuje połączenie 
słowno-obrazowe, gdzie przed-
miot i słowo znaczą to samo. 
Często także proste znaki przed-
miotów obrastają niepokojącą 
aurą intymnych wyobrażeń i 
zwierzeń. W świat wizji schizo-
frenicznych wprowadzają nas 
prace zmarłej przed pięcioma 
laty Marii Wnęk. W tym przypad-
ku słowo jest traktowane jako 
rewers lub awers do obrazu. Ar-
tystka opowiada o swojej dziejo-
wej misji polegającej na nawra-
caniu ludzkości na drogę pokoju. 
Wyłaniający się z tej twórczości 
lęk wyzwala w pracach ogrom-
ną ekspresję. 

ANNA WIERZBICKA FO
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SM (łac. Sclerosis Mul-
tiplex – stwardnienie 

rozsiane), jest postępującą 
chorobą ośrodkowego ukła-
du nerwowego. SM nie jest 
całkowicie uleczalne. Istnie-
ją jednak leki spowalniające 
przebieg choroby i zmniej-
szające częstość rzutów. 

Szacuje się, że 2 500 000 
osób na świecie choruje na 
SM, z tego ok. 500 000 w Eu-
ropie. Liczba osób chorych 
jest zależna przede wszyst-
kim od szerokości geogra-
fi cznej (im dalej na północ, w 
stronę klimatu umiarkowa-
nego, tym większa liczba za-
chorowań) oraz od rasy (na 
SM chorują przede wszyst-
kim ludzie rasy białej). 

W Polsce brak dokład-
nych danych dotyczących 
SM. Prawdopodobna czę-
stość występowania to od 50 
do 100 chorych na 100.000 
mieszkańców. W Polsce 
mamy więc do czynienia z 
ok. 60.000 osób chorych na 
SM. (1 osoba chora na ok. 
600 obywateli). Więcej kobiet 
niż mężczyzn cierpi na SM (2 
mężczyzn na 3 kobiety do-
tknięte chorobą). 

SM jest najczęściej spoty-
kaną chorobą centralnego 
układu nerwowego u mło-
dych dorosłych osób. Przy-
czyny powstawania SM nie 
są znane, wiele przemawia 
jednak za tym, że jest to cho-
roba autoimmunologiczna, a 
więc taka, w której organizm 
zwalcza własne tkanki. SM 
raczej nie jest dziedziczne, 
występują jednak genetycz-
ne uwarunkowanie odgry-
wające rolę w jego rozwoju. 
SM nie jest również chorobą 
zakaźną. 

SM dotyka zazwyczaj oso-
by młode, między 20 a 40 
rokiem życia, choć spotyka 
się też przypadki wcześniej-
szego występowania cho-
roby. SM rzadko diagnozuje 
się poniżej 12 i powyżej 55 
roku życia. SM nie wpływa 
znacząco na długość życia. 
Ostatnio pojawiła się jednak 
teoria, że SM to choroba lu-
dzi długowiecznych. 

Należy pamiętać, że wiele 
osób z SM przechodzi przez 
życie nie doznając poważ-
niejszych objawów SM, ta-
kich jak zmęczenie, utyka-

SM, co to takiego?
nie, problemy z pęcherzem. 
Jednakże, co najmniej 15% 
osób z SM zmuszonych jest, 
w wyniku uszkodzeń spo-
wodowanych przez chorobę, 
korzystać z wózka inwalidz-
kiego. 

Zakres badań prowadzo-
nych nad SM daje nadzieję 
na uzyskanie w niedalekiej 
przyszłości leku, który, choć 
nie doprowadzi do całko-
witego wyleczenia, będzie 
skutecznie hamował postęp 
SM.Dzisiaj, gdy nie ma cu-
downego leku na SM, jak 
najwięcej uwagi trzeba po-
święcić rehabilitacji, i to nie 
tylko samym ćwiczeniom 
fi zycznym, ale rehabilitacji 
kompleksowej, wielowymia-
rowej. 

Diagnoza: stwardnienie 
rozsiane, jest dla każdego - 
chorego, jego rodziny, znajo-
mych i przyjaciół, ogromnym 
szokiem. Jest nim zwłaszcza 
dla ludzi młodych. Skąd, jak, 
dlaczego akurat ja? Ich usta-
bilizowane dotąd życie nagle 
zmienia się o 180 stopni. 

