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Klub Wsparcia
w Kleszczewie

Z

inicjatywy członków Stowarzyszenia „Pomagam” w
Kleszczewie 25 czerwca doszło
do utworzenia Klubu Wsparcia
dla Osób Niepełnosprawnych i
Osób Towarzyszących na terenie gminy Kleszczewo. Pomysł
narodził się podczas naszego
trzydniowego
wypoczynku
nad morzem.
W spotkaniu uczestniczyły
mamy z dziećmi niepełnosprawnymi i osoby z ustalonym
stopniem niepełnosprawności.
Dzieciom zapewniono fachową opiekę w świetlicy środowiskowej, natomiast mamy
mogły wymienić się doświadczeniami. Ustalono, że członkowie Klubu będą się spotykać
jeden raz w miesiącu z pominięciem wakacji szkolnych.
Mamy postanowiły zaprosić
osobę z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
aby przybliżyła możliwości
pomocy oraz uprawnienia, z
których mogą korzystać osoby
niepełnosprawne.

SZANSA NA SERCE

Artyści, którzy
M

iesiąc temu pisaliśmy o
partnerskim
projekcie
dwóch puszczykowskich organizacji pozarządowych –
Fundacji z Sercem i Fundacji
im. Królowej Polski św. Jadwigi. Projekt „Kupuj z sercem”,
którego hasłem jest MECON –
Mecenat Osób Niepełnosprawnych, stwarza możliwość
zaprezentowania sztuki tych
osób szerokiemu kręgowi odbiorców. Otwarcie pierwszej

Prace Henryka Żarskiego oglądają Elżbieta Tonder
i Teresa Gromadzińska ze Starostwa Powiatowego.

Na spotkaniu poinformowano, że istnieje również możliwość zatrudnienia w ramach
dotacji Wojewody Wielkopolskiego opiekunki, która przez
kilka godzin w ciągu tygodnia
zapewniłaby opiekę dzieciom,
aby mamy mogły ten czas
poświęcić innym sprawom.
Zastanawiają się też nad usługami opiekuńczymi w środowisku. Klub będzie wspierał
osoby niepełnosprawne i ich
rodziców dla lepszego zaspokajania ich potrzeb i poprawy
jakości życia.

HALINA JEGER
PREZES STOWARZYSZENIA
„POMAGAM”

Autor opowiada o swoich pracach.
z 12 zaplanowanych wystaw
odbyło się 16 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Starosta Jan Grabkowski
25 sierpnia otworzył też wernisaż kolejnej wystawy, która
trwała do 8 września.
Na rozpoczęciu pierwszej
wystawy, której współorganizatorem była poznańska Galeria
„tak”, obecnych było około 40
osób i liczni przedstawiciele
mediów. Było na co popatrzeć
– prace Henryka Żarskiego
przyciągają uwagę, choć są niezwykle trudne do opisania. Należą bowiem do nurtu Art brut.

– Nazwa Art brut została stworzona przez Jeana Dubuﬀeta w
1945 na określenie sztuki osób
chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, ludzi marginesu, tworzących w izolacji –
wyjaśnia Małgorzata Szaefer z
Galerii „tak”. – W języku polskim
funkcjonuje pod nazwą „sztuka
surowa”. W języku francuskim
znaczy „szlachetna, gorzka”. Art
brut to sztuka zrodzona z głębokiej potrzeby aktu twórczego.
Artyści Art brut nie posiadają
wykształcenia artystycznego,
ich „oko jest nieskazitelne”.
Takie są właśnie wystawione

w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu prace Henryka Żarskiego. Kilka z nich publikujemy obok. Trochę przypominają
dzieła symbolistów, trochę – rysunki dziecka. Sam zaś twórca
to przeuroczy, starszy człowiek,
który, zachęcony przez gości
wystawy, dał koncert gry na organkach. Wielką radość sprawił
mu ufundowany przez organizatorów ogromny kosz jego ulubionych owoców – pomarańczy,
a także obiad, na który Henryk
Żarski został zaproszony wraz
z grupą przyjaciół z Domu Pomocy Społecznej w Bojanowie,
gdzie mieszka i tworzy.
Artystą prezentowanym na
kolejnej wystawie – pod nazwą
„Popatrz!” – będzie portrecista
Lech Berliński. Współorganizatorem wernisażu jest Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc”
i Zielone Centrum z Poznania.
Lech urodził się 16 stycznia 1964
roku. Podobnie jak Henryk Żarski zaczął malować w wieku 42
lat. Posługuje się głównie ołówkiem i kredkami, tworzy na papierze. Jego prace to portrety,
niektóre są opatrzone krótkimi
wierszami. Rysuje ludzi, których spotyka w swoim życiu:
matkę, przyjaciół, znajomych.
Cechą rozpoznawczą tych
portretów jest sposób przedstawienia oczu, które zdają się
świdrować, przenikać odbiorcę.
Twórczość Lecha jest ekspresją
jego emocji, myśli, przeżyć i doświadczeń, a także sposobem
komunikacji ze światem. W lipcu 2009 roku w Galerii Zielonej
w Poznaniu zorganizowano
indywidualną wystawę por-
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DLA SZTUKI

sięgają najgłębiej…
Projekt „Kupuj z sercem”, którego hasłem jest MECON – Mecenat
Osób Niepełnosprawnych, wyrasta z przekonania, że jako społeczeństwo potrzebujemy artystów niepełnosprawnych. Dlaczego?
Po pierwsze z tego samego powodu, z jakiego w ogóle potrzebujemy sztuki i artystów. To esencja człowieczeństwa, wrażliwości, to
szansa poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens życia, o jego
wartość. Po drugie dlatego, że artyści niepełnosprawni sięgają często głębiej i dalej, i uczą otwarcia na drugiego człowieka. Po trzecie
dlatego, że wielu z nich tworzy Sztukę najwyższej próby, która potrzebuje promocji, potrzebuje możliwości dotarcia do szerokiego
kręgu odbiorców, dzięki czemu stanie się szansą na godziwe życie
jej twórców.
Projekt „Kupuj z sercem” jest doﬁnansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
tretów Lecha. Oprócz rysunku
Lech zajmuje się także tworzeniem komiksów. W 2009 roku
uczestniczył w ogólnopolskim
konkursie „Nasze Kreacje” we
Wrocławiu, gdzie zdobył II nagrodę.
Lech ze względu na stan

zdrowia ukończył tylko szkołę
podstawową, jednak jego zainteresowania są bardzo szerokie.
Słucha muzyki klasycznej, dużo
czyta, głównie poezję. Lech jest
osobą ciepłą, wrażliwą, pragnącą dobra dla wszystkich,
niezwykle koleżeńską. Na co

Autor wspaniałych obrazów Henryk Żarski dał też koncert gry
na organkach.

Z dzieciątkiem.

Mama z Anią.

Dzwonnik.

Na pomoście.

dzień uczestniczy w zajęciach
w Środowiskowym Domu Samopomocy „Zielone Centrum”
w Poznaniu od maja 2006 roku.
Oprócz obrazów wkrótce po-

jawi się w projekcie i na stronie
www.mecon.pl również twórczość pisarska – głównie poetycka – osób niepełnosprawnych. tm
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– Pani Poseł, nasza rozmowa ukaże się we wrześniowym
wydaniu „Filantropa Naszych
Czasów”. Była Pani ministrem
edukacji, powinnyśmy więc
rozmawiać o rozpoczynającym się właśnie nowym roku
szkolnym. Nie mogę jednak
powstrzymać się przed zadaniem pytania, czy prawdą jest,
że wystartuje Pani w tegorocznych wyborach na Prezydenta
Poznania?
– Od pół roku niezmiennie
powtarzam, że nie startuję w
wyborach samorządowych, a
w szczególności w wyborach
prezydenckich w Poznaniu. Jest
kilka powodów mojej decyzji.
Wymienię dwa najważniejsze:
bardzo krytycznie oceniam niewypełnianie do końca mandatu
i sięganie w trakcie kadencji po
inne zajęcia; po drugie, aby być
prezydentem Poznania, trzeba
mieć praktykę samorządową.
Ja nigdy nie pracowałam w samorządzie. Zwykła uczciwość
każe mi powiedzieć, że nie
mam przygotowania do pełnienia tej funkcji.
– Jaki, wobec tego, zdaniem
Pani, powinien być prezydent
naszego miasta?

WRZESIEŃ 2010

Służyć ludziom
Z KRYSTYNĄ ŁYBACKĄ – posłanką SLD VI kadencji rozmawia
EWELINA WĘGLEWSKA
– Jaki Poznań marzy się posłance Krystynie Łybackiej?
– Marzy mi się Poznań piękny, dynamicznie rozwijający się
i przyjazny ludziom.
– Przejdźmy teraz do tematyki bliskiej Pani sercu, czyli do oświaty. Jaki, zdaniem
Pani, będzie ten rozpoczynający się właśnie nowy rok
szkolny?

– Prezydent Poznania musi,
prócz umiejętności codziennego zarządzania, posiadać wizję
rozwoju miasta. Musi być wrażliwy na problemy mieszkańców
i służyć ludziom.

W Poznaniu już
jesień
„A

w górach już jesień” –
śpiewano kiedyś piosenkę. Dziś chciałabym zaśpiewać
„w Poznaniu już jesień”. Wrzesień, to zwykle koniec wakacji, dla uczniów początek roku
szkolnego, a dla wszystkich –
początek kalendarzowej jesieni. Dzień jest już krótszy, słońce mniej przygrzewa, ostatnie
astry zakwitają w ogrodach, a
babie lato oznajmia, że „przyszła” jesień. Żegnaj letnia przygodo i beztrosko. Wrócisz do
nas dopiero za rok…
Ale czy to ma być powodem,
abyśmy zamknęli się w czterech
ścianach swoich mieszkań? Stan
spoczynku, jesienno-zimowa hibernacja, niedźwiedzi sen? Nic
podobnego, nadal bądźmy aktywni! Jesienią nie brak przecież
pogodnych, ciepłych dni. Wyjdźmy na jesienny spacer. Żadna
inna pora roku nie obdarzy nas
tak bogatą paletą barw jak właśnie jesień. Urok lata jest niepowtarzaln. Ale tylko jesienią jest
tyle pięknych, kolorowych liści,

kasztanów spadających z drzew,
czerwonych korali jarzębiny.
Zmobilizujmy więc swoich
kolegów, przyjaciół, może sąsiadów i wspólnie ruszajmy na
jesienne szlaki. Wspólnie wybierzmy się na spacer do najbliższego parku albo na Cytadelę. Ci
zdrowi pomogą nam – niepełnosprawnym, ale zastanawiam
się, czy nasza pomoc nie będzie
większa? Przecież to właśnie
dzięki nam nasi towarzysze poznają tę inną stronę życia – świat
niepełnosprawnych. Przekonajmy ich, że jesteśmy tacy sami.
Nieraz tylko inaczej się poruszamy, inaczej mówimy, postrzegamy świat innymi zmysłami. Poza
tym nic nas nie różni; bo czy wózek inwalidzki, biała laska, kule,
aparat słuchowy, to taka wielka
bariera? Uzbierajmy wspólnie
bukiet z kolorowych, jesiennych
liści i trochę kasztanów, a potem
przypomnijmy sobie beztroskie
dzieciństwo, kiedy bawiliśmy się
kasztanowymi ludzikami.

EWELINA WĘGLEWSKA

– Nowy rok szkolny to drugi rok reformy programowej.
Oznacza to dla wielu rodziców
konieczność kupowania zupełnie nowych podręczników, co
stanowi w domowym budżecie
niemały wydatek. Właśnie kilka
dni temu wysłałam interpelację do Ministerstwa Edukacji z
pytaniem, jak Pani Minister zamierza pomóc Rodzicom przy
zakupie podręczników?
– A co nowy rok szkolny

przyniesie uczniom niepełnosprawnym?
– Problem poruszony powyżej
dotyczy także, a może głównie,
uczniów niepełnosprawnych,
zwłaszcza z dysfunkcjami
wzroku i słuchu.
– Czego życzy Pani nauczycielom i uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny?
– Wszystkim życzę radości w
codziennym, szkolnym życiu; nauczycielom sukcesów w nauczaniu, a uczniom w uczeniu się.
– A czego możemy życzyć
Pani?
– Proszę życzyć mi zdrowia
oraz powodzenia i sukcesów w
niesieniu pomocy ludziom.
– Życzę tego z całego serca
w imieniu własnym i naszych
czytelników. Dziękuję za rozmowę.

Potrzebny koordynator
projektu
S

towarzyszenie Na Rzecz
Rehabilitacji Niewidomych
i Słabowidzących w Poznaniu
szuka osoby, która byłaby koordynatorem projektu w Poradni oraz koordynowała pracę
dwóch podwykonawców.
Zależy nam na osobie z doświadczeniem w prowadzeniu
projektów,
przygotowywaniu
materiałów informacyjnych i
do sprawozdań, organizowaniu
szkoleń, zajęć warsztatowych

(tematy i wykładowców mamy,
chodzi o nabór uczestników,
sporządzanie list, przygotowywanie materiałów szkoleniowych itp.). Projekt będzie trwał
do końca grudnia 2011, ale jest
szansa, że zostanie przedłużony.
Jest więc możliwość dalszego
zatrudnienia. Proszę o kontakt
ze Stowarzyszeniem tel. 61-82005-12.

HANNA PRACHARCZYK
PRZEWODNICZĄCA STOWARZYSZENIA

DANUTA ŁAWNICZAK
POZNAŃ

Szmer serc
Szmer serc zawistnych przegonionych miłością,
Ból głów zadziwionych nie swoją wielkością,
Niepokój w oku – fałszywej duszy prawdziwe zwierciadło
I drgnienie sumień dopiero, gdy się wydało,
Że serce mam wielkie na dłoni
I iskry w nim szczere z adresem do ludzi.
Anioły pilnują przejrzystości toni
Niepoliczalnych mych uczynków studni.
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ W POBIEDZISKACH

towarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach
powstało w 1994 roku z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz ludzi,
którzy bezinteresownie angażują się w działania dobroczynne. Organizacja działa na rzecz
dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji, usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Przedszkola
„Wesołe Skrzaty” przy ulicy Różanej 4. W jej utworzeniu pomogli
mieszkańcy zaprzyjaźnionego
z Pobiedziskami holenderskiego miasta Haaren. Holendrzy
przekazali sprzęt rehabilitacyjny,
dzięki któremu od kilkunastu lat
prowadzone są zajęcia usprawniające.
– W 2009 roku z funduszy pozyskanych od Kompanii Piwowarskiej i środków z 1% zakupiliśmy dwa stoły rehabilitacyjne,
laptop i oprogramowanie do
prowadzenia zajęć logopedycznych. Zajęcia z rehabilitacji ruchowej oraz masaże odbywają
się trzy razy w tygodniu, zajęcia
z logopedii dwa razy. Wszystkie
usługi prowadzimy nieodpłatnie
– wyjaśnia prezes Małgorzata
Halber.
Ponadto od dwóch lat w Stowarzyszeniu funkcjonuje oddział
integracyjny, z którego korzystają, obok dzieci zdrowych, podopieczni w wieku przedszkolnym. Młodzi członkowie mają
także możliwość uczestnictwa w
zajęciach hipoterapeutycznych
realizowanych w Ośrodku Rehabilitacji w Pruszewcu i Ośrodku
prowadzonym przez Fundację
„Patria” w Skrzetuszewie. W tym
roku członkowie brali udział w
siedmiodniowych warsztatach
z ﬁzjoterapii, logopedii, hipoterapii, arteterapii i zajęciach z
psami. Stowarzyszenie aktywnie włącza się w działania
na rzecz społeczności, biorąc
udział w festynach, akcjach charytatywnych, spotkaniach okolicznościowych, wycieczkach i
półkoloniach. Wkładem w organizację półkolonii są fundusze,
jakie zostały pozyskane na loterii
fantowej podczas II Rodzinnego
Festynu Integracyjnego „Razem
niesiemy szczęście…”, zorga-

FOT. (2X) JANUSZ WOJDYŁO, MAŁGORZATA HALBER
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Kiedy śmieje się
dziecko…

Radość młodszych i starszych…
nizowanej dzięki hojności wielu darczyńców oraz wpłacone
jako darowizny przez gminnych
przedsiębiorców oraz przez radnego Andrzeja Zywerta.
Stowarzyszenie organizuje
również zajęcia edukacyjne;
warsztaty matematyczne oraz,
w wyniku współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy
Pobiedziska, zajęcia z biblioterapii.
– W ten sposób wspieramy
dzieci w wieku szkolnym, aby
mogły opanować wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin –
mówi Małgorzata Halber.
Od lutego 2009 do czerwca
2010 organizacja uczestniczyła w projekcie „Działamy razem – wielkopolskie instytucje
ekonomii społecznej na rzecz
porozumienia”, współﬁnansowanym przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było wsparcie potencjału
sektora ekonomii społecznej
poprzez podniesienie wiedzy i

umiejętności 30 osób z organizacji pozarządowych na terenie
województwa wielkopolskiego.
Działalność Stowarzyszenia to
także zajęcia arteterapeutyczne.
W okresie od marca do czerwca
przeprowadzili je członkowie
Koła Naukowego Arteterapii
Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Podsumowaniem zajęć pod hasłem „Kolor życia” był
wernisaż prac w Filii Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska w Biskupicach.
Niebawem wszyscy zainteresowani będą mogli podziwiać
talent artystyczny młodych
członków Stowarzyszenia na
realizowanych z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego VIII Wielkopolskich
Prezentacjach Rękodzieła Artystycznego Osób Niepełnosprawnych.
Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jest to niewątpliwie
wielki zaszczyt i duma. Towarzyszy im wówczas ogromna satys-

fakcja, poczucie samorealizacji,
a co za tym idzie – uśmiech, który jest przecież najważniejszy, bo
kiedy śmieje się dziecko – cieszy
się cały świat.

KAROLINA KASPRZAK

Podczas zbiórki.
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W WTZ W SWARZĘDZU
Karolina
K
Kasprzak
K

Dojrzałość
wiary
D

zień 27 czerwca był
nadzwyczajny i pełen
głębokich przeżyć dla podopiecznych i członków Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka w Swarzędzu. Po kilkumiesięcznych przygotowaniach grupa 14 osób przystąpiła bowiem do sakramentu
bierzmowania.
Do paraﬁi Matki Bożej Miłosierdzia przybył ksiądz biskup
Zdzisław Fortuniak, który udzielił kandydatom pieczęci Ducha
Świętego i celebrował mszę
świętą oraz wygłosił kazanie.
Uroczystość była zorganizowana przez kadrę, uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenia i ich rodziny.
Eucharystię urozmaicał śpiew
scholi z WTZ, a liturgię słowa
i modlitwę przeczytali jego
uczestnicy i członkowie rodzin
bierzmowanych.

PPOZNAŃ

Biskup Fortuniak mówił o
doniosłości współpracy paraﬁi
z osobami niepełnosprawnymi. Wyraża się w niej bowiem
umiejętność
dostrzeżenia
wielkiego potencjału duchowości, jaki spoczywa w każdym człowieku. Tu ksiądz biskup nawiązał do obecnych na
mszy pocztów sztandarowych,
w czym wyraził się szacunek
mieszkańców Swarzędza dla
Stowarzyszenia i ich troska
o najsłabszych. Pochwalił też
paraﬁalną inicjatywę pełnienia
służby ministranckiej przez
osoby niepełnosprawne. Zwracając się do rodziców osób
bierzmowanych mówił, że
chrzest, a zwłaszcza bierzmowanie, to momenty potwierdzające ufność i dojrzałość
wiary.
UCZESTNICY PRACOWNI
KOMPUTEROWEJ
WTZ W SWARZĘDZU

Ucz się bracie, ucz
U

cz się dziecko, ucz, bo
nauka to do potęgi klucz.
Wielokrotnie słyszałam to
od babci, gdy jako dziecko
przyjeżdżałam na wakacje do
dziadków.
Jednak nauka w szkole podstawowej, gimnazjum czy liceum nie ma nic wspólnego z
nauką w wieku starszym. W
Polsce jest obowiązek szkolny
i każdy, chce czy nie chce, do
szkoły chodzić musi i uczyć jakoś tam też.
Kiedy dawno skończyliśmy
naście lat, nikt nie zabrania
nam dalszego uczenia się, pogłębiania swojej wiedzy czy
rozwijania zainteresowań. W
wieku starszym naukę traktować możemy jako swojego rodzaju hobby, robimy to, co nas
interesuje i coś dla siebie.
Niepełnosprawni są w tej
szczęśliwej sytuacji, że PFRON
oferuje im doﬁnansowania, w
ramach których mogą podjąć
dalszą naukę – różnego rodzaju kursy, studia stacjonarne,
licencjackie, podyplomowe. W
zasadzie jedynym wymogiem,
jaki określa możliwość korzy-

stania ze środków PFRON-u,
jest posiadanie orzeczenia o
znacznym stopniu niepełnosprawności.
Uważam, że jest to doskonała forma dla wszystkich niepełnosprawnych, bo mogą nie
tylko podnosić swoją wiedzę
i kwaliﬁkacje, ale często nabyć nowe umiejętności, które
być może pozwolą im znaleźć
nowe zatrudnienie.
Nie bójmy się, po iluś tam
latach, ponownie wrócić do
szkolnej ławy i rozpocząć naukę. To naprawdę dobry sposób na rozwój swoich zainteresowań i wyjście z domowych
pieleszy, poznanie nowych
ludzi i nowych tematów. Nie
wolno skupiać się tylko na
sobie i swojej niepełnosprawności. Zamiast użalać się nad
sobą i biadolić, jaki to jestem
nieszczęśliwy, bo chory czy
niepełnosprawny, zapiszmy się
na interesujący nas kierunek
studiów czy kurs i realizujmy
swoje marzenia. Na to nigdy
nie jest za późno.

EWELINA WĘGLEWSKA

K

órnickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
powstało we wrześniu 2002
roku jako odpowiedź na potrzebę niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami,
ich rodzinom i opiekunom we
wszystkich dziedzinach życia.
Ta organizacja pozarządowa
służy także promocji idei wolontariatu. Skupia liczne grono
sympatyków z terenu powiatu
poznańskiego i województwa
wielkopolskiego.
Działalność „Klaudynki” to
przede wszystkim kompleksowe oddziaływania terapeutyczno-rehabilitacyjne. Prowadzone
są zajęcia integracyjne dla osób
dorosłych dwa razy w tygodniu
oraz sobotnie dla dzieci uczących się. W ramach działalności
stowarzyszenia realizowana jest
także rehabilitacja ruchowa i hipoterapia w Uczniowskim Klubie Jeździeckim w Mieczewie.
Nieodłącznym elementem pracy
Stowarzyszenia jest kalendarz
imprez. Członkowie mają możliwość aktywnego udziału w
organizowanych spotkaniach
okolicznościowych, festynach
rekreacyjnych, igrzyskach sportowych, piknikach, półkoloniach,
wycieczkach krajoznawczych,
turniejach i olimpiadach, a także
turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych.
– Bardzo cenimy sobie współpracę z organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka w Swarzędzu,
Goślińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Murowanej Goślinie,
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk” w

Dopiewcu i Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie w istotny sposób pomagają nam propagować i rozwijać ideę integracji
osób z niepełnosprawnościami
w społeczności lokalnej – podkreśla Aneta Szarzyńska, prezes
„Klaudynki”.
W 2007 roku Stowarzyszenie
uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Prócz działań
integracyjnych i wszechstronnej
rehabilitacji prowadzone jest
Centrum Wolontariatu, które zwraca uwagę na ważkość
bezinteresownego oferowania
wsparcia drugiemu człowiekowi.
Koncentrują się w nim uczniowie szkół średnich, studenci
uczelni wyższych i osoby, które
zakończyły edukację. Centrum
organizuje akcje i bale charytatywne – dochód z nich przeznaczany jest na cele statutowe
Stowarzyszenia.
Interesującą
inicjatywą jest „kramik różności”, gdzie podczas prezentacji
uczestnicy i wolontariusze oferują zainteresowanym szeroki
asortyment własnych wyrobów
oraz przedmiotów codziennego
użytku za symboliczną sumę.
– Celem Stowarzyszenia jest
utworzenie dziennej placówki
dla osób z niepełnosprawnościami z terenu naszej gminy. W
2007 roku wystąpiliśmy z inicjatywą utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, co
zostało poparte przez kórnicki
samorząd. Złożyliśmy wniosek
w tej sprawie w połowie 2008
roku do Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego – tłumaczy Anita Wachowiak, gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, jednak z braku środków ﬁnansowych utworzenie
ŚDS zostało przesunięte w bliżej
nie określoną przyszłość.
Poza omówionymi przedsięwzięciami Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną
i Ruchową „Klaudynka” realizuje
również bezpłatne szkolenia dla
wolontariuszy z zakresu umie-

Balik karnawałowy.
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Służyć pomocą
niepełnosprawnym

Wycieczka do Nowego ZOO w Poznaniu.
jętności poruszania się z osobą
na wózku inwalidzkim, autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej, szkolenia dla organizacji
pozarządowych, a także treningi
psychologiczne dla rodzin.
Działania „Klaudynki” wspierają ﬁnansowo liczni sponsorzy
– zarówno osoby prywatne jak i
przedstawiciele władz samorządowych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”, która znajduje się w
Domu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przy ul. 20 Października 69 (wejście od tyłu budynku)
bądź za pośrednictwem kontaktu telefonicznego: 507 052 822
lub poczty e-mail: klaudynka-info@tlen.pl oraz ze strony internetowej: www.klaudynka.org.pl.

Hipoterapia.

Sobotnie zajęcia.

Tegoroczny turnus w Dziwnówku.

Festyn integracyjny.
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Razem można
więcej

ielkopolski
Związek
Inwalidów
Narządu
Ruchu jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych skupiających osoby
z niepełnosprawnościami ﬁzycznymi, ich rodziny, przyjaciół, a także wszystkich
zainteresowanych integracją tej grupy społecznej. Powstał w grudniu 1983 roku.
Jednym z jego założycieli był
nieżyjący już Edward Niemczyk. WZINR zrzesza ponad
trzy tysiące członków skupionych w sześciu miastach:
Poznaniu, Owińskach, Środzie Wielkopolskiej, Śremie,
Wrześni i Gnieźnie. Każde z
kół prowadzi odrębną działalność.

Koło w Gnieźnie utworzone
zostało z inicjatywy społeczności lokalnej w 1993 roku.
Od trzynastu lat jego prezesem jest Bolesław Ciesielczyk, a wiceprezesem Danuta
Michalczak. Koło funkcjonuje
bardzo prężnie i z roku na rok
inicjatyw przybywa. Zarówno
członkowie jak i osoby zainteresowane mogą za symboliczną opłatą korzystać z ćwiczeń
ﬁzycznych w specjalnie wyposażonej dla tego celu sali
rehabilitacyjnej. Organizowane są liczne przedsięwzięcia
o charakterze kulturalno-rekreacyjnym: majówki, pikniki,
wycieczki, olimpiady, wyjazdy
integracyjne i spotkania okolicznościowe.

Konkurs plastyczny.
rzy dobrej pogodzie wspaniale bawili się uczestnicy
V Festynu Rekreacyjnego „Razem Możemy Więcej”, zorganizowanego przez Kórnickie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka” w tamtejszym Ośrodku
Sportu i Rekreacji 19 czerwca.
Prezes „Klaudynki” Anetta
Szarzyńska przywitała m.in.
gości ze Swarzędzkiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka z przewodniczącą Barbarą Kucharską i grupę Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
z prezesem Ewą Pomin. Festyn
wsparli ﬁnansowo: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu, Urząd Miejski w
Kórniku i ﬁrma Hansgrohe Sp.
z o.o. w Tarnowie Podgórnym.
W przygotowaniu festynu pomogli wolontariusze z Centrum
Wolontariatu „Klaudynki” i rodzice podopiecznych tej organizacji.
Imprezę prowadziły członkinie Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju Umysłowych Ścieżek „STRUŚ” ze Środy. Czas
wypełniły tańce, wykonywanie
papierowej pizzy, układanie
puzzli, konkurs plastyczny
„Moje wymarzone wakacje”,
malowanie twarzy, wizyta
sześciu terapeutycznych psów
rasy retriwer z Fundacji Kynoterapeutycznej SEKKRET GAI
w Luboniu, a także przejażdżki
bryczką i koń „Aborygen” z zaprzjaźnionego z „Klaudynką”

jeździeckiego Uczniowskiego
Klubu Sportowego w Mieczewie. Był poczęstunek i zabawa
dyskotekowa.

ROBERT WRZESIŃSKI

Terapeutyczny retriwer.

Koło
Wielkopolskiego
Związku Inwalidów Narządu
Ruchu, usytuowane w pierwszej stolicy państwa polskiego,
ma na swoim koncie bogaty
dorobek oraz liczne sukcesy.
Niewątpliwie do takich można zaliczyć przyznany w
2006 roku przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego medal za
zasługi w bezinteresownych
działaniach na rzecz drugiego
człowieka.

Przejażdżka bryczką.

– Jesteśmy otwarci na osoby potrzebujące wsparcia w
pokonywaniu trudności życiowych. Podczas koncertów charytatywnych i różnego rodzaju
spotkań prowadzimy loterie
fantowe, z których całkowity
dochód przeznaczany jest na
cele społeczne – mówi Bolesław Ciesielczyk.

Powstaje papierowa pizza.

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

P

Kolejną inicjatywą organizacji jest partnerstwo w projekcie „Integracja sposobem
na aktywność”, realizowanym
od listopada 2009 do grudnia
2010 roku przez Biuro Doradztwa Inwestycyjnego w
Bydgoszczy. Adresatami są
osoby z dysfunkcjami narzą-
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KOŁO WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU W GNIEŹNIE

Potrzebują siebie
nawzajem

Uroczystość 15-lecia Koła WZINR w Gnieźnie. Prezydent Gniezna
Jacek Kowalski wręcza Medal Milenijny
Zenonowi Michalczakowi.
W środku prezes Koła Bolesław Ciesielczyk.
du ruchu, w wieku produkcyjnym (od 18 do 64 roku życia), nieaktywne zawodowo, a
przez to zagrożone ubóstwem
i wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu 36 osób
z kół: Gniezno, Śrem i Środa
wzięło udział w bezpłatnym
szkoleniu. Celem było wprowadzenie adresatów na rynek
pracy oraz integracja zawodowo-społeczna w oparciu o
naukę obsługi sprzętu komputerowego, kurs języka angielskiego, blok zajęć z zakresu
autopromocji na rynku pracy, marketingu oraz rozwoju
kompetencji społecznych.
Koło
Wielkopolskiego
Związku Inwalidów Narządu
Ruchu w Gnieźnie uczestniczy
również w organizowanym
każdego roku przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan
Rekreacyjnym Turnieju Osób
Niepełnosprawnych.
Koło wspierają władze samorządowe: Prezydent Gniezna, Starostwo Powiatowe,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, poseł RP Tadeusz Tomaszewski oraz liczni
sponsorzy prywatni, między
innymi Kamila i Stanisław Sia-

W kolejce po losy loterii fantowej.
dak. Działalność koła to również wieloletnia współpraca z
Holendrami, a szczególnie z
Harrym Pettermannem, który
sprowadził z zagranicy wózki
elektryczne i sprzęt rehabilitacyjny. W siedzibie gnieźnieńskiego WZINR dla każdego
znajdzie się miejsce. Tu nikt
nie czuje się samotny.

Festynowe konkurencje były niełatwe…
Kibice
na spartakiadzie.

– Prowadzimy nie tylko
wszechstronną rehabilitację,
ale przede wszystkim wspólnie się integrujemy i bawimy,
spędzając wolny czas. Każdy
człowiek zawsze może przyjść
i porozmawiać, nasi członkowie odwiedzają w domach
chorych przyjaciół, pomagając
na miarę swoich możliwości.
Bo tak naprawdę wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem –
mówi Danuta Michalczak.
Osoby zainteresowane mogą
uzyskać bliższe informacje pod
adresem:
Wielkopolski Związek
Inwalidów Narządu Ruchu
ul. Sobieskiego 20
62 – 200 Gniezno
tel. (61) 424 22 04
w.z.i.n.r_gno@interia.pl

KAROLINA KASPRZAK
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inisterstwo Spraw Zagranicznych, działając w
imieniu Komisji Europejskiej,
ogłasza konkurs otwarty dla
organizacji pozarządowych.
Przedmiotem dotacji są projekty informacyjne i edukacyjne, skierowane bezpośrednio
do społeczności lokalnych
oraz wybranych grup społecznych i zawodowych na
szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.
Konkurs odnosi się do wybranych priorytetów informacyjnych, uzgodnionych na
2010 rok przez Radę, Komisję i
Parlament Europejski. Do tych
priorytetów należą: Traktat Lizboński w służbie obywateli,
działania w dziedzinie klimatu
i energii, wspieranie odnowy
gospodarczej i aktywizacja
nowych źródeł wzrostu, Europejski Rok Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym
2010. Przedmiotem dotacji są
projekty informacyjne i edukacyjne takie jak: konferencje,
debaty publiczne, spotkania
otwarte z ekspertami, semina-
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DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Konkurs MSZ
ria, wykłady; publikacje (broszury, ulotki,), serwisy internetowe, projekty o charakterze
informacyjnym i promocyjnym,
kampanie podnoszące świadomość społeczną połączone
z konkursami.
Zgodnie z zaleceniami pomysłodawców projekty powinny być zrealizowane od 1
stycznia 2011 roku do 16 maja
2011 roku. Pula środków ﬁnansowych przeznaczonych na
dotacje wynosi 200.000 euro.
Wymagany wkład własny oferenta wynosi 15 procent kosztów kwaliﬁkowanych realizacji
projektu. Minimalna wysokość
dotacji wynosi 1.500 euro, a
maksymalna 10.000 euro.
Konkurs obejmuje organizacje pozarządowe, spełniające
warunki określone w art. 3 ust.