Reakcje na diagnozę są 
różne. Depresja, strach, zała-
manie, a czasami chęć walki. 
Najlepsza jest ta ostatnia po-
stawa, ale do tego trzeba doj-
rzeć. Zrozumieć, że stward-
nienie rozsiane to nie wyrok 
i że z tą chorobą można żyć. 
Dysfunkcje, które występują 
w tej chorobie, są czasami 
bardzo uciążliwe, ale można 
je opanować i oswoić. 

Chorzy bardzo często cze-
kają na jakieś cudowne leki: 
tabletki, zastrzyki, może ope-
racje, które zmienią ich życie 
w chorobie. Słowem, czekają 
cud, który nie istnieje. Chy-
ba że słowo cud będziemy 
rozumieć tak, jak neuro-
log i znawca SM dr Joanna 
Woyciechowska. Jej cud to 
skrót trzech wyrazów: ciało, 
umysł, duch. Swoją koncep-
cję „Cudu” omawia w książce 
„Sobie moc”. 

Dr Joanna Woyciechowska 
uważa, że każda choroba 
„rodzi się” przede wszystkim 
w naszej głowie. SM nie jest 
wyjątkiem. Nie wynaleziono 
dotąd skutecznego leku na tę 
chorobę. Dr Woyciechowska 
jedyną możliwość widzi w 
rehabilitacji. Musi ona obej-
mować nie tylko ćwiczenia 
fi zyczne, ale również stero-

wanie umysłem i pracę nad 
duchowością naszej osoby. 
Wyjaśnia to we wspomnianej 
książce.

W Polsce trudno o takie 
ośrodki rehabilitacyjne. Me-
todę kompleksowej reha-
bilitacji SM-u stosuje się w 
dwóch ośrodkach: w Dąbku 
i w Bornym Sulinowie. Ten 
ostatni oparty jest na belgij-
skich wzorcach i spełnia wa-
runki określone przez Unię 
Europejską. Biorąc jednak 
pod uwagę ilość polskich 
chorych, to jest to kropla w 
morzu. Trzeba więc kłaść 
nacisk na rehabilitację do-
mową, pracę z pacjentem 
prowadzoną przez lekarzy i 
rehabilitantów. 

Wielka szkoda, że NFZ w 
drastyczny sposób okrawa 
limity rehabilitacyjne. Dzie-
sięć godzin rehabilitacji co 
pół roku, w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach co 
kwartał, to zdecydowanie 
za mało. Rehabilitacja we 
wszystkich schorzeniach 
neurologicznych, w tym rów-
nież w SM, powinna trwać 
ciągle. Dlatego tak ważna 
jest edukacja rodziny chore-
go. To na nią spada proces 
usprawniania SM-owca. 

Stosowana ostatnio w re-
habilitacji SM-u metoda PNF, 
czyli rehabilitacja funkcjo-
nalna, jest chyba najlepszym 
sposobem usprawniania 
chorych. Szkoda tylko, że 
tak mało rehabilitantów ją 
stosuje. Jeszcze ciągle mówi 
się o ćwiczeniach w UGUL-u, 
który w neurorehabilitacji 
często jest wręcz szkodli-
wy. Metody, które świetnie 
sprawdzają się w ortopedii, 
zupełnie nie zdają egzaminu 
w neurologii. 

Dobrze, ze niektóre od-
działy NFZ i ośrodki rehabi-
litacyjne rozumieją już ten 
problem i znajomość przez 
rehabilitantów metody PNF-u 
jest wymogiem w zatrudnie-
niu w danej placówce. Mam 
nadzieję, że takie podejście 
do problemu jest jak najbar-
dziej korzystne dla chorych. 

Pacjent, którego dotknę-
ło to schorzenie, jest często 
bezradny w zaistniałej sytu-
acji. Jest pozostawiony sa-
memu sobie. Próbuje wszyst-
kich sposobów na zasadzie 
„tonący brzytwy się chwyta”. 

Wierzy we wszystkie nowin-
ki medyczne. W cudowną 
moc interferonów czy leków 
nowej generacji. Często czy-
tając opis „cudownego” dzia-
łania nowego specyfi ku nie 
patrzy na objawy uboczne. 

Wydaje mi się, że zanim 
zdecydujemy się na bycie 
kolejnym królikiem doświad-
czalnym, warto spróbować 
„nowej” rehabilitacji. Jej je-
dynym mankamentem może 
być dla niektórych czas trwa-
nia. 