2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz
podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 niniejszej ustawy. Każdy
z oferentów może złożyć tylko
jedną ofertę. Będą one analizowane i oceniane przez Komisję
Konkursową w oparciu o zgodność z określonymi wymogami
i interesem ogólnym.
Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze wzorem
określonym w regulaminie
konkursu i przesłane w czterech egzemplarzach pocztą
na adres: Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, Departament
Informacji Europejskiej, al.
J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa lub składane osobiście

bądź za pośrednictwem poczty
kurierskiej w godz. 9.00–12.00
i 12.30–15.30 na dziennik podawczy MSZ na wymieniony
adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z dopiskiem na
kopercie: „Konkurs dla organizacji pozarządowych – DIE
2010”.
Wstępna lista oferentów,
którzy zostali zakwaliﬁkowani
do otrzymania dotacji, będzie
opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych www.msz.gov.
pl 12 października 2010 roku, a
ostateczne wyniki pojawią się
na tej samej stronie 10 grudnia
2010 roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie MSZ. awa

P

olski Komitet Europejskiej
Sieci
Przeciwdziałania
Ubóstwu EAPN Polska, z okazji Europejskiego Roku Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym wpadł na pomysł
stworzenia księgi, na którą
złożą się świadectwa osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. .
Statystyczny ogląd biedy nie
przemawia do wyobraźni decydentów i członków społeczeństwa. Wydaje się konieczne,
aby pokazać dramat ubóstwa
z perspektywy życia jednostki,
osoby i jej rodziny. Celem konkursu jest udokumentowanie
życia w ubóstwie w Polsce w
2010 roku. Księga może otworzyć oczy wielu ludziom, dziennikarzom i politykom na realia
życia współobywateli. Może
pomóc w zmianie niesprawiedliwych i krzywdzących opinii
o ludziach, którzy doświadczają biedy, a poprzez to wspomóc
podejmowanie decyzji zmierzających do poprawy warunków i jakości życia tych, którzy
tego najbardziej potrzebują.
EAPN Polska zwraca się z
prośbą do wolontariuszy organizacji członkowskich oraz
innych organizacji zaangażowanych w pomoc osobom

doświadczającym ubóstwa i
wykluczenia do upowszechniania wiedzy o inicjatywie
powstania Księgi Pamiętników.
Pomysłodawcy proszą o udzielenie wsparcia osobom, które
zdecydują się na wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu, w
przygotowaniu przez nie tekstu
lub wypowiedzi w innej formie
(dostęp do komputera, przeprowadzenie wywiadów, nagranie
i zapisanie wypowiedzi itp.).
W przypadku prac pisemnych
objętość powinna wynosić nie
więcej niż 15 stron. Wypowiedzi można nadsyłać na piśmie,
może być to również zapis nagranych wypowiedzi.
Forma opracowania może
być dowolna: opowiadanie,
wspomnienie, opis wydarzenia.
Termin nadsyłania prac: do 30
września 2010 na adres eapn@
wrzos.org.pl lub Wspólnota
Robocza Związków Organizacji Socjalnych, ul. Nowy Świat
49, 00-042 Warszawa. Autorzy
otrzymają dyplomy podpisane
przez Polskich Ambasadorów
roku 2010, ministra Pracy i Polityki Społecznej, przewodniczącego PK EAPN i co najmniej jeden egzemplarz wydrukowanej
e-książki z pełną prezentacją
nadesłanych tekstów. awa

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Księga ubóstwa

„Wspólna Droga”
w Noc Świętojańską
S

towarzyszenie
Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” w Luboniu przygotowało przedstawienie związane z tradycjami
Nocy Świętojańskiej. Spektakl
wystawiono w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w
niedzielę 30 maja.
Wśród rodzin, przyjaciół, fundatorów i darczyńców Stowarzyszenia na widowni był przewodniczący Rady Miasta Lubonia
Ryszard Olszewski i dyrektor
SP nr 2 Teresa Zygmanowska.
Spotkanie z tej okazji prowadzili
szefowie „Wspólnej Drogi” Beata
Krystkowiak-Grycza i Ireneusz
Zygmanowski.
Aktorami widowiska były
dzieci, którymi „Wspólna Droga” się opiekuje, a powstało ono

pod opieką nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej nr 2, przy współudziale uczniów i absolwentów
tej szkoły, oraz pomocy Biblioteki
Miejskiej i państwa Garwackich
– instruktorów tańca. Spektakl
przypomniał prastare obrzędy
tradycyjnego święta ludowego,
znanego pod nazwą Sobótki.
Młodych aktorów nagrodzono
entuzjastycznymi brawami oraz
kwiatami i słodyczami. Kwiatami obdarowano też osoby
przygotowujące przedstawienie.
Teresa Zygmanowska otrzymała
podziękowania za projekt i reżyserię przedstawienia, natomiast
Anna Lachor, właścicielka salonu sukien ślubnych, za przygotowanie wspaniałych strojów
dla aktorów.

ROBERT WRZESIŃSKI
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INICJATYWA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SWARZĘDZU

Przeżyjmy to jeszcze raz…
O

środek Pomocy Społecznej i Miejsko-Gminny
Ośrodek Wsparcia w Swarzędzu, we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Swarzędz
oraz Swarzędzkim Centrum
Sportu i Rekreacji, zorganizowały dla seniorów z Poznania
i powiatu poznańskiego pełną
artystycznych wrażeń imprezę
integracyjną „Dawnych wspomnień czar”.
W niedzielę 22 sierpnia pod
sceną plenerową nad jeziorem
Swarzędzkim zgromadzili się
nie tylko seniorzy z Poznania i
powiatu poznańskiego, ale również z Gniezna, a nawet Szczecina. Uczestników dowoziły
autobusy udostępnione przez
Swarzędzkie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne „Transbus”.
Spotkanie poprowadził Bartosz Kuczyk – aktor Teatru

wą, kapela podwórkowa „Swoja Wiara” z Murowanej Gośliny
oraz gwiazdy estrady Halina
Kunicka i Jerzy Połomski. Seniorzy bawili się znakomicie
przy przebojach z dawnych lat
„To były piękne dni” czy „U cioci na imieninach”. Oklaskom i
owacjom nie było końca.

Na scenie artyści Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Muzycznego w Poznaniu. Publiczność przywitała burmistrz
Swarzędza Anna Tomicka. Na
scenie wystąpiła Swarzędzka
Orkiestra Dęta pod kierunkiem

Łukasza
Gowarzewskiego,
artyści Teatru Muzycznego w
Poznaniu z programem muzyczno-teatralnym „Szanujmy
wspomnienia” i galą operetko-

„Dawnych wspomnień czar”
to kolejna inicjatywa Ośrodka
Pomocy Społecznej i MiejskoGminnego Ośrodka Wsparcia
w Swarzędzu zapobiegająca izolacji osób starszych i
z problemami zdrowia psychicznego.
Przedsięwzięcie
sﬁnansował Urząd Miasta i
Gminy Swarzędz, a wspierali
medialnie „Filantrop Naszych
Czasów”, „Polska Głos Wielkopolski” i Swarzędzka Telewizja
Kablowa.

KAROLINA KASPRZAK

Prace plastyczne uczestników Miejsko-Gminnego Ośrodka
Wsparcia.

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK

Popisy zespołu dziewcząt ze Swarzędzkiej Orkiestry Dętej.

Swarzędzka Orkiestra Dęta.

To był niezapomniany dzień dla swarzędzkich seniorów.
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Podziel się
posiłkiem

– Kim są członkowie pana
zespołu i w jaki sposób
działania artystyczne wpływają na proces ich adaptacji
społecznej?

R

ozpoczęła się 8 edycja programu Podziel się
Posiłkiem, organizowana przez ﬁrmę Danone i Fundację Polsat oraz Partnera Strategicznego – Banki Żywności.
Ideą programu Podziel się Posiłkiem jest zarażanie ludzi chęcią i potrzebą bycia darczyńcą.
Wystarczą drobne gesty, by wywołać uśmiech na
twarzach dzieci. Każdy, kto chce pomóc niedożywionym dzieciom, może wziąć udział w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności Podziel się Posiłkiem –
Im więcej dasz, tym więcej masz... organizowanej

24 i 25 września przez Banki Żywności w około
2000 wybranych sklepów spożywczych na terenie
całej Polski. Jak co roku zbierana jest żywność z
długą datą ważności, czyli cukier, ryż, olej, dżemy
itp. Zbiórce w sklepach będzie towarzyszyła Internetowa Zbiórka Żywności organizowana za pośrednictwem strony www.bankizywnosci.pl.
Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności:
Niedożywienie jest jednym z największych nierozwiązanych problemów społecznych w Polsce i dotyczy aż 170 000 dzieci.
Małgorzata Żak, prezes Fundacji POLSAT:
Problem nieprawidłowego żywienia jest jednak
znacznie szerszy: duża część dzieci je tylko to, co
dostanie w szkole, a większość najmłodszych nie
odżywia się w prawidłowy sposób – je zbyt mało lub
ich dieta nie zawiera wszystkich niezbędnych składników.
Ty też możesz pomóc
Prosimy – podziel się posiłkiem

PAWEŁ GROCHOWSKI

Przez sztukę do zdrowia
W

ielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych (WIFOON) we
współpracy z Polskim Komitetem
Międzynarodowego
Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę i Polskim
Instytutem Ericksonowskim
realizuje intensywny kurs podyplomowy z arteterapii, w
terminie od sierpnia do grudnia 2010 roku.
W kursie udział biorą pracujący z osobami niepełnosprawnymi z trzech województw:
wielkopolskiego, lubuskiego i

kujawsko-pomorskiego. Program został zaakceptowany
przez Oddział Łódzki Sekcji Naukowej Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Uczestnicy
kursu otrzymają certyﬁkat
sygnowany przez Polski Instytut Ericksonowski. Kurs
jest współﬁnansowany przez
PFRON. Uczestników obowiązywały następujące warunki:
ukończenie studiów wyższych
uczelni artystycznych lub studiów medycznych, pielęgniarskich, psychologicznych albo
pedagogicznych. Musieli też

wyrazić zainteresowanie rehabilitacją osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz pracować
w organizacji działającej na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Kurs rozpoczął się w Poznaniu na przełomie sierpnia
i września treningiem interpersonalnym prowadzonym w
dwóch grupach. Trwać będzie
do grudnia tego roku. Bliższe
informacje w WIFON pod telefonem: (061) 649 74 66, biuro@
wifoon.pl

KAROLINA KASPRZAK

– W ramach Fundacji Krzewienia Kultury Osób Niepełnosprawnych działa zespół
orkiestrowy liczący około 30
osób, grupa taneczna licząca
50 osób i studio pantomimiczne, w skład którego wchodzi
około 20 osób. Zajęcia są integracyjne. Około 20 osób jest
pełnosprawnych, a 80 to osoby
z niepełnosprawnością. Tańczą z nimi, śpiewają, są także
członkami zespołu. Niewiele
jest osób z lekką niepełnosprawnością, czyli takich, które same mogą się ubierać, wykonać całkowicie samodzielnie
podstawowe czynności samoobsługowe, dotrzeć na zajęcia
bez opiekuna. Dlatego na próbach i koncertach towarzyszą
nam rodzice i opiekunowie.
Za pomocą pracy artystycznej
włączam ich do życia społecznego. Wyszukuję talenty, rozwijam je, publicznie prezentuję
światu i jednocześnie opisuję
naukowo. Edukacja i proces
adaptacji polega nie tylko na
wspólnych wyjściach do teatru
czy opery, ale także na aktywnym tworzeniu sztuki. Teatr,
taniec i muzyka uaktywniają
nie tylko społecznie, ale także
ruchowo i emocjonalnie. Zdarzają się osoby, które w ogóle
nie mówią, a jednak śpiewają.
– Jakie są kryteria przyjęcia do zespołu muzycznego?
– Mamy sekcję przygotowawczą, w której kandydat
adaptuje się, przygotowuje, poznaje pedagogów, ich wymogi i
ewentualnie włącza się do grupy. Niektóre osoby już po trzech
miesiącach fantastycznie funkcjonują. Wejście w coś, co lubią, co im się podoba i co chcą
robić powoduje, że taki proces
przebiega szybciej. Pracujemy z
doświadczoną kadrą, która jest
nastawiona na wyłuskiwanie
talentów i mocnych stron (pozytywów) uczestnika, a na tej
bazie starają się, aby uczestnik
otworzył się. Są też i tacy, którzy
pracują np. cały rok i nie robią
znacznych postępów. Wśród
osób niepełnosprawnych są zarówno osoby mające poczucie
rytmu, jak i takie, które tego poczucia nie posiadają. To jest dla
mnie kryterium bardzo ważne.
Ale wiem też, że na drodze
ćwiczeń rytmicznych osoby te
mogę przyuczać, wykształcać
w nich określone umiejętności
muzyczne. Jest kilka osób, które nie mają poczucia rytmu, ale
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Wielka lekcja pokory
Z dr. LESZKIEM PLOCHEM, muzykiem, terapeutą, założycielem i prezesem Fundacji
Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, twórcą i kierownikiem
m.in. Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWIACY” rozmawia AGATA BYRSKA
grają w orkiestrze. Są przy tym
tak szczęśliwe, że nawet nie
ma mowy o tym, aby je stamtąd ruszyć. Uczestniczenie w
próbach, gra na tamburynie czy
innym instrumencie, założenie
na koncert oﬁcjalnego uniformu i udział w nim jest dla nich
ogromnym wydarzeniem.

zwykłych barw. Ale intensywna praca w zespole wymaga
także podporządkowania się i
zmiany trybu życia. Bywa też,
że rodzice rezygnują, bo brakuje im wytrwałości i determinacji w działaniu.
– Dokumentalista Jacek
Bławut planuje nakręcić kolejny, po „Nienormalnych”,
ﬁlm z Pana udziałem. O
czym chcecie opowiedzieć?

– Jak osoby z niepełnosprawnością radzą sobie z
wysiłkiem, którego wymagają intensywne próby?
– Nie mam stałej grupy teatralnej w Teatrze N. Zapraszam zespoły z całej Polski. Jest
to szczególnie ważne dla osób
z małych miejscowości czy
wsi. Opłacamy im wyżywienie,
noclegi i przejazdy. Teatr N ma
funkcje przede wszystkim terapeutyczne. Początkowy etap
polega na wyszukiwaniu potencjałów artystycznych, nie
biorąc pod uwagę rodzaju niepełnosprawności, jąkania się
czy innych dolegliwości. Zależy nam, aby aktor się otworzył.
Są to spotkania, które mają
relaksować, oczyszczać, pobudzać i rozwijać. Reżyser ma
za zadanie odnaleźć w uczestnikach ukryte zdolności oraz
możliwości i wykorzystać je w
sztuce. Są to osoby, które częściej miewają gorsze momenty,
chwile załamania, lęki, które
musimy wspólnie przezwyciężać. Pracy nad sztuką towarzyszy zmiana negatywnego
myślenia, że „nie zostanę wyśmiany, że ja także mogę”. Bez
okresu, w którym artyści mogą
się otworzyć twórczo, wzajemnie poznać, zgubić lęki, zahamowania – nie ma mowy, aby
czegokolwiek dokonali.
– Czy w Pana zespole są
osoby, które ze względu na
określony rodzaj niepełnosprawności są szczególnie
uzdolnione artystycznie?
– Nie, najchętniej widzę u
siebie osoby z różnym przekrojem niepełnosprawności,
choćby, dlatego, że mają większą możliwość kapitalnego
uzupełniania się. Jest wśród
nas osoba z chorobą psychiczną, która wspaniale śpiewa
i interpretuje teksty. Jest niezastąpiona. Każda z osób na

swój sposób jest wyjątkowa.
Razem tworzą niepowtarzalną
i zarazem spójną całość.
– Jak często odbywają się
zajęcia?
– Grupa taneczna ma zajęcia
dwa razy w tygodniu, pozostałe raz w tygodniu. Są to długie próby, nawet do 4 godzin
dziennie. Czas tak szybko mija,
że zanim się rozegramy, zaczniemy coś nowego tworzyć,
już trzeba kończyć spotkanie.
Przed koncertami gramy 2-3
razy w tygodniu, czasem wyjeżdżamy pod Warszawę na
tak zwane warsztaty muzyczne i intensywnie przygotowujemy się do występów.
– Jaką rolę w działaniach
zespołu pełnią rodzice?
– Towarzyszą dziecku w
drodze na zajęcia, motywują i wspierają. Najbardziej
zaangażowanych
zabieram
w trasy koncertowe. Wielu z
nich nigdy nie przypuszczało, że zwiedzą tyle miejsc w
świecie. Kiedy urodziło im się
dziecko z niepełnosprawnością, byli przekonani, że będą
przykuci kajdanami, nie tylko
do niego, ale także do szpitala i lekarzy. Okazuje się, że
jeśli dziecko uczestniczy w
różnych rodzajach aktywności
artystycznej, to także rodzice,
mogą wiele doświadczyć, poznać ciekawych ludzi, także
innych rodziców, co też ich
bardzo wzbogaca. Wymieniają się informacjami, podczas
prób spędzają wspólnie czas,
zawiązują przyjaźnie. Otwiera
się przed nimi kurtyna, która
zmienia ich wewnętrzny, rodzinny świat, dodając mu nie-

– Jeszcze podczas pobytu
w Niemczech, gdzie prowadziłem orkiestrę złożoną z
osób z niepełnosprawnością,
zrodziła się idea uchwycenia
i pokazania niezwykłej psychologii muzyka dotkniętego
niepełnosprawnością. Zawsze
interesowało mnie, jak to się
dzieje, że jego świat muzyczny
jest tak barwny i piękny oraz
skąd bierze się u niego potrzeba czynnego uczestnictwa w
tworzeniu muzyki. Film będzie
próbą pokazania tego, co muzyk posiada indywidualnego
wewnątrz tak, aby odbiorca
mógł to uchwycić, docenić i
uwierzyć w niezwykłość tego
fenomenu. Chcę, aby pokazano
przykłady na pełen wachlarz
emocji towarzyszących procesowi twórczości muzycznej:
rozczarowanie, chwilowy ból,
trop poszukiwania, momenty zniechęcenia, fascynację,
cierpienie. Orkiestra złożona
z młodzieży i dorosłych będzie
liczyła 60 osób. Zaangażuję w
to nowych muzyków, którzy
dotąd nie brali jeszcze udziału
w naszych spotkaniach. Zależy mi, aby członkowie zespołu
czuli się swobodnie, akceptowali się i uznawali swoje
umiejętności muzyczne. Projekt zakłada sesje zdjęciowe w
plenerze, mamy już wybrane
miejsce nad morzem. Ci muzycy będą szukać inspiracji w
naturze, w szumie fal, korze
drzew, trawie, śpiewie ptaków.
Wywołane w ten sposób skojarzenia i emocje mają przekładać się na grę instrumentalną,
na własny świat muzyczny.
– Co Pana fascynuje w
pracy twórczej z osobami
niepełnosprawnymi?
Czy
różni się ona od pracy z pełnosprawnymi?

– Osoby niepełnosprawne
emanują niezwykłym magnetyzmem życia, co powoduje, że
mam przyjemność z nimi przebywać i pracować. W kontaktach z nimi, czy tego chcę czy
nie, rodzą się niezwykłe uczucia, od radości po zachwyt. Towarzyszy temu chęć pomocy,
współdziałania i tworzenia.
Osoby pełnosprawne, którym
dawno temu udzielałem na
przykład lekcji fortepianu, po
ustalonej godzinie zajęć składały nuty i wychodziły. Kontakt
z nimi miał bardzo formalny
charakter. Z osobami z niepełnosprawnością natomiast
jest zupełnie inaczej, oni są
niezwykle złaknieni bliskiego
kontaktu, nieustannie czują jego niedosyt. Po lekcjach
wiele czasu poświęcamy na
rozmowy, w trakcie, których
dowiaduję się także, że jestem
kochany – to jest słowo szczególnie często używane w ich
rozmowach ze mną. W ogóle
często i chętnie okazują uczucia. Jest to zawsze aktualna,
wielka, wzajemna lekcja pokory i wypracowywania daru
dawania w kontakcie z drugim
człowiekiem.

JĘDRZEJ CICHY
POZNAŃ

Iskra
układam
od początku
wszystko jest nowe
serce bije
normalnym rytmem
spokój cisza
gdzieś za mgiełką
jesteś ty
wolałbym
żebyś zniknęła
ale wbrew
wszystkiemu
jesteś
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EUROPEJSKIE ZAWODY W DECATHLONIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sportowcy z Kalisza
w Czechach
W

dniach od 21 do 24 lipca w
Tuchořicach, w Republice
Czeskiej, odbyły się jubileuszowe, 50 zawody w Decathlonie
IMF. W tym roku organizatorem
imprezy była organizacja Ustav
Socialni Péče w Tuchořycach.
W zawodach po raz kolejny
wzięli udział niepełnosprawni
sportowcy z Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych
„Miłosierdzie” w Kaliszu.
Poprzednio brali już oni
udział w Decathlonach w Sisak
w Chorwacji, Sopronie w Republice Węgierskiej, Odessie na
Ukrainie i w Gryﬁnie w Polsce.
Każdy wyjazd na zawody przynosił kolejne sukcesy, puchary
i medale, lecz przede wszystkim nowe kontakty i mnóstwo
wrażeń. Dziesięciobój IMF jest
imprezą mającą za zadanie
integrację i aktywizację osób
niepełnosprawnych ze sobą nawzajem i ze społeczeństwem.

W zawodach nie ma limitów
i dyskwaliﬁkacji, a zawodnicy
podejmują próby aż do prawidłowego wykonania konkurencji. Również osoby na wózkach

inwalidzkich mogą startować
w takich konkurencjach jak
skok w dal, czy wzwyż, bo
są one odpowiednio dostosowane do ich możliwości.
W tegorocznym dziesięcioboju
zawodnicy z Fundacji „Miłosierdzie” w Kaliszu startowali w
następujących konkurencjach:
bieg 60 i 200 metrów, skok w
dal i wzwyż, strzały na bramkę,
rzut piłeczką, rzuty do kosza,
golf, boccia i pchnięcie kulą.
W zawodach wystartowało
25 zespołów z siedmiu krajów:
Republiki Czeskiej, Ukrainy. Polski, Węgier, Chorwacji, Rumunii
i Austrii. Zarówno opiekunowie
jak i zawodnicy nawiązali wiele
nowych kontaktów i wymienili wzajemne doświadczenia w
propagowaniu sportu osób niepełnosprawnych. na

Seniorzy – na scenę
C

entrum Innowacji Społecznej SIC! zaprasza do
udziału w IV Festiwalu Twórczości Trzeciej Młodości, którego celem jest popularyzacja
aktywności twórczej poznańskich seniorów oraz ich integracja ze społecznością lokalną.
Prezentacje artystów będzie
można podziwiać w dniach 5 i

6 października w Piątkowskim
Centrum Kultury „Dąbrówka”
przy Osiedlu Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu. Podczas
dwudniowego festiwalu seniorzy prezentować będą poezję,
śpiew, muzykę, taniec, kabaret
i teatr. Przed publicznością wystąpią również chóry oraz zespoły wokalno-taneczne. Prezentacjom towarzyszyć będzie
wystawa prac plastycznych

uczestników Dziennych Domów Pomocy Społecznej i Klubów Seniora. Uwieńczeniem
spotkania będą wybory Miss i
Mistera Trzeciej Młodości.
Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje u koordynatora
projektu Moniki Zembrzyckiej
– (61) 852 16 43, mzembrzycka@sic.to www.sic.to

KAROLINA KASPRZAK

B

ułgaria i jej najsłynniejsze
kurorty: Słoneczny Brzeg i
Złote Piaski – były dla mieszkańców państw kultywujących
realny socjalizm odpowiednikiem francuskiego Lazurowego
Wybrzeża. Na bułgarską riwierę waliły więc tłumy Polaków,
Czechów, Węgrów i Rosjan.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin
i Przyjaciół ZAWSZE RAZEM”
zorganizowało tego lata wyprawę do Bułgarii, by sprawdzić, co
dziś zostało ze świetności tych
kurortów.
Meldujemy się więc w fajnym
hoteliku Złoty Róg w Złotych
Piaskach. Po zakwaterowaniu
wyruszamy na zwiedzanie kurortu. Legenda mówi, że kiedyś piraci ukryli w tym miejscu
wielki skarb, ale natura ukarała
ich za chciwość i zmieniła go w
złoty piasek.
Leżący około 30 kilometrów
na północ od Varny kurort oferuje morskie i słoneczne kąpiele
na wspaniałych plażach oblewanych ciepłym morzem. Piękna,
piaszczysta plaża, miejscami
dochodzi do 100 metrów szerokości i ciągnie się wybrzeżem
Morza Czarnego na prawie 4 kilometry, od strony lądu otacza ją
zaś piękny las, w którego cieniu
można schronić się przed palącym słońcem.
Plaża poszatkowana jest jednak na sektory należące do hoteli, gdzie trzeba płacić i za leżak, i za parasol. Dla tych, co nie
chcą płacić, pozostał wąski pas
plaży tuż przy brzegu. Tu można
rozłożyć ręczniczek i oddać się
błogiemu leniuchowaniu. Niestety, bliskość morza powoduję,
że już po kilku minutach nasze
ręczniczki są mokre, ale kto by
się przejmował takimi szczegółami.
Jest i słynna promenada, o
której z zachwytem opowiadali
dawni bywalcy perły bułgarskich uzdrowisk. Z dawnego jej
uroku zostało jednak niewiele.
Dziś jest ona zawalona do granic możliwości straganami z pamiątkami, kantorami, budkami i
knajpami. Środkiem promenady
suną ciuchcie z turystami potęgując tylko ogólny szum i rozgardiasz..
Mimo to Złote Piaski to atrakcyjna miejscowość turystyczna,
a jej kasyna, restauracje, stadniny, park wodny, place zabaw dla
dzieci, korty tenisowe, kręgielnie,
boiska do siatkówki, paintball i
rajdy safari, a dla zmęczonych
ﬁzyczną aktywnością turystów
malutkie puby i ekskluzywne restauracje oferują tak różnorodne
sposoby na spędzenie wolnego
czasu, że nie można nudzić się
ani chwili.
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Miejscowe biura podróży oferują wiele wspaniałych wycieczek. My również postanawiamy
skorzystać z tej oferty. Na pierwszy ogień bierzemy Nesebyr.
Jeszcze w Polsce mówiono
nam, że być w Bułgarii i nie widzieć Nesebyru, to tak, jak być
w Rzymie i nie zobaczyć papieża. Miasteczko leży pod Słonecznym Brzegiem, na wąskim
półwyspie połączonym z lądem
groblą. Dziś trudno już orzec, czy
przesmyk jest tworem natury,
czy człowieka.
Miasto założyli Trakowie 3000
lat temu pod nazwą Mesambria.
Przeważająca liczba zachowanych do dziś budynków w starym mieście pochodzi z XI-XIV
w., a prawie wszystkie świątynie
powstały w bułgarskim „malowniczym” stylu cerkiewnym – ze
ścianami podzielonymi przez
pilastry i lunety, o murach na-

światowego dziedzictwa kultury
UNESCO.
Charakterystyczne dla Nesebyru są wąskie uliczki wybrukowane kocimi łbami, malutkie
placyki,
dwukondygnacyjne
domy o kamiennych parterach,
drewnianych, nadwieszonych
nad ulicą piętrach i zewnętrznych klatkach schodowych,
kramy z pamiątkami, knajpki,
tawerny, a wszystko okraszone
kwiatowymi ogródkami i zebrane na niewielkiej powierzchni.
Miasteczko mimo niewiarygodnej liczby turystów ma swój
urok. Nam przeszkadzają trochę
wszędobylskie parasole, które
zasłaniają tylko część zabytków.
Na ciąg dalszy opowieści o
Bułgarii zapraszamy do kolejnego numeru Filantropa.

FOT. PAWEŁ GROCHOWSKI

„Zawsze Razem”
w Bułgarii

trzebowali aż tylu, ale że byli
bardzo bogaci, budowali je dla
prestiżu. Zachowało się pięć,
najstarszy z V wieku, najmłodszy z XIII. Zbudowane są z kamienia przeplatanego kolorową
cegłą, co daje przepiękny efekt.
Od 1983 zabytki kultury w mieście zostały wpisane na listę

przemiennie z kamienia i cegły, z
dodatkowymi zdobieniami ceramicznymi, dekoracyjnymi gzymsami arkadowymi. Wiele z nich
wygląda bardzo romantycznie

i mogłoby być wizytówką tego
uroczego, lecz zatłoczonego latem miasteczka.
W Nesebyrze było kiedyś 41
kościołów. Mieszkańcy nie po-

PAWEŁ GROCHOWSKI
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Ze Swobody
do Brukseli
W

lipcu zakończył się projekt Europejska Akademia
Sprawności, utworzony z inicjatywy Marka Siwca – posła
do Parlamentu Europejskiego z
Wielkopolski.
ył to cykl szkoleń, na zakończenie którego uczestnicy
odbyli podróż do Brukseli. Celem
wyjazdu był test sprawdzający
dla uczestników, przeprowadzony w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Absolwenci poznali
nie tylko budynek, ale przede
wszystkim wysłuchali wykładu
na temat pracy Europarlamentu.

Bednary
zapraszają B
S

towarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z Pobiedzisk realizuje
z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego – projekt
VIII Wielkopolskie Prezentacje
Rękodzieła Artystycznego Osób
Niepełnosprawnych pod hasłem
„Znasz swoje rękodzieło – poznaj nasze...”
Prezentacja odbędzie się w
dniach od 24 do 27 września w
Bednarach w gminie Pobiedziska jako impreza towarzysząca
AGRO-SHOW – wystawie organizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń
Rolniczych
Celem wystawy jest wypromowanie organizacji działających
na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz zaprezentowanie
twórczości osób niepełnosprawnych jak największej liczbie
mieszkańców
Wielkopolski,
kraju i zagranicy. Celem jest też
nawiązanie współpracy i partnerstwa między organizacjami.
Dodatkowych informacji na
temat imprezy udziela koordynator projektu Małgorzata Węgrzyn, telefon 607-399-211.

W trakcie wizyty zwiedzali
także miasto oraz Królewskie
Muzeum Armii i Historii Wojskowości. Część szkoleniowa
projektu Europejska Akademia
Sprawności odbyła się w Centrum Turystycznym w Żerkowie.
Uczestnikami Akademii były
osoby niepełnosprawne z całej Wielkopolski, w tym jeden z
pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w miejscowości
Swoboda Krystian Chrzanowski

MAGDALENA KRYTKOWSKA

Pierwszy z lewej Krystian
Chrzanowski, pracownik
Zakładu Aktywności
Zawodowej „Swoboda”.

PAWEŁ GROCHOWSKI
MAGDA
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

Polski teatr
Krzyż wzniesiony
na deskach polityki
Miał być symbolem
A znów przecina naród
Przedwczorajsi ludzie
Nie pogodzeni z dzisiaj
Przeżarci nienawiścią
Krzyczą coś
O kręgu dobra i zła
Chrystusa
tam nie ma
12.08.10.

Nie pisać do szuﬂady
O

kręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewidomych we współpracy z Klubem Twórczości „ŻAR” oraz
Kwartalnikiem Kulturalnym
„Sekrety ŻaRu” w Warszawie
ogłaszają X edycję Mazowieckiego Konkursu Małej Formy
Literackiej w kategorii poezji
i prozy (eseje, opowiadania,
wspomnienia).
Warunkiem
uczestnictwa
w konkursie jest dostarczenie
pracy literackiej organizatorom w terminie do 30 września
wraz z kserokopią orzeczenia

o stopniu niepełnosprawności.
Konkurs przeznaczony jest dla
osób z różnymi dysfunkcjami.
Chętni mogą nadsyłać autorskie dzieła w postaci wydruku komputerowego, w pięciu egzemplarzach, opatrzone
godłem wraz z dołączoną zamkniętą kopertą również opatrzoną pseudonimem twórcy,
zawierającą kartę zgłoszenia z
danymi uczestnika, numerem
telefonu kontaktowego oraz
krótką notą biograﬁczną. Mile
widziana płyta CD z utworami konkursowymi – również

opatrzona godłem. Nadsyłane
prace nie mogą przekraczać
5 stron prozy i (lub) 5 wierszy. Formularz zgłoszeniowy
dostępny jest na stronie internetowej: www.pzn-mazowsze.
org.pl/kultura/konkurs2010
Utwory należy przekazać
w nieprzekraczalnym terminie do 30 września na adres:
Okręg Mazowiecki Polskiego
Związku Niewidomych, Klub
Twórczości „ŻAR”, ul. Jasna
22, 00-054 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs literacki”.