 Ćwiczyć trzeba długo, za-
nim osiągnie się upragniony 
efekt. Jest on jednak możliwy, 
więc warto mu poświęcić na-
wet duży wysiłek. Tylko sty-
mulując ciało, umysł i ducha, 
możemy osiągnąć jakieś re-
zultaty. Trudno uwierzyć, że 
chory nagle wstanie z wóz-
ka, ale jeżeli będzie w stanie 
sam przesiąść się na łóżko, 
to już będzie wielki sukces i 
otwarta droga do kolejnych. 

Leczenie wszystkich cho-
rób neurologicznych, a SM-u 
szczególnie, to długa i ciężka 
praca wielu osób, a przede 
wszystkim samego chorego. 
Od niego bowiem zależy, czy 
podda się chorobie, czy też 
będzie z nią walczył. Trzeba 
odpowiedzieć sobie na py-
tanie: „SM ma mnie, czy ja 
mam SM?” Nie wolno się za-
łamywać i całkowicie zmie-
niać dotychczasowego trybu 
życia. Z SM-em można i trze-
ba żyć normalnie. Zmienia 
się tylko czasami punkt sie-
dzenia, a przez to spojrzenie 
na świat. Pewne rzeczy wy-
konujemy też wolniej.

Znamienne jest hasło, któ-
re wita chorych przebywają-
cych w ośrodku rehabilita-
cyjnym w Dąbku: „Za silni, 
by pełzać, za słabi, by iść”. Te 
słowa określają wszystko. 

Nie jest ważne, że sto 
razy nie udaje się nam pod-
nieść ręki. Uda się to za sto 
pierwszym razem. Tylko po-
zytywne myślenie, wiara w 
swoją wewnętrzną siłę, chęć 
walki z chorobą może przy-
nieść sukces. Jeśli jeszcze 
wspomożemy to krioterapią, 
zabiegami fi zjoterapeutycz-
nymi, odpowiednią dietą, 
zrozumieniem środowiska, 
w którym żyjemy, cud zdarzy 
się naprawdę.

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ
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Z pastelowych aluzji 
Aleksandra Wołosa. 

WODOLEJ
Facet leje wodę,
Same piękne słowa,
Bo mu już do głowy
Uderza sodowa.

FATUM?
Gnębi nas niepokój,
Który z faktów wynika:
Co nas wpierw wykończy,
Pogoda czy polityka?

OLŚNIENIE
Aż dziw, że tyle lat
Żyliśmy w 
nieświadomości,
Że słowo „demokracja”
Oznacza rządy 
mniejszości.

EDUKACJA
Na poznawanie świata
Ma za mało latek,
Więc na razie pilnie
Poznaje półświatek.

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

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

NIESTETY
Nie ma się czym chwalić,
Że człowiek z rozumu 
słynie,
Jeśli nawet z dzika
Zrobił zwykłą świnię.. 

MARZENIA
Śniły mi się dziewczyny
Piękne jak motyle.
Czekałem, co dalej.
A to tylko tyle.

SKLEROZA
Szukał jej we dnie,
Szukał jej nocą,
A kiedy znalazł,
Zapomniał, po co.

ALKOHOLIZM
W walce z pijaństwem
Wiąż tylko słowa.
Bo co pić, gdy z wód 
czysta
Została tylko wyborowa.

DYSHARMONIA
Cymbały, fujary
Oraz trąba dęta…
Każdy na innego
Patrzy dyrygenta. 

DEBATA
Radzą puste pały
W grodzisku na górze,
Jak przywrócić cnotę
Budżetowej dziurze.

BEZDUSZNOŚĆ
Nawet i duch marny
Bywa uwielbiany,
Jeśli w piękne ciało
Jest opakowany.

TE-KA-DENCJA
Baran dostał tekę,
Żeby można z niego
Po aferze zrobić
Kozła ofi arnego.

REINKARNACJA
Często ptasim móżdżkiem
Obdarza natura
Tych, którzy zbyt szybko
Obrastają w pióra.

MALARZ
Nie wystawił dzieła
Swojego na razie,
Bo sam jeszcze nie wie,
Co jest na obrazie.

ZAZDROŚĆ
Gdy chłop jest do rzeczy,
Baba często czuje, 
Że chłop ją niestety
Jak przedmiot traktuje.

EROTOMAN
Takiemu to aby
W głowie gołe baby.

BUFONADA
Nadętej wysokości
Depresja mądrości.
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Kazimierz
Graczyk
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

Dorna

Aforyzmy i paradoksy

– Jureczku, widzę, że z tobą 
coś nie tak – Kowalski spojrzał 
z zatroskaniem na Gruszczyń-
skiego. – Ciągle trzymasz się 
za pasek od spodni. Co ci jest? 

– Nie wiem, Wojtuś – jęknął 
Gruszczyński. – Brzuch mnie 
boli. 

– No to pędź do lekarza! 

– Boję się… Wiesz jaka ona 
jest. 

– Nie patrz, jaka jest! Do le-
karza idziesz, nie na randkę – 
ponaglał Kowalski. 

I pomyślał: na randkę z nią 
to bym się nie zgodził za żadne 
pieniądze. 

– Masz rację, coraz mi trud-
niej wytrzymać – zgodził się 
Jurek i wyszedł z kantorka.

Przed gabinetem doktor 
Krystyniak nie było pacjentów. 
Jurek zaniepokoił się, że dok-
tor nie ma, a on będzie musiał 
cierpieć do jutra. Jednak drzwi 
się uchyliły i ukazała się twarz 
pani doktor. 

– Co się stało majstrowi, 
że przychodzi pan do mnie w 
środku zmiany, a tam załoga, 
produkcja? – spytała posępnie. 

– Brzuch mnie strasznie 
boli. 

– Pewno popiło się wczoraj. 
No? Jak to było? 

– Nie piłem alkoholu – zde-
nerwował się Jurek. – A brzuch 
boli mnie już od trzech dni. 
Przyszedłem do lekarza, a nie 
do spowiedzi! 

*  Nawet niewierzący wo-
łają o pomstę do nieba.

*  Dygnitarze częściej 
nadużywają swojej 
władzy, aniżeli używają 
rozumu.

*  Pies jest przyjacielem 
człowieka, a człowiek 
często jego hyclem.

*  Niektóre sądy są tak wy-
sokie, że nie dostrzega 
się w nich sprawiedli-
wości.

– Niech się pan nie złości, 
podniesie koszulę i położy na 
leżance. 

– Ooo niedobrze, taki młody, 
a już dorna – westchnęła jakby 
do siebie. – Jeszcze dziś niech 
się pan zgłosi w szpitalu. Ma 
pan zapalenie otrzewnej.

Gdy usłyszał diagnozę, po-
czuł, że serce ze strachu bije 
mu coraz szybciej, a nogi 
sztywnieją. Krystyniak wypi-
sała mu zwolnienie z pracy i 
skierowanie do szpitala. Ko-
ledzy pocieszali go jak mogli, 
bo „dorna” w łódzkim żargonie 
to tyle, co pójście do grobu. 
Zgadzało się: w tamtych la-
tach mało kto przeżył operację 
otrzewnej.

Droga do domu tramwajem 
bardzo mu się dłużyła. Za gar-
dło ściskał go żal i strach. On, 
trzydziestolatek, myślał, za kil-
ka dni musi umrzeć, zostawić 
żonę i małą córeczkę. 

– Co ci się stało? – przestra-
szyła się żona, gdy pojawił się 
w drzwiach. 

– Póki jeszcze czuję się zno-
śnie – Jurek starał się zachować 
spokój, kładąc skierowanie na 
stole – załatwimy trumnę i po-
grzeb… 

– Pogrzeb? Czyj?! 

– Mój, mam zapalenie 
otrzewnej. A tu skierowanie na 
operację. 

Przeczytała i z płaczem rzu-
ciła mu się na szyję. Płakali 
oboje. Na szczęście, córeczka 
była u babci. Ich zachowanie 

byłoby dla niej strasznym prze-
życiem. 

– Jurek, dajmy spokój – 
pierwsza ochłonęła Grusz-
czyńska. – Bierzemy pieniądze 
i jedziemy do specjalisty, do 
spółdzielni lekarzy przy Piotr-
kowskiej. 

W spółdzielni przyjął Jurka 
lekarz starszy wiekiem. Jego 
wygląd nieco uspokoił Jurka. 
– Jestem bardzo chory, dokto-
rze – jęknął Jurek. 

– Nie widać tego po panu – 
zauważył lekarz.

Jurek podał skierowanie do 
szpitala. Lekarz popatrzył na 
niego i na zwolnienie. 

– Niech pan wyrzuci do ko-
sza to skierowanie i położy się 
– powiedział stanowczo lekarz 
i obmacał mu brzuch. 