KAROLINA KASPRZAK
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Ta nagroda to prestiż
i mobilizacja do pracy
Z ROMUALDEM SCHMIDTEM, prezesem Stowarzyszenia Sportowego
Inwalidów „START” w Poznaniu rozmawia ANNA WIERZBICKA

FOT. ARCHIWUM

– Stowarzyszenie otrzymało
nagrodę „Superlodołamacza”
za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. Spodziewał się
pan takiego wyróżnienia?
– Ta nagroda była dla nas
wielkim zaskoczeniem. Tym
bardziej, że nie znamy procedur
składania wniosków i nie orientujemy się w procedurach konkursowych. Jednak, gdy zostaliśmy zaproszeni na uroczystą
galę, przeczuwaliśmy niespodziankę. Okazało się, że organizatorzy dostrzegli nasze wysiłki
dla niepełnosprawnych. Działamy już od pięćdziesięciu lat, dlatego jestem przekonany, że udało
się nam wypracować odpowiednią pozycję i zaistnieć w świadomości społecznej. Oczywiście,
jest to efekt pracy wielu pokoleń.
Wierzę, że będziemy mogli kontynuować naszą działalność i ją
uatrakcyjniać. Współpracujemy
głównie z grupą studentów Akademii Wychowania Fizycznego,
którzy rozpoczęli pracę jako wolontariusze, a teraz są kierownikami obozów, realizują niektóre
projekty. Liczymy na ich zapał i
zaangażowanie.
– Stowarzyszenie ma mocną
pozycję i jest rozpoznawalne.
Jednak do prawidłowego funkcjonowania jest potrzebny silny
zespół. Czy może pan liczyć na
oddane osoby?
– Na szczęście takich osób
nie brakuje. Ale w pewnym fragmencie naszego funkcjonowania potrzebujemy stałych pracowników. Tym się różnimy od
innych organizacji, że w „STARCIE” para nie idzie w gwizdek.
Nie skupiamy się na jednorazowych festynach, spotkaniach,
tylko prowadzimy całoroczną,
mozolną działalność. Należą do
nich między innymi szkolenia w
dziewięciu sekcjach sportowych.
Realizujemy program aktywizacji zawodowej, zyskujący coraz
większą popularność w Polsce,
kursy prawa jazdy dla osób z
poważnymi dysfunkcjami. Prowadzimy także kursy instruktora
sportu, które uczestnikom pełnosprawnym i niepełnosprawnym
nadają uprawnienia państwowe
do wykonywania zawodu. A
więc prowadzenia zajęć ruchowych z osobami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi.
– Kapituła konkursowa dostrzegła i doceniła wysiłki pana
oraz stowarzyszenia „START”.
Czy to oznacza, że nagroda
zdopinguje do jeszcze lepszej
pracy, czy raczej ma wymiar
prestiżowy?
– I jedno, i drugie. Cieszymy się,
że ktoś dostrzegł nasze wysiłki i
starania. Zwłaszcza, że wśród
wszystkich naszych nagród i
wyróżnień „Superlodołamacz”
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należy do tych bardziej znaczących. Oczywiście, prestiż jest dla
nas bardzo ważny, bo potwierdza, że to, co robimy ma głęboki
sens. I ktoś to dostrzegł i docenił.
Nie zamierzamy poprzestać na
tym, co osiągnęliśmy, będziemy
działać z jeszcze większą energią i pomysłowością. Przed nami
jest jeszcze sporo do zrobienia.
Jestem przekonany, że biorąc
pod uwagę zaangażowanie
naszych pracowników, uda się
zrealizować wszystkie plany i
zamierzenia. Nauczyliśmy się
pokonywać przeszkody i wierzę,
że tym razem osiągniemy sukces. Zwłaszcza, że nie brakuje
nam determinacji, dobrych chęci
i zapału.
– Co jest najważniejsze w
pana pracy na rzecz osób niepełnosprawnych?
– Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednym zdaniem. Dla
mnie przede wszystkim liczą
się efekty. Tego, co otrzymują
uczestnicy wszystkich naszych
programów, nie da się przeliczyć
na złotówki. W tym sensie nasza
oferta przyczynia się do podniesienia jakości ich życia. Moim
zdaniem to jest najważniejszy
wymiar. Ogromne znaczenie ma
sport, który wyzwala wolę walki, a osiągane wyniki przekładają się na osiągnięcia życiowe.
Z obserwacji wynika, że niepełnosprawni sportowcy przekuwają swoje sukcesy w życiu
codziennym. Zakładają rodziny,

mają dzieci, prowadzą własne
ﬁrmy, wyjeżdżają za granicę. W
zasadzie ich życie nie różni się
od funkcjonowania pełnosprawnych. Dzięki temu stworzono
szeroką rehabilitację zdrowotną,
społeczną i psychologiczną. A to
składa się na podniesienie jakości życia.
– Jakie sukcesy są dla pana
szczególnie cenne?
– Najbardziej cieszę się, gdy
widzę, że osoba z niepełnosprawnością układa swoje życie
z wiarą i optymizmem. Nie boi
się przeciwności, potraﬁ stawić im czoło i je pokonywać. W
przypadku takich ludzi, szczególnie młodych, przejście po
wypadkach do normalności jest
bardzo trudne. Zwłaszcza, że w
pomoc nie angażuje się szpital, brakuje także odpowiednio
działającej sieci terapeutycznej.
Pomimo to jest wiele przykładów na to, że niepełnosprawni
odzyskują hart ducha i wolę
walki. Gdy porównuję obraz
środowiska niepełnosprawnych
sprzed trzydziestu lat i aktualny,
widać znaczącą różnicę. Z jednej strony wynika ona z postępu, a z drugiej z coraz wyższego
standardu życia. Przykładem jest
ośrodek WIELSPIN w Wągrowcu, gdzie przed laty stało kilka
baraków i domków. Przyjeżdżali
uczestnicy, spośród których kilku było właścicielami popularnych trabantów. Dzisiaj jest tam
piękny, spełniający oczekiwania

niepełnosprawnych
ośrodek,
do którego uczestnicy przyjeżdżają własnymi samochodami.
Jesteśmy dumni z tego, że nasze
stowarzyszenie ma wkład w
przywracanie niepełnosprawnym nadziei i mobilizowanie ich
do budowania życia zgodnego z
normami społecznymi.
– Co chciałby pan jeszcze
zrobić dla osób niepełnosprawnych ?
– Poza stałym programem
zajęć sportowo-rekreacyjnych
zaplanowalismy kilka projektów. Jednym z nich jest projekt
„Aktywny start, aktywne życie”.
Składa się on z dwuetapowych,
dwutygodniowych szkoleń dla
osób pozostających bez pracy. W pierwszej fazie są przede
wszystkim spotkania z psychologami, doradcami zawodowymi. Podczas ich trwania uczestnicy dowiadują się, jak można
znaleźć pracę, jak ją doskonalić,
jakie przysługują im prawa. A
więc zdobywają podstawowy
zasób wiadomości, pozwalający
poruszać się w sferach życia publicznego. Po przerwie jest dwutygodniowy kurs, a jego uczestnicy podzieleni na trzy grupy.
Pierwsza grupa obejmuje naukę
prawa jazdy, druga to kurs komputerowy, a trzecia instruktora
sportu. Kolejny projekt ma za
zadanie wspieranie działań wokół naszych sekcji sportowych.
Będziemy mogli propagować
boccię nie tylko na terenie Wielkopolski, ale w różnych rejonach
Polski. Boccia jest dyscypliną
paraolimpijską, a także sprawdza się jako gra integracyjna.
Opiera się na prostych zasadach, nie stawia graczom żadnych ograniczeń wiekowych lub
sprawnościowych, nie wymaga
drogiego sprzętu ani nawet sal
sportowych. Posiada nieskończenie wiele rozwiązań taktycznych. W boccię można grać
niemal w każdych warunkach i
z powodzeniem wykorzystać ją
w czasie różnorodnych zajęć o
charakterze rekreacyjno-sportowym, na lekcjach wychowania
ﬁzycznego, zajęciach pozalekcyjnych, festynach, obozach i
koloniach, a także w działaniach
terapeutycznych.
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PROJEKT „ŚWIETLICA W ŚWIECIE CISZY”

Decoupage
– piękno rzeczy
FOT. ARCHIWUM

D

Przez
tolerancję
do integracji

K

oło Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej TPD w
Środzie Wielkopolskiej realizuje działania zmierzające
ku integracji społecznej osób
z
niepełnosprawnościami,
kształtujące postawy akceptacji i tolerancji, przełamujące bariery społeczne. Jednym
z takich działań średzkiego TPD jest doroczny festyn
„Przez tolerancję do integracji” w Zaniemyślu.
– W tym roku jest to już szósta edycja festynu „Przez tolerancję do integracji” – mówi
jego inicjator i pomysłodawca Mirosław Piątkowski. – 11
września w Zaniemyskim Amﬁteatrze wystąpią reprezentanci zespołu „Dzieci Papy” z
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach, Marek Siwek z
zespołu „Lombard”, Średzka
Orkiestra Akordeonowa oraz
laureaci Międzynarodowego
Festiwalu
Wokalno-Instrumentalnego Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Środzie
Wielkopolskiej. Prócz występów artystycznych planowane
są również konkurencje sportowo-rekreacyjne, atrakcyjne
zajęcia dla dzieci, pokazy Straży Pożarnej i przejażdżki „western-bryczką”.

KAROLINA KASPRZAK

ecoupage to nazwa techniki ozdabiania przedmiotów polegająca na przyklejaniu na odpowiednio
spreparowaną
powierzchnię (praktycznie każda powierzchnia: drewno, metal,
szkło, tkanina, plastik, ceramika) wzoru wyciętego z
papieru lub serwetki papierowej.
Historia techniki serwetkowej sięga XII wieku odległych
od Polski Chin, gdzie zwykli
mieszkańcy tworzyli papierowe wycinanki i ozdabiali nimi
przedmioty codziennego użytku. Orientalnie zdobione szkatułki, puzderka oraz meble
stały się bardzo atrakcyjne dla
ówczesnych Europejczyków.
Dzięki temu w dzisiejszych
czasach możemy zapoznać
się z tą formą zdobnictwa.
Również podopieczni Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Zwiąku Głuchych mogli poczuć się jak na dworze
Ludwika XV, na którym kobiety traktowały decoupage jako
formę towarzyskiego spotkania podczas pracy techniką
serwetkową.
Czwartkowe przedpołudnia
nasi podopieczni spędzają na
ozdabianiu drewnianych szkatułek, puzderek, a także wieszaków i innych przedmiotów

w ramach realizacji projektu
„Świetlica w świecie ciszy”,
ﬁnansowanego ze środków
Urzędu Miasta Poznania.
Podczas pierwszego spotkania niesłyszący mogli poznać krótką historię zdobienia

serwetkowego, a następnie zabrać się do pracy. W pierwszej
chwili nowo poznana metoda
wydawała się bardzo trudna
i skomplikowana, jednak po
szczegółowym wytłumaczeniu nie sprawiła większych
problemów. Na kolejnych spotkaniach podopieczni bardzo
dobrze wiedzieli i pamiętali,
co należy zrobić, aby powstały prawdziwe dzieła sztuki i
sami chętnie zabierali się do
zajęć. Prace, które powstały
na warsztatach, można podziwiać w siedzibie naszego
Związku, a są to między innymi: deseczki, szkatułki, wieszaki ozdobne z inicjałami,
podkładki korkowe, jak również biżuteria.
Na zakończenie wszystkim
wytrwałym warsztatowiczom
wręczono pamiątkowe dyplomy.

MARTA MRÓZ
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W

tym roku, we wrześniu, po raz kolejny
będziemy obchodzić Dzień
Solidarności z Chorymi na
schizofrenię. Ty przez kilka lat pracowałeś z takim
osobami, prowadząc swego
rodzaju aktorskie warsztaty
terapeutyczne dla osób dotkniętych schizofrenią. Jak
postrzegasz takich ludzi?
– Normalnie. To tacy sami
ludzie, jak inni. Mają swoje
problemy, tak jak wszyscy
i dodatkowo borykają się z
chorobą, która raz jest bardziej, a raz mnie nasilona.

Ile dasz,
tyle dostaniesz
Z ANDRZEJEM LAJBORKIEM, aktorem Teatru Nowego w Poznaniu
rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA
podjazd ułożony ze zwykłych
desek.

– Jak uczestnicy waszych
spotkań patrzyli na Ciebie?
Czy były jakieś lęki, obawy…
– Myślę, że zawsze, gdy zaczyna się systematyczne spotykanie z kimś, są jakieś lęki
i obawy. Dotyczy to wszystkich, zarówno zdrowych jak i
chorych. Zapewne były takie
same obawy wśród tych, którzy mieli się ze mną spotkać,
jak i u mnie. Ja założyłem sobie, po co te spotkania mają
się odbywać i starałem się te
założenia realizować.
– Z bardzo dobrym efektem zresztą.
– Nie mnie to oceniać, ale
wydaje mi się, że efekty w
niektórych przypadkach były
o wiele lepsze, niż mogłem
się spodziewać.
– Może nawet lepsze, niż
tradycyjne środki farmakologiczne.
– Większość chorych nie
może odrzucić całkowicie takich środków. Moje działania
miały tylko wspomóc tradycyjne leczenie i to chyba się
udało.
– Czy spotkania z Tobą
mogły zmniejszyć ilość
przyjmowanych leków?
– Myślę, że tak.
– Schizofrenia, jak i większość chorób psychicznych,
powstaje w naszym naszym
mózgu. Emocje, które wyzwalałeś w tych młodych
ludziach, były tak duże, że
pozwalały wyzwolić swoiste samoleczenie.
– Mnie też tak się wydaje.
– Mimo że żyjemy w XXI
wieku, nasza wiedza na temat schizofrenii i tego typu
chorób jest nadal bardzo
mała.
– Myślę, że jest coraz
większa, ale wciąż wysoce
niewystarczająca.
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– Masz doświadczenie w
pracy z osobami dotkniętymi schizofrenią. Czy twoim
zdaniem należy bać się takich ludzi?
– Absolutnie nie. Myślę, że
rzeczą o wiele gorszą, poważniejszą jest stygmatyzowanie tych osób, odsuwanie
się od nich, odbieranie im jakiejkolwiek szans na porozumiewanie się ze światem.

– Jak postrzegasz postawy
ludzi zdrowych wobec chorych? Czy coś się zmienia
na lepsze?
– Powodów do optymizmu raczej brak. Spójrzmy
na teren ci najbliższy, czyli problemy osób mających
kłopoty z poruszaniem się.
Polska do tej pory nie ratyﬁkowała stosownych porozumień międzynarodowych
odnośnie likwidacji progów
architektonicznych. Zobacz,
na przykład w naszym ukochanym Poznaniu, jak często
potykamy się o te progi. Kilka lat temu robiono remont
Kaponiery i z jakim efektem?
Wszyscy poruszający się na
wózkach inwalidzkich nadal
jeżdżą jezdnią, bo pod rondem nie ma odpowiedniej
windy i jest ono całkowicie
niedostępne dla wózkowiczów. Jest pewien symbol
tego o czym w tej chwili
mówimy, mam tu na myśli
mównicę w Sejmie. Ona została przebudowana, ale nie
pod kątem osób na wózkach
inwalidzkich. Nie mogą po
prostu dojechać do mównicy,
aby zabrać głos. I chociażby
ostatnie wybory. Większość
punktów wyborczych usytuowana jest w szkołach, ale
które z nich były przystosowane dla potrzeb niepełnosprawnych wyborców? Można policzyć na palcach. A
przecież często wystarczyłby

– Czyli nie bać się, nie
izolować i nie odsuwać się
od nich?
– Ten problem dotyczy
nie tylko ludzi chorych na
schizofrenię, ale wszystkich
chorujących i wszystkich
niepełnosprawnych. Problem
ma dwa aspekty, po pierwsze, ludzie chorzy i niepełnosprawni nie powinni sami
siebie traktować jako straceńców, ludzi odrzuconych,
a po drugie, społeczeństwo
też musi niepełnosprawnych
traktować normalnie. Stosunek do ludzi chorych i niepełnosprawnych jest miarą
dojrzałości społeczeństwa.
Takie bycie razem jest absolutnie obowiązkowe.
– A Twoim zdaniem, ile
czasu jeszcze potrzebujemy, aby te problemy w końcu zaczęły być czymś normalnym?
– Nie wiem. W Polsce nie
ma odpowiedniej edukacji na
ten temat. Szkoła na pewno
tego nie nauczy, pozostaje
więc rodzina i środowisko.
Nie może być mowy o jakiejkolwiek segregacji na tych
zdrowych i tych drugich.
Wszędzie na świecie miejsce
dla osoby niepełnosprawnej
– na koncertach, festiwalach,
meczach – jest świętością,
podobnie miejsca na parkingu. U nas też zaczyna się to
powoli zmieniać.
– Ciągle mam wrażenie,
że niepełnosprawni czę-

sto sami boją się wyjść do
środowiska. Wychodzą z
założenia, że skoro jestem
niepełnosprawny, to już
wszystko się dla mnie zamknęło.
– Masz rację. Te osoby boją
się normalności.
– Ale jak to zmienić? Miałeś przecież kontakt z osobami niepełnosprawnymi.
– Musi się to zmienić w
obydwie strony. Społeczeństwa wobec tych osób i niepełnosprawnych wobec społeczeństwa. Niepełnosprawni
nie mogą żyć w zamkniętym
świecie, eliminując kontakty
ze społeczeństwem, a społeczeństwo musi się otworzyć
na tę grupę ludzi. Zawsze byłem wyznawcą zasady, że ile
dasz, tyle dostaniesz. Jeżeli
osoba chora czy niepełnosprawna nie będzie chciała
nic dać społeczeństwu, to też
nic nie otrzyma w zamian i
odwrotnie. Będzie to co najwyżej jakiś rodzaj jałmużny.
– Czyli Twoim zdaniem
jest możliwa normalność i
wzajemne przenikanie się
środowiska osób zdrowych
i niepełnosprawnych.
– Nigdy nie miałem co do
tego wątpliwości.
– Dla mnie schizofrenia
jest taką samą niepełnosprawnością, jak inne. Jakie
rady dałbyś dotkniętym tą
chorobą przez los?
– Uważam, że należy maksymalnie uczestniczyć, na
tyle, na ile pozwala na to
nasza dysfunkcja, w życiu i
rzeczywistości. Nie bać się
świata i nie bać się działać.
Nie wolno wyłączać się z życia. Podstawową sprawą jest,
aby nie robić z siebie większego niepełnosprawnego,
niż się nim jest w rzeczywistości.
– To mądre rady. Dziękuję
za rozmowę.
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Piszę w sprawie moich rodziców, a szczególnie ojca. Ma
63 lata i od ośmiu lat porusza
się na wózku. Stracił obie nogi
w wyniku amputacji będącej
następstwem powikłań cukrzycowych. Wraz z moją mamą
mieszka na Jeżycach, w starym
budownictwie, na drugim piętrze. Każde wyjście poza mieszkanie wiąże się z kłopotliwym
znoszeniem ojca po stromych
schodach.
Od kilku lat nie mieszkam
z rodzicami, więc zrozumiałe
jest, że opuszczenie domu jest
dla taty problemem. Moi rodzice mieszkają w mieszkaniu komunalnym, ja z żoną spłacam
kredyt za kawalerkę, w której
mieszkamy, a starszy brat spłaca swoje mieszkanie. Dlatego
moich rodziców, nawet przy
naszym wsparciu, nie stać na
mieszkanie własnościowe.
Ojciec starał się kilka lat
temu o mieszkanie z zasobów
miejskich, dostosowane do
potrzeb osoby niepełnosprawnej. Pierwsze zaproponowane
mieszkanie zlokalizowane jest
przy ulicy Niecałej i prowaProszę o informację, w jaki
sposób otrzymać mieszkanie
kwaterunkowe lub socjalne dla
małżeństwa z trojgiem dzieci
w wieku jedenaście, szesnaście i dziewiętnaście lat. Głową
rodziny jest ojciec dotknięty
stwardnieniem rozsianym postępującym, na wózku inwalidzkim, otrzymujący rentę w
wysokości 800 złotych. Zajmuje się nim nie pracująca żona,
która z pomocą szesnastoletniego syna Łukasza znosi go
na dwór po stromych schodach
z drugiego piętra, na którym
mieszkają. Sama już nie przesadzi męża nawet z łóżka na
wózek. Czy jest to możliwe, aby
tacy ludzie nie mieli prawa do
pierwszeństwa w otrzymaniu
mieszkania stosownego do tej
strasznej choroby? Ma ono powierzchnię 40 metrów kwadratowych w centrum Poznania (w
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dzą do niego schody jeszcze
wyższe niż w budynku, w którym rodzice mieszkają od lat
siedemdziesiątych. Więc tata
podziękował, prosząc o dalsze
poszukiwanie. Kolejne mieszkanie zaproponowane przez
miasto mieści się przy ulicy
Nadolni, ale traﬁło do innej rodziny.

albo w bloku z windą oraz z
podjazdami dla wózków inwalidzkich) z zasobów komunalnych. Czy mogę prosić o
radę, jak pozyskać mieszkanie
odpowiednie moich niepełnosprawnych rodziców?

Moi rodzice są więc już zniechęceni, dlatego piszę do państwa osobiście. W międzyczasie
przystosowaliśmy mieszkanie
rodziców dla potrzeb taty domowym sposobem. Założyliśmy w ubikacji poręcze umożliwiające korzystanie z wc oraz
wymontowaliśmy część drzwi,
żeby tata mógł swobodnie
przejeżdżać. Mieszkanie ogrzewane jest piecami węglowymi,
więc zimą z bratem przynosimy z piwnicy wiadra z węglem, a rodzice radzą sobie z
ogrzewaniem. Moja mama ma
problemy z poruszaniem się.
Chciałbym dowiedzieć się, czy
moi rodzice mogą nadal starać się o przydział mieszkania
przystosowanego dla osoby
niepełnosprawnej (na parterze

KSAWERY S.

dwóch pokojach mieszka pięć
osób). Lokal ten wynajmują w
sektorze prywatnym, płacąc
800 złotych czynszu.
Mieszkam we Francji i zostałam przez tę rodzinę zaproszona. Jej ból wyczuwa się już na
progu. Twarze dzieci, mimo że
podczas wakacji, były smutne.
W oczach widziałam trwogę
o przyszłość. Były grzeczne,
zrównoważone, lecz jakże obciążone sytuacją w domu. Jest
to rodzina piękna i bez wad,
która z godnością znosi swój
ból. Sama jestem osobą niepełnosprawną i pomagam innym,
lecz to, co zobaczyłam w tej
rodzinie, przejęło mnie do głębi. Kobieta, która w XXI wieku z szesnastoletnim synem
znosi męża powalonego przez
chorobę z dwóch pięter po
krętych, wysokich schodach?
Utrzymanie higieny i toalety

Z poważaniem
O pomoc poprosiliśmy
Magdalenę Gościńską, rzecznika prasowego Zakładu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Oto jej odpowiedź:
Z uwagą przeczytałam list
Pana Ksawerego. Mam nadzieję, że uda nam się pomóc
jego rodzicom. Działalność
uruchomionego w zeszłym
roku w ZKZL Biura Zamiany
Mieszkań ma miedzy innymi
za zadanie właśnie pomoc
osobom, dla których przeprowadzka do innego mieszkania jest jedynym wyjściem
z sytuacji w jakiej – nie z własnej winy – się znaleźli. Rodzinna tragedia, choroba, czy
utrata pracy zmuszają nierzadko naszych najemców do
chorego jest ogromnym problemem, ponieważ nie mieści się
z wózkiem w maleńkiej łazience. Wąskie przejścia i wysokie
progi uniemożliwiają przejazd
z jednego pomieszczenia do
drugiego. Jak uczące się dzieci
mogą mieć swój kąt i prywatność na czterdziestu metrach
kwadratowych z ciężko chorym
tatusiem?
I on też ze swoją chorobą nie
ma własnego kąta. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, męczy się
ﬁzycznie i psychicznie, że taki
los spotkał jego i jego rodzinę.
Żona jest zdezorientowana i
zrezygnowana, bo wielokrotnie dano jej odczuć obojętność
i niechęć.
Jak im pomóc?

ELŻBIETA JOBKE

podjęcia decyzji o zamianie
mieszkania. Zadaniem Biura
jest znalezienie lokum, które
spełni ich oczekiwania, będąc
jednocześnie dostosowane
do ich potrzeb i możliwości
ﬁnansowych. Nie ukrywam,
że mieszkań dostosowanych
do potrzeb osób poruszających się na wózkach nie
ma w zasobie komunalnym
zbyt wiele. Mieszczą się one
głównie w nowobudowanych
budynkach, a tych – jak wiadomo – jest, niestety, zbyt
mało w stosunku do potrzeb.
Zapewniam jednak, że zrobimy wszystko, by znaleźć
dla rodziców Pana Ksawerego taki lokal, który ułatwi im
codzienne życie. Konieczne
będzie złożenie pisemnego
zgłoszenia lokalu do zamiany (druk dostępny jest w naszej siedzibie przy ul. Matejki
57 oraz na stronie internetowej www.zkzl.poznan.pl.).
Zachęcam do kontaktu z
Biurem Zamiany Mieszkań.
Tutaj uzyskacie Państwo odpowiedź na każde pytanie
związane z procedurą zamiany dotychczas zajmowanego „M”. Nie jest problemem,
by pracownik naszego Biura
umówił się z rodzicami Pana
Ksawerego i wraz z drukiem
wniosku pojawił się u nich w
domu. Prosimy telefon 0618694-926.

MAGDALENA GOŚCIŃSKA
ZARZĄD KOMUNALNYCH
ZASOBÓW LOKALOWYCH
TEL. 061-8694-841, 602-47-37-80

Odpowiedź:
O pomoc mieszkaniową
można starać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Urzędu Miasta
Poznania. Wnioski o przydział
lokalu socjalnego przyjmowane są każdego roku do końca
czerwca. Lista osób, które spełniają kryteria (m.in. dochodowe) i w pierwszej kolejności
mogą liczyć na otrzymanie socjalnego „M”, ogłaszana jest w
grudniu. Jednak zgodnie z nowymi zapisami uchwały rady
Miasta Poznania, w szczególnych przypadkach prezydent
może podjąć decyzję o przydziale z pominięciem tej procedury i w ciągu roku dopisać
do listy daną osobę.

MAGDALENA GOŚCIŃSKA
ZARZĄD KOMUNALNYCH
ZASOBÓW LOKALOWYCH
TEL: 061-8694-841, 602-47-37-80
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BADANIE
NATĘŻENIA RUCHU
DROGOWEGO
Niepełnosprawni pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda” w Swobodzie
koło Kalisza otrzymali niecodzienne zlecenie. Już dwa razy
w ciągu ostatniego półrocza
brali udział w ogólnopolskiej
akcji badania natężenia ruchu
drogowego. Badania te polegały na skrupulatnym liczeniu
przejeżdżających drogami powiatu kaliskiego pojazdów.
Każdy pojazd musiał być
sklasyﬁkowany i zaliczony do
właściwej grupy: osobowych,
dostawczych według tonażu,
ciężarowych lub specjalnych –
i zaznaczony na odpowiednim
formularzu. Liczono również
przejeżdżające pojazdy jednośladowe: motocykle i rowery. Praca wymagała nie tylko
znajomości typu pojazdów, ale
również koncentracji i podzielności uwagi. W kilku punktach
powiatu dwu lub trzyosobowe
grupy pracowników bacznie
obserwowały drogi i dokonywały zapisów.
Zdaniem zleceniodawców
usługa została wykonana dobrze, a niepełnosprawni pracownicy kolejny raz wykazali
się precyzją i odpowiedzialnością, co potwierdza opinię, że
w niczym nie ustępują umiejętnościami i dyscypliną osobom sprawnym.

URZĄDZANIE
BOISKA
SPORTOWEGO
Urządzanie boiska sportowego dla mieszkańców gminy
Lisków to nie bagatelka. Prace
wymagają wielu starań i wysiłku. Najpierw trzeba pozbyć się
starej murawy, założyć nową,
tą z kolei staranne pielęgnować: nawadniać i regularnie
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Z PRAC ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „SWOBODA”

Aktywność
nie tylko w nazwie
przeszli już kilka szkoleń na
przykład w sztuce układania
bukietów, wykonywania stroików, szczepienia roślin, ostatnio z zakresu obsługi klienta.
Te umiejętności przydatne są
nie tylko w wykonywanym zawodzie.

ODPOCZYNEK
I ZABAWA

Urządzanie boiska dało nam niemałą satysfakcję.
kosić. Wymiany potrzebowało
też ogrodzenie, należało więc
wykopać stare słupki, osadzić
nowe i założyć nową siatkę.
Prace to niełatwe, szczególnie
przy zmiennej tegorocznej aurze, kiedy to deszcz na zmianę
z upałami wymuszają stosowanie dodatkowych zabiegów.
Efekty jednak są widoczne,
nie tylko dla pracujących tam
osób, ale i dla mieszkańców
gminy. Wykonanie tak dużego
zlecenia daje satysfakcję. Tym
bardziej, że ulice i klomby Liskowa są ukwiecone wyhodowanymi w ZAZ roślinami.

UPRAWA ROŚLIN
I URZĄDZANIE
TERENÓW
ZIELONYCH
Lato to nie dla wszystkich
sezon urlopów. Dla pracowników ZAZ to okres intensywnej

pracy. Z uwagi na proﬁl Zakładu, a jest nim między innymi
produkcja roślin ozdobnych
oraz projektowanie i urządzanie terenów zielonych, pracy
latem nie brakuje. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni
trwają prace w namiotach foliowych, a okres późnego lata:
sierpień i wrzesień, to dobry
czas do rozmnażania roślin
przez ukorzenianie oraz pozyskiwanie sadzonek z roślin
macierzystych.
Na przełomie lipca i sierpnia trwają ostatnie nasadzenia
klombów, wymiana kwiatów
wczesnowiosennych na letnie
oraz prace porządkowe, przygotowujące do rozmnażania
roślin. Rozmnażane są rośliny
cieszące się zbytem: berberys,
ligustr, wajgela, trzmielina,
bukszpan. Przez sześć lat istnienia Zakładu doczekano się
już krzewów macierzystych.
Z nich pobierane są sadzonki do ukorzeniania, które potem stanowią bazę nasadzeń.
Taki tryb produkcji zapewnia
zmniejszenie kosztów i zapewnia większość własnego
materiału.

SZKOLENIA
I DOSKONALENIE
PRACOWNIKÓW

Do późnej jesieni trwają prace w namiotach foliowych.

Nie bez znaczenia dla pracowników są szkolenia uzupełniające praktyczną wiedzę z
dziedziny uprawy i pielęgnacji
roślin oraz ich wykorzystania
w kwiaciarstwie i rękodzielnictwie. Pracownicy Zakładu

Ale przecież w czas kanikuły każdy ma prawo do odpoczynku i zabaw. Niektórzy
pracownicy skorzystali już z
możliwości wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne, również te
połączone z plenerami malarskimi, gdzie doskonalili swoje zdolności plastyczne. Inni

Takie bukiety
tworzą pracownicy ZAZ.
korzystają z wypoczynku pod
przysłowiową gruszą, jeszcze
inni uczestniczą w imprezach
integracyjnych organizowanych wspólnie z lokalnymi
instytucjami. Ostatnio taka
impreza odbyła się pod koniec
lipca z inicjatywy sołtysa sąsiedniej wsi.
Czy aktywność popłaca?
Gdyby zadać takie pytanie
osobom pracującym w ZAZ
SWOBODA, na pewno padłaby
twierdząca odpowiedź.

MAGDALENA KRYTKOWSKA
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Zanim
będzie
za późno
O

środek Proﬁlaktyki i Epidemiologii Nowotworów
w Poznaniu we współpracy
z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego zorganizował spotkanie dla
mieszkańców gminy Kórnik na
temat zapobiegania nowotworom u osób po 50 roku życia.
16 sierpnia na pogadankę w
sali Strażnicy Miejskiej przy ulicy 20 Października w Kórniku
przybyła liczna grupa zainteresowanych. Dyskusja dotyczyła
przeciwdziałania nieuleczalnym
chorobom oraz wczesnej diagnostyki. Uczestnikom rozdano
próbówki na obecność krwi utajonej w kale (proﬁlaktyka raka
jelita grubego u kobiet). 24 sierpnia przeprowadzono pobór krwi
w ramach proﬁlaktyki gruczołu
krokowego u mężczyzn. Wyniki przekazano pacjentom i ich
lekarzom rodzinnym. Badania
sﬁnansowano z budżetu województwa wielkopolskiego.