– Tak jak myślałem. Dam 
panu receptę na tabletki z za-
granicznymi lekami. Po wyku-
pieniu niech pan zaraz weź-
mie jedną przy najbliższym 
saturatorze, popije gazowaną 
wodą. Powinno do jutra po-
móc.

Po wykupieniu leków Jurek 
znowu wpadł w rozpacz. Po 
policzkach popłynęły mu łzy. 

– Dlaczego znów płaczesz – 
zapytała żona. 

– Bo mógł mi powiedzieć, 
choćby jak Krystyniakowa, że 
ze mną koniec, a nie przepisy-
wać pigułki za złoty dwadzie-
ścia… 

– Trochę to dziwne, ale co 

szkodzi. O, tam masz saturator, 
weź tabletkę, zobaczysz. 

***
– O, mamy naszego dornę! 

– ucieszył się Kowalski widząc 
Gruszczyńskiego, który przybył 
do pracy. – Operacja postawiła 
cię na nogi! 

– Operacji nie było – burknął 
Jurek. 

– Jak to? – pytali koledzy je-
den przez drugiego. 

– Żona poradziła, abym 
poszedł do specjalisty do 
spółdzielni. Kazał wyrzucić 
skierowanie do kosza i kupić 
tabletki. 

– Jak zadziałały? – niecierpli-
wili się koledzy.

Jurek z zakłopotaniem po-
skrobał się po głowie. 

– Nim doszliśmy pieszo do 
domu, już poczułem się do-
brze. Jakby mi nic nie było. 

– Ale dlaczego szliście pie-
szo? 

– Tak mi w brzuchu burcza-
ło, że wstydziłem się jechać 
tramwajem. I te wiatry… 

Wszyscy wybuchnęli śmie-
chem, tylko Jurek siedział ze 
zwieszoną głową. 

– Dobrze, że tak się to dla 
ciebie skończyło – odezwał 
się Nowak. – Ale trzeba o tym 
powiadomić dyrektora i komi-
tet. Niech z tą wiedźmą zrobią 
porządek. Ona kiedyś komuś 
naprawdę zaszkodzi. 

Jurek nie poszedł na skargę. 
Nie lubił skarżyć. Krystyniak 
pracowała aż do emerytury, 
która załoga przyjęła z ulgą. A 
Jurek? Wciąż jest zdrów. 

*  Wydał biografi ę tych, 
których wydał.

*  Światło jest matką 
wszystkich cieni.

*  Na drodze życia najcie-
kawsze są objazdy. 

*  Eurotoman – zakocha-
ny w Europie bez wza-
jemności.

*  Pokłady siarki mamy 
tak duże, że wystarcza 
na funkcjonowanie 
polskiego piekła przez 
długie lata.

*  Wystarczyłoby mi to, 
czego nie mam. 

*  Jest idealnym człowie-
kiem – nie wierzy w 
żadną ideę.

*  Ludzie są bardziej bru-
talni niż bobry – pod-
gryzają siebie.

*  Mam solidny kręgosłup 
– powiedział bluszcz 
pnący się po dębie.

*  Rzucili go głęboką 
wodę biznesu i stał się 
rekinem fi nansjery.

TADEUSZ MARYNIAK
WARSZAWA
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Poszukiwani 
muzycy
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Przystań” w Pozna-

niu w ramach realizowanego projektu „Mimo Wszystko w… 
Przystani” poszukuje do współpracy muzyków. 

Mile widziane również osoby z niepełnosprawnościami zain-
teresowane prezentacją własnego dorobku artystycznego. Or-
ganizator udostępnia bezpłatnie salę do prób oraz instrumenty 
muzyczne: perkusję elektroniczną, skrzypce, gitarę akustyczną 
i fortepian elektryczny. Bliższe informacje: 607 067 803, roman.
kawecki@smrolna.poznan.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Mam 39 lat, urodziłem się 
w Poznaniu i tutaj miesz-

kam. Interesuję się muzyką, 
lubię książki biografi czne i 
fi lmy psychologiczne oraz z 
gatunku horrorów. Pisanie 
wierszy oczyszcza moją oso-
bowość. 

Mogę otwarcie mówić o 
swoich lękach i rozterkach oraz 
podejmować próby opisania 
moich skrajnie zmiennych sta-
nów rozedrgania emocjonal-
nego. Również w jakiejś mierze 
unaocznić, jak to jest żyć za za-
słoną myśli, która oddziela od 
rzeczywistego świata. 