WCZASO-REKOLEKCJE

Słowa, które
zapadły w serce
W

okresie od 5 do 14 lipca
nasza Grupa Wsparcia
z Rogoźna brała tradycyjnie
udział w dziewiętnastych już
wczaso-rekolekcjach dla osób
niepełnosprawnych.
Odbywały się one na salkach katechetycznych paraﬁi Św. Witta
w naszym mieście. Dla wielu
osób są one rzadką okazją do
wyjścia, spotkań z przyjaciółmi i poznania wielu nowych
osób.
Wczaso-rekolekcje rozpoczęły się kawą i powitaniem wszystkich uczestników. Kolejne dwa
dni minęły nam na rekolekcjach
ścisłych, które prowadził ksiądz
Stanisław Kłosin, nasz przyjaciel
z czasów, kiedy był klerykiem.
Wiele z mądrych słów księdza

Stanisława zapadło nam głęboko w serce.
Braliśmy także udział w pielgrzymce do Złotkowa, gdzie
zwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Złotkowskiej. W owym
sanktuarium znajduje się obraz
Matki Bożej Złotowskiej, koronowany przez papieża Benedykta XVI podczas jego pielgrzymki
do Polski. Bardzo nas wzruszyło
przyjęcie przez tutejszych paraﬁan, którzy ugościli nas pyszną
grochówką i towarzyszyli nam
na każdym kroku. Mieliśmy
także okazję zwiedzić piękne
okolice Sanktuarium. W drodze
powrotnej byliśmy w katedrze w
Gnieźnie i na spacerze na tutejszym rynku.
W niedzielę uczestniczyliśmy

w festynie rodzinnym, na którym
popisywaliśmy sie talentami wokalnymi. Wystąpił Piotr Krauss,
któremu z roku na rok przybywa fanów. Dzieci bawiły się na
dmuchanej zjeżdżalni i batucie.
Była też loteria fantowa. Festyn
zakończył się zabawą taneczną,
przygrywał duet „Rytm”. Naszą
grupą cały czas opiekowali się
młodzi, wspaniali wolontariusze.
W ostatni wieczór zorganizowaliśmy dyskotekę, na której każdy
tańczył na całego.
Kto nie uczestniczył w naszych wczaso-rekolekcjach, nie
wie, co stracił. Razem z wolontariuszami czujemy się jak w jednej rodzinie.

KRZYSZTOF MURKOWSKI

KAROLINA KASPRZAK
BARBARA TYSZKIEWICZ
POZNAŃ

***
Zawieszony horyzont
miedzy niebem a ziemią
falując przywołuje
zachodzące słońce
Różowe, gorące promienie
rozpalają niebo
Zmęczony wiatr
Przysiadł na morskiej fali
delikatnym dotykiem
kołysze
małe muszelki do snu
Mewy unoszę się leniwie
witają rybaków
powracających do portu
Cisza… radosna cisza
cichym pluskiem fal
kończy
zmęczony
słońcem dzień

Wolontariat to jest to
Z MARIANNĄ SAWIŃSKĄ - wolontariuszką
na wczaso-rekolekcjach, rozmawia KRZYSZTOF MURKOWSKI
– Który już raz uczestniczysz
w wczaso-rekolekcjach?
– Po raz piąty.
– A co cię skłoniło, aby tutaj
przyjść po raz pierwszy?
– Namówiła mnie mama i kuzynka, która tutaj już wcześniej
brała udział.
– Co mogłabyś powiedzieć o
idei wolontariatu?
– Wolontariat jest bardzo potrzebny z kilku powodów. Uczy
współpracy z innymi. I pożytecznie spędza się wolny czas.
Zamiast włóczyć się po ulicach
mogę komuś pomóc. I sobie też
w ten sposób pomagam, ponieważ to działa w obie strony.
– A jak odczuwasz magię
wczaso-rekolekcji?
– To miejsce zauroczyło
mnie ludźmi, wolontariuszami
i osobami niepełnosprawnymi.
Można stąd wynieść wiele korzyści duchowych. Dzięki wczaso-rekolekcjom akceptuję siebie
taką, jaką jestem. Spojrzałam na
świat z tej lepszej strony i zrozumiałam, że mam szczęście, bo

Marianna Sawińska.
mogło być ze mną gorzej. W tym
wszystkim jest taki magnes, że
jeśli raz się już tutaj przyszło, to
już się nie chce odejść.
– Wiem także, że tutaj rodzą
się przyjaźnie na całe życie.
– To prawda, w zeszłym roku
poznałam tu człowieka, z którym

do dzisiaj się przyjaźnię, chociaż
mieszkamy daleko od siebie.
– A czego się nauczysz od
osób niepełnosprawnych?
– Innego spojrzenia na świat.
Cieszenia się z najdrobniejszej
rzeczy, na przykład z tego, że
świeci słońce albo z tego, że wyjdę z domu i z kimś się spotkam.
– A jak chciałabyś zachęcić
ludzi, którzy jeszcze nie uczestniczą w tym wspaniałym dziele
wczaso-rekolekcyjnym?
– Opowiedziałabym, jak bardzo mi wczaso-rekolekcje pomogły w odnalezieniu się w życiu. Jeśli ktoś nie ma co ze sobą
zrobić w wakacje, a chciałby
pożytecznie wykorzystać wolny
czas, pomóc drugiemu człowiekowi i samemu sobie, to niech
przyjeżdża właśnie tutaj.
– Proszę teraz o kilka słów
dla naszych czytelników.
– Tutaj każdy coś sobą wnosi: i osoby niepełnosprawne, i
wolontariusze. Tutaj też każdy
może znaleźć coś dla siebie. A
więc zapraszamy do Rogoźna.

STRONA

WRZESIEŃ 2010

23

ROGOZIŃSKIEJ GRUPY WSPARCIA

Śpiewający uczestnik
Z PIOTREM KRAUSSEM, śpiewającym uczestnikiem wczaso-rekolekcji w Rogoźnie
rozmawia KRZYSZTOF MURKOWSKI
– Jak rozpoczęła się Pana
przygoda z wczaso-rekolekcjami?
– Dowiedziałem się od przyjaciół, że tutaj przyjeżdżają osoby
chore. No i ja też przyjechałem.
Od tego czasu staram się być tutaj co roku. Przyjeżdżam też na
spotkania opłatkowe i wiosenne.
– Ile miał pan lat, gdy pan
traﬁł pierwszy raz do nas do
Rogoźna?
– Miałem wtedy jedenaście lat.
Czyli jestem tutaj jedną z osób
najstarszych stażem.
– Co Panu dają wczaso-rekolekcje?
– Na pewno odpoczynek od
codzienności. Co roku poznaje
tu nowych ludzi i spotykam się z
przyjaciółmi. A ścisłe rekolekcje
to coś wspaniałego.

– Kiedy Pan zaczął muzykować?
– Słucham muzyki w domu z
komputera. Kiedyś pomyślałem
sobie, że może warto by było
spróbować samemu. Zaczęło
się od piosenki pana Ryszarda
Rynkowskiego „Jedzie pociąg z
daleka czyli zwierzenia Ryśka”.
To było moje pierwsze wystąpienie publiczne. Potem przyszły
kolejne.
– Co roku występuje na
wczaso-rekolekcjach…
– Chcę robić coś dla innych i
naszych wczaso-rekolekcji.
– Myślał pan o nagraniu płyty?
– Marzyłem o tym, ale nie
miałbym gdzie nagrać, ponieważ mieszkam w małej miejscowości, a koszty nagrania w

studio na żywo są jak na mnie
zbyt wysokie.
– Pana występ był ozdobą
wczaso-rekolekcji.
Zawsze
czekamy na Pana koncert.
– Bardzo się z tego cieszę.
– Mógłby Pan zdradzić, co
pan zaśpiewa w tym roku?
– Przygotowałem dwie piosenki Artura Gadowskiego „Ona jest
ze snu” i „Szczęśliwego Nowego
Yorku”, piosenkę Stachurskiego „Dla Was”, a na zakończenie
piosenkę Bartka Wrony „Barwy
szczęścia”
– Jak się można z Panem
skontaktować?
– Na gadu-gadu, numer
132970 albo drogą mailową
pkrauss@o2.pl lub Krauss@
poczta.onet.pl.

KRZYSZTOF MURKOWSKI

To miejsce jest jak magnes
Z niepełnosprawnymi uczestnikami wczaso-rekolekcji w Rogoźnie
MARIOLĄ RASTAWIECKĄ i DANUTĄ TADLĄ rozmawia KRZYSZTOF MURKOWSKI
K.M. – Co panie skłoniło do
wzięcia udziału we wczaso-rekolekcjach?
D.T. – Po prostu namówiono
mnie. Początki były bardzo trudne, bo dziesiąć lat nie wychodziłam z domu. Ale pokonałam
strach i uczestniczę we wczasorekolekcjach do dziś.
M.R. – Jestem tu prawie od 20
lat czyli od samego początku, a
skłoniło mnie to, że jestem osobą
tylko leżącą i prawie nie wychodzę z domu. A tutaj mam kontakt z przyjaciółmi i nabieram sił
duchowych oraz ﬁzycznych, aby
przetrwać kolejny rok do następnego spotkania.
K.M. – Na wczaso-rekolekcjach rodzą się przyjaźnie, które trwają wiele lat.
D.T. – Z Mariolą poznałam się
w Kamieniu Pomorskim. Od niej
pierwszej dowiedziałam się o
rekolekcjach. Ale jeszcze trochę
czasu, zanim się odważyłam
przyjechać.

K.M. – Co wam dają rekolekcje?
D.T. – Wychodzimy z domów,
jesteśmy w innym środowisku,
z innymi ludźmi. Każdy z nas z
utęsknieniem czeka na te spotkania, na duchową pociechę.
Czujemy się normalnie w środowisku osób chorych, takich jak
my. Nie wyobrażam sobie, aby
tych spotkań miało zabraknąć.
Mamy też czas dla siebie, wolontariusze nam nie odmówią
wyjścia do sklepu lub na pocztę.
Czujemy się pełnowartościowymi osobami
K.M. – Jak zachęciłybyście
kogoś do udziału we wczasorekolekcjach?
M.R. – Powiedziałabym, że są
tu wspaniali ludzie, od których
doznałam wiele serca i miłości. Dzięki temu z roku na rok
przywoziłam tu zawsze kogoś
nowego.
D.T. – Osoby, które nie wychodzą długo z domów, są nieufne
bojaźliwe. Trzeba przekonywać

małymi kroczkami, pokazywać
zdjęcia, nie zmuszać do pobytu
całodziennego. Na początek wystarczy msza i sam kontakt. Przełamanie barier i lęków przyjdzie
stopniowo. A potem już chce się
tu wracać.
K.M. – Czyli magia miejsca i
osób?
D.T. – A potem przez cały rok
kontaktujemy się telefonicznie
i pocztą mailową. Na przyjaciół
tutaj poznanych można liczyć
jak na rodzinę. Jeśli nie na pomoc materialną, to zawsze na
dobre słowo i zrozumienie.
K.M. – A wolontariusze?
D.T. – Modlimy się, aby nigdy
nie zniknęli z naszego życia. Bez
nich nie byłoby rekolekcji. Odgrywają ważną rolę w naszym życiu.
Są to osoby młode, uczące się, a
znajdują czas dl nas. Wożą do kościoła, na obiad, niektórych karmią, myją, przebierają. Niech nigdy nie znikają z naszego życia.
K.M. – A najmilsze wspomnienia?

M.R. – Z każdego wyjazdu przywozimy coś nowego, a
zwłaszcza pogłębioną przyjaźń
wolontariuszami klerykami. To
jest niezwykłe, że ci młodzi ludzie wakacje spędzają swoje
wakacje tutaj wraz z nami.
D.T. – Przywożę wspomnienia
na cały rok. Byłam w kinie w
Poznaniu, w klasztorach, sanktuariach, Licheniu. Gdyby nie
wczaso-rekolekcje, nigdy bym
tam nie pojechała. Oby zawsze
starczało nam sił i zdrowia na
uczestnictwo w nich.
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astało nam lato, więc wyruszyliśmy nad nasze piękne morze do małej, uroczej
miejscowości Jantar. Czekała
tam na nas wspaniała przygoda i wypoczynek. Ale czy
tylko? Dla młodych członków
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin
i Przyjaciół ZAWSZE RAZEM
były to nie tylko wakacje, ale
przede wszystkim sprawdzian
umiejętności społecznych, egzamin z tego, czego uczyli się
przez cały rok.
Przygoda rozpoczęła się już
na kilka dni przed wyjazdem.
Ustaliliśmy wspólnie, co i kiedy będziemy robić, co będziemy zwiedzać. Trzeba też było
pojechać na dworzec kolejowy,
sprawdzić rozkłady jazdy, ustalić peron, z którego odjeżdża
nasz pociąg i zakupić bilety. Od
tego zależało, czy dojedziemy
do Gdańska, czy też wylądujemy na ten przykład w Sanoku.
Tę część egzaminu wszyscy
zdali celująco.
Dzięki szybkim kolejom
drogę z Poznania do Gdańska
pokonaliśmy w siedem godzin
(!). Szybkie przejście z dworca
kolejowego na autobusowy,
godzinka jazdy i jesteśmy w
Jantarze. Pokoje wynajmujemy u bardzo sympatycznej
Pani Teresy, zaprzyjaźnionej z
naszym stowarzyszeniem od
kilku lat. Rzucamy w pokojach
walizy i biegniemy przywitać
się z morzem.

„ZAWSZE RAZEM”

Wakacyjny
na piątkę
Kolejny
dzień
przynosi
pierwszą niespodziankę. Nie
ma mamusi i nie ma kto zrobić
śniadanka. Krótka narada i wyprawa do pobliskiego sklepiku
na zakupy. Po paru minutach
smakowite śniadanko było gotowe.
Przygotowanie śniadań i
kolacji nie sprawiało uczestnikom kłopotów, zwłaszcza
że cwaniaczki poszli na łatwiznę i kupowali chleb krojony...
Troszkę więcej trudności sprawiało przygotowywanie obiadów. Wspólnymi siłami udało
się je upichcić. Były całkiem
niezłe i nawet nikt nie dostał
rozstroju żołądka.
Wracamy do Gdańska, by
tym razem poznać jego atrakcje turystyczne. W zwiedzaniu

pomaga nam przewodnik,
przygotowany własnoręcznie
przez jedną z uczestniczek.
Trzeba przyznać, że był bardzo solidnie opracowany. Brawo Olga !
Robimy pamiątkowe fotki z
Neptunem i wsiadamy na stateczek, który zabiera nas w
podróż po porcie. Niesamowite wrażenie wywierają na nas
olbrzymie dźwigi portowe i
przycumowane do nabrzeża
statki. Podróż kończymy lekcją historii na półwyspie Westerplatte. W latach 1926-39
na terenie półwyspu funkcjonowała Wojskowa Składnica
Tranzytowa, której obrona we
wrześniu 1939 stała się jednym
z najbardziej znanych symboli
polskiego oporu przeciw hitlerowcom. Zwiedzamy ruiny ko-

szar, wędrujemy pod Pomnik
Obrońców Wybrzeża, a wędrówkę kończymy chwilą zadumy na cmentarzu poległych
żołnierzy.
Sam Jantar również oferuje
wiele atrakcji, wybieramy się
więc do pasieki „U strusi”.
Po gospodarstwie oprowadza nas sam gospodarz,
przesympatyczny Peter Vanhoof, który przybył do Jantaru
z Belgii. Uraczył nas niezwykłymi opowieściami o życiu
strusi i pszczół. Poznaliśmy
cały proces powstawania miodu, przyjrzeliśmy się pracy
pszczół w specjalnym, szklanym ulu.
Jantar to idealne miejsce na
wakacje dla szukających wytchnienia od miejskiego zgieł-
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NAD MORZEM

egzamin
z plusem
ku i odreagowania stresu.
Cudowne jest tu wszystko:
klimat, przyroda, kąpielisko
morskie, rozległe plaże, wydmy z lasami sosnowymi, wydmowa roślinność. Mieszane
lasy Starej Mierzei, schodzące
na brzeg morza, współtworzą
mikroklimat sprzyjający osobom z chorobami serca, płuc
i układu nerwowego. W morskim powietrzu, bez względu
na pogodę, miesza się zapach
jodu i olejków eterycznych,
znakomicie wpływając na samopoczucie. Nie mogło więc
zabraknąć wypraw do lasu,
kąpieli słonecznych i wod-

nych, oraz wypraw do rybaków
po smaczne, wędzone rybki i
spacerów brzegiem morza na
tle fantastycznych zachodów
słońca.
A egzamin? Wszyscy uczestnicy zdali go na piątkę z plusem.
Serdecznie dziękujemy Domowi Kultury „Orle Gniazdo”
na osiedlu Lecha w Poznaniu
za pomoc w organizacji naszego wyjazdu oraz pani Teresie
za to, że tak dzielnie znosiła
nasze kulinarne ekscesy.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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amotna matka Elżbieta Szubert wychowuje dwie córki.
Osiemnastoletnia Ania jest
zdrowa, ukończyła niedawno
technikum. Siedemnastoletnia
Patrycja od wczesnego dzieciństwa choruje. Ma astmę, epilepsję, tłuszczak ciała modzelowatego w mózgu, początki
cukrzycy i atopowe zapalenie
skóry. W szkole podstawowej
i gimnazjum Patrycja miała
nauczanie indywidualne, ale –
jak każde dziecko – chciała żyć
normalnie, chodzić do szkoły,
mieć koleżanki.
W zeszłym roku szkolnym
rozpoczęła więc naukę normalnym trybem w technikum gastronomicznym. Lubi gotować,
marzyła o zawodzie kucharza.
Niestety, ze względu na choroby,
nieobecności i braki z wcześniejszych etapów edukacyjnych,
nie ukończyła pierwszej klasy i
będzie przeniesiona do szkoły
specjalnej.
Ma częste ataki padaczki i
silne bóle głowy wywoływane
przez zbyt duże ciśnienie w mózgu wskutek ucisku tłuszczaka.
Dziewczynkę badano już pod
kątem operacyjnego usunięcia
guza, ale ze względu na ryzyko związane z jego umiejscowieniem zaniechano tego typu
interwencji. Konieczne jest podawanie drogich leków, zapobiegających rozrastaniu się guza
i atakom padaczki. Z braku pieniędzy dziewczynka nie bierze
wszystkich leków. Ze względu
na częste utraty przytomności
Patrycja wymaga stałej obecności drugiej osoby. Ma niewiele
kontaktów z rówieśnikami, jej
życie to głównie siedzenie w
domu, wizyty u lekarzy i czynności związane z kontrolowaniem
stanu zdrowia.

N

asza córka Wiktoria Matysiak choruje od urodzenia na nieuleczalną chorobę
artrogrypozę, która atakuje
wszystkie mięśnie i stawy
dziecka. Wiktoria przeszła już
kilka operacji nóg w Polsce i
w Niemczech.
Po ostatnich operacjach w
niemieckiej klinice w Traunstein, która zajmuje się kompleksowym leczeniem tej choroby,
lekarze dali Wiktorii szansę na
samodzielne chodzenie. Lecz
do tego niezbędne są ortezy,
czyli specjalistyczny sprzęt
ortopedyczny, produkowany
przez ﬁrmę „Pohlig”, z którą
niemiecka klinika ściśle współpracuje.
Aby Wiktoria nauczyła się
chodzić, leczenie w tej klinice
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Potrzebna każda
pomoc

Elżbieta Szubert z córką Patrycją
Choroby Patrycji to jedno ze
zmartwień. Pani Elżbieta sama
choruje i od kilkunastu lat jest
na rencie. Przeszła gruźlicę, ma
również astmę, alergię, jest po
resekcji żołądka, na prawej ręce
wytworzył się ganglion, który
uciska nerwy i wywołuje brak
czucia.
Sytuację zdrowotną matki i
Patrycji pogarszają fatalne warunki mieszkaniowe, w których
przyszło im żyć. Kamienica należy do zasobów komunalnych
Poznania. Budynek jest w stanie
krytycznym. W mieszkaniu nie
ma łazienki. Jedna ze ścian jakiś
czas temu się zawaliła. Postawiono nową, ale pękają kolejne i
grożą zawaleniem. W wielu miejscach jest grzyb, ściany zarastają

mchem, panuje ogromna wilgoć. Nieszczelne są okna i kominy. Zimą temperatura spada do
4-8 stopni Celsjusza, a palić jako
tako można tylko w jednym piecu, palenie w pozostałych grozi
zaczadzeniem. Pani Elżbieta –
dopóki miała siły – wielokrotnie
monitowała w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej o przyznanie jej i pozostałym mieszkańcom kamienicy
innego lokum, ale to nic nie dało.
Fatalne warunki mieszkaniowe
pogarszają stan zdrowia pani Eli
i Patrycji (nawracające zapalenie
oskrzeli, płuc, ataki astmy, utraty
przytomności). Nie ma tygodnia,
żeby pogotowie nie zabierało
matki albo córki do szpitala.
Pani Elżbieta utrzymuje sie-

bie i córki z niewielkiej renty i
dodatkowych prac, których ze
względu na choroby nie powinna wykonywać. Żyją na granicy
ubóstwa. Brakuje im pieniędzy
na podstawowe potrzeby: rachunki, lekarstwa, odzież, materiały szkolne, opał na zimę.
Sytuacja, w której p. Elżbieta
wraz z córkami od wielu lat się
znajduje, negatywnie odbija się
też na jej zdrowiu psychicznym.
Coraz bardziej brakuje jej sił i
nadziei na jakąkolwiek zmianę,
co skutkuje nerwicą i depresją.
Zły stan zdrowia ﬁzycznego i
psychicznego matki wpływa
też na Patrycję. Dziewczynka
jest zamknięta w sobie, wykazuje coraz większą niechęć do
jakiegokolwiek leczenia, nie
widzi przed sobą żadnych perspektyw.
Patrycji i jej mamie potrzebna jest każda możliwa pomoc:
wsparcie zarówno ﬁnansowe jak
i psychiczne, leczenie, odpoczynek, pomoc prawna w sprawie
przyznania innego lokum socjalnego. Jeśli ktoś może i chciałby
im w jakiś sposób pomóc, prosimy dokonywać wpłaty na konto
Inteligo: 50 1020 5558 1111 1805
3280 0002 lub skontaktować się
telefonicznie z panią Elżbietą:
tel. kom. 781-299-053.

TERESA KARASIŃSKA

Wiktoria chce chodzić
musi być kontynuowane, a ortezy muszą być wymieniane
co rok, po dwóch korektach
długości. Jest to bardzo drogi sprzęt. Ponadto duże są
koszty wyjazdów i pobytów
w Niemczech, wizyt u specjalistów, tłumaczeń medycznych.
Warunkiem
wyleczenia
jest też systematyczna rehabilitacja Wiktorii z użyciem
ortez. W przeciwnym razie stan jej zdrowia ulegnie
pogorszeniu, co spowoduje konieczność ponownych
operacji nóg. Tym samym
zaprzepaszczony
zostanie

cały dotychczasowy wysiłek i
szansa na samodzielne chodzenie oraz uczestnictwo w
szkolnych zajęciach wraz z
rówieśnikami.
Kto chciałby pomóc naszej
córce, może dokonać wpłaty
na konto: Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”, PeKaO S.A.
O/1 Warszawa 75-1240-10371111-0010-0957-3199 z dopiskiem: „darowizna na leczenie,
rehabilitację i pomoc Wiktorii
Matysiak”.

MARIA MATYSIAK
UL. LUDOWA 11
63-700 KROTOSZYN
TEL. 600-760-851
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Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

K

ażdy, kto miał kontakt z
chorobą czy niepełnosprawnością wie, jak ważną
rolę w powrocie do zdrowia
odgrywa dobra rehabilitacja.
Jak wiele czasu, żmudnych i
czasami trudnych ćwiczeń potrzeba, aby znowu zacząć jako
tako funkcjonować.
Nie zliczę, ile razy byłam
podwieszana w tak zwanym
UGUL-u, popularnie zwanym
przez pacjentów klatką. Machałam bezmyślnie nogami i z utęsknieniem czekałam na sygnał
minutnika, który ogłaszał koniec
ćwiczenia. Myślałam wtedy, jaki
sens mają te ćwiczenia i w ogóle
po co to wszystko, skoro i tak nie
czuję poprawy, tylko gigantyczne
zmęczenie. Denerwowały mnie
twierdzenia w stylu: „Wrócisz z
sanatorium i za dwa tygodnie
zobaczysz efekty ćwiczeń i tego
pobytu. Minie zmęczenie i na
pewno poczujesz się lepiej”. Nie
odpowiadało mi to. Chciałam
widzieć efekty tego, co robię,
widzieć sens mojego wysiłku i
zmęczenia. Powoli zaczynałam
wątpić, że to jest w ogóle możliwe.
Dzisiaj wiem, że można ćwiczyć bez zmęczenia, namacalnie
widzieć efekty swojej pracy, a rehabilitacja nie musi być katorgą
tylko przyjemnością. Taki komfort ćwiczeń daje rehabilitacja w
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Jaka jest polska
rehabilitacja?
koncepcji PNF czyli Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation,
a mówiąc zwyczajnym i zrozumiałym językiem jest to tak zwana rehabilitacja funkcjonalna.
Historia PNF sięga lat czterdziestych ubiegłego wieku.
Amerykańska pielęgniarka pracująca z chorymi na Poliomyelitis zaczęła wykorzystywać
ich ruchy naturalne. W krótkim
czasie dołączają do niej następni. Dr Herman Kabat i Margaret
(Maggie) Knott pracują nad rozwojem koncepcji PNF. W 1956
roku, w Stanach Zjednoczonych
powstaje pierwsza książka o
nowej metodzie. Do Europy PNF
traﬁa dopiero w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia.
W Bad Ragaz w Szwajcarii Maggie Knott daje pierwsze kursy.
Polska historia PNF zaczyna
się latem 1997 roku, kiedy to
Inge Berlin – senior instruktor
prowadzi w Warszawie pierwszy w Polsce, licencjonowany
przez IPNFA kurs podstawowy.
W styczniu 1999 roku wręczono
w Warszawie pierwsze certyﬁkaty IPNFA, uprawniające do pracy
w koncepcji PNF z pacjentami z
różnych dziedzin medycyny.
Tyle historii PNF. Na czym tak

naprawdę polega rehabilitacja
funkcjonalna, której liczba zwolenników ciągle rośnie i której
tak boją się tradycyjni rehabilitanci? PNF to nie tylko same ćwiczenia, które w tradycyjnej rehabilitacji wykonywane są często
bezmyślnie i bez większego
przekonania. PNF to swoista ﬁlozoﬁa. Jej główne założenia to:
 pozytywne nastawienie do
pacjenta i jego problemów
(motywacja),
 globalna obserwacja pacjenta
(nie tylko chorej część ciała),
 mobilizacja rezerw pacjenta
– pozytywne rozpoczęcie zabiegu,
 irradiacja i wzmocnienie,
 uwzględnienie
globalnych
czynności ruchowych,
 intensywny plan ćwiczeń
(również domowych),
 myślenie funkcjonalne – aktywność życia codziennego
i, co moim zdaniem najważniejsze – bezbolesna praca z
pacjentem.
W Polsce prowadzone są już
regularne kursy, przygotowujące rehabilitantów do pracy w
koncepcji PNF. Coraz więcej rehabilitantów, szczególnie młodych, z nich korzysta i uczy się

tej metody. Wielka szkoda, że
wiedzy, którą zdobywają, nie
mogą później wykorzystać w
swojej pracy. Do dzisiaj nie ma
właściwej ustawy o rehabilitacji.
Tylko nieliczne oddziały NFZ,
kontraktując usługi rehabilitacyjne, wymagają posiadania
certyﬁkatów uprawniających do
pracy w koncepcji PNF. W wielu
placówkach rehabilitacyjnych
PNF ciągle postrzegane jest jako
nowość, która tak do końca nie
jest sprawdzona, a trudno chyba
o lepszą neurorehabilitację niż
właśnie ta metoda.
„Starzy” rehabilitanci często
boją się nowości, nie zawsze je
znają i, co najgorsze, nie za bardzo chcą je poznać. Pacjent i jego
potrzeby są na dalszym miejscu.
Ważna jest wygodna rutyna i
byle się nie przemęczać.
Myślę, że kiedyś się to zmieni.
Oby jak najszybciej. Polscy chorzy i niepełnosprawni chcą być
przecież rehabilitowani nowymi
i najlepszymi metodami. Mamy
do tego pełne prawo. Jesteśmy
Europejczykami i wiemy już, jak
wygląda rehabilitacja w innych
krajach. Nie chcemy i nie musimy być gorsi.

EWELINA WĘGLEWSKA

Bądź piękna jesienią
W

rzesień to dziwny miesiąc. Z jednej strony
jeszcze lato, a z drugiej jesień powoli zaczyna już swoje panowanie. Przyjrzyjmy
się dokładnie swojej skórze,
która niejednokrotnie wymaga pomocy – głównie intensywnego nawilżenia, po
gorącym, słonecznym lecie, a
jednocześnie trzeba ją przygotować na nadchodzącą jesień.
Jest to pora zmiennych temperatur, wiatru i deszczu, na
które nasza skóra reaguje coraz większym przesuszeniem.
Staje się szorstka i mniej elastyczna, a cera – szara i matowa. Należy więc sięgnąć po

środki z witaminami o właściwościach ochronnych. W naszych warunkach klimatycznych trzeba przede wszystkim
uodpornić skórę na różnice
temperatur, na jakie narażona jest ona jesienią i zimą.
Głównym problemem stają się
popękane naczyńka i zaczerwienienia skóry. Gwałtowne
zmiany temperatur nie służą
skórze, należy więc pielęgnować ją odpowiednimi preparatami, które chronią naskórek.
Na zimne, wietrzne dni kosmetyki powinny być bardziej
tłuste i gęste oraz pozostawiać
na skórze ﬁltr ochronny. Nigdy
nie wolno nam też zapominać
o nawilżeniu naszej skóry. Od-

powiedni krem i balsam nawilżający to jedne z naszych podstawowych kosmetyków.
Prawidłowy dobór kosmetyków wymaga uwzględnienia
kilku czynników, takich jak:
wiek, rodzaj cery, warunki,
w jakich przebywamy oraz
przede wszystkim realne potrzeby skóry. Zbawieniem stają
się kremy zawierające witaminy młodości, takie jaki A i E.
To im zawdzięczamy zdrowy
koloryt cery.
Dobre rady:
 Nie wychodź z domu bez
warstwy kremu ochronnego
na skórze.

 Stosuj kremy z ﬁltrem
ochronnym i witaminami.
 Otul twarz warstewką pudru
sypkiego – on również chroni skórę.
 Cerę naczyniową otocz specjalną pielęgnacją.
 Stosuj peelingi kremowe zamiast gruboziarnistych.
 Regularnie nawilżaj skórę.
 Nie zapominaj o nocnej pielęgnacji.
 Teraz jeszcze tylko delikatny,
jesienny makijaż, o którym
napiszemy za miesiąc, i spokojnie możemy witać Panią
Jesień.

EWELINA WĘGLEWSKA
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Zdobędziesz
zawód

P

olskie Towarzystwo Walki
z Kalectwem – Oddział w
Koninie na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Poznaniu realizuje
projekt „Aktywny niepełnosprawny w powiecie konińskim”.
Celem jest aktywizacja
zawodowa osób z niepełnosprawnościami w wieku
produkcyjnym, zagrożonych
bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt adresowany jest do mieszkańców Konina i powiatu
konińskiego. Organizatorzy zapewniają bezpłatne szkolenia
w zawodach: kucharz, bufetowy-kelner, ogrodnik, krawiec,
graﬁk komputerowy, technik
poligraﬁi oraz naukę obsługi
komputera, autoprezentacji i
aktywnego poszukiwania pracy. Projekt współﬁnansowany
jest z środków Unii Europejskiej. Bliższe informacje na
stronie internetowej www.praca.ptwk.org.pl

KAROLINA KASPRZAK

Praca,
porady

W

ielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z
Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Proﬁlaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży
realizuje w okresie od 1 lipca
do 30 listopada projekt pod
hasłem „Razem Sprawniej”.
Celem projektu jest poprawa stanu ﬁzycznego, rozwoju
umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Dzięki temu
osoby posiadające aktualne
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mieszkające w
województwie wielkopolskim,
mogą bezpłatnie skorzystać
z zabiegów rehabilitacyjnych
(kinezyterapia, ﬁzykoterapia,
hydroterapia, masaż leczniczy), porad psychologicznych i
doradczych i udziału w szkoleniach i warsztatach.
Bliższe informacje: tel. 61649-74-66, biuro@wifoon.pl

KAROLINA KASPRZAK
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Mama, jaką pamiętam(38)
Maciej
M
Sieradzki
S
PPOZNAŃ

PODNOSZENIE
OCZEK
W odcinku 32 („Filantrop”
z marca tego roku, strona 34)
pisałem, jak to Mama wywalczyła w sądzie odszkodowanie
od Miejskiego Handlu Mięsem,
w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku państwowego lidera w tej dziedzinie w Polsce.
A było to odszkodowanie za
uszczerbek na zdrowiu w wyniku nabycia w jednym ze sklepów MHM (i spożycia!) 50-gramowego kawałka wątrobianki,
zatrutego jadem kiełbasianym.
Wspomniałem też, że za uzyskaną sumę Mama zakupiła
sprzęt do repasacji pończoch
i uruchomiła w nowym mieszkaniu punkt „podnoszenia
oczek”, by uzyskać samodzielność zarobkową i możliwość
całodobowej opieki nade mną.
Sprzętu do repasacji pończoch
Czytelnicy młodsi zapewne nie
mieli możliwości oglądać. Najistotniejsza jest igła do „łapania”
i „podciągania” oczek, czyli „popuszczonych” wiązań w pończochach, tudzież damskich kolanówkach czy rajstopach. Igła do
repasacji składa się z „czubka”
– jej istotnej części – oraz obudowy, czyli „rączki” służącej do
utrzymania jej w ręce. Sama igła
to po prostu doskonalsze szydełko, zasadniczo różniące się od
niego tym, że może otrzymywać
pneumatyczny napęd z maszynki elektrycznej skonstruowanej
specjalnie do tego celu, za pośrednictwem cienkiego, gumowego lub plastykowego wężyka.
Igła do repasacji wraz maszynką elektryczną to „aktywne”
środki pracy w procesie pracy,
któremu na imię „podnoszenie oczek”. Tamborek – trzeci z
przedmiotów w nim niezbędnych – to środek pracy „bierny”:
pomocniczy, choć nieodzowny. Tamborka do repasacji nie
należy mylić z przedmiotem
ułatwiającym haftowanie, składającym się z dwóch obręczy,
które przytrzymują napięty na
nich materiał, jak to formułuje „Słownik języka polskiego” z
1981 roku. Tamborek do oczek
to niklowany walec o średnicy
5-6 centymetrów i długości do
1 decymetra, przytwierdzony do

ebonitowej podstawki poszerzanej ku dołowi. Dzięki niemu naprawianą pończochę można naciągnąć w wybranym miejscu,
ale i bezpiecznie ją przesuwać.
Stosownie do materiału, z
którego pończocha jest wykonana, repasaczka musi operować igłą i maszynką tak, by
uchwycić, a następnie podnosić
po kolei każde oczko i w ten
sposób przywrócić szeregowo
postępujące powiązania między
jej włóknami. Siatka jest dla repasaczki szczególnie trudnym
do naprawy rodzajem struktury pończochy, ponieważ często
„oczko” da się w niej „podnieść”
tylko ręcznie, czyli operując jedynie igłą, bez przyśpieszania
jej biegu za pomocą maszynki.
Trudniejsze do reperowania są
też pończochy „grube” i rajstopy.
Hurtowo ani detalicznie sprzęt
do repasacji bodaj nigdy nie był
w Polsce dostępny na rynku
krajowym. Igły do „podnoszenia
oczek” niektóre osoby przywoziły ongiś „zza żelaznej kurtyny”.
Niemki czy Belgijki nabywały
je bez trudności w sklepach lub
salonach elektrotechnicznych
z szerszą ofertą sprzedaży. Igły
– to znaczy ich „czubki” – nabywało się na hermetycznie
opakowanych w folii malutkich
tekturkach, których kilkanaście
można było przez granicę przemycić w zaszywkach walizki lub
większej damskiej torebki. Od
„pośredników” można było jedno
takie „cudeńko” nabyć za 800 czy
1500 złotych, czyli za tyle, ile ludzie w Polsce wówczas w większości miesięcznie zarabiali!
Także i maszynki do podnoszenia oczek wprowadzały do
kraju osoby prywatne. Z pewnością nie wszystkim udawało się uniknąć opłat celnych,
zwłaszcza wtedy, gdy chodziło o
przerzucenie przez granicę kilku lub więcej sztuk ! Maszynka
do „oczek” to przecież nie szpilka. Składa się z dwóch części:
poza swoim korpusem głównym
osobno ma jeszcze pedał nożny,
za którego pomocą repasaczka
uruchamia ją, kiedy poruszana przez nią igła „podnosząca
oczko” ma przyśpieszyć swój
bieg. Wprowadzane z Zachodu
maszynki te były wówczas niebotycznie drogie w warunkach
polskich: jeden jej egzemplarz
to była równowartość dwóchczterech przeciętnych pracowniczych wynagrodzeń, które wtedy
ludzie u nas otrzymywali !
Mama zawarła bliższą znajo-

mość z panią, która prowadziła
w Poznaniu przy ul. Staszica
punkt „podnoszenie oczek” raczej dla pożytecznego spędzania
czasu i po to, by pomóc mężowi
w utrzymaniu domu, aniżeli z
ekonomicznej konieczności. Zaczęła nosić do niej pończochy,
kiedy jeszcze, mieszkając przy ul.
Dąbrowskiego 24, robiła ze mną
w wózku całodzienne piesze wyprawy do Ogrodu Botanicznego i
z powrotem. Owa pani, której
imienia ani nazwiska nie pamiętam, wprowadziła moją Mamę w
tajniki repasacji – umiejętności,
którą opanowuje się samemu
metodą „prób i błędów”.
W Poznaniu – a i w innych
miastach Polski – tylko niektóre
panie, decydujące się w gomułkowskich czasach na założenie
„oczkowego interesu”, pozwalały sobie na oryginalny sprzęt
zachodni. Bardzo nieliczne,
rzemieślnicze warsztaty elektrotechniczne, najczęściej jednoosobowe, mniej lub bardziej
skutecznie wytwarzały sprzęt
do repasacji pończoch własnym sumptem, wzorując się
na zachodnich rozwiązaniach.
Może połowa lub nawet więcej
poznańskich repasaczek stanowiło w latach 60. klientelę pana
Henicza, elektrotechnika prowadzącego warsztat usługowo-wytwórczy w swoim mieszkaniu
w jednym z domów kilkurodzinnych przy ul. Szamotulskiej
w pobliżu zbiegu z obecną ul.
Bukowską, ongiś Karola Świerczewskiego.
Pana Henicza doskonale sobie
przypominam. Wielokrotnie potem z Mamą udawaliśmy się do
niego ze Szpitalnej na piechotę,
gdy coś w igle lub maszynce nie
działało! Był wysokiego wzrostu,
wysmukłym mężczyzną chyba
przed czterdziestką, troszkę jąkającym się i noszącym druciane okulary. Był bardzo sprawny
manualnie i elektrotechnicznie
ogromnie utalentowany! Igły
do repasacji i maszynki do ich
pneumatycznego napędu produkował samodzielnie, zapewniając ich serwis. Igłę czy maszynkę sam musiał wypróbować,
więc podnosić oczka też potraﬁł
świetnie. To u niego Mama zakupiła pierwszy swój sprzęt do
repasacji, z jakże wielkim optymizmem i entuzjazmem spoglądając w przyszłość! Nie była
jeszcze świadoma trudności,
jakie wyłonić miały się przed Nią
już wkrótce.
cdn.
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Proszę
o pomoc
dla synka

Oby ich serce biło
dla nas zawsze
K

M

ój synek Grześ urodził się
7 stycznia 2009 roku w
szpitalu w Szamotułach z dziecięcym porażeniem mózgowym. Początkowo z mężem
łudziliśmy się, że wszystko
będzie dobrze. Ale w klinice na
Przybyszewskiego w Poznaniu
potwierdzono diagnozę.
Był to dla nas szok. Dlaczego nas to spotkało? Marzenia i
plany pękły jak bańka mydlana.
Pogodne, uśmiechnięte dziecko
– tak strasznie dotknięte przez
los. Póki jest maleńki, musi być
stale rehabilitowany, aby odzyskać sprawność między innymi
w rączkach.
Ale na systematyczną rehabilitację nie mamy pieniędzy. Mój
mąż w „Amice” zarabia 1.700
złotych. Świadczenia na Grzesia wynoszą łącznie 674 złote.
Nie starcza na życie, na opłaty,
przerwaliśmy remont dachu, bo
teraz Grześ jest najważniejszy.
Pokój stołowy zamieniliśmy na
rehabilitacyjny, są tu wałki, piłki,
zabawki.
Wozimy Grzesia 60 kilometrów z Ostroroga do Poznania
na masaże, hipoterapię, basen,
usprawniane rączek. Byliśmy z
nim na turnusach w Puszczykowie i Wągrowcu. Potrzebny jest
sprzęt ortopedyczny i logopeda.
Kosztom tego wszystkiego już
nie jesteśmy w stanie podołać, a
nasze dziecko kochamy nad życie i chcemy je ratować. Dlatego
bardzo prosimy o pomoc.
Ja korzystam z pomocy psychologa, ponieważ dla Grzesia
muszę wszystko wytrzymać. Kto
chciałby mu pomóc, może dokonać wpłaty na konto: Bank Pekso
S.A., Wronki, 22-1240-3754-11110010-1056-3879.
ELŻBIETA MAŃCZAK-ŚWINIARSKA
BOBULCZYN 1
64-560 OSTRORÓG
TEL. 663-364-236

Ps.
Dokumenty lekarskie Grzesia
znajdują się w posiadaniu redakcji.
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iedyś ośrodków ruchu turystyczno-wypoczynkowego z udogodnieniami dla
osób z ograniczeniami sprawności w Polsce nie było. Inwalida miał siedzieć w czterech
ścianach i basta. W 50. i 60.
latach XX wieku ludzie tacy,
jak Jadwiga Tomaszewska,
Aleksander Kabsch, Jan Dziedzic czy Edward Niemczyk
swoją wrażliwością i wiedzą
odkryli w osobach z niepełnosprawnościami
ogromne
zapotrzebowanie na imprezy
turystyczno-rekreacyjne, na
ruch i kontakt z przyrodą.
Ileż determinacji trzeba było,
aby w lesie, drewnianych domkach letniskowych niekiedy bez
najprostszych wygód, organizować takie imprezy dla często
ludzi bardzo poszkodowanych.
Ośrodków z dla osób z niepełnosprawnością mamy dziś
w kraju przeszło tysiąc. Biuro
Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych wydawało stosowne certyﬁkaty zbyt
szczodrobliwie. Takich ośrodków jak „Wielspin” w Wągrowcu, dobrze przystosowanych
do potrzeb osób z ﬁzycznym
dyskomfortem, jest w Polsce
najwyżej trzydzieści. Wielka
ilość certyﬁkatów dostępności
sprawia, że tym naprawdę wartościowym ich posiadaczom
trudno się przebić. Dziś łatwiej
jest sprzedać coś tańszego,
choć nie tak dobrego.
W Ośrodku RehabilitacyjnoWypoczynkowym Spółdzielni
„Wielspin” w Wągrowcu przystosowań i udogodnień dla
„nietypowych” jest rzeczywiście
cała masa: zjazd do jeziora,
który mimo znacznej różnicy
poziomów każdy „wózkowicz”
w jedną i drugą stronę pokonuje sam, fantastyczna 1.200-metrowa promenada do miasta
i z powrotem wzdłuż brzegu
jeziora.
Gdy w latach 90. XX wieku
podjęto rozbudowę modernizacyjną ośrodka, przyjęto założenie, że musi on być zaprojektowany jako ośrodek wzorcowy
według najlepszych wskazań
polskiej szkoły rehabilitacji.
Konsultantami pionu zabiegowego projektu byli specjaliści
tej miary, co profesorowie Kazimiera Milanowska i Aleksander

Kabsch. Oboje rozpoczynali
jako uczniowie i współpracownicy nestora polskiej szkoły
rehabilitacji profesora Wiktora Degi. Ośrodek od 40 lat jest
żywą kartą historii wielkopolskich spółdzielni inwalidów.
Spółdzielczość inwalidów prof.
Dega wielokrotnie określał
mianem „ogniwa kompleksowej rehabilitacji”.
Dział Fizjoterapii ORW „Wielspin” w Wągrowcu – ów pion

można też zostać z pominięciem stopnia technika otrzymywanego w policealnych dwuletnich medycznych studiach
zawodowych, idąc od razu po
maturze na stacjonarne ﬁzjoterapeutyczne studia licencjackie
w uniwersytetach medycznych
lub kultury ﬁzycznej).
Umysłowo-ﬁzyczny charakter ich pracy jest bezdyskusyjny.
Muszą dysponować różnokierunkową wiedzą medyczno-

Małgorzata Pijanowska zakłada „podwieszkę”.
zabiegowy – to jego część najistotniejsza. Nie mogłaby ona
pełnić dobrze swoich funkcji
bez wsparcia ze strony pozostałych służb działających w
ośrodku: poradni lekarskiej,
„panów majstrów”, recepcji,
stołówki itd. W jej skład wchodzą: dwie sale gimnastyczne,
sala foteli do masażu wibracyjnego, dwie sale z urządzeniami
do ﬁzykoterapii, dział hydroterapii i masażu suchego, basen
rehabilitacyjny z podgrzewaną
wodą. Nadto kondycję można
sobie poprawiać, korzystając z
kręgielni, stołów tenisowych,
boiska sportowego.
By machina zabiegów leczniczych zadziałała, zatrudnieni
w niej muszą być rehabilitanci
ﬁzjoterapeuci. Kształci się ich
na trzech poziomach: techników, licencjatów i magistrów.
Okres nauki ﬁzjoterapeuty
przez wszystkie stadia kształcenia, które musi on przebrnąć,
by uzyskać magisterium, wynosi na ogół 7 lat. Fizjoterapeutą

techniczną. Muszą też wykazywać się sprawnością manualną,
motoryczną i lokomocyjną.
W ich działalności ważna jest
umiejętność nawiązania kontaktu z pacjentem. Choć istota
zabiegów, które wykonują, wyrażą się w ﬁzycznym oddziaływaniu na organizm, co najmniej tak samo ważny jest ich
wpływ psychoterapeutyczny na
tych, z którymi właśnie pracują:
przez spojrzenie, towarzyską
rozmowę, uśmiech. „Kto nie
ma poczucia humoru, nie może
być dobrym rehabilitantem” –
powiedział w maju 2004 roku
profesor Aleksander Kabsch
podczas uroczystości odsłonięcia w poznańskiej AWF tablicy
pamiątkowej profesora Jana
Dziedzica w osiemdziesiątą
rocznicę jego urodzin. I nie ma
też dobrej rehabilitacji bez serdeczności ﬁzjoterapeutów dla
osób niepełnosprawnych. Oby
ich serce biło dla nas zawsze.

MACIEJ SIERADZKI
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W

dniach od 2 do 6 sierpnia grupa uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Koninie koło Lwówka, prowadzonego przez tamtejsze Koło
Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym,
wypoczywała
wraz z opiekunami w pięknie
położonej miejscowości Żerków.
Pobyt był bardzo urozmaicony. Korzystaliśmy z kąpieli słonecznych i wodnych nad wspaniałymi czterema basenami o
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Żal było wracać
do domu
różnej głębokości. Zwiedzaliśmy
Dworek w Śmiełowie, gdzie gościł Adam Mickiewicz. Obecnie
jest to Muzeum Mickiewiczowskie. Kolejny dzień to wyprawa
do Wioski Indiańskiej w Józefowie koło Chocza, gdzie czekało
mnóstwo niespodzianek, między innymi poszukiwanie złota,
przejście po ruchomych belach,
rzut siekierą, dojenie krowy oraz
wiele innych atrakcji. Było również karaoke, dyskoteka, pasowanie na podróżników nowych
uczestników wyjazdu. Czas minął bardzo szybko, żal było wracać do domu.

BOŻENA ŁOPATA

Pokonać
strach
D

la rodzin dzieci dotkniętych
chorobami
nowotworowymi
Fundacja
Aktywności Lokalnej w Puszczykowie we współpracy z
uczestniczkami warsztatów
szkoleniowo-doradczych dla
kobiet zorganizowała 30 lipca
w Przedszkolu FLOH spotkanie z onkologiem dziecięcym
dr med. Katarzyną Derwich z
Kliniki Onkologii, Hematologii
i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu.
Inicjatywę tę podjęto w ramach projektu „Maksymalna radość w Puszczykowie”,
współﬁnansowanego ze środków EFS. Spotkanie zgromadziło rodziców, nauczycieli,
terapeutów,
przedstawicieli
służb medycznych i przyjaciół
osób z chorobami nowotworowymi. Prelegentka poruszyła
szereg istotnych kwestii dotyczących trybu życia i rozwoju
psychospołecznego dziecka
nieuleczalnie chorego, funkcjonowania rodziny, reakcji
rodziców na chorobę oraz stosunków dziecka z rówieśnikami i środowiskiem szkolnym.

KAROLINA KASPRZAK

Wrześniowa bajka
B

yło sobie dwóch przyjaciół.
Zamiast ukraść księżyc, jak
kiedyś zrobili to bohaterowie
powieści Kornela Makuszyńskiego, oni zawiesili go na
sznurze z gwiazd. Gwiazdy były
srebrne i złote. Wesoło mrugały, a czasami spadały i spełniały marzenia małych i trochę
większych dzieci.
Niektórych dorosłych też, jeśli
tylko nie przestali marzyć i zachowali w sobie trochę z dziecka oraz lubili bajki.

Księżyc patrzył z wysoka na
Ziemię i uśmiechał się do pewnego małego chłopca, który zasypiał szczęśliwy w ramionach
swojego taty. Ziemia przeglądała
się w złotym blasku księżycowego światła, obracała się i śpiewała kołysankę o pięknym, dobrym świecie. Chłopiec zasypiał
spokojnie ukołysany jej rytmem
i uśmiechał się na myśl, że jutro
będzie nowy, wspaniały dzień i
znowu będą razem.
Śpijcie dobrze kochani. Niech

przyśni się wam kot w butach,
morze miłości i świat z baśniowej krainy.
Księżycowy uśmiech i pocałunek z gwiezdnego pyłu dla tych
najmniejszych, trochę większych
i zupełnie dużych czytelników
„Filantropa Naszych Czasów”.
W bajki trzeba wierzyć!. Nigdy
nie wolno przestać marzyć. Jeśli
się czegoś naprawdę bardzo pragnie, to marzenia się spełniają.

EWELINA WĘGLEWSKA

„Tatre Roma” w Rogoźnie
W

niedziele 1 sierpnia nasza
Grupa Wsparcia Dla osób
Niepełnosprawnych w Rogoźnie wybrała się na koncert
muzyki Cygańskiej w wykonaniu zespołu „Tatre Roma” i wirtuoza czardasza, genialnego
skrzypka Miklosza Deki Czurei.
Koncert ten odbył się na rynku
w Wągrowcu .
TATRE ROMA to wysokiej
klasy profesjonalny zespół muzyczno-taneczny, oklaskiwany
w największych salach koncertowych całego świata. Oczarowuje wdziękiem, żywiołowością
i barwnymi kostiumami,urzeka

harmonią i dynamiką, wirtuozerią partii solowych i symfonią
fraz grupowych.
Repertuar zespołu jest szczególnie bogaty: począwszy od
muzyki inspirowanej folklorem
Romów węgierskich, nastrojowych ballad i romansów cygańskich oraz ognistych czardaszy,
poprzez utwory klasyków, m.in.:
F. Liszta, J. Brahmsa, J. Straussa,
V. Montiego, G. Dinicu i G. Petera aż po własne kompozycje, a
także aranżacje muzyki rozrywkowej.
Spośród członków zespołu
na szczególne uznanie zasłu-

guje Sara Czureja, która mając
15 lat jest już niedoścignionym
wirtuozem gry na cymbałach
węgierskich. Występ zespołu
Tatre Roma przyniósł nam dużo
radości i zmobilizował do tańców pod sceną. Po koncercie
udaliśmy się do podświetlanej
fontanny, która poruszyła coś
w naszej wyobraźni. Była ona
zsynchronizowana z muzyką
płynącą z głośników, zmieniając
kolory i wysokość . Czuliśmy się
jak w jakiejś baśni.

KRZYSZTOF MURKOWSKI
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Kasia Sobczyk nie żyje
„M

ały książę”, “O mnie się
nie martw”, “Trzynastego”, “Nie bądź taki szybki Bill”,
“Biedroneczki są w kropeczki” i
wiele, wiele innych przebojów
już nigdy niezabrzmi na żywo
w wykonaniu damy polskiej
piosenki. Wieczorem 28 lipca
2010 roku w warszawskim hospicjum św. Krzysztofa zmarła
w wieku 65 lat Kasia Sobczyk
– jedna z najpopularniejszych
polskich piosenkarek.
Jej piosenki znają wszyscy.
Młodsi nie zawsze kojarzą, że
to właśnie ona śpiewała „Małego księcia”. Starsi pamiętają
– śliczną, ciemnowłosą dziewczynę z Koszalina, która traﬁła
do zespołu „Czerwono-Czarni” i
tak zaczęła się jej kariera. Kasia
Sobczyk, a naprawdę Kazimiera Sawicka, urodziła się w 1945
roku na południu Polski.
Pierwsze kroki estradowe
stawiała w 1961 roku w koszalińskim Wojewódzkim Domu
Kultury, gdzie występowała z zespołem „Biało-Zieloni”. W roku
1963 została jedną z laureatek
festiwalu Młodych Talentów w
Szczecinie. Stamtąd traﬁła do
„Czerwono-Czarnych”. W 1979
roku Kasia Sobczyk wyjechała
do Chicago w USA. Tam nagrała
dwie płyty.
Do Polski powróciła w 2003
roku, gdy zachorowała na raka
piersi. W piosenkarskiej karierze
pojawiła się jeszcze jedna przeszkoda – polip na strunach gło-

„K

ibicuj i pomagaj” – pod
takim hasłem w niedzielę 18 lipca, o godz. 15, na
Stadionie Miejskim rozegrany
został wyjątkowy mecz, w
którym drużyna Mistrza Polski
Lecha Poznań zmierzyła się z
drużyną dzieci, które przyjechały do Poznania z rejonów
dotkniętych powodzią.
Mecz odbył się w wyjątkowej
formacji „czterech na jednego”,
a sędziował prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Wstęp
był darmowy. Organizatorzy
podczas imprezy przeprowadzili zbiórki pieniędzy dla powodzian. Póżniej rozegrany
został mecz Lech Poznań –
Gwiazdy minionych lat (Piotr
Reiss i inni), kontra reprezentacja artystów polskich (Piotr
Kupicha, Radosław Majdan i
inni).

ROBERT STĘPIŃSKI

sowych. Pewien znajomy lekarz
w Ameryce powiedział jej: Kasia,
wracaj do Polski. Spakowała kilka drobiazgów i wróciła.
Kasia Sobczyk miała wiele
planów. Chciała nagrywać kolejne płyty. – Ale najpierw muszę
wyzdrowieć – mówiła, zapewniając, że nie da się chorobie.
W jednym z wywiadów, pytana,
czy nie boi się śmierci, odpowiedziała: „Zawsze kochałam
pana Boga. On wie, jak długo
zatrzymać mnie na Ziemi, a kiedy zabrać do siebie”. W jednym z
ostatnich wywiadów (maj 2010)
utwór „O mnie się nie martw”
piosenkarka dedykowała tym,
którzy się o nią martwią: „Mimo
chemioterapii, bólu, nudności,
zmęczenia i puchnącej ręki, jestem wciąż pełna optymizmu”
– mówiła.

IRENA JAROCKA
O KASI SOBCZYK

Z Kasią Sobczyk spotykałam
się czasami w Stanach, śpiewałyśmy na wspólnych koncertach,
podziwiałam Jej głos i wzruszałam się przy Jej piosenkach. Tam
na obczyźnie każde spotkanie ze
wspomnieniem z dalekiego kraju
miało dodatkowy ładunek emocjonalny. Jej największym marzeniem było nagrać w Stanach
dobrą płytę, aby mieć z czym
wrócić do Polski. Namawiałam
Ją od dawna do tego powrotu,
próbowałam przekonywać, że z
takim artystycznym dorobkiem
Jej miejsce jest w Polsce. Później, gdy dowiedziałam się o Jej
chorobie, rozmawiałyśmy wiele
razy o tych kłopotach. Rozmowy
nasze zawsze kończyły się tematem powrotu. Czułam, że dała

się przekonać. Wiem, że również
namawiało Ją do tego wiele osób
i w końcu się zdecydowała.
Jakże ucieszyłam się, gdy
dwa lata temu wróciła do Polski. Przyjaciele pomogli Jej odnaleźć się w Polsce, zorganizowali trochę koncertów, załatwili
najlepszych lekarzy. Dwa tygodnie temu byłam z Lidią Stanisławską u Kasi w hospicjum na
Ursynowie. Była pełna energii,
ciepła wewnętrznego, pogodzona z rzeczywistością, aczkolwiek zdeterminowana aby
walczyć do końca. W czerwcu
koleżanki poszły z Nią do sklepu, gdzie kupiła sobie między
innymi rzeczy na scenę. Pod
koniec sierpnia planowała
zrobić koncert w hospicjum w
podziękowaniu za opiekę dla
personelu medycznego. Miała
już kłopoty z nogami, nie mogła chodzić i bardzo cierpiała.
Mimo wszystko potraﬁła rozdawać ciepełko innym, przy
rozmowie nie wyczuwało się
u Niej bólu, miała w sobie niezwykłą siłę walki i wiarę, że
jednak wyjdzie z tego. Zarażała
innych swoim pogodnym nastawieniem do cierpienia. Wyszłam bez wielkiego strachu o
Nią mimo, że wiedziałam w jak
beznadziejnej sytuacji się znajduje. Dziwiłam się mojej reakcji… Kasia mnie zaczarowała.

ROBERT STĘPIŃSKI

Kibice pomogli
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Zdolne rączki
C

zy obserwowali Państwo
fascynację
maluchów
maleńkimi przedmiotami?
Pojawia się ona zazwyczaj
w tym samym czasie, co
zdolność dziecka do chwytu nazywanego w psychologii rozwojowej pęsetowym: dziecko chwyta mały
przedmiot wyprostowanym
palcem wskazującym i przeciwstawnym kciukiem.
Jego fascynacji podlega
wówczas wszystko co drobne
i da się uchwycić, a więc guziki, monety, kamyki. Będzie
też chciało chwycić muchę, a
także osę, którą skusi zapach
słodkiego deseru. Trzeba więc
uważać na te żywe, ruchliwe
rączki malucha, gdy ma około
dziesięciu miesięcy.
Zapowiedzią, że oto niebawem pojawi się chwyt pęsetowy jest to, gdy dziecko
zaczyna palcem wskazującym dotykać i przesuwać jakiś drobiazg, na przykład rodzynkę leżącą na stole.
Jednak zanim paluszek
będzie zdolny do przesuwania, a rączka do chwytu pęsetowego, dziecko przejdzie
przez kolejne etapy rozwoju
umiejętności chwytania.
Kiedy jest noworodkiem,
ma dłonie przeważnie zamknięte, posiada jednak odruch chwytny ręki: gdy położymy na dłoni noworodka
palec, zaciśnie maleńką dłoń.
Około drugiego miesiąca
życia dłonie niemowlaka są
coraz częściej lekko otwarte, a około trzeciego wyciąga
dłoń ku wiszącemu nad nim
przedmiotowi. W czwartym
miesiącu potraﬁ już bawić się
swoimi rączkami, a w piątym
wyciąga rączkę do zabawki i
dotyka ją. Już miesiąc później
potraﬁ ją sam chwycić, wkłada zabawkę do buzi (nie tylko
zabawkę – należy uważać!),
jego chwyt nazywany jest dłoniowym: chwyta przedmiot
całą powierzchnią dłoni.
Następną zdolnością jest
przekładanie
zabawki
z
rączki do rączki. Nieco później dziecko potraﬁ chwytać
palcami i wyprostowanym
kciukiem (dawniej nazywano ten chwyt małpim, teraz
rezygnuje się z określeń od-

noszących się do zwierząt).
Uczy się też upuszczać przedmioty. A pod koniec 10-ego
miesiąca pojawia się wspomniany chwyt pęsetowy, po
nim chwyt szczypcowy, gdy
dziecko chwyta mały przedmiot opuszką zgiętego palca
wskazującego oraz kciuka.
Tak więc przechodząc przez
kolejne etapy tzw. wieku
chwytania, dziecko stopniowo doskonali swoje rączki ku
własnej radości, a nieraz i ku
zmartwieniu rodziców.
Dzieci potraﬁą fascynować
się swoimi umiejętnościami
na każdym etapie ich rozwoju. Opanowywane czynności
powtarzają wielokrotnie i niezwykle wytrwale. Na przykład
chwytają i upuszczają zabawkę wciąż na nowo, podnoszą
kawałek papieru niezwykle
cierpliwie i z wysiłkiem, a
potem nagle otwierają dłoń
i on spada, po czym znów
go podnoszą – i tak w kółko.
Jest to ulubiona przez maluchy zabawa typu „podnoszę i
puszczam”. Reakcja rodziców
sprzyja wówczas uczeniu się
przez dziecko łączenia przyczyny ze skutkiem oraz tego,
jaki skutek jest przez nich pożądany, a jaki nie.
Jest bardzo interesujące, w
jaki sposób maluchy uczą się
przekładania przedmiotów z
rączki do rączki. Gdy damy
dziecku zabawkę, zazwyczaj
najpierw przesuwa nią, uderza, dopiero potem przekłada
ją do drugiej rączki, a oczy
uważnie śledzą ten ruch. Na
ogół najpierw przekładanie
zdarza się z przypadku, potem jest coraz bardziej intencjonalne. Ta nowa zdolność
sprzyja wydłużeniu się czasu
zabawy dziecka, potraﬁ ono
siedzieć i przekładać zabawkę z rączki do rączki przez
dziesięć, a nieraz i przez całe
dwadzieścia minut.
Drugie półrocze życia dziecka jest także czasem zabawy
z własnym ciałem. Dziecko
chwyta swoje stopy, wkłada
duży palec od nogi do buzi,
ssie go, chwyta nos mamy, jej
włosy, usiłuje babci ściągnąć
okulary. Dzieci uwielbiają
wyciągać coś z kieszeni, na
przykład tatusiowi długopis z
kieszonki koszuli. Pozwólmy
dziecku na takie „chwyty”, są

one częścią bycia niemowlakiem, są sposobem poznawania tego, co dziecko otacza.
Małe paluszki niezwykle
cieszą się na trawie. Wyrywają jej kępki najpierw całą
dłonią, a później paluszki starają się uchwycić pojedyncze
źdźbła.
Kiedyś widziałam zabawę
przygotowaną
maluchowi
przez niemiecką matkę: ugotowane i ostudzone spaghetti
położyła przed nim na talerzu. Maluch zanurzał rączki,
podrzucał makaron, wkładał
go do buzi i na głowę. Wydawał przy tym piski radości, podskakując całym sobą.
Przyznam, że nie akceptuję
zabawy tym, co służy do jedzenia i wtedy złośliwie zapytałam rozbawioną mamę,
dlaczego do makaronu nie
dodała ketczupu.
Niekiedy już między 6-ym
a 9-tym miesiącem życia pojawia się dominacja jednej
dłoni, na ogół prawej. Można
to łatwo sprawdzić: połóżmy
przed dzieckiem, w samym
środku, zabawkę i zaobserwujmy którą rączką po nią
sięgnie. Potem połóżmy zabawkę z lewej strony jego
ciała – jeżeli jest praworęczne, sięgnie po nią prawą rączką w poprzek ciała. Z kolei
sprawdźmy wybór rączki, kładąc zabawkę z prawej strony.
Zazwyczaj pod koniec pierwszego roku życia widoczna
jest dominacja jednej strony
ciała, jakkolwiek proces ten
może trwać dłużej.
Obserwując rączki dziecka,
w istocie obserwujemy jego
umysł. Gdy na przykład położymy przed dzieckiem dwa
klocki, weźmie je do każdej z
dłoni. A gdy w środku położymy trzeci klocek – będzie się
mu przyglądało w skupieniu,
będzie się zastanawiało, myślało. Obserwując dziecko,
rodzice rozwijają się razem
z nim, rozwijają się jako jego
obserwatorzy. Ta zdolność
bardzo im się przyda także w
przyszłości.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III
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złowiek funkcjonuje wśród
ludzi, dzieląc się z nimi
własnymi doświadczeniami,
przeżyciami. Daje – i jest obdarowywany. Dziecko nabywa te umiejętności w procesie
socjalizacji. Jednak nie każdy
przychodzi na świat z równymi szansami na taki korzystny
rozwój. Im sytuacja rozwojowa
dziecka jest trudniejsza, tym
bardziej potrzebuje ono pomocy i wsparcia. W szczególnym
stopniu dotyczy to osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
Na pytanie, w jaki sposób
można wspierać rozwój społeczny dziecka ze znacznym
upośledzeniem umysłowym, odpowiadają autorzy pracy zbiorowej pod redakcją naukową Marii
Piszczek „Edukacja uczniów z
głębokim upośledzeniem umysłowym” (Centrum Metodyczne
Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Warszawa 2008).
Pierwsze wydanie tego przewodnika dla pedagogów specjalnych
sporządził zespół nauczycieli ze
Szkoły Podstawowej Specjalnej
nr 150 przy Dziennym Ośrodku
Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym
dla Dzieci Niepełnosprawnych
w Krakowie. Wydanie drugie
uzupełnione zawiera arkusz
do gromadzenia informacji