W Środowiskowym Domu 
Samopomocy „Zielone Cen-
trum” przy ulicy Garbary w 
Poznaniu, dzięki pracy, jaką 
wykonują ze wszystkimi 
uczestnikami wspaniali tera-
peuci, dałem się namówić do 
pisania wierszy. Przyczynił się 
do tego także jeden z uczest-
ników zajęć Lech B., który też 
pisze wiersze.

AUTOR

Lęk

Trwa we mnie,
Choć nie zmienia
W galaretę,
Nie umiejscowiony
W żadnej części ciała.
Ogarnia bez reszty,
Zakazuje istnieć
Samodzielnie.
Mroczny cień przeszłości,
Powraca koszmar
Po latach mej samotności,
Ciemny pokój, noc, ból,
Niezrozumienie,
Szyderstwo, cios,
Bezwzględność,

Wiersze Bartłomieja 
Walkowiaka
Złe spojrzenie,
Odbita fala od brzegu,
Zwielokrotniona
W niszczącej mocy
Napawa wstydem
W mej dziecięcej niemocy,
Wypełnia wyobraźnię
Bez reszty,
Niszczy plany
Na przyszłość,
Nieodłączna część
Trwająca wiecznie.

Gniew

Ogromny, nieopisany,
Ogień spalający mnie. 
Na każdego
W odbiciu mych wad.
Za cechy przywołujące
Złą przeszłość,
Ludzi, co mnie krzywdzili,
Nadopiekuńczość,
Brak uznania dziecka,
Tchórzostwo
W stanowczości 
mówienia,
Co mnie boli,
Na świat, co szydzi
I poniewiera.
Na siebie, że jestem

Nadzieja

Bez szczęścia,
Zalew nieszczęścia.
Brak optymizmu,
Ogrom pesymizmu.
Brak sukcesu,
Otchłań regresu.
Brak nadziei,
Morze beznadziei.
Niezdecydowanie
W sposobie śmierci,
Pustka marnej egzystencji.
Urzeczywistnienie
Niszczącego powoli
Świata. 

Pytania

Dlaczego istnieję
Taki, jaki jestem?
Dlaczego w takim czasie
I przestrzeni?
Dlaczego mnie
To wszystko spotkało,
Że na końcu 
Doszedłem tam,
Gdzie obecnie jestem?
Dlaczego nie mogę
Zaplanować przyszłości
Swojego istnienia?
Dlaczego? Dlaczego?
Nie mam odwagi
Zadać tych pytań
Sobie i komukolwiek.
Wiem, że w końcu
Stanę się prochem
W bezimiennym grobie
Na krańcu cmentarza,
Wśród mogił 
zapomnianych, 
Gdzie wiatr cicho szeleści.
Tam, bez pytań
Nie zadanych odpocznę
I spełnię się
W sobie.

Rysunek Aldony Wiśniewskiej.
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Uczestnicy Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej „Pawełek” 

Wielkopolskiego Związku 
Inwalidów Narządu Ruchu w 
Owińskach w dniach od 19 do 
26 czerwca brali udział w wy-
cieczce nad morze do pięknej 
miejscowości Łeba. W dniu 
wyjazdu wczesnym rankiem 
wszyscy byli już wyspani i go-
towi do drogi. 

Po przyjeździe na miejsce 
jak najszybciej ruszyliśmy na 
plażę. Niektórzy z nas widzie-

„Pawełek” w Łebie
li morze praz pierwszy. Każdy 
następny dzień przynosił nam 
wiele wrażeń i atrakcji. Odwie-
dziliśmy największy w Polsce 
Park Dinozaurów, wypłynęli-
śmy w rejs pirackim statkiem. 
Kilkoro z nas stanęło za jego 
sterami. Wielką frajdę sprawi-

ła nam także przejażdżka qu-
adem. 

W dzień opalaliśmy się na 
plaży, budowaliśmy zamki z 
piasku, zajadaliśmy się lodami 
i goframi, a wieczory umilali-
śmy sobie, grając w siatkówkę 
plażową na specjalnie przygo-

towanym boisku, chodziliśmy 
na spacery, a kalorie, których 
przybyło nam po pysznych 
kolacjach, spalaliśmy podczas 
szalonego tańca na dyskotece. 
Wszyscy wracali do domów 
pięknie opaleni i wypoczęci. 
Szkoda, że nasze wakacje mi-
nęły tak szybko. ola