N

arodziny dziecka z niepełnosprawnością stanowią dla rodziny wyzwanie. Po
wielu miesiącach oczekiwania okazuje się, że wszystkie
plany i zamierzenia zostały
brutalnie zepchnięte w przepaść codzienności. Zderzenie
z szokującą prawdą bardzo
często uniemożliwia bliskim
racjonalne myślenie. Jak dalej
żyć? Jak sprawić, żeby ukochany syn czy córka doświadczali przez całe dzieciństwo
poczucia bezpieczeństwa, tolerancji i zrozumienia? Jakich
emocji doświadczają rodzice
dziecka z wrodzonymi ograniczeniami sprawności?
Na te i szereg innych pytań odpowiada książka „Mój
Syn Anioł, który wybrał życie”
(Wydawnictwo Bernardinum,
2010). W publikacji Doretta
Braga opowiada czytelnikom
o swoich doświadczeniach
związanych z trudami narodzin i wychowywania dziecka
specjalnej troski.
Autorka urodziła się w 1959
roku. Jest matką czternastoletniego Maksymiliana i przewodniczącą jednej z sekcji Stowarzyszenia „Rodziców z Naszej
Rodziny” we Włoszech, którego
celem jest obrona praw dzieci
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KSIĄŻKA

One też mają dni
dobre i złe
niezbędnych dla skonstruowania diagnozy ucznia z głęboką
niesprawnością intelektualną,
opracowany przez pedagogów
z Zespołu Szkół Specjalnych nr
103 im. Marii Grzegorzewskiej w
Poznaniu.
Książka zawiera cenne wzory metod pracy pedagogicznej
i konstrukcji indywidualnych
planów
edukacyjno-terapeutycznych, dostosowywanych do
potrzeb i etapu rozwojowego
dziecka. We wstępie czytamy
o konieczności nieustannego
kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z 1997 roku
dzieci i młodzież z głębokim
upośledzeniem
umysłowym
została objęta zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Wcześniej osoby te były najczęściej zwalniane z obowiązku
szkolnego i przebywały w domach albo placówkach opiekuń-

czo-wychowawczych. Obecnie
większość z nich to uczniowie
szkół specjalnych; pozostali realizują nauczanie indywidualne
w domach.
Autorzy zgodnie podkreślają,
że w przypadku dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym
ważne jest rozplanowanie stałego porządku dnia: harmonogramu zajęć, miejsc, w których
przebywają, osób, które z nimi
pracują. Środowisko dziecka
można porządkować poprzez
organizowanie mu własnego
miejsca do pracy, stałego planu
zajęć dziennego lub tygodniowego, prowadzenia zajęć przez te
same osoby. Równie ważne jest,
by wszyscy nauczyciele pracujący z uczniem w taki sam sposób
nawiązywali z nim kontakt i mówili do niego. Każda czynność

KSIĄŻKA

Chłopiec, który wygrał
walkę o życie
z niepełnosprawnościami i ich
rodzin. Opowiadanie bohaterki „Pokój” w 2002 roku zdobyło wyróżnienie nadane przez
„Arkę” – Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
w Seprio.
Wielu rodziców może utożsamić się z przeżyciami autorki. Doretta Braga przekonuje, że
każdy z bliskich dziecka niepełnosprawnego zdoła wcześniej
czy później osiągnąć pogodę ducha konieczną do spostrzegania
świata sercem najmłodszych. W
ten sposób bowiem można zauważyć jasność, którą tylko one
są zdolne promieniować.
„Nie napisałam książki zaraz.
Mówiłam sobie, że rozpocznę,
gdy poznam koniec moich doświadczeń. Dziś wiem, że nigdy
nie będę mogła poznać jej końca. Wiem, że muszę żyć dzień po

dniu i spoglądając z nadzieją w
przyszłość podejmować walkę
dla niego…” – tak pisze autorka
w słowie wstępnym. Jak wiele
siły tkwi w nas samych… Miłość
jest największą potęgą, gdyż
tylko ona pozwala nam odnajdywać na nowo sens w tym, co
trudne i niewytłumaczalne dla
rozumu.
Bohaterka pragnie dziecka
po kilkunastu latach małżeństwa. Okazuje się, że postanowienie nie jest proste do
zrealizowania. Pierwsza próba
kończy się tragicznie. Ukochana córeczka Jessica umiera pod
sercem matki. W końcu jednak
małżonkom się udaje. Kolejna
ciąża rozwija się prawidłowo
i gdyby nie wewnętrzne przekonanie, że coś jest nie tak,
wszystko byłoby w porządku.
Jednak im bliżej porodu, tym

silniejsze są obawy kobiety.
Gdy nadchodzi termin porodu,
trzeba zmierzyć się z okrutną
rzeczywistością i niekompe-
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uczącego się dziecka winna być
rozkładana na kolejne kroki i
konsekwentnie
wykonywana
zawsze w ten sam sposób.
Autorzy poradnika poruszają również zagadnienie wspomagania rozwoju osobowości
dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, a ściślej –
naukę świadomości ciała i pozytywnego obrazu siebie, bowiem
w procesie edukacji ucznia
trzeba uwzględnić konieczność
kreowania jego wizerunku zarówno w bliższym jak i dalszym
otoczeniu społecznym.
Na istotny fakt zwracają
uwagę Ewa Batko, Alina Smyczek, Ewa Jędrzejczyk i Jolanta
Szwiec: każdy uczeń powinien
być traktowany odpowiednio do
swojego wieku. Największym
błędem bowiem w postępowaniu z osobami z niesprawnością umysłową jest traktowanie
ich jak dzieci – bez względu na
wiek.
Kluczem do skutecznej edukacji i postępów w rozwoju
dziecka z głębokim upośledzeniem umysłowym jest wielokrotne powtarzanie tych samych
czynności. Ucząc i wychowując
te dzieci musimy też pamiętać,
że one, jak każdy z nas, też mają
swoje dni dobre i złe.

KAROLINA KASPRZAK

tencją lekarzy. Autorka błaga
o cesarskie cięcie, ale lekarz
zbywa te prośby śmiechem,
sądząc, że to tylko panika niedoświadczonej matki, nic więcej. A jednak…
Na świat przychodzi Maksymilian – dziecko z poważnymi problemami zdrowotnymi.
Rozpoczyna się dramatyczna
walka o jego życie. Szczególnie krytycznym momentem są
słowa lekarza: „A co pani chce
z tym wodogłowiem?” Matka
nie daje za wygraną. Dzielnie znosi wielokrotne próby
hospitalizacji, zastrzyki, ataki
epilepsji… Chłopiec wygrywa
walkę. Jako kilkulatek traﬁa do
przedszkola
integracyjnego,
gdzie odbywa pierwsze lekcje
samodzielności.
Podziękowaniem za najcenniejszy dar
jest dotknięcie wskazującym
palcem nosa matki, co oznacza wyznanie miłości. Nie ma
piękniejszej chwili…
Publikację polecam szczególnie rodzicom, pedagogom,
psychologom,
studentom
pedagogiki specjalnej oraz
wszystkim tym, którzy pragną
zagłębić się w świat myśli i
przeżyć drugiego człowieka.

KAROLINA KASPRZAK
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piękny, słoneczny dzień
dwoje ludzi spaceruje
alejkami pobliskiego parku. Na
pierwszy rzut oka nie dostrzegamy w tym niczego szczególnego. Rozmawiają ze sobą. Nie
jest to jednak zwyczajna rozmowa. Jedna z osób wysuwa
dłoń do przodu, a przekazujący
informację palcem wskazującym kreśli na niej litery, jedną
po drugiej, tworząc w ten sposób wyrazy i zdania. Po każdym
słowie następuje mała przerwa
sygnalizująca koniec.
W Polsce zarejestrowanych
jest około 1685 osób z równoczesnym uszkodzeniem narządu wzroku i słuchu. Według
deﬁnicji Towarzystwa Pomocy
Głuchoniewidomym osoby te
napotykają znaczne trudności
w samodzielnym poruszaniu
się oraz komunikacji z otaczającym światem. Ze względu na
ograniczenia
spowodowane
niepełnosprawnością złożoną,
niezbędna jest specjalistyczna
pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, edukacji,
zatrudnieniu, a także rozwijaniu
i podtrzymywaniu kontaktów
społecznych.
Problem umiejętności porozumiewania się z otoczeniem jest
szczególnie widoczny u dzieci
głuchoniewidomych od urodzenia. Dysfunkcja narządu słuchu
i wzroku, nazywana również
przez niektórych znawców problematyki głuchoślepotą, odbiera możliwość poznawania świata za pomocą najważniejszych
zmysłów. Niekiedy ludzie głuchoniewidomi posiadają resztki
wzroku i (lub) słuchu, co umożliwia im choć minimalny kontakt
ze światem zewnętrznym. Dane
gromadzone przez Narodowy
Spis Głuchoniewidomych wskazują, że więcej osób zachowało
sprawność w zakresie funkcji
wzrokowych niż słuchowych.
Widzenie szczątkowe pozwala na czytanie powiększonego

P

ozaszkolny
Ośrodek
Kształcenia Zawodowego „System” we współpracy z
Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Poznaniu zakończył realizację projektu „Promocja rozwoju ekonomii społecznej i jej
podmiotów w Wielkopolsce”.
Przedsięwzięcie było współﬁnansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem działania trwającego od października 2009 do
czerwca 2010 było propagowanie idei ekonomii społecznej i
zatrudnienia w tym sektorze
poprzez podejmowanie inicja-
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Wyrzeźbione
marzenia
druku, rozpoznawanie znaków
języka migowego i poruszanie
się we własnym otoczeniu.
Dla osób głuchoniewidomych,
które pozbawione są możliwości
wzrokowego bądź słuchowego
odbioru mowy, pozostaje komunikowanie się za pomocą
dotyku. Istnieje wiele sposobów
porozumiewania dotykowego.
Wynika to z faktu, że wśród osób
z równoczesną dysfunkcją narządu wzroku i słuchu występuje duża różnorodność w stopniu
niepełnosprawności, a także potrzeb i możliwości opanowania
określonej metody komunikacji
pozawerbalnej.
Jedną z nich jest wspomniane
na wstępie kreślenie na dłoni
liter drukowanych. Metodę tę
z powodzeniem stosują osoby,
które nabyły utratę wzroku i słuchu w późniejszym okresie życia
i znają alfabet języka polskiego. Drugą techniką jest alfabet
punktowy do dłoni, polegający
na dotykaniu części dłoni odpowiadających poszczególnym
literom, cyfrom i innym znakom
graﬁcznym. Ta metoda porozumiewania się przeznaczona jest
głównie dla ludzi, którzy zdążyli
już opanować mowę dźwiękową, sztukę pisania, czytania oraz
liczenia (znają litery, cyfry, słowa,
zdania, znaki interpunkcyjne,
a także potraﬁą posługiwać się
podstawowymi działaniami matematycznymi).
Pomocny w nawiązaniu dia-

KAROLINA KASPRZAK

Jedenaste
Szanuj wyśmiewanych
Kochaj odrzuconych
Świat bierz garściami
Nigdy nie żałuj
uśmiechu
Pamiętaj że żyjesz tylko
Jeden jedyny raz
logu z osobą głuchoniewidomą
może być również system komunikacji symbolicznej Blissa,
w którym znaczenie słów jest
przedstawione za pomocą symboli składających się z prostych
form geometrycznych, system
gestów wspomagających porozumiewanie się (SIS) zawierający około 550 gestów symbolizujących różne części mowy, co
umożliwia budowanie prostych
wypowiedzi, jednakże stanowią
one wsparcie wyłącznie w przypadku, gdy osoba głuchoniewidoma posiada resztki wzroku i
(lub) słuchu i jest w stanie samodzielnie odkodować kierowane
do niej komunikaty symboliczne.
Osoby z równoczesną niesprawnością narządu wzroku
i słuchu jak każdy człowiek potrzebują wsparcia, akceptacji,
tolerancji oraz zrozumienia ze

strony ludzi pełnosprawnych. Integracja społeczna tej grupy osób
na przełomie kilku ostatnich
lat zatacza coraz szersze kręgi.
Tworzone są programy rehabilitacyjne, aktywizujące zawodowo
osoby głuchoniewidome, podejmowane są również działania
zmierzające ku minimalizowaniu barier architektonicznych i
społecznych. Głuchoniewidomi
bywają niezwykle utalentowani, posiadają ogromny potencjał
twórczy. Dowodem tego była
wystawa rzeźby, zorganizowana
dwa lata temu przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie.
Działalność artystyczna to dla
osób żyjących w świecie ciemności i ciszy przede wszystkim
okazja do wyrażenia poprzez
sztukę swoich emocji, doświadczeń, przeżyć. Praca z gliną, tworzenie rzeźb to znakomita forma
arteterapii, czyli rehabilitacji
poprzez sztukę. Jej owocem jest
wewnętrzna satysfakcja, wzrost
poczucia własnej wartości oraz
budowanie więzi z innymi ludźmi. Organizowane cykliczne
wystawy i plenery artystyczne
służą popularyzowaniu problematyki środowiska głuchoniewidomych wśród osób na co dzień
nie związanych z tą szczególną
grupą ludzi, jak również ukazaniu samym głuchoniewidomym,
że możliwe jest ich uczestnictwo
w życiu społecznym.

KAROLINA KASPRZAK

Promocja ekonomii
społecznej
tyw promocyjno-edukacyjnych
w województwie wielkopolskim.
Działania projektowe, do
których należały kampanie informacyjne skierowane do instytucji rynku pracy i integracji
społecznej oraz rozpowszech-

nianie publikacji „Przewodnik
po ekonomii społecznej”, podsumowano na konferencji zorganizowanej 21 czerwca w Hotelu Ikar przy ulicy Kościuszki
118 w Poznaniu. Podczas spotkania prelegenci poruszyli
szereg istotnych zagadnień z

obszaru ekonomii społecznej,
a także współpracy z podmiotami ekonomii społecznej.
Bliższe informacje o projekcie na stronie internetowej
www.p4es.eu
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iędzynarodowy Turniej
Tenisowy Poznań Porsche Open 2010, który odbył
się w dniach od 17 do 25 lipca, w ostatnim dniu był wzbogacony o pokaz gry w tenisa
osób niepełnosprawnych. Był
to zarazem dzień gier ﬁnałowych.

Pokazali, że też
mogą grać

Turniej był rozgrywany na
jednym z najpiękniejszych tenisowych obiektów w kraju,
w Lasku Golęcińskim, na wielkich terenach klubu sportowego Olimpia Poznań. Gry pokazowe osób niepełnosprawnych
na wózkach były wspaniałą
okazją do integracji między
zawodnikami i zaproszonymi
gwiazdami. Z osobami niepełnosprawnymi zagrali bowiem
Małgosia Pieńkowska, Ula
Dudziak, Tomasz Stockinger,
Mariusz Czerkawski i Agata
Konarska.
ka, który musi być specjalnie
przystosowany do gry w tenisa, odpowiadający przepisom,
zwrotny, lekki i stabilny.

Dla
niepełnosprawnego
sport ten jest skutecznym środkiem przywrócenia kontaktu
ze światem zewnętrznym i
ułatwienia w ten sposób jego
integracji ze społecznością.
Tenis na wózkach pozwala na
wzmocnienie siły mięśni i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Dzięki treningom poprawia się
sprawność w poruszaniu na
wózku, reﬂeks, zwinność. Ten
rodzaj sportu posiada przede
wszystkim wysokie walory
psychoterapeutyczne, wypływające z konieczności wykazania się przez graczy aktywną i samodzielną pracą. Ciągłe
zmiany sytuacji na boisku są
elementem ćwiczącym uwagę
i zdolność koncentracji. Przez
ostatnie 30-lecie tenis na wózkach był jedną z najszybciej
rozwijających się i najbardziej
ekscytujących dyscyplin w sporcie osób niepełnosprawnych.

Gra w tenisa na wózkach
odbywa się według zasad
bardzo podobnych do tenisa
ziemnego osób pełnospraw-

nych. Najważniejszą różnicą
jest możliwość odbicia piłki po
jej drugim odbiciu się od ziemi. Zawodnicy używają wóz-

W

Transplantologia
– ratowanie życia

ielkopolska przystępuje
do Partnerstwa dla Transplantacji. Wojewoda i marszałek województwa przygotowują obecnie cykl przedsięwzięć,
które pozwolą zdobyć większe
poparcie społeczne dla idei
dawstwa narządów, a przede
wszystkim zwiększyć liczbę
przeszczepów.
Temu celowi mają służyć m.in.
zaplanowane na wrzesień konferencje „Transplantologia – co
warto wiedzieć” i „Programy
zdrowotne szansą dla Wielkopolan”, a także seminarium z udziałem konsultantów medycznych,
poświęcone utworzeniu i organizacji pracy stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w
szpitalach. Zadaniem tych osób
będzie efektywne gromadzenie
i wymiana informacji na temat
pozyskiwania i przeszczepiania
narządów. Według informacji Ministerstwa Zdrowia, zapewniono
środki na ich zatrudnienie.
– Idea Partnerstwa przewiduje współdziałanie wielu podmiotów, poczynając od dyrektorów szpitali poprzez uczelnie
medyczne, izby i stowarzyszenia lekarskie oraz organizacje
pozarządowe – mówi inicjator
programu w Polsce, Krajowy
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Konsultant w Dziedzinie Transplantologii prof. Wojciech Rowiński. – Jednak pozyskanie
do współpracy wojewodów i
organów samorządowych jest
kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Samorządy
bowiem jako organy założycielskie szpitali mają wpływ na
kierunki działań tych placówek,
a wojewoda może zapewnić
skuteczność wprowadzanych
rozwiązań, dzięki nadzorowi
podlegających mu konsultantów
medycznych.
Za modelowy w Europie
uznaje się system identyﬁkowania dawców w Hiszpanii, gdzie
dokonuje się 35 pobrań na każdy milion mieszkańców. W Polsce wskaźnik ten wynosi 15.
Zdaniem profesora Rowińskiego, Wielkopolska – z obecną liczbą dawców 22 na milion
mieszkańców – wypada ko-

rzystnie na tle kraju, ale pozostaje daleko w tyle za liderem
– województwem zachodniopomorskim, gdzie pobrań jest
38 na milion. Nadal jest więc
wiele do zrobienia, na przykład
spośród 56 naszych szpitali pobrań narządów dokonuje tylko
11 ośrodków.
Niewystarczająca liczba dawców powoduje, że każdego roku
umiera około 15 procent pacjentów chorych na przewlekłą niewydolność narządów. Prof. Wojciech Rowiński informuje, że w
ubiegłym roku do przeszczepienia nerki lub nerki i trzustki zakwaliﬁkowano 211 osób, narządy
przeszczepiono natomiast 131
osobom, z kolei na przeszczep
serca czekały 42 osoby, a przeszczepiono je 11 osobom.
Partnerstwo dla Transplantacji, którego oﬁcjalną inauguracją
w Wielkopolsce będzie podpisa-

nie przez wszystkie podmioty
biorące w nich udział listu intencyjnego, ma tę sytuacje poprawić. Dotychczas listy intencyjne
podpisano w województwach
małopolskim, podkarpackim,
lubuskim i mazowieckim.
Szczegółowe informacje na
temat projektu: Roman Łukawski, Biuro Wojewody,Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18,
61-713 Poznań, tel. 0 61 854 12
98, fax 0 61 854 16 74.

TOMASZ STUBE
RZECZNIK PRASOWY WOJEWODY
WIELKOPOLSKIEGO
WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W POZNANIU
61-713 POZNAŃ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 16/18
TEL. 61 854 19 41, 609 307 063,
FAKS 61 854 19 61
E-MAIL: BIUROPRASOWE@POZNAN.
UW.GOV.PL
HTTP://WWW.POZNAN.UW.GOV.PL

36 STRONA

WRZESIEŃ 2010

Telewizja
Interaktywna
czeka

N

iebawem rozpocznie się
otwarty nabór tematów
nowych ﬁlmów, które będą od
września produkowane dla Telewizji Internetowej Organizacji
Pozarządowych 3sektor.tv. W
planach jest produkcja osiemnastu nowych reportaży o podmiotach ekonomii społecznej,
stowarzyszeniach i fundacjach
lub inicjatywach związanych z
ekonomią społeczną.
Poszukiwane są organizacje,
które do tej pory nie miały dużego wsparcia medialnego, zajmują się w praktyce ekonomią
społeczną oraz działają innowacyjnie na rzecz rozwiązywania
problemów rynku pracy.
Pomysłodawcy zachęcają do
zapoznania się z krótkim regulaminem konkursu (dostępny na
stronie www.swr.pl). Zgłoszenia
przyjmowane są z całego kraju.
Produkcja ﬁlmów rozpocznie
się we wrześniu (tematy będą
dobierane z dostępnej w danym
momencie puli zgłoszeń), więc
im szybciej zostanie nadesłane
zgłoszenie, tym większa szansa na realizację. Pytania, uwagi
oraz zgłoszenia należy kierować
na adres mailowy: w.pudlo@swr.
pl lub a.marbach@swr.pl.
3sektor.tv to internetowy portal, na którym zamieszczonych
jest blisko 300 ﬁlmów i materiałów multimedialnych o działających w Polsce i za granicą stowarzyszeniach, fundacjach oraz
innych podmiotach ekonomii
społecznej.
Projekt „Telewizja Trzeciego
Sektora” w ramach którego wyprodukowane zostaną reportaże,
doﬁnansowany jest ze środków
krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013. awa

JĘDRZEJ CICHY
POZNAŃ

Dotyk anioła
Czułe, tęskne spojrzenia...
Ciepły dotyk
czyjegoś oddechu...
Dotyk skrzydła anioła,
delikatnie muskający
rozedrgany policzek...
W szeroko rozwartej
źrenicy,
gdzieś
za siódmym niebem
świadomości...

Z

espół Downa to wrodzone
zaburzenie genetyczne nazywane również trisomią chromosomu 21, które powoduje
ograniczenia
intelektualne.
Stopień rozwoju i życia dziecka z zespołem Downa mogą
usprawnić działania inicjowane we wczesnym dzieciństwie:
opieka lekarska, akceptacja
oraz zaangażowanie rodziny,
także edukacja i szkolenie zawodowe.
Jedną z nowych książek na
ten temat jest zbiorowa publikacja „Trudna dorosłość osób
z zespołem Downa – jak możemy wspomóc?” pod redakcją
Bogusławy Beaty Kaczmarek
(Oﬁcyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2010). Autorzy pytają: co się stanie z dzieckiem z
tą niepełnosprawnością, jeśli
zabraknie rodziców? Próbują
zmierzyć się z nieznanym obszarem ludzkich doświadczeń
i wypełnić je rozwiązaniami,
które mogłyby wspomóc trudną
dorosłość. Niezwykłe wrażenie
wywierają reﬂeksje rodzeństwa
osób z zespołem Downa. W
słowie wstępnym Bogusława
Beata Kaczmarek zwraca uwagę, że rodziny osób z zespołem
Downa dwukrotnie stają przed
niewiadomą: najpierw bezpośrednio po narodzinach swojej
pociechy, a później w momencie
nadejścia ich trudnej dorosłości. Niezwykle silna empatia nie
pozwala zagłuszać rozpaczliwego krzyku: „Mamo, tato – nie
opuszczajcie mnie!”.
W pierwszej części książki
Alina Midro z Zakładu Genetyki
Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Stanisław
Zajączek reprezentujący Samodzielną Pracownię Cytogenetyki
Katedry Patologii Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie i Joanna Rosińczuk-Tonderys
z Zakładu Chorób Układu Nerwowego Akademii Medycznej
we Wrocławiu przybliżają czytelnikom zagadnienie dialogu
genów ze środowiskiem w rozwoju osób z zespołem Downa,
zasady długoterminowej opieki
lekarskiej u dorosłych pacjentów
oraz korelację między chorobą
Alzheimera a trisomią chromosomu 21. W 1983 roku przeciętna
długość życia osoby z zespołem
Downa nie przekraczała 25 lat.
Dzięki nowoczesnej medycynie
ogólny stan zdrowia tych osób
jest o wiele lepszy, a długość życia podwoiła się.
Proces starzenia u osoby z trisomią przebiega znacznie szybciej, co oznacza, że biologiczny
wiek czterdziestolatka z zespołem Downa odpowiada wiekowi
sześćdziesięciolatka bez trisomii. Również procesy degenera-

KSIĄŻKA

Mamo, tato
– nie opuszczajcie
mnie…

cyjne w układzie krążenia narastają zdecydowanie szybciej.
W drugiej części publikacji
Izabela Fornalik z Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w
Jeleniej Górze w rozważaniu „O
tym, co nieuniknione… Osoba
z zespołem Downa a doświadczanie śmierci” kieruje uwagę
odbiorcy na problem utraty bliskich przez osoby z zespołem
Downa. Praca autorki zawiera
cenne spostrzeżenia dotyczące
przemijania. Pomocne są dla
czytelnika wskazówki, w jaki
sposób należy, a w jaki nie powinno się rozmawiać z osobą z
niepełnosprawnością intelektualną o śmierci. Podsumowaniem
wypowiedzi jest list do rodziców osób z zespołem Downa
o sposobach zabezpieczenia
społecznego, emocjonalnego i
materialnego dzieci po śmierci
najbliższej rodziny.
Radosław Piotrowicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej w
Warszawie) w rozprawie „Wyznaczniki dorosłości osób z
zespołem Downa” wskazuje, że
w działaniach zmierzających
ku integracji społecznej istotną
rolę odgrywa kształtowanie holistycznego obrazu człowieka w
ujęciu psychologii humanistycznej, w której osoba z niepełnosprawnością postrzegana jest
zarówno jako całość psychoﬁzyczna, jak i jako część środowiska.
Badacze swoje rozważania
wspierają często autentycznymi
tekstami osób z zespołem Downa. Przykładem są osobliwe

wiersze 28–letniego Bartosza
Mazura z Częstochowy, zawarte
w referacie Elżbiety Minczakiewicz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie albo fragment pamiętnika szkolnego Celi
Sobolewskiej.
W części dotyczącej edukacji
i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną naukowcy zgodnie podkreślają, że
na każdym poziomie kształcenia i rewalidacji pomocne jest
stosowanie wzmocnień pozytywnych.
Leszek Ploch (Instytut Edukacji
Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) w
podrozdziale „Aktywność twórcza skuteczną formą stymulacji
osób z zespołem Downa” kieruje
uwagę na włączanie osób z niepełnosprawnością w aktywność
kulturalno-artystyczną,
opierając się na przykładzie pracy
Integracyjnego Zespołu Pieśni i
Tańca „Mazowiacy” i Ogólnopolskiego Teatru Niepełnosprawnych w Warszawie.
W rozdziale dotyczącym sfery społeczno-zawodowej niewątpliwie cenne źródło wiedzy
stanowią doświadczenia zagraniczne w obszarze zatrudnienia wspomaganego. Bernadeta
Szczupał (Akademia Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie), autorka fragmentu zatytułowanego:
„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z zespołem Downa”
omawia cel i zakres działania
instytucji wspierających w zatrudnieniu na przykładzie Poznańskiej Agencji Zatrudnienia
Wspomaganego BIZON, powołanej z inicjatywy poznańskiego
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Downa.
„Mój brat, moja siostra” – to
ciepłe i przejmujące reﬂeksje rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukazują
piękno relacji międzyludzkich,
potrzebę dawania i otrzymywania miłości.
Profesor Irena Obuchowska
tak oto rekomenduje omawiana publikację: „…książka może
być interesująca dla wszystkich
zainteresowanych interdyscyplinarną wiedzą na temat jednej z
postaci ludzkiego życia…”.

KAROLINA KASPRZAK
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M. Molenda-Słomińska
POZNAŃ

6.3.2010
WIOSENNE
SPOJRZENIE
Myślałam, że powieje już
wiosną, a tu guzik. Powiało,
ale znowu śniegiem i mrozem.
Dopiero co śnieg stopniał. Ziemia dławi się już tą wilgocią. I
znów jest biało. Zima nie chce
odpuścić. Wszyscy z utęsknieniem czekają na cieplejsze dni.
Za miesiąc Wielkanoc. Ciekawe, czy zdąży się rozzielenić i
ocieplić. Właśnie przeglądałam
w Internecie trendy w modzie.
Nadchodzi szał kolorów. Będzie
romantycznie, hipisowsko i bardzo kwiatowo. Paleta barw rozleje na ubrania pastele i landryny, a hitem ma być intensywny
niebieski, przez lata chowany
na dnie szafy. W kolorze „new
blue” od dłuższego czasu szukam wiosenno-letnich kozaczków. I sobie jeszcze poszukam.
Przecież u nas moda ma spóźniony zapłon. Ponad rok temu
już miałam w swojej garderobie niebieskie bluzki i sweterki. Nie pasowałam do szarych
szeregów. Nie pasowałam, bo
latem nosiłam białe kozaczki.
Aż smutno nieraz, że ludzie są
jeszcze tak zaszuﬂadkowani.
Myślę, że mamy pozorną wolność wyboru. Wciąż cudzy biznes jest dla nas ważniejszy niż
nas własny. Wrócę myślami do
Szwecji, bo tam bywałam już
kilkakrotnie. Tam każdy ubiera się jak chce i w co chce, lansując modę czy też nie. U nas
konsumpcja modowa już dawno ruszyła pełną parą, ale co z
tego, jeśli większość z nas ma
dalej niestrawności na widok
czegoś nowego lub rzucającego się w oczy. No cóż, innych
nie zmienimy, zacznijmy więc
od siebie, od własnej garderoby i od świeżego spojrzenia na
wiosnę.

28.5.2010
DAWNO
NIE PISAŁAM...
No super. Rewelacja. Nic już
nie piszę. Kurde, cofam się. Zaraz skończy się mój ulubiony
miesiąc maj, a ja nic. Żadnej
wzmianki o pachnących bzach,
o pięknych magnoliach czy
kwitnących kasztanowcach.
Jest zielono i nawet bardzo
zielono, ale jakoś inaczej. Jest
zimno. Poza paroma przebły-
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Słoneczny blog
skami dni cieplejszych wciąż
jest chłodno, wciąż deszczowo.
Bardzo deszczowo. Małopolska
znów tonie. Wały nie wytrzymują, rzeki wylewają i zalewają wsie i miasta. Domy nawet
po dachy pod wodą, a niektóre
nawet rwąca fala zmiotła z powierzchni. Jak ludzie dalej mają
żyć? W kwietniu też nie pisałam. Jakoś nie było na to czasu,
jakoś nie było odpowiedniego myślenia. Po katastroﬁe w
Smoleńsku wybuchła epidemia
jedności narodowej. Na arenie
politycznej zawieszono broń.
Nagle czas się zatrzymał. Były
wielkie słowa, wielkie gesty,
wielka żałoba narodowa i długo pozostające w uszach echo
dzwonu Zygmunta. Jeszcze
wtedy zastanawiano się, czy
śmierć prezydenta, jego małżonki i pozostałych 94 osób
coś zmieni. Może zmieniła na
chwilę, gdy każdy z nas mógł
uświadomić sobie po raz kolejny, jak kruche jest życie. A
dziś już znowu toczą się spory i
walka o wygodniejsze stołki

piszę dalej. Jeśli komuś coś nie
pasuje, to już nie mój problem.

3.6.2010.
ZACIĘŁAM SIĘ

Jest gorąco. Nad Polskę nadchodzą tropiki. Ma być parno,
duszno i ponad 30 stopni. Słyszałam też o inwazji komarów
i wszystkiego, co lata. Odkąd
mamy w domu kota, jest niemożliwe, by więcej niż parę
minut zabawiał w mieszkaniu
jakiś owad. Od ćmy, komara do
muchy i innych brzęczących i
spać nie dających, wielonogich,
skrzydlatych i bardzo upierdliwych stworzeń uwalnia nas
kot. Jest supernowym pogromcą owadów. Łapie je niemalże
w locie. Może dla kota podwórkowego było by to przekąską.
Nasza Megi traktuje owady
niczym zabawki na baterie.
Złapie muchę, trzyma w łapce i
dziwi się czemu to się tak wyrywa. Jak mucha ucieknie, to ją
znowu złapie. A jak już nie ma
siły latać, to ją paca po podłodze, aż wyda ostatnie tchnienie
życia. Normalnie sadyzm w
biały dzień. Nigdy nie pomyślałabym, że mając w domu
kota funduję sobie za darmo
terapie śmiechem. Codziennie
przez Megi można zwijać się ze
śmiechu. To, co ona wyczynia
ze swoim ciałem, to najlepszy
clown by nie potraﬁł. Stoi sobie
i nagle jak podskoczy do góry
na wszystkich czterech łapach,
jakby miała zamontowane
sprężyny. Przynosi jak pies ma-

Mamy kolejny czerwiec. Wiosna nawaliła na całego. Termometry wskazywały średnio 15
stopni w plusie, czasem nawet
mniej. Do wczoraj jeszcze chodziłam w kurtce i w golﬁe. O
okularach słonecznych mogę
tylko pomarzyć. Leżą na dnie
torebki. Prawie codziennie miałam w ręku parasol. Dziś nareszcie widzę kawałek błękitnego nieba. Ale tylko kawałek. Też
jest kilka stopni więcej. Kurde,
ale co to ma być za wiosna. W
szaﬁe przełożyłam letnie ciuchy
na dół, a cieplejsze na górę. I
klapa. Co z tą pogodą? Zima
była długa, mroźna i śnieżna.
Wiosna zimna i mokra, a lata,
powiadają, ma nie być. Ale pieprzę jak potłuczona. Zacięłam
się. Wydarzyło się tyle rzeczy,
a ja nic nie opisałam. Uświadomiłam sobie, że zbyt dużo osób
czyta blog. Zaczęło mnie męczyć, że każde zdanie i słowo
jest pod lupą przyjaciół, znajomych i nieznajomych. Reakcje
bywają różne. Od stwierdzeń:
„ja bym tak nie mogła”, „od tej
strony cię nie znałam” – po:
„pisz dalej, fajnie się czyta”. No i
bądź tu mądra. A że życie pokazało, że każdemu dogodzić się
nie da, to pomyślałam sobie, że

4.6.2010.
SZANUJMY CZAS
Dziś dla odmiany błękitu jest
ful wypas. Słońce grzeje. Jest
pięknie i ciepło. Zamiast cieszyć się pogodą, to mnie szlag
jasny traﬁa. Nie lubię, jak ktoś
się umawia i odwołuje spotkanie kilka godzin wcześniej. Też
mogłam mieć inne plany. Też
znajomi zapraszali. Odmawiałam, bo już byłam umówiona.
I teraz siedzę jak ta dupa wołowa w czterech ścianach. Co
prawda już zdążyłam się umówić z inną koleżanką, ale wkurza mnie to, że niektórzy nie
szanują mojego czasu. Ja tak
nie umiem. Choć wiem, jak to
jest, plany planami, a życie życiem. Trzeba być elastycznym i
spontanicznym

9.6.2010.
POGROMCA
OWADÓW

skotkę, żeby jej rzucać, urządza
sobie zabawy w chowanego w
szafach, biega po mieszkaniu
niemal z prędkością światła.
Wszędzie jej pełno..

25.6.2010
INWAZJA
GALOWYCH
STROJÓW
„Wakacje, znowu są wakacje…” Tak śpiewał niegdyś kabaret OTTO. Gdy rano jechałam
do pracy, wszędzie było pełno
dzieci i młodzieży w białoczarnych, galowych strojach,
z bukietami kwiatów. Nim doszłam do pracy, szuﬂadki pamięci otwierały obrazy moich
zakończeń szkolnego roku.
Pamiętam jak mama w pośpiechu prasowała mi białą bluzkę, białe kokardy i granatową
spódniczkę. Też miałam bukiet
kwiatów dla wychowawczyni.
Pamiętam szkolne apele na zakończenie…
Zawsze bardzo cieszyłam się
z perspektywy wakacji. Chyba
każde dziecko się cieszy… To
były czasy pełne beztroski, wyjazdów nad morze, nad jezioro czy na wieś do rodzinki lub
choćby do babci. To był czas
zapachu lipy, zup owocowych,
soczystych papierówek i lodów
Bambino.
Gdy wracałam z pracy,
uczniowie także byli już po
uroczystościach
szkolnych.
Tym razem trzymali w rękach
świadectwa. I nagle mnie zamurowało, bo w parku grupka
nastolatków, odświętnie ubranych, trzymała w rękach nie
tylko świadectwa, ale i piwo.
Normalnie mnie ścięło, jak zobaczyłam, że wśród chłopców
też są dziewczyny. Piękne, z
długimi włosami i długimi nogami, pijące demonstracyjnie
piwo z butelek. Co innego, jak
się czyta o problemie alkoholowym nieletnich, a co innego, jak
zobaczy się to na własne oczy.
Diabli wzięli moje cukierkowe wspomnienia z wakacji,
bo myśli zaczęły krążyć wokół
dzisiejszej młodzieży. Co z takich kulfonów wyrośnie? Oby
to były tylko błędy młodości,
chwilowe wybryki, a nie kolejne
pokolenie, które będzie podpierać ściany sklepów monopolowych.
cdn.
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FOT. ANNA WIERZBICKA

Śródka z dawnych
czasów

Biżuterię tworzyć każdy
może…

„D

awno, dawno temu w
każdą środę na Śródce odbywał się targ. Chcemy
odtworzyć z mieszkańcami
Śródki scenerię tego targu, poprzedzając to wydarzenie organizacją warsztatów, podczas
których będzie można nauczyć
się wykonywać różne przedmioty. Potem zaprezentujemy
je na Śródeckim Targu” – w taki
sposób organizatorzy projektu
„Podróże w czasie” zachęcali
do udziału w warsztatach.
W maju tego roku na poznańskiej Śródce odbyła się
akcja promująca rozpoczęcie
nowego projektu skierowanego do mieszkańców Śródki pod
hasłem „Podróże w czasie”, realizowanego przez Centrum
Innowacji Społecznej Sic! przy
współudziale Urzędu Miasta Poznania. W czasie trwania akcji
promocyjnej mieszkańcy mieli
okazję „przenieść się w czasie”
za pomocą profesjonalnej stylizacji na dawnych mieszkańców
Śródki. Podczas spotkania pracownicy CIS Sic! oraz wolontariusze promowali projekt, rozdając ulotki oraz zachęcając do
wzięcia udziału w warsztatowej
części projektu.

– Zainteresowały mnie warsztaty związane z robieniem biżuterii – mówi Ania. – Lubię różne
błyskotki, korale, kolczyki, a na
te oferowane przez sklepy nie
zawsze mogę sobie pozwolić. Są
zbyt drogie. Postanowiłam nauczyć się komponować ozdoby
samodzielnie. – Zawsze ciekawiła mnie technika decoupage,
podziwiałam różne przedmioty
wykonane tym sposobem, ale
nie wiedziałam, na czym ta sztuka polega. Gdy posłuchałam instruktora okazało się, że nie jest
to wcale takie trudne.
– Projekt „Podróże w czasie” jest realizowany na Śródce,
dzielnicy objętej programem rewitalizacji i współﬁnansowany
z funduszów miasta Poznania
– wyjaśnia Edyta Pszczoła-Rosenkiewicz z Centrum Innowacji
Społecznej Sic! – To właśnie na
Śródce trwają różne działania pilotażowe. Naszym zadaniem jest
zaktywizowanie mieszkańców
tej dzielnicy, przełamać obojętność i wzmocnić atrakcyjność.
Aby to osiągnąć, zaplanowano
cykl warsztatów. Do tej pory
odbył się warsztat tworzenia biżuterii oraz warsztat ozdabiania
przedmiotów metodą decoupage. Na wrzesień zaplanowano
warsztat pod hasłem „papierowa
wiklina” oraz warsztat wizażu i stylizacji, a na październik
pomyślano o panach, planując
warsztat modelarstwa i wędkarstwa. Zajęcia odbywają się dwa
razy w tygodniu, przy ul. Rynek
Śródecki 3, w godz. od 16:00 do
18:00.
Zakończenie projektu „Podróże w czasie” przewidywane jest
we wrześniu. Wówczas zorganizowany zostanie Targ Śródecki,
na którym między innymi zaprezentowane zostaną przedmioty wykonane na warsztatach.
Uczestnicy będą mogli się pochwalić wymyśloną specjalnie
podczas zajęć biżuterią, przedmiotami ozdobionymi techniką
decoupage, papierową wikliną
oraz efektami modelarstwa. Powstanie również galeria uliczna,
obrazująca codzienne i nie tylko
życie Śródczan.
– Chcemy pokazać inną Śródkę i przypomnieć jej świetność,
kiedy była ona centrum miasta
– dodaje Edyta Pszczoła-Rosenkiewicz – Projekt ma pomóc w
wyrównaniu różnic pomiędzy
pozostałymi dzielnicami Poznania.

ANNA WIERZBICKA
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uże zainteresowanie organizacji i pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne nowelizacją ustawy o
rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych sprawiło,
że Komisja Polityki Społecznej i
Zdrowia Urzędu Miasta Poznania zorganizowała spotkanie
informacyjne.
– Zamierzamy wyjaśnić
wszystkie wątpliwości zainteresowanych tą tematyką –
stwierdził Michał B. Tomczak,
przewodniczący Krajowej Rady
Konsultacyjnej do spraw Osób
Niepełnosprawnych, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej
i Zdrowia Urzędu Miasta Poznania. – Po to zorganizowaliśmy to
spotkanie, aby wyjaśnić punkt
po punkcie co się zmieni.
Deﬁnicja najniższego wynagrodzenia

Wysokość najniższego wynagrodzenia została określona
w projekcie w sposób sztywny
jako minimalne wynagrodzenie
za grudzień 2009 roku, co oznacza że podstawą do obliczania
kwoty w szczególności doﬁnansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
także w latach następnych będzie 1276 złotych.
Rozszerzenie deﬁnicji pracownika
Dla zapewnienia większych
dochodów Funduszu proponuje
się również włączenie do deﬁnicji pracownika na gruncie ustawy o rehabilitacji osób związanych pragmatykami służbowymi
(pragmatykami służbowymi są
ustawy, które regulują kwestie
związane ze stosunkiem pracy,
ale czynią to w sposób szczególny i nie powszechnie, ale wobec
pewnych grup pracowników.
Regulują one prawa i obowiązki
określonych grup zawodowych),
w szczególności sędziów.
Wskaźnik
zatrudnienia
osób niepełnosprawnych
Zaproponowano, aby niepełnosprawnych pracowników
wliczać do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
od dnia następującego po dniu
przedstawienia
pracodawcy
dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność w rozumieniu ustawy. W przypadku
przedstawienia pracodawcy kolejnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w
rozumieniu ustawy, osoby niepełnosprawne mają być wliczane do stanu zatrudnienia osób
niepełnosprawnych również w
okresie pomiędzy złożeniem
wniosku o wydanie orzeczenia

a wydaniem orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli wniosek taki został
złożony przed upływem terminu
ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Dodatkowo wyznaczono 30-dniowy termin po
dniu przedstawienia pracodawcy dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność, w którym
pracodawca miałby prawo wliczać osobę niepełnosprawną do
tego wskaźnika.
Czas pracy osób niepełnosprawnych
Radykalna zmiana ma dotyczyć norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych,
które teraz dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności nie mogą
przekraczać 7 godzin na dobę
i 35 godzin tygodniowo. Zgodnie z przedłożoną propozycją
po upływie 6 miesięcy od dnia
ogłoszeniu ustawy jedynie czas
pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego
stopnia niepełnosprawności
nie będzie mógł przekraczać 7
godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Lekarz przeprowadzający badania proﬁlaktyczne
pracowników lub w razie jego
braku lekarz sprawujący opiekę
nad osobą niepełnosprawną będzie mógł wydać zaświadczenie
wskazujące, że czas pracy osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35
godzin tygodniowo
Uprawnienia pracownicze
Osoba niepełnosprawna ma
nabywać uprawnienia pracownicze od dnia następującego po
dniu przedstawienia pracodawcy dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność lub zgody
lekarza na pracę w niższym wymiarze czasu pracy.
Ulgi we
PFRON

wpłatach

na

Zmiana przepisu art. 22 ustawy o rehabilitacji ma polegać na
zawężeniu kręgu pracodawców
uprawnionych do wystawiania
informacji o kwotach obniżenia
wpłat na PFRON poprzez uzależnienie tej możliwości od osiągania wskaźnika zatrudnienia
osób niepełnosprawnych:
 będących osobami niepełnosprawnymi ruchowo zaliczonymi do znacznego stopnia
niepełnosprawności,
 osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo zaliczonymi do znacznego albo
umiarkowanego stopnia nie-
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Zmiany w ustawie
o rehabilitacji osób
niepełnosprawnych
pełnosprawności, w wysokości co najmniej 30 procent.
Pracodawca, który przed 1
stycznia 2011 roku nabył prawo
do obniżenia wpłat na podstawie dotychczasowego art. 22,
mógłby je wykorzystać na warunkach dotychczasowych.
Doﬁnansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Wysokość maksymalnych
doﬁnansowań w roku 2011
ma wynosić tyle samo co w
roku bieżącym. Dopiero od
2012 r. wysokość doﬁnansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ma być
stopniowo zmniejszana. I tak od
w okresie od 1 stycznia 2012
roku doﬁnansowanie będzie
przysługiwało w kwocie:
1) 170 procent najniższego
wynagrodzenia – w przypadku
osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia
niepełnosprawności (obecnie
160 pocent);
2) 125 procent najniższego
wynagrodzenia – w przypadku
osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego
stopnia
niepełnosprawności
(obecnie 140 procent);
3) 50 procent najniższego
wynagrodzenia – w przypadku
osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia
niepełnosprawności (obecnie 60
procent).
W okresie od 1 lipca 2012
roku miesięczne doﬁnansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych będzie
się kształtowało na poziomie:
 180 procent najniższego wynagrodzenia – w przypadku
osób
niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego
stopnia niepełnosprawności
(obecnie 160 procent);
 115 procent najniższego wynagrodzenia – w przypadku
osób niepełnosprawnych za-

liczonych do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności
(obecnie 140 procent);
 45 procent najniższego wynagrodzenia — w przypadku
osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia
niepełnosprawności (obecnie
60 procent).
Od stycznia 2013 roku doﬁnansowanie wyniesie:
 180 procent najniższego wynagrodzenia – w przypadku
osób
niepełnosprawnych
zaliczonych do znacznego
stopnia niepełnosprawności
(obecnie 160 procent),
 100 procent najniższego wynagrodzenia – w przypadku
osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności
(obecnie 140 procent),
 40 procent najniższego wynagrodzenia – w przypadku
osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia
niepełnosprawności (obecnie
60 procent).
Kwota SOD dla osób ze szczególnymi schorzeniami będzie
nadal podwyższana o 40 procent
najniższego wynagrodzenia.
W projekcie zaproponowano całkowitą likwidację doﬁnansowania do wynagrodzeń
pracowników zaliczonych do
umiarkowanego lub lekkiego
stopnia niepełnosprawności,
którzy mają ustalone prawo
do emerytury. Zmiana ta zacznie obowiązywać w terminie
6 miesięcy od dnia ogłoszenia
ustawy.
Dodatkowym
warunkiem
uzyskania doﬁnansowania ma
być ujęcie pracownika niepełnosprawnego w ewidencji prowadzonej przez PFRON, nie później
niż w terminie 30 dni od dnia
przedstawienia
pracodawcy
przez pracownika dokumentu
potwierdzającego
niepełnosprawność.

Termin wypłaty doﬁnansowania wydłuży się z 14 do 30 dni
od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego
wniosku o wypłatę miesięcznego doﬁnansowania.
W 2011 i 2012 ma zostać zachowane zróżnicowanie wysokości doﬁnansowania na otwartym i chronionym rynku pracy.
Pracodawcy z rynku otwartego
mają uzyskiwać odpowiednio
70 procent i 90 procent kwot (w
przypadku osób ze szczególnymi schorzeniami) z kwot wynikających z art. 26a ust. 1 i 1b
ustawy o rehabilitacji.
Ponadto mają zostać wprowadzone regulacje wysokości SOD,
ograniczające możliwość uzyskania przez pracodawcę doﬁnansowania do wynagrodzeń
w przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona w
wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem etat. W takiej
sytuacji SOD ma przysługiwać w
wymiarze nieprzekraczającym
kwoty miesięcznego doﬁnansowania przyznawanego na osobę
zatrudnioną w pełnym wymiarze
czasu pracy. Miesięczne doﬁnansowanie ma być przyznawane w
wysokości proporcjonalnej do
wymiaru czasu pracy, przy czym
w pierwszej kolejności będzie
przyznawane pracodawcy, który
wcześniej zatrudnił tę osobę.
Status zakładu pracy chronionej
Od 1 stycznia 2012 roku
uzyskanie i zachowanie statusu prowadzącego zakład pracy
chronionej ma być uwarunkowane osiąganiem co najmniej 50
procent wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(dotychczas ten wskaźnik wynosił 40 procent) i co najmniej 10
procent wskaźnika zatrudnienia
osób zaliczonych do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
Przejęcie statusu zakładu
pracy chronionej

Na wniosek nabywcy zakładu
pracy bądź jego części wojewoda
będzie wydawał decyzję stwierdzającą nabycie przez niego odpowiednio statusu zakładu pracy
chronionej bądź statusu zakładu
aktywności zawodowej z chwilą
przejścia zakładu pracy.
W razie przejścia zakładu pracy, będącego zakładem pracy
chronionej albo zakładem aktywności zawodowej, bądź jego
części na innego pracodawcę,
pracodawca ten z mocy prawa
będzie wstępował w uprawnienia dotychczasowego pracodawcy wynikające z decyzji
w sprawie przyznania statusu
zakładu pracy chronionej lub
zakładu aktywności zawodowej, jednak pod warunkiem, że
z chwilą przejścia zakładu pracy
bądź jego części spełni warunki
dla zakładu pracy chronionej lub
zakładu aktywności zawodowej, przy czym nabywca będzie
zwolniony z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy poprzedzających przejście zakładu
pracy bądź jego części oraz osiągania wskaźników zatrudnienia
osób niepełnosprawnych, określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1, w
okresie 6 miesięcy poprzedzających przejście zakładu pracy
bądź jego części.
W sytuacji gdy przejście zakładu pracy nastąpi w związku
z jego przejęciem przez pracodawcę mającego w chwili przejścia zakładu pracy status pracodawcy prowadzącego zakład
pracy chronionej lub w wyniku
połączenia z takim pracodawcą,
niewykorzystane środki funduszu będą podlegały przekazaniu
w terminie do 3 miesięcy na fundusz rehabilitacji pracodawcy
przejmującego zakład.
OPRACOWAŁA

A.W.
Druga część „Zmian w ustawie o rehabilitacji osób niepełnosprawnych” ukaże się w październikowym wydaniu „Filantropa”.
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azywam się Minilka, mam
osiem lat. Kocham zabawy
z przyjaciółmi. Lecz pewnego pięknego dnia wróciłam ze
szkoły do domu pełna smutku. Bardzo mi się chciało płakać. Rzuciłam torbę na podłogę i, wściekła na wszystkich,
usiadłam na łóżku w pokoju.
„Dlaczego oni to robią”? - pomyślałam, lecz nagle drzwi
otworzyły się, a w nich stanęła
moja siostra.
– Co się stało? – zapytała.
Lija była starsza ode mnie o
dwa lata. Była bardzo rezolutną
dziewczynką. Spojrzałam na
Liję i powiedziałam:
– Jestem zła na panią od polaka.
– Dlaczego? – zapytała Lija,
siadając koło mnie.
– Bo się do mnie przyczepiła,
że nie odrobiłam zadania, które zadała, jak mnie nie było w
szkole – wyjaśniłam.
– Och, moja droga Minilko
– powiedziała cicho Lija. – Nie
przejmuj się. Ona nie miała prawa się do ciebie przyczepić.
– Wiem – odparłam. – Ale mi
się przykro zrobiło, że ona tak
na mnie nakrzyczała przy całej
klasie.
– Wiem, że ci się zrobiło przykro – odparła Lija, a ja się lekko
uśmiechnęłam.
– Lijo – powiedziałam nagle
do siostry.
– Tak, kochanie? – spytała
Lija.
– Czy mogłabyś ze mną pójść
do nauczycielki i wyjaśnić jej,
o co chodzi z tym zadaniem? –
spytałam cicho.
– Jasne – odparła Lija.
– Jutro, dobra? – zapytałam.
– Jasne – odparła Lija, a ja wyszłam, zostawiając zamyśloną
siostrę.

***
Kilka godzin później przyszła
mama, zastając mnie i Liję na
rozmowie.
– Jak tam, dziewczynki? – spytała. – Wszystko dobrze?
– Tak – odpowiedziałyśmy.
– A czy jesteście głodne?
– Nie jesteśmy – odpowiedziała Lija.
– Czy coś planujecie? – zapytała podejrzliwie mama.
– Nie, chyba nie – odpowiedziałam, a Lija kopnęła mnie w
kostkę dając do zrozumienia, że
mam nie powiedzieć za dużo.
– Chyba nie? Co to ma znaczyć: chyba nie?

– Hmmm... Nic. – odpowiedziałyśmy, a zrezygnowana
mama odeszła zostawiając nas
same.
– Ona nie może się dowiedzieć, co planujemy – powiedziała szeptem Lija.
– Wiem, Lijo, że mama nie
może się dowiedzieć – odparłam.
– Wstaniemy jutro wcześniej i
punktualnie pójdziemy na lekcje
– zaczęła siostra.
– Potem na przerwie ja po ciebie przyjdę i pójdziemy do tej nauczycielki, dobrze, Minilko?
– Dobrze – odparłam.

Przygody

***
Następnego dnia rano tak
jak planowałyśmy, tak zrobiłyśmy. Wstałyśmy wcześniej,
niż mama, a następnie, gdy się
ubrałyśmy i zjadłyśmy śniadanie,
poszłyśmy jak zwykle do szkoły.
Kiedy się w niej znalazłyśmy, Lija
powiedziała:
– No więc zrobimy tak, jak
ustaliłyśmy. Idź teraz na lekcję, a
po lekcji do ciebie przyjdę.
Po tych słowach odeszła, zostawiając mnie samą. Weszliśmy
do klasy, a nasza nauczycielka
powiedziała:
– Drogie dzieci. Czy odrobiłyście zadanie, które wam zadałam? Kto nie odrobił, ręka do
góry.
Podniosłam rękę.
– Minilko, dlaczego nie odrobiłaś zadania?
– Bo nie miał kto mi pomóc –
odparłam.
– Czy na pewno? – spytała nauczycielka.
– Tak – odparłam cicho, ale
pewnie.
– Tym razem ci uwierzę, ale
na przyszły raz... – zaczęła nauczycielka.
– Dobrze, wiem, przepraszam
– powiedziałam i nieoczekiwanie zadzwonił dzwonek.
Uradowana wyszłam z klasy
jako jedna z pierwszych klasę i
po chwili znalazłam czekającą
na mnie siostrę.
– Jak było? – spytała, kiedy tylko mnie zobaczyła. W krótkich
słowach opowiedziałam jej całą
historię, a kiedy skończyłam, Lija
powiedziała:
– Idziemy.
– Dobrze – odparłam i ruszyłyśmy w stronę pokoju nauczycielskiego.
Gdy się tam znalazłyśmy, Lija
zapukała trzykrotnie.
– Myślisz, że ktoś otworzy? –

Angelika Prymus ma 15 lat.
Nie widzi od urodzenia.
Uczęszcza do Gimnazjum
w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym
dla dzieci Niewidomych
w Owińskach, gdzie śpiewa
w zespole
muzyczno-wokalnym
„Dzieci Papy” pod kierunkiem
Henryka Weredy.
Czyta literaturę,
zwłaszcza fantastyczną,
pisze opowiadania i powieści.
W ubiegłym roku
publikowaliśmy już jej utwory.
spytałam cicho, ale zanim Lija
zdążyła coś odpowiedzieć, drzwi
się otworzyły, a w nich stanęła
we własnej osobie moja nauczycielka od polskiego.
– O co chodzi, dziewczynki? spytała.
– My przyszłyśmy do pani –
powiedziała śmiało Lija.
– Do mnie? – zdziwiła się pani
profesor.
– Tak, do pani – odparłam. –
Ale może będzie lepiej, jak odejdziemy od tego pokoju, dobrze?
– Tak – odparła pani, a następnie odeszłyśmy na bok.
Gdy to zrobiłyśmy, pani polonistka spytała:
– Czego chciałyście?
– Dokładniej ja chciałam do
pani przyjść – powiedziała Lija,
stając przed panią profesor. –
Chodzi o moją siostrę.
– O Minilkę? A co się stało? –
zdziwiła się pani profesor, podczas gdy ja schowałam się w
najciemniejszym kącie.
– No bo tu chodzi oto, że pani
zadała klasie zadanie, kiedy
Minilki nie było, bo była chora.
Kiedy mała wróciła do szkoły,

to pani się do niej przyczepiła,
dlatego że nie odrobiła zadania, które pani zadała podczas
jej nieobecności. Mała przyszła
do domu z płaczem – wyjaśniła
oburzona siostra, a nauczycielka
spojrzała na nią i powiedziała:
– Tak, masz rację, eee..., jak
masz na imię?
– Jestem Lija – odparła, a
nauczycielka
kontynuowała:
– Masz rację, Lijo. Ja nie powinnam oskarżyć tej małej o takie
coś, jeśli ona była chora.
Potem rozejrzała się wokoło i
spytała:
– Gdzie jest twoja siostra,
Lijo?
– Nie wiem - odparła Lija, też
rozglądając się niespokojnie.
– Minilko, Minilko, gdzie jesteś? - zaczęły wołać.
Postanowiłam im się ukazać.
Z oczami pełnymi łez wyszłam z
ukrycia i stanęłam przed siostrą
we właściwej pozycji.
– Gdzie byłaś? – spytała Lija.
– Daleko, bardzo daleko – odparłam tajemniczo.
– To znaczy? – spytała pani
polonistka.
– Nieważne – odparłam, a nauczycielka spojrzała na mnie i
rzekła:
– Przepraszam Cię, Minilko. Ja
nie powinnam...
– Dobrze, proszę pani – powiedziałam cicho. – Nic się nie
stało…
– Dziękuję ci, drogie dziecko.
Naprawdę – rzekła pani profesor.
– Nie ma za co – odparłam, a
nauczycielka odeszła.
Spojrzałam na siostrę i powiedziałam:
– Lijo, co teraz robimy? Mi jest
smutno.
– Dlaczego? – spytała Lija.
– Tęsknię – odparłam krótko.
– Za kim?
– Za przyjaciółką – rzekłam, a
w moich oczach pojawiły się łzy.
– Chodźmy do domu, tam się
uspokoisz. Nie płacz – powiedziała cicho Lija obejmując nie
ramieniem.
Z chęcią na to przystałam i razem z Liją wróciłam do domu.
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Minilki

Angelika w fantastycznym
stroju z koleżanką
na spotkaniu gwiazdkowym.

***
Kiedy znalazłyśmy się w
domu, zadzwonił telefon. Mama
podeszła i odebrała go.
– Tak, słucham?
– Czy jest Minilka?
– Jest, już ją proszę.
Odeszła od telefonu i zaczęła
wołać:
– Minilko, kochanie, dzwoni
do ciebie telefon.
– Do mnie? – spytałam udając
zainteresowanie, choć doskonale słyszałam całą rozmowę.
– Tak – odparła mama podając mi słuchawkę.
– Słucham – powiedziałam.
– Witaj Minilko – usłyszałam
głos i omal nie zemdlałam. Musiałam złapać się krzesła, aby
nie upaść.
– Liresso! – krzyknęłam.
– Tak, to ja – odparła Liressa. –
Wiem, że się cieszysz, że dzwonię, prawda?
– Tak – odparłam. – Tęsknię
za tobą.
– Ja też tęsknię – rzekła cicho
Liressa, a ja się uśmiechnęłam.
– Kiedy przyjedziesz? - spytałam cicho.
– Nie wiem. może... Może
niedługo – odparła Liressa, a ja
posmutniałam. Liressa chyba to
wyczuła, bo powiedziała:
– Nie smuć się, niedługo się
spotkamy.

– Mam nadzieję – odparłam,
a moja droga Liressa się rozłączyła.
– Kto dzwonił? – spytała siostra.
– Liressa - odpowiedziałam.
– A co u niej? Kiedy chce nas
odwiedzić?
– Powiedziała, że może niedługo – odparłam zamykając
lekko oczy.
– Zmęczona? – spytała z troską w głosie siostra.
– Tak, bardzo, wasza... – zaczęłam, ale szybko urwałam.
– Chciałaś powiedzieć: wasza
księżniczkość? – spytała Lija,
uśmiechając się łobuzersko.
– Tak, to chciałam powiedzieć
– rzekłam i zaczerwieniłam się.
– Wiesz, że... – zaczęła siostra.
– Wiem, że tego nie lubisz –
odparłam krótko, a siostra odeszła, zostawiając mnie z własnymi myślami. Poczułam smutek i
tęsknotę za Liressą i miałam
nadzieję, że niedługo się spotkamy. Tak rozmyślając, nawet nie
wiem kiedy zamknęłam oczy i
zasnęłam.

***
Kiedy obudziłam się następnego ranka poczułam, że jest mi
niedobrze i że za chwilę będę
wymiotować. Drzwi otworzyły
się, a w nich stanęła Lija.
– Minilko, wstajemy do... – zaczęła, lecz spojrzawszy na mnie
urwała.
– Co jest? – spytała klękając
przy mnie.
– Nie... nie dobrze... mi – powiedziałam, z trudem wypowiadając każde słowo.
– Idę po mamę – oświadczyła
Lija i wybiegła z pokoju wołając:
– Mamo, mamo. Chodź tutaj!
Szybko! Minilce jest niedobrze!
Po chwili pojawiła się blada
jak ściana mama.
– Co się stało? – spytała chwytając mnie za rękę.
– Błagam... – wyszeptałam z
trudem. – Ja... nie... mogę... już.
Mama z Liją spojrzały na mnie
przerażone, a ja nie wytrzymałam i zemdlałam.

***
– Minilko, kochanie – usłyszałam cichy głos. Otworzyłam oczy,
choć trudno mi było.
– Co się stało? – spytałam słabym głosem.
– Jesteś bardzo chora. Nie
umiem... ci pomóc – odparła
siostra.
– Ale... – zaczęłam.
– Nie mów nic, proszę – powiedziała siostra. – Ja... ja się
czuję tak słabo... – wyszeptałam,
a siostra położyła mi rękę na
głowie. – Minilko... – powtórzyła.
– Nie zasypiaj. Ty... nie... nie możesz. – Ale dlaczego? – spytałam
cicho.
– Nie chcę... – powiedziała siostra prawie przez łzy. – Nie chcę
Cię stracić.
– Ale ja muszę, bo... ja się czuję tak słabo... – wyszeptałam.
– Nie, proszę – wyszeptała
przerażona siostra, ale ja już jej
nie słyszałam.

***
– Jak myślisz, czy jeszcze ją
odzyskamy?
– Nie wiem.
– Żeby tylko się udało.
Taką rozmowę słyszałam,
kiedy lekko otworzyłam oczy.
Rozejrzałam się, ale nic nie widziałam. Osoby, które rozmawiały przyciszonymi głosami
zauważyły, że się obudziłam, bo
podeszły do mnie.
– Minilko? – spytała cicho jedna z nich.
– Co się stało? – spytałam patrząc na Liję.
– Byłaś bardzo chora. Nikt
nie umiał ci pomóc – wyjaśniła
druga osoba, którą okazała się
mama.
– Ale... – zaczęłam.
– Jesteś tu od tygodnia – przerwała mi Lija. – Już się baliśmy,
że cię stracimy, że...
– Już jest dobrze – powiedziałam cicho. – Chyba.
– Kochanie – powiedziała
mama. – Wiesz, że ktoś czeka
na ciebie za drzwiami?
– Tak? – spytałam cicho.
– Tak - odparła mama, a drzwi
otworzyły się i do środka weszła...
– Liresso! – krzyknęłam.
Dziewczyna w różowych
spodniach podeszła do mojego
łóżka.
– Jak się czujesz? – spytała.
– Dobrze – odpowiedziałam
uśmiechając się do niej.
– To bardzo się cieszę.
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– Ja też, ale... kiedy... ty – zaczęłam.
– Pięć dni temu – odparła Liressa. – Dowiedziałam się od Liji,
że jesteś chora i przyjechałam.
– Rozumiem – odpowiedziałam i nagle poczułam, że choć
nie chcę, to zamykają mi się
oczy. – Co ci jest? – spytała przerażona dziewczyna.
– Ja... ja nie wiem... czuję się...
bardzo... zmęczona – powiedziałam, z trudem wypowiadając każde słowo.
– Ale ty... – zaczęła Lija, lecz
sen był silniejszy i nie usłyszałam dalszych słów przerażonej
siostry.

***
– Co jej jest?
– Nie wiemy. Cały czas zasypia
i się nie budzi.
– Czy tak będzie zawsze?
– Nie... Ja nie wiem. Biedna
mała.
– Ale ja nie chcę... Nie chcę jej
stracić.
– Ja też nie chcę.
– Lekarz był? Co powiedział?
– Powiedział, że jedynie, co jej
pomoże, to dużo snu.
– Ale przecież…
– Wiem, rozumiem, co chcesz
powiedzieć.
Takie słowa towarzyszyły mi,
kiedy z wielkim trudem otwierałam oczy.
– Minilko! – usłyszałam
okrzyk radości, a przy mnie znalazły się Liressa, Lija i mama. –
Jak się czujesz? – spytała mama.
– Czuję się doskonale – odparłam, co było zgodne z prawdą.
– Czy już nie jesteś zmęczona? – spytały równocześnie Lija
z Liressą.
- Nie, nie jestem - odpowiedziałam.
– Hurra! – krzyknęły uradowane dziewczyny, a ja się uśmiechnęłam.

***
Następnego dnia byłam już na
nogach. Po odrobieniu wszystkich zaległości stwierdziłam, że
będzie super podczas wakacji.
Byłam bardzo szczęśliwa, co
udzielało się wszystkim domownikom. Choć Liressa odjechała
tydzień później, to wiedziałam,
że już wkrótce nas odwiedzi.
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ADAM FILAS
ŁÓDŹ

Urodziłem się w 1982 roku,
mieszkam w Łodzi, jestem
studentem teologii. Przeszedłem dwie poważne operacje
kręgosłupa. Piszę, aby dać
upust swojej niespożytej fantazji. A poza tym lubię pisać.
Tworzyć coś dla mnie zupełnie
nowego.

AUTOR

Chwilo, trwaj!
przytłaczają. Każdemu z
nas wydaje się, że ma najgorzej. To uczucie potęguje
smutek kiepsko przeżytego
dnia. Wtedy zamykamy się
na światło i ciepło miłości.
Niewiele wiem. I wiem, że
będę uczył się aż do śmierci. Każdy kolejny dzień wymaga kreatywności.
Modlę się o to, by nie zabrakło mi pomysłów, a także pomocnej dłoni bliskiej
osoby i słów – kocham
Cię.

Być
Być Bogiem
Mam samochód, a Ty nie
masz. Mam markowe ciuchy, a Ty nie. Mam ludzi,
którzy mnie wielbią, Ty nie.
Mam luksusowe mieszkanie, Ty nie. Jestem najmądrzejszy, najpiękniejszy,
najwspanialszy. Długo by
tak mówić…
Rodzice składają mi hołd,
jestem geniuszem. Rodzice dają mi pieniądze, Tobie
nie. Ciągle szukam swojej
pasji! Lubię to, co ekstremalne, szalone. Ty wolisz
kominek i ciepłe kapcie…
Wszystko i wszyscy mówią
mi, że jestem Bogiem. Oddaj mi hołd, to pozwolę Ci
żyć…Ty jednak jesteś hardy
i masz mnie gdzieś?!

Boję się
Boję się tego, co nie jest
mi znane. Czasem jest to
zabawne, innym razem
nie. Często to powoduje, że
jestem żałosny w swoich
oczach. Staram się oswoić
strach…
Bywa, że problemy mnie

Moja dusza jest skarbem,
który oﬁarowuję Tobie.
Proszę, weź we władanie
czas, który mi pozostał.
Przytul mnie i zespól się ze
mną, twórzmy jedność. Życie bywa trudne, ale może
nam się uda?
Krew nieśpiesznie krąży w
moich żyłach. Uspokajam
się i oddaję się Tobie…Dajesz mi nadzieję, uzupełniasz mnie.
Jesteś moim szóstym zmysłem i spełnieniem.
Lubię zastanawiać się nad
sobą i całą resztą. Kobiety
mnie fascynują, a Ty jesteś
jedną z nich. Kompletnie
mnie oczarowałaś! Już nie
chcę być sam…

Chwila
Chwilo trwaj, taka jesteś
piękna. Wprawiasz mnie
w prawdziwy zachwyt. Nie
chcę stąd odejść – z miejsca mojego odpoczynku,
ale muszę.

niepokoju z mojego azylu.
Teraz wiem, że ta chwila
będzie trwać wiecznie i nic
tego nie zmąci. Nareszcie!

mnie smakiem swych ust.
Zamknęłaś moje serce
w bezpiecznym kokonie
swych rąk. Poddaję się…

Znowu mogę się bawić,
pracować, żyć. Proszę Cię,
chwilo, nie bądź ulotna!
Pozwól, chwilo, rozpalić
iskierkę nadziei,
która zmieni się w nieugaszony żar...

Pragnę z Tobą iść przez
życie i nie oglądać się
wstecz. Zmysłowy taniec
naszych dusz wypełnia
każdy dzień. Już nie pamiętam kiedy bawiłem się
tak dobrze! Poddaję się…

Chwilo, trwaj!

Jesteś czarodziejką codziennych spraw. Magia
Twoich słów wypełnia me
wnętrze…A owoce naszej
miłości stają się pokarmem
dla dusz. Wiem teraz, że
mogę poddawać się Tobie
każdego dnia…

Cisza
Jest cicho, przerażająco
cicho. Nie ma nic i nikogo,
tylko ja i cisza. Boję się i
słyszę bicie mojego serca.
Jestem górnikiem i ryję jak
kret pod ziemią.

Dziecko

Duszno, ciemno, wilgotno i
ciasno. Obok mnie ryczące
maszyny i towarzysze niedoli. Jestem sam i martwię
się za siebie. Jestem samowystarczalny, ale nie tutaj.
W tym miejscu, piekle na
ziemi, ufam.

Urodzę się dla Ciebie, a Ty
dla mnie. Oﬁaruję Ci swoje
myśli, pragnienia i uczucia.
Niezgrabnie wezmę Cię za
rękę i pocałuję.
Odkryję Twoje piękno i zachwycę się nim.

Inni ludzie są dla mnie
obrazem Boga i aniołami.
Oni ochraniają mnie, a ja
ich. Idę z duszą na ramieniu po życie albo śmierć...
Nagle wybuch i koniec marzeń, nadziei, życia!

Czas nieśpiesznie przepływa poprzez morze zdarzeń. Wypełnia mnie radość spędzonych wspólnie
z Tobą chwil. Odnajduję
siebie w zgiełku dnia, a
noc napawa mnie spokojnym, ożywczym snem.

Ośmiu umarło, reszta pod
ziemią walczy o życie. Pragnę zachować godność,
ale budzi się we mnie
zwierzę. Chcę mi się wyć!
Czy to koniec? Co z innymi
ludźmi, którzy zostali? Cóż
nie znam odpowiedzi na
to pytanie. Wiem tylko tyle,
że wszystko pozostanie w
sercu...
(Halemba In memoriam)

Znowu zagrał werbel. Pobudka!

Czarodziejka

Noc w mojej głowie skończyła się. Odfrunęły ptaki

Zaczarowałaś mnie swoją
kobiecością. Zniewoliłaś

Nie umiem wyrazić słowami tego, co czuję…
Nikt tego nie umie zrobić,
bo miłość to tajemnica.
Nie chcę prostacką żądzą
zniszczyć sfery sacrum!
Miłość to nie tylko zaspokajanie potrzeb ciała…
Słowa i gesty mają moc,
by zbliżyć się do bliźniego.
Związek kobiety i mężczyzny to czyste piękno! Zachwycam się tym i
wiem, że kiedyś też tego
zaznam…

STRONA

WRZESIEŃ 2010

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

OGNISKO W LESIE

B

yło ciemno, cicho i ciepło.
Harcerze otoczyli ciasnym
kołem stertę gałęzi przygotowanych na rozpalenie ogniska. To miał być pożegnalny
wieczór dla zastępu „Wilków”.
Właściwie mieli być dłużej, ale
ściągają ich z biwaku, bo – jak
chodzą słuchu – ma się na wojnę. I podobno tym razem to nie
przelewki.
W związku z tym wszystkie
obozy zwijają żagle i wracają
do miejsc zamieszkania. Chłopcy jednak nie wierzyli. Z Litwą i
Czechami tez wojna wisiała na
włosku, ale zostało na niczym.
Wtedy to zgłosili się wszyscy na
ochotnika i… nic. Ale Niemcy to
co innego. Zabrali już Kłajpedę i
Czechosłowację. Teraz szykuję
się na Polskę. Ale Polska to też
co innego. Nikogo się nie boi.
„Nie damy ani guzika od portek”
– zapewniał przecież marszałek
Rydz-Śmigły. I wszyscy chłopcy
święcie w to wierzyli.
Dziś odwiedził ich kapitan z
miejscowego batalionu, opiekun „Wilków”. Miał już za sobą
pierwszą wojnę światową. Opowiadali o nim w miasteczku, że
lubił bratać się z prostymi żołnierzami. Brał ich do knajpy i stawiał kolejkę, to znowu opowiadał przeróżne kawały. Podobno,
chociaż pensje oﬁcerskie były
wcale, wcale, po piętnastym nie
miał już forsy. Dzieciom też nieraz stawiał lody lub oranżadę,
brał na wesołe miasteczko i fundował karuzelę. Ale teraz przy
ognisku kapitan był wyjątkowo
poważny. Czuło się w powietrzu,
że niebawem wydarzy się coś
niezwykłego.
– Jak coś się stanie, to tak, jak
mówiliśmy – powiedział półgłosem Romek do Bartka. – Tylko
żeby nas wzięli?
– Muszą – powiedział mu do
ucha zagadnięty. – Ochotników
zawsze biorą.
Tymczasem suche gałęzie
podpalono ze wszystkich stron.
Ognisko zaczęło w oczach rosnąć, aż w końcu wystrzeliło w
górę wysokim płomieniem. Od
czasu do czasu z jego szczytu
wydzierały się w górę czerwone jęzory ognia, jakby chciały
wznieść się ponad las.
Płonie ognisko i szumią knieje,
Nasz kapitan siadł wśród nas.
Harcerska pieśń ożywiła nagle zastygły w czerni las. Ka-
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Na przełomie
(13)
tysiącleci
pitan uśmiechnął się ciepło
za umieszczenie go w pieśni i
dołączył swój mocny głos do
śpiewających. Wszyscy czuli,
że tym razem ta pieśń tyle razy
przez nich śpiewana ma teraz
nieporównywalnie większą moc
oddziaływania. Zapowiadana
wojna dodała jej nowych treści,
wzbogaciła znaczenia.
Bartek czuł, jak dreszcze
przelatują mu po grzbiecie.
Czuł zapowiedź czekających
ich emocji i przygód. Naturalnie
zwycięskich w ﬁnale. Tylko takie
wchodziły w rachubę. Śmierć?
To coś dla wrogów. Skończą się
wreszcie szkolne nudy: liturgia,
„Pan Tadeusz”, matma, geograﬁa. Tak, Bartek szczególnie nie
cierpiał „Pana Tadeusza”, którego fragmenty miał za zadanie wkuć do głowy. Jego ojciec
znał na pamięć prawie całego
Mickiewicza, nie mówiąc już o
Sienkiewiczowskiej trylogii. Od
niego żądał tylko kilku fragmentów. Bartek zawsze się dziwił,
jak on tego wszystkiego wyuczył
się na pamięć. Bardzo lubił, jak
przed snem ojciec przysiadał się
do łóżka i opowiadał mu dzieje
bohaterów „Ogniem i mieczem”,
„Potopu”, „Pana Wołodyjowskiego”. Nieraz potem marzył, by być
współczesnym Kmicicem, mieć
swoją Oleńkę, wzbudzać zachwyt kolegów i koleżanek.
„O rycerzach znad kresowych granic,
O obrońcach naszych polskich
granic…”
Pieśń coraz bardziej nabierała
znaczenia, każde słowo coraz
bardziej kojarzyło się z wojennymi obrazami.
Wojna! To jest szansa być
kimś. To nie tam jakieś upajanie się ﬁlmowym dowcipem z
„Pana Twardowskiego” czy piosenką „Umówiłem się z nią na
dziewiątą”, zachwycanie się grą
Smolarskiej,
Barszczewskiej,
Żabczyńskiego i całej plejady
innych aktorów. Teraz aktorami
będą oni, prawdziwi, a nie ekranowi bohaterowie.
Umilkł głośny, serdeczny
śpiew. Zrobiło się bardzo cicho.
Słychać było trzask pękających
w ogniu gałęzi. Nawet kapitan

zamyślonym wzrokiem patrzył
w ogień.
– Pan kapitan nam coś opowie – odezwała się Wandzia
Rozporka, bardzo miła i równa
dziewczyna. Odważna, śmiała i rezolutna. A jak wspaniale
grała w dwa ognie. Chłopcy nie
mogli sobie z nią poradzić. Mieli
przed nią zawsze respekt. Tylko jej starszy brat Heniek, który
był już w gimnazjum, traktował
ją pogardliwie jak każdą „babę”.
Wszystkie uważał za coś niższego. Może dlatego, że miał w
domu trzy siostry i zawsze nimi
dyrygował, ponieważ był najstarszy.
– Tak, tak, niech pan nam coś
opowie – dołączyli do prośby
Wandy pozostali.
Kapitan oderwał wzrok od
ogniska, powiódł okiem po zastępie, pokiwał smętnie głową,
rzucił kilka gałązek w ogień i, nie
odrywając oczu od latających języków ognia, powiedział:
– Dobrze, opowiem. Ale musicie wiedzieć, że to przypuszczalnie ostatni mój odcinek.
– Ale dlaczego? – pytali jeden
przez drugiego.
– Najwyższy czas ruszyć się
z miejsca, spierniczałem w tym
naszym miasteczku – zażartował oﬁcer.
– Na front? – spytał rzeczowo
Heniek, który nie lubił nigdy niczego owijać w bawełnę.
– O tym potem – odparł zapytany. – Na razie niech spełnię
waszą prośbę. Tak będzie lepiej.
Żebyście nie myśleli, że wojna to
zabawa.
I kapitan zaczął snuć opowieści z tej pierwszej światowej, kiedy to jako legionista, a potem żołnierz regularnej armii bił się na
różnych frontach. Jak to jednego
dnia cieszyli się niesamowicie, że
dorwali prosiaka, bo od wielu dni
byli piekielnie głodni, i zaszlachtowali go przyśpiewując sobie o
Jasiu, któremu zakwitły na grobie
„pęki białych róż”. I jak to na drugi
dzień utracili połowę tych śpiewających. Opowiadał, że wojna
to hartowanie ducha i ciała, to
poznawanie samego siebie, a
często walka z samym sobą.
Bartek szturchnął w bok
Romka, który zapatrzony i za-

słuchany cała buzię otworzył na
oścież.
– Ten to pożył, co? Teraz kolej
na nas. On szedł na Kijów, a my
pójdziemy na Berlin!
– No… – potwierdził Romek, nie
odrywając wzroku od mówiącego.
Tymczasem kapitan przeszedł niebawem od pierwszej
wojny do współczesnych zagrożeń. Do sierpniowych dni tysiąc
dziewięćset trzydziestego dziewiątego roku.
– Kochani! – zaczął zupełnie
odmiennie niż zwykle. – Wojna
wisi na włosku. Potężna armia
wroga stoi na zachodnich i północnych granicach naszego kraju. Wielu naszych rodaków, a być
może, są także tacy wśród was,
pragnie tej wojny. Ale wojna to
tragedia dla wielu rodzin. Wojna to rzecz straszna. Chciałbym,
abyście o tym wiedzieli. Naturalnie, będziemy walczyć. Jesteśmy bowiem w lepszej sytuacji,
aniżeli dwadzieścia lat temu.
Mamy potężnych sojuszników,
Francję i Anglię. Dlatego wierzymy w zwycięstwo. Miałem mniej
więcej tyle lat, co teraz wy, gdy
byłem w legionach. Wtedy rzuciliśmy swój los na stos. Byliśmy
szczęśliwi, że pozwolono nam
nosić orzełki na czapkach. Sama
niepodległa Polska była w sferze
marzeń. Dziś jest zupełnie inaczej. Mamy przecież silną armię,
jesteśmy silni, zwarci, gotowi.
Ale proszę was o rozwagę. Na
pewno wielu z was zgłosi się na
ochotnika, przywdzieje mundur,
pójdzie na front i wtedy pozna
naprawdę, czym jest wojna…
– Pójdziemy wszyscy, panie
kapitanie – krzyknął któryś z
harcerzy.
– Zgłosili się wszyscy – zameldował mocnym głosem Heniek,
opanowany jak zawsze.
Przy ognisku zawrzało jak w
ulu. Chłopców, a nawet dziewczęta, które zgłosiły swój akces
do służby sanitarnej, porwał
jakiś niespotykany entuzjazm.
Wykrzykiwano, skandowano,
śpiewano, aż wreszcie z tej leśnej polany poszły w las słowa
narodowego hymnu:
„Jeszcze Polska nie zginęła…”
cdn.
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Fraszki
POLAK POTRAFI?

OBSESJA

Narkotyki, fałszerstwa,
Przemyt, rozwój maﬁi.
To wątpliwa chwała,
Że Polak potraﬁ.

Tło na tarczy orła
Winno być zmienione.
Powód? Oczywisty!
Przecież jest czerwone.

GWARY

PROBLEM

Była regionalna,
Miejska, ludowa.
Została nam jedna:
Rynsztokowa.

W drodze do dobrobytu
Powstał problem nowy:
Czy podnosić stopę,
Czy wyciągnąć nogi?

PRZYSZŁOŚĆ

MIAŁO BYĆ…

TEMIDA

Obcy kapitał,
Obce napisy i mowa,
Obca tradycja.
Czy to przyszłość nowa?

Miało być sprawiedliwie.
A tymczasem
Demokracja – frazesem,
A uczciwy – pariasem.

Stara jest Temida,
Jest z nią coraz gorzej:
Sięga tych na dole,
Wyżej już nie może.

DO RAJU
Znów drogę do raju
Każdy wskazać skory.
Powód dobrze znany:
Już blisko wybory.

SUKCES
Wytyczoną drogą
Szybko nam się szło.
Cel jest już bliski:
Wyczuwa się dno.

SPADEK KULTURY
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

POSŁANNICTWO
Był chłopcem na posyłki
I upartym osłem,
Aż upartyjnionym
W końcu został posłem.

Po dziadku fortepian
Miała wnuków zgraja.
Grali na nim… w karty
Oraz w cymbergaja.

TWARDZIELE
Też jestem twardy
I nieugięty,
Powiedział platfus
Do chwalipięty.

Fraszki

Z pastelowych aluzji
Aleksandra Wołosa.

PECHOWIEC

AUTORYTET

Nie zarobił w Anglii
Jeszcze ani pensa,
Choć się już pół roku
Po pubach wałęsa.

Może być wielki,
Choć z oględzin wynika
Że jest to jedynie
Kawał skurczybyka.

CIERPIĘTNIK

WYJŚCIA

Przyjechał z obczyzy,
Lecz cierpi bez przerwy:
Tam żarła nostalgia,
Tu zżerają nerwy.

Kiedy już za dużo
Jest świń przy korycie,
To czas na wybory,
Albo świniobicie.

POTENCJAŁ

PRZYŚPIEWKA

Nadzieja jest tylko
W aktywnej młodzieży,
Gdy starym już wszystko
Wisi albo leży.

Miałam ci jabłonkę,
Potem chłopcy dranie
Kradli ile wlezie
Przez dziurę w parkanie.

STRONA

WRZESIEŃ 2010

T
Tadeusz
Maryniak
M
WARSZAWA
W

TADEUSZ MARYNIAK
WARSZAWA

OBAWA
Choć nie jestem cynikiem
I cenię do sejmu wybory,
Mam obawę, że urny
Będą puszkami Pandory.

PRZEGRANY
Przegrał wybory,
Bo na władzę był chory.

NA KANDYDATA
Do takiej doszedł
Perfekcji w perﬁdii,
Że i bez mydła
Ludziom oczy mydli.

Fraszki
PRZED WYBORAMI
Polityków rzesza
Wzajem się ośmiesza.

PRZEDSIĘBIORCZY
Wybrnie z każdej opresji,
Z każdej afery wywinie:
Jednemu da łapówkę,
Drugiemu podłoży świnię.

DLA EMERYTÓW
Państwo emerytom
Daje dziś wiele:
Szklankę mleka, bułkę
I telenowelę.

NAGROBEK
CZŁOWIEKA
Łzę uroń nad tym grobem
Spod przymkniętych
powiek,
Bo tu leży zaszczuty
Przez człowieka –
człowiek.
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DZIŚ…
Dziś skoczyłaby Wanda,
Bo bariery prysły,
W objęcia Niemca,
A nie w nurty Wisły.

NAGROBEK
WYNALAZCY
Tu leży wynalazca,
Który żył znakomicie.
Miał mnóstwo patentów
Prócz patentu na życie.

WYBORY
Na sali stoją urny
Dla skandującej tłuszczy.
Każdy w nie wrzuca
sumienie
– Głos wołający na
puszczy.

SKŁÓCENI
Dzisiaj ci nawet
Nie są w zgodzie,
Którzy rozmowy
Wiodą o pogodzie.

WSPOMNIENIE Z PRL-U
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

– Nasza szefowa coś dziś zamyślona – zauważyła pani Krysia, zajmująca się przydziałem
odzieży ochronnej w wydziale
przędzalni.
– Dziewczyny, co się dziwicie, przecież dziś poniedziałek,
a wczoraj niedziela, a przy tym
impreza! – tłumaczyła wesoła
Iwonka Petrykowska z biura.
– Słuchajcie! A może pani
Lucynka ma romans? – zauważyła niby podejrzliwie kadrówka
Hanka.
– Dajcie spokój – odezwała się
wreszcie szefowa biura Lucyna. – Nic z tych rzeczy. Z moim
dzieckiem jest coś nie tak.
– Z jakim dzieckiem?! – wyrwała się Iwonka.
– Oj, Iwonka, a ile mam dzieci? O mojego Zbysia chodzi. Jutro do wojska idzie.
– Pani kierowniczko – odezwała się milcząca dotąd pani
Helenka, najstarsza w biurze,
pamiętająca jeszcze fabrykanta
Horaka, który do końca wojny
był właścicielem „Alby”. – Cóż w
tym strasznego, że idzie do wojska? Nie on pierwszy i nie ostatni. Przynajmniej nauczą go tam
prawdziwego życia.
– Nie w tym rzecz – w głosie
pani kierownik był smutek i tajemniczość. – Jego ostatnie za-

Jaki ustrój, takie dzieci
chowanie budzi nie tylko obawę,
ale i grozę…
– Napadł kogoś?!
– Można się z tego śmiać, ale
przecież on ukończył dziewiętnaście lat. Lepiej będzie, gdy
wam opowiem, może mi ulży…
W sobotę był ze swoją narzeczoną w kinie na nocnym seansie. I
tam zauważył, że ma rozwiązany but. Wstał żeby zawiązać. W
tym czasie krzesło się podniosło, inaczej mówiąc, zamknęło.
A on? – i na chwilę zamilkła. –
Stał do końca seansu myśląc, że
krzesło zepsute…
W biurze zapanowała cisza,
koleżanki patrzyły jedna na drugą z dziwnymi minami. Nagle
jednocześnie wybuchnęły śmiechem. Śmiała się też Lucyna.
– A co na to narzeczona? – zapytała któraś z pań.
– Starała się dać mu do zrozumienia, że nic się nie stało, że
wystarczy opuścić siedzenie. Ale
on stał wyprostowany i wystraszony, że popsuł…
– Współczuje pani – przerwała Krysia. – Ale jak on żył dotąd?
W kinie nie był?
– Bywał, więc nie mogę zrozumieć, że nigdy nie widział
zamykającego się krzesełka.
Od dziecka mieszka w takim
dużym mieście. Co innego, gdybyśmy mieszkali w odległej wsi.

Ale dziś to i tam nie ma takich
gamoni! – krzyknęła Lucynka i
wybuchnęła płaczem.
– Niech pani nie płacze, to żadna zbrodnia – pocieszała pani
Helenka. – Może chłopak jest
pod wrażeniem tego, że idzie do
wojska. Mój mąż pożegnał się ze
mną na tydzień przed odejściem
do wojska, a przez resztę dni nie
trzeźwiał.
– Pani Helenko, sama nie
wiem, co lepsze. Nie mogę w to
uwierzyć, przecież żył jak każdy chłopak, chodził z kolegami
i koleżankami… Współczuję tej
dziewczynie, bo ja też nie chciałabym mieć takiego chłopaka!
– Dobrze, że to tylko taki problem. A co by było, gdyby był
chuliganem albo pijakiem? – usiłowała pocieszać pani Krysia.
– To jeszcze nic. Zosia, jego
dziewczyna, zerwała z nim.
– Z takiego powodu?
– Nie – westchnęła pani Lucyna. – Przy pożegnaniu Zosia
zapytała go, kogo będzie zawsze
kochał, to on powiedział, że ŁKS.
Przecież oni byli uznawani przez
wszystkich za narzeczonych.
Później tłumaczył, że ją też,
ale gdy zaprosiła go na noc do
domu, bo rodzice byli w pracy,
to uciekł.
– A skąd pani o tym wie? – zapytała Iwonka.

– Bo mi opowiedział. Co prawda, żałuje tego. Tłumaczy, że źle
zrozumiał jej pytanie.
– Pani kierowniczko, ten pani
Zbysio to d… nie facet! Gdzie
on się wychował? Ja z takim nie
chciałabym spędzić ani godziny.
Boże, co to za facet, co się ciupciania boi!
Po tych słowach Iwonka wybuchnęła
niepohamowanym
śmiechem.
– O, mamy następną! – obruszyła się pani Krysia. – Dwie
skrajności. Zamiast Zbyszka
Iwonka powinna być taka cnotliwa. Ale cóż, jaki ustrój, takie
dzieci!
– Nie ma pani racji – odezwała się z powagą pani Helenka.
– Ustrój tu nie ma nic do rzeczy. W każdym są tacy ludzie
jak Zbysio, i tacy jak Iwonka. A
pani, koleżanko, nie przytraﬁło
się popełnić jakiegoś głupstwa?
Po co zaraz ustrój mieszać do
tego. Pewnie, z tym krzesłem
to niespotykany przypadek. No,
ale gdyby mi kawaler nie przystał na taką propozycję, to też
bym go…
Nie dokończyła, przerwał jej
wybuch śmiechu pracownic. Po
kilku dniach słynne się stało w
całej „Albie” ostatnie zdanie pani
Helenki.
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Podzielili się życiem

Sprawne ręce
seniorów

„S

prawne ręce” – pod takim
tytułem została otwarta
wystawa prac członków Klubu
Seniora „Tęcza” przy Domu Kultury „Jęrduś” Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” na
os. Bohaterów II Wojny Światowej. Złożyły się na nią hafty
richelie, toledo, prace szydełkowe, krawieckie, wyszywane.
Na przykład Jadwiga Zaporowska, z zawodu krawcowa, i
Elżbieta Witkowska, prezentowały wykonane niedawno wspaniałe stroje ludowe własnego autorstwa: wielkopolskie, łowickie,
cygańskie. Inni twórcy wystawili
też prace wykonane przez siebie
w okresie młodości
Gości przywitała kierownik
„Tęczy” Danuta Gaca. W imieniu wszystkich podziękowała
twórcom Wiesława Piosik – pełnomocnik Zarządu SM „Osiedle
Młodych” do spraw kulturalnooświatowych, deklarując wsparcie dla twórczej działalności
seniorów w „Tęczy”. Członkini
„Tęczy” Sabina Hoﬀmann recytowała swoje okolicznościowe
wiersze.

E
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zienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 „Promień” na
os. Piastowskim 101 w Poznaniu jest otwarty dla seniorów
codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9
do15. Tu nikt się nie nudzi. I
są jeszcze wolne miejsca dla
chętnych.
Można wspólnie pośpiewać
i wziąć udział w zajęciach plastycznych. W tym roku ośmiu
uczestników
prezentowało
swoje obrazy na wystawie w
„Promieniu”. Można posłuchać
prelekcji na temat zdrowia,
pójść razem do kina lub teatru,
lub wziąć udział w przygotowaniu przedstawienia i zagrać

Piknik
z kijkami

O

P

oznański NFZ organizuje 18
września bieżącego roku
„Piknik z Nordic Walking” na
Malcie.
Organizatorzy
zapraszają
wszystkie osoby, które chodzą z
kijkami w zorganizowanych grupach. Szczegółowych informacji udziela Monika Zembrzycka
Centrum Innowacji Społecznej
SIC!, osiedle Powstańców Warszawy 1b, 61-656 Poznań, tel.
0618521643, 606315295 mzembrzycka@sic.to, www.sic.to awa
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Zmiana
siedziby
d lipca zmieniła się siedziba Ośrodka Informacji
Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych oraz Biura Bezpłatnych
Porad Prawnych dla Osób Niepełnosprawnych.
Została ona przeniesiona na
ulicę Hetmańską 56 w Poznaniu
(tymczasowy telefon i faks: 61649-74-66). Do tej pory w tym lokalu mieściło się biuro Asystenta
Pracy Osoby Niepełnosprawnej.
awa

trzebowanie na krew, zwłszcza
ujemnych grup. W organizację
poboru krwi było zaangażowanych 16 pracowników RCKiK.
Nie zabrakło osób oddających
krew po raz pierwszy. Akcję
wsparli darczyńcy: ﬁrma Dramers, Radio Merkury w Poznaniu, Urząd Miejski w Luboniu,
Grupa Żywiec SA, fabryka nawozów Luvena SA, Spółdzielnia Pracy Ziołolek w Poznaniu i
Wielkoposki Zarząd Okręgowy
PCK.
W przygotowaniu akcji pomagali: Zbyszko Wojciechowski,
Piotr Nowak, Bronisław Tomkowiak, Roman Estkowski.

ROBERT WRZESIŃSKI

„Promień” zaprasza

ROBERT WRZESIŃSKI

Elżbieta Witkowska (z lewej)
i Jadwiga Zaporowska
prezentują stroje ludowe.

Oddało ją 91 krwiodawców, w
tym 30 kobiet.
Kierująca akcją lek. med. Justyna Ziółek-Wełnic z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu
oceniła ją jako bardzo dobrą. W
okresie letnim jest duże zapo-

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

fektem 50. akcji Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK „Lubonianka” im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu w niedzielę
18. lipca w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Luboniu było 40,95 litrów krwi.

Aktorzy „Promienia” na scenie.

w nim jakąś rolę, uczestniczyć
w zajęciach kółka recytatorskiego i w porankach poetycko-muzycznych. Są pikniki,
zabawy, wycieczki, spotykania
z dziećmi z Przdeszkola nr 117
na os. Piastowskim.
Można uprawiać Nordic
Walking. korzystać z rehabilitacji w sali gimnastycznej oraz
z zabiegów ﬁzykalnych: diadynamic, jonoforezy, galwanizacji, prądów TENS, sollux, masażu klasycznego. Codziennie
są ciepłe posiłki, opieka pielęgniarska, konsultacje lekarskie,
porady prawne i socjalne.

ROBERT WRZESIŃSKI
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*Promocja „INEA Telefon” dla Abonentów INEA ważna do końca okresu promocyjnego. Szczegóły promocji na www.inea.pl lub w Biurach Obsługi Abonenta INEA.
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FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ WE WRZEŚNI

„Dziurawe Trampki” i inni

W

arsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie zaproszono na II Festiwal Piosenki
Turystycznej dla Osób Niepełnosprawnych, który odbył się
22 czerwca. Zorganizował go
Warsztat Terapii Zajęciowej
z Wrześni we Wrzesińskim
Ośrodku Kultury. Tegoroczny
Festiwal odbywał się pod hasłem ,,Wiatry niosą mnie…”.
W Festiwalu brały udział zespoły warsztatów terapii zajęciowej w Słupcy, Środzie, Jarocinie,
Kościanie, Rudzie Komorskiej,
Czeszewie i Wrześni, zespoły
środowiskowych domów samopomocy w Pietrzyków i Gozdowie, a także przedstawiciele
Zespołu Szkół Specjalnych im. J.
Korczaka we Wrześni.
Każda grupa zaśpiewała po
dwa utwory o tematyce turystycznej. Można było stosować
podkład muzyczny do każdego
utworu, ale obowiązkowe było
także granie na choćby jednym
instrumencie muzycznym. Mile

widziana była scenograﬁa towarzysząca występowi, a także
stroje turystyczne, najlepiej w
kolorze festiwalu – turkusowym.
Wszystkie występy oceniało kilkuosobowe jury.

Na Festiwal Piosenki Turystycznej do Wrześni pojechali
wszyscy uczestnicy czeszewskiego Warsztatu wraz z terapeutami, aby wspierać nasz
zespół muzyczny „Action”.

Grupa ta przez kilka tygodni
ćwiczyła, aby dobrze wypaść
przed publicznością. Ciężka
praca została nagrodzona.
Otrzymaliśmy wyróżnienie za
wykonanie dwóch piosenek
,,Na wędrówkę” i ,,Bieszczady
Rock’n’roll”.
Pierwsze miejsce przypadło
zespołowi „Dziurawe Trampki”
z WTZ w Rudzie Komorskiej,
drugi był zespół gospodarzy
„Prezes i Spółka Jadą Na Wczasy” i trzeci – WTZ w Środzie
„Zdobywcy Szczytów”.
Specjalne wyróżnienie otrzymał zespoł „Grupa na Skarpie”
z ŚDS w Gozdowie. Wszyscy
jednak jesteśmy zwycięzcami
tego Festiwalu, co podkreślał
jeden z jurorów, gdyż każdy występujący dał z siebie
wszystko i wszyscy świetnie
się przy tym bawili.

ZBIGNIEW STRUGAŁA
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE

