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TYDZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PUSZCZYKOWIE

Tańce, wystawy,
prezentacje

FOT.(2X) PAWEŁ GROCHOWSKI

undacja Aktywności Lokalnej we współpracy z Biblioteką Miejską Centrum Animacji
Kultury w Puszczykowie zaaranżowała spotkanie organizacji pozarządowych z terenu
Poznania i powiatu poznańskiego pod hasłem: „Tydzień
Inicjatyw Pozarządowych – Teraz Organizacje Puszczykowskie”. Przedsięwzięcie zostało
zrealizowane ze środków Unii

„Zawsze Razem” z „Filantropem”.

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tydzień Inicjatyw Pozarządowych trwający od 18 do 25 września rozpoczął się prezentacją
działań podmiotów trzeciego
sektora. W sobotę, 18 września
na terenie Biblioteki Miejskiej
Centrum Animacji Kultury w
Puszczykowie swoje dokonania przedstawiały Fundacja im.
Królowej Polski Świętej Jadwigi, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i
Przyjaciół „Zawsze Razem”, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”, Dom
Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, Fundacja „Niesiemy nadzieję” i inne.
Na odwiedzających czekało
mnóstwo atrakcji: nauka tańca
towarzyskiego, pokaz straży po-

Duzi i mali mieszkańcy
Puszczykowa.
żarnej, prezentacje sprzętu sportowego i osiągnięć w zawodach
psich zaprzęgów, wystawy prac
plastycznych, eksponatów, występy artystyczne, zabawy, łamigłówki oraz konkursy dla dzieci.

KAROLINA KASPRZAK

Skoda Auto
Polska S.A.
dla powodzian

Miesiąc walki
z rakiem piersi

S

J

koda Auto Polska S.A.
wsparła akcję pomocy dla
mieszkańców terenów dotkniętych klęską powodzi. Oprócz
tego także jej pracownicy włączyli się w tę inicjatywę, organizując specjalną zbiórkę pieniędzy w siedzibie ﬁrmy.
Ponieważ jednymi z najbardziej poszkodowanych przez
powódź są mieszkańcy Bogatyni, to właśnie do nich, za pośrednictwem Caritas Polska, traﬁ
20.000 złotych, przekazanych
przez Skoda Auto Polska S.A.
– Pomoc może być zarówno
ﬁnansowa, jak i materialna – powiedziała Olga Kołtuniak, rzecznik prasowy Caritas Polska. – W
tej chwili mieszkańcy Bogatyni
i okolic najbardziej potrzebują
materiałów budowlanych do odbudowy domów i gospodarstw,
środków chemicznych, owadobójczych i dezynfekujących,

a także łopat i siekier. Ponadto
potrzebne są środki higieniczne
(bandaże, pampersy, woda utleniona), środki piorące i przedmioty gospodarstwa domowego
(garnki, miski, talerze, sztućce),
meble i wyposażenie domów.
Wszelkie przekazane do Caritas
pieniądze będą przeznaczone
na pomoc doraźną i zakup wyżej wymienionych artykułów.
Więcej szczegółów o tym, jak
można pomóc oraz zorganizować zbiórkę pieniędzy, a także
o tym, w jaki sposób zagospodarowywane są uzyskane środki ﬁnansowe, które traﬁają do
Caritas Polska, można znaleźć
na www.caritas.pl . Zachęcamy
wszystkich, aby przyłączyli się
do akcji pomocy powodzianom.
Do akcji można się także
włączyć wysyłając sms o treści
„POMAGAM” pod numer 72052.
Koszt sms: 2,44 zł. (z VAT). na

ak co roku, w październiku w
niektórych większych polskich
miastach odbędzie się marsz
różowej wstążki. Będą maszerowały Amazonki, ich rodziny
i ludzie wspierający akcję. Październik jest bowiem miesiącem
walki z rakiem piersi.
Średnio co 40 minut rak piersi diagnozowany jest u kolejnej
Polki. Oznacza to 35 nowych zachorowań dziennie, a 14 tysięcy
rocznie. Na raka piersi umiera
około 5 tysięcy kobiet rocznie.
Przede wszystkim z powodu
zbyt późnego wykrycia zmian w
piersiach. Czy tak musi być? Wydaje nam się, że nie. Coraz większa jest świadomość w naszym
społeczeństwie, również wśród
kobiet, że tylko wczesne wykrycie nowotworu daje możliwość
nawet pełnego wyleczenia. Zrobienie w odpowiednim czasie
mammograﬁi czy badań cytologicznych nie jest w tej chwili

większym problemem. Kobiety z
odpowiednich grup wiekowych
czy z grup ryzyka dostają imienne zaproszenie na bezpłatne badanie.
Im wcześniej nowotwór zostaje wykryty, tym lepsze jest
rokowanie i większa szansa na
wyleczenie. Jak mówią onkolodzy, guz o średnicy do 1 centymetra może być rozpoznawany
przy prowadzonym regularnie
samobadaniu lub w trakcie badania mammograﬁcznego. Taka
zmiana chorobowa daje duże
prawdopodobieństwo, że proces chorobowy ma charakter
miejscowy, co w istotny sposób
zwiększa szansę wyleczenia.
Nie wolno bać się badań
mammograﬁcznych. Wcześnie
wykonane – mogą uchronić nas
przed poważnymi kłopotami, a
nawet śmiercią.

EWELINA WĘGLEWSKA
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– Strategia ta stanowi próbę ujęcia w formie dokumentu tego, co powinno się
wydarzyć w Wielkopolsce, by
stworzyć jak najlepsze zasoby i możliwości wpływające
na poziom życia mieszkańców. To, jak nam się żyje,
kształtowane jest przed dwa
obszary: gospodarkę i politykę społeczną Polityka gospodarcza to biznes, rynek
pracy, podatki, przedsiębiorczość. Natomiast polityka
społeczna obejmuje każdy
inny obszar naszego życia,
a więc politykę zdrowotną,
kulturę, edukację, oświatę,
pomoc społeczną, ale też
rynek pracy – gdy mówimy o
wykształceniu, jakości życia
czy bezrobociu. Można to
wyrazić w sformułowaniu,
że są to obszary kształtujące
wszystkie warunki i możliwości jakimi dysponuje człowiek żyjący w określonym
miejscu i czasie.
– Jakie działania towarzyszyły tworzeniu strategii?
– Przeprowadziliśmy analizę sytuacji zdrowotnej
mieszkańców Wielkopolski,
zorientowaliśmy się, na jakim poziomie jest edukacja,
jak kształtuje się sytuacja na
rynku pracy. Bardzo interesujące dane zebrano, przyglądając się dostępowi do
kultury. Zgromadzone dane
pozwoliły stworzyć obraz
współczesnej Wielkopolski.
Nasze działania, zawarte
w jednym dokumencie, jakim jest Strategia Polityki
Społecznej
Województwa
Wielkopolskiego do roku
2020, mają się przyczynić
do podniesienia jakości życia mieszkańców regionu.
Jednym z najważniejszych
wyzwań jest wyrównywanie
szans i dysproporcji . Kwestia
ta dotyczy nie tylko problemów pomocy społecznej, ale
jest to także sprawa wyrównywania szans młodzieży, by
mogła skończyć renomowane studia i szukać pracy w
Europie. To także wyrównywanie szans pomiędzy wsią
a miastem, to wyrównywanie
szans dla seniorów, w końcu
wyrównywanie szans dostępu do kultury wyższej. Chodzi o to, by każdy, nie tylko
mieszkaniec Poznania, mógł
pójść do teatru lub opery.
– Drugi priorytet nazwa-

Strategia obudzi
wrażliwość Wielkopolan
Z ALEKSANDRĄ KOWALSKĄ, dyrektorem Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Poznaniu rozmawia Anna Wierzbicka.

FOT. ARCHIWUM

– Ponad rok trwały pace
nad Strategią Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2020.
Czego ona dotyczy?
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no „Zdrowa Wielkopolska”.
Jakie są jego założenia?
– Pierwsze skojarzenie
może być takie, że chodzi o
usługi medyczne i leczenie.
Owszem, ale nie tylko. W tym
pojęciu mieści się także proﬁlaktyka i promocja zdrowia.
Jako samorząd województwa
nie dysponujemy uprawnieniami, by zarządzać służbą
zdrowia, ale możemy budować programy proﬁlaktyczne,
walczyć z uzależnieniami,
wspierać promocję zdrowego stylu życia, uczyć dzieci i
młodzież, jak żyć zdrowo.
– Według strategii Wielkopolska ma być bezpieczna. Co to oznacza?
– To priorytet naszej strategii mający podwójny wymiar.
W tym przypadku chodzi o
bezpieczeństwo socjalne i
publiczne. W ramach tego
pierwszego pomagamy osobom zagrożonym ubóstwem
i wykluczeniem, wspieramy
programy likwidujące pętlę
biedy. Z drugiej strony nie
bez znaczenia jest bezpieczeństwo publiczne, a więc
zmniejszenie liczby przestępstw, zapobieganie patologii, wspieranie młodzieży,
by szukała możliwości własnego rozwoju.
– Plany są bardzo ambitne. Czy uda się je zrealizować bez pomocy?
– Na pewno nie, dlatego tak
ważny jest czwarty priorytet,
czyli „Wielkopolska obywatelska”. Strategii nie da się wprowadzić w życie i osiągnąć
satysfakcjonujących efektów
bez aktywnych, odpowiedzialnych, solidarnych obywateli. Takich, którzy widzą

wokół siebie problemy, na nie
reagują, chcą się zaangażować w ich rozwiązywanie. W
naszym społeczeństwie panuje przekonanie, że jeśli jest
jakiekolwiek zagrożenie, to
ktoś powinien to rozwiązać.
Potwierdzeniem jest sytuacja
osób niepełnosprawnych napotykających na przeróżne
bariery. Oczywiście, należy je
usunąć, ale nie zdajemy sobie często sprawy, jak wiele
tych przeciwności jest blisko
nas i mamy ogromne zasoby,
by je likwidować.
– Jak długo trwały prace
nad przygotowaniem strategii?
– Od strony technicznej dokument powstaje od dwóch
lat. Poprzedziła go diagnoza sytuacji w Wielkopolsce.
Trzeba było także zadać pytanie, jak strategia zdaniem
powiatów, starostów, ośrodków, decydentów powinna wyglądać i co zawierać.
Przez kilka miesięcy trwały
prace zespołu konsultacyjnowdrożeniowego, do którego
zapraszaliśmy między innymi organizacje pozarządowe,
instytucje publiczne funkcjonujące w różnych obszarach
polityki społecznej, aby na
każdym etapie prac usłyszeć,
czy zgadzają się na konkretne propozycje. Byliśmy
otwarci także na wszelkiego rodzaju uwagi, poprawki,
wskazówki i uzupełnienia.
Lista podmiotów biorących
udział w konsultacjach zawiera sto siedemdziesiąt instytucji oraz organizacji. Do
tego dokumentu dostaliśmy
sto trzy uwagi, co świadczy
o wnikliwej analizie i zaangażowaniu w przedstawiane
przez nas propozycje. Liczę,
że strategia będzie dokumentem wdrażanym nie tylko na
poziomie województwa, ale
może stanowić inspirację do
rozwoju partnerstwa, dialogu na przeróżnych płaszczyznach. Wierzę, że nie traﬁ
ona na półkę, lecz zostanie
wdrożona w życie.
– W jaki sposób poszczególne priorytety będą wcielane w życie?

– W każdym priorytecie
są wyszczególnione trzy zasadnicze grupy adresatów.
Do pierwszej należą dzieci
i młodzież, drugą stanowią
seniorzy, do trzeciej zostały
zaliczone osoby niepełnosprawne. Dodatkiem jest pakiet wyrównywania szans dla
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Jeśli
chodzi o konkretne wdrażanie, to będzie przygotowany
trzyletni plan operacyjny.
Zakładamy, że wszystkie
zawarte w strategii zadania
zostaną podzielone na lata
2011-2020. Na początku wiele z nich wiązać się będzie z
inwentaryzacją naszej wiedzy w konkretnej dziedzinie.
Jeśli chcemy, przykładowo,
wspierać osoby niepełnosprawne, to należy się zastanowić, kim one są, jak żyją,
jakie mają problemy. To również wiele barier, które dokuczają osobom z niepełnosprawnością w miastach i na
wsiach. Warto sobie uzmysłowić, że to nie jest strategia
pomocy społecznej, ale polityki społecznej. A więc dotyka ona takich mechanizmów
między innymi jak dostęp do
kultury, rekreacja, edukacja,
aktywność obywatelska. Naszym celem jest zbudowanie
takiej przestrzeni, by wielkopolskie społeczeństwo było
odpowiedzialne, samodzielne, wrażliwe, chciało się włączać w działania społeczne.
– Z kim będzie prowadzona współpraca przy realizacji strategii?
– Na poziomie województwa wielkopolskiego powołany jest zespół sterujący, w
skład którego wchodzą dyrektorzy wszystkich departamentów i samodzielnych
jednostek
budżetowych,
wpisujących się w działania
na rzecz polityki społecznej. Nie wyobrażamy sobie
wdrażania programu bez
samorządów powiatowych
i gminnych oraz organizacji
pozarządowych. Zainteresowani mogą się zapoznać z
wersją roboczą strategii na
stronie internetowej www.
rops-wielkopolska.poznan.pl
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olejną inicjatywą Ośrodka Pomocy Społecznej i
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Wsparcia w Swarzędzu była
impreza pod hasłem: „Senior
Country”, adresowana do seniorów z gminy Swarzędz.
Celem była integracja społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu.

pa seniorów wyposażonych
w dobry humor i kowbojskie
kapelusze. Kowbojki i kowboje
bawili się i tańczyli w rytm muzyki country do późnego wieczora. Organizatorzy przygotowali zarówno dla starszych
jak i młodszych uczestników
liczne atrakcje: pokazy ta-

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

W niedzielę 12 września przy
Scenie nad Jeziorem na terenie
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji zebrała się gru-

Wesoło u seniorów

Wspólny taniec.

Zadowolona widownia.

Głuchoniewidomi
mają szansę na pracę
T

owarzystwo
Pomocy
Głuchoniewidomym poszukuje osób z równoczesnym uszkodzeniem wzroku
i słuchu w stopniu znacznym do projektu „Wsparcie
osób głuchoniewidomych na
rynku pracy II – Weź sprawy
w swoje ręce.”, który realizuje w latach 2010-2012 w
partnerstwie z Państwowym
Funduszem
Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Działanie jest współﬁnansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestniczyć mogą kobiety
w wieku 16-60 lat lub mężczyźni w wieku 16-65 lat, z

poważnym
uszkodzeniem
słuchu i wzroku, mieszkający
w Polsce. Organizator zapewnia bezpłatne wsparcie. Ponadto instytucjom i ﬁrmom,
które pomogą w rekrutacji
każdej nowej osoby, wypłacane jest wynagrodzenie w wysokości 250 złotych brutto.
Szczegóły oferty dostępne
są na stronie www.mojapraca.
org.pl oraz w biurze Makroregionu Północno-Zachodniego
(województwo wielkopolskie,
pomorskie i zachodniopomorskie) przy ulicy Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk, tel.
(58) 55 00 225, pokl_gdansk@
tpg.org.pl

KAROLINA KASPRZAK

Sprostowanie
Zdjęcie autorstwa Iwony Ksyckiej w artykule Macieja Sieradzkiego
„Oby ich serce biło dla nas zawsze” we wrześniowym wydaniu „Filantropa” przedstawia Hannę Ciesielską. Za błąd przepraszamy.

neczne grupy „Catawba Country Show”, występ artystyczny
Pawła Bączkowskiego, Gangu
Marcela, konkursy: rzut pod-

kową, dojenie krowy, rzut kapeluszem, wyścig żółwi i wiele
innych niespodzianek.

KAROLINA KASPRZAK

Pieniądze
na powodzian
W

ojewoda
wielkopolski
przekazał 48 wielkopolskim gminom i powiatom
3.031.927 złotych na pokrycie
działań ratowniczych prowadzonych podczas tegorocznej
powodzi.
Aby otrzymać dotację na
działania przeciwpowodziowe,
każda poszkodowana gmina i
powiat powinna złożyć wniosek do wojewody z załączonymi fakturami. W uzasadnionych
przypadkach udzielana przez
rząd pomoc mogła przewyższać
kwotę 100 tys. zł.
Środki z budżetu państwa
przeznaczone zostały na opłacenie faktur dotyczących m.in.
zakupu paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych czy wynajmu autobusów
do przewozu ewakuowanych
mieszkańców.
W ramach dotacji samorządy otrzymały także pieniądze
na opłacenie wyżywienia osób

uczestniczących w akcji przeciwpowodziowej oraz ekwiwalentów pieniężnych przysługujących strażakom OSP.
W samym Żerkowie na zakup
i transport piasku gmina wydatkowała 81.706 zł. Równie
znaczące były wydatki na paliwo (25.306 zł) i wyżywienie
(88.413 zł). Samorząd Żerkowa
otrzymał od wojewody łączną
dotację w wysokości 209.000 zł.
Przez długie tygodnie odbudowywano tam wał na Prośnie.
W pracach uczestniczyli nie tylko mieszkańcy, ale też więźniowie, wojsko i strażacy OSP. Sam
ekwiwalent dla tych ostatnich
obciążył budżet gminy kwotą
65.805 zł.
Średnio każda z wnioskujących gmin z Wielkopolski dostała ponad 63 tys. zł. rządowej
dotacji na pokrycie bieżących
kosztów akcji powodziowych.

TOMASZ STUBE
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ielony Warsztat i letnie półkolonie, które odbywały się
w pięknym sadzie w Gruszczynie wśród drzew czereśniowych, zakończyły kolejny
rok naszej pracy w Warsztacie
Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka w Swarzędzu. Braliśmy
udział także w wielu innych
imprezach sportowych, kulturalnych i artystycznych.
Ukoronowaniem tych wydarzeń była wycieczka do Kotliny
Kłodzkiej i Pragi. W pierwszym
dniu podróży zwiedziliśmy
sanktuarium w Wambierzycach, oddając cześć cudownemu wizerunkowi Matki Bożej. Po
krótkiej modlitwie wyruszyliśmy
do Dusznik, by zobaczyć znany
park zdrojowy i posmakować
leczniczych wód. Po przyjeździe
do Kudowy Zdroju i zakwaterowaniu w pensjonacie „Orion”
odbyliśmy spacer ulicami mia-

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI
W SWARZĘDZU

Zwiedzamy świat

tunkami zwierząt hodowlanych.
Miło było popatrzeć na kaczki i
gęsi, ptaki polskich pól i lasów.
Największe wrażenie zrobiły na
nas swym okazałym porożem
jeleniowate.
Byliśmy w starej, drewnianej zagrodzie z paleniskiem na
środku. Piekąc kiełbaski nad
ogniskiem rozmawialiśmy, słuchaliśmy muzyki ludowej i tańczyliśmy. Drugiego dnia poznawania bogactwa kultury Czech.
Cały dzień przebywaliśmy w
Pradze. Wraz z przewodnikiem
panem Wacławem zwiedziliśmy
Hradczany, katedrę św. Wita,
zobaczyliśmy Pałac Prezydencki, podziwialiśmy cudowne
widoki Wełtawy, mostów i całego miasta, rozciągające się ze

starych, kamiennych schodów.
Po smacznym obiedzie w zabytkowej piwnicy udaliśmy się
na Most Karola i do żydowskiej
dzielnicy Józefów.
W powrotnej drodze do Kudowy Zdroju nasz autokar przypominał dyskotekę. Śpiewaliśmy
piosenki biesiadne i bawiliśmy
się w karaoke. Największa niespodzianka czekała na nas ostatniego poranka podróży. Okazało
się, że podtrzymana została tradycja „zielonej nocy”. Nieznani
sprawcy na korytarzach pensjonatu porozwijali rolki papieru, porozstawiali na dywanie
kwiaty i ozdobili klamki pokojów. Niektóre drzwi były także
zastawione elementami umeblowania! Odwiedziliśmy słynną
Kaplicę Czaszek w Czermnej. W
drodze powrotnej do Swarzędza
jechaliśmy „Drogą Stu Zakrętów”
i zwiedziliśmy okazały zamek w
Książu. Dobrze, że są ludzie o
pięknych sercach, którzy pomimo naszej niepełnosprawności
pokazują nam bogactwo świata.
Dzięki nim potraﬁmy cieszyć się
tym, co nas otacza. Dziękujemy organizatorce tegorocznej
wycieczki Krystynie Leśniak,
za umożliwienie nam poznania
miejsc, których jeszcze nigdy nie
widzieliśmy.

sta i pojechaliśmy do pobliskiej
Zagrody Ginących Zawodów.
Dowiedzieliśmy się, w jaki spo-

sób wyrabiane były niegdyś
naczynia, ubrania, narzędzia.
Zapoznaliśmy się z wieloma ga-

W

Na trzeźwo

ydział Zdrowia i Spraw
Społecznych
Urzędu
Miasta Poznania we współpracy z Fundacją Proﬁlaktyki
Leczenia Uzależnień „Wybór”
w ramach tegorocznych obchodów Święta Trzeźwości
zorganizował dla mieszkańców Poznania, powiatu
poznańskiego i Wielkopolski szereg interesujących
spotkań, których celem było
przybliżenie społeczeństwu
wagi problemu uzależnienia
od alkoholu i innych substancji odurzających.
Obchody zainaugurowała
konferencja naukowa pod hasłem: „Współczesne metody
leczenia uzależnień” dla pracowników lecznictwa odwykowego jak również wszystkich
zainteresowanych tematyką

5

uzależnień. W piątek 27 sierpnia w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 poruszono szereg
istotnych spraw związanych z
podatnością człowieka na różnego rodzaju uzależnienia od
substancji psychoaktywnych.
Omawiano mechanizmy uzależnień oraz sposoby zapobiegania im.
Konferencję otworzył Jerzy
Stępień – Zastępca Prezydenta
Poznania. Debatę prowadziła
Elżbieta Dybowska – Zastępca
Dyrektora Wydziału Zdrowia i

Spraw Społecznych. Głos zabrali profesjonaliści i przedstawiciele placówek lecznictwa
odwykowego: Henryk Kędzierski – Dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Jacek
Kasprzak – przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, Kamila
Mędrykiewicz – psychoterapeuta Zawodowego Oddziału
Terapii Uzależnień w Czarnym
Borze i ks. Wiesław Kondratowicz z Fundacji Proﬁlaktyki i
Leczenia Uzależnień „Wybór”.

AGATA KIEJDROWSKA
AGNIESZKA SZYDŁOWSKA

Natomiast w sobotę 28
sierpnia centralnym punktem
obchodów była msza święta
sprawowana przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w
Kościele Ojców Franciszkanów
na poznańskim Wzgórzu Przemysła. Zainteresowani mogli
także wysłuchać interesującego montażu słowno-muzycznego w wykonaniu aktorów
i muzyków: Marii Rybarczyk,
Tomasza Maćkowiaka, Wojciecha Mazurka i Anny Pietrzak.

KAROLINA KASPRZAK
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Kobieta
jako dar i tajemnica

Błogosławieństwo kobiecych rąk.

W

sobotę 4 września, wspólnie z paraﬁą Matki Bożej
Miłosierdzia w Swarzędzu,
udaliśmy się po raz drugi w
historii naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski im. Leszka Grajka na

pielgrzymkę do Lednicy. Tematem przewodnim tegorocznych
spotkań seniorów była kobieta
rozumiana jako dar i tajemnica.
Spotkanie rozpoczęło się
modlitwą Anioł Pański oraz powitaniem przez ojca Jana Górę

wszystkich przybyłych na Pola
Lednickie. Wysłuchaliśmy wykładu wygłoszonego przez księdza Stefana Duszę, który jest
jednym z inicjatorów lednickich
spotkań seniorów. Ksiądz Stefan
swoją nauką wprowadził nas w
zagadnienia tegorocznej konferencji. Mówił, że kobiety i ich
rola w społeczeństwie są niezastąpione, choć tak często ich
praca jest niezauważana, niedoceniana. Powinniśmy z szacunkiem podchodzić do kobiet
i trudu jaki wkładają w wychowywanie dzieci i prowadzenie
domu. Naszym wzorem do naśladowania jest Maryja, Matka
Boga i ludzi.
Po wykładzie wzięliśmy
udział w adoracji Pana Jezusa i
otrzymaliśmy błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem.
Obejrzeliśmy również przedstawienie zatytułowane „EwaMaryja-Ecclesia”, które przy-

gotowała i wystawiła młodzież
zaangażowana w dzieło lednickie. Artyści zaprezentowali również sylwetki znanych i świętych kobiet, takich jak Karolina
Kozkówna, Maria Karłowska,
Edyta Stein. Wzięliśmy udział
w błogosławieństwie kobiecych
rąk, udzielonym przez ojca Jana
Górę. Po błogosławieństwie, w
ramach wstępu do Eucharystii,
odśpiewaliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Odbyła się msza święta, którą odprawiał ojciec Jan Góra w
koncelebrze z innymi księżmi.
Poznański dominikanin uświadamiał nam, kobietom, że jesteśmy narzeczonymi Jezusa. Mimo
naszego zmęczenia pracą i czasem wewnętrznego buntu Jezus
nas kocha i nigdy nie opuszcza.
Uwieńczeniem
uroczystości
był wybór Chrystusa i przejście
przez Bramę Rybę.

AGATA KIEJDROWSKA
UCZESTNICZKA WTZ SWARZĘDZ

Bajecznie u Raczyńskich
W

słoneczne
południe
12 września Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
zoorganizowała kolejną już
Bajeczną Niedzielę. Znana i
lubiana aktorka Danuta Stenka czytała dzieciom fragmenty opowiadania Emilii Kieres
„Srebrny dzwoneczek”
Była to kolejna „Bajeczna
niedziela u Raczyńskich”, która cieszyła się tak dużym zainteresowaniem. Raz w miesiącu znani aktorzy – tak jak w
niedzielę 12 września Danuta
Stenka – będą dzieciom czytać
książki.
Tym samym jest to zachęta
dla rodziców do częstszego
czytania bajek swoim pociechom. Na spotkaniu obecna
była autorka książki Emilia
Kieres. Organizatorzy „Bajecznych niedzieli u Raczyńskich”
mają nadzieję, że w ten sposób
wychowają sobie nowe pokolenie moli książkowych, którzy

będą odwiedzać ich bibliotekę. Kolejne spokanie z bajką u
Raczyńskich już za miesiąc, a

szczegóły na www.bracz.edu. tury i Dziedzictwa Narodowepl. Spotkania realizowane są go.
ROBERT STĘPIŃSKI
ze środków Ministerstwa Kul-
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„Stulipan”
na 90-te urodziny 16

Drzwi
otwarte
w Lisówkach

FOT. LECH MROCZKOWSKI

października w godzinach od 10 do 15 w Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach koło Poznania trwać będzie Dzień Drzwi Otwartych,
na który dyrekcja Domu, jego
pracownicy i mieszkańcy serdecznie zapraszają wszystkich
zainteresowanych.

Stefan Stuligrosz z wizerunkiem "stulipana" i koszem cebulek tej odmiany na kolanach.
Towarzyszą mu Alicja Kobus i ksiądz Zbigniew Knop.

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

S

tefan Stuligrosz urodził się
26 sierpnia 1920 roku w
Poznaniu. Swoje 90-te urodziny obchodził w Częstochowie
na Jasnej Górze. W Poznaniu,
w swoim rodzinnym mieście,
dostojny jubilat świętował
4 września.
Uroczystości rozpoczęła msza
święta w archikatedrze poznańskiej. Odprawił ją przyjaciel profesora ks. Zbigniew Knop. Podczas mszy śpiewał chór, który
Stefan Stuligrosz założył w 1945
roku i który prowadzi do dziś –
„Poznańskie Słowiki”.
Wieloletnia praca z “Poznańskimi Słowikami” przyniosła jubilatowi międzynarodowe uznanie i liczne nagrody.
Chór pod dyrekcją Stuligrosza
koncertował w wielu krajach
Europy, w USA, Kanadzie, Japonii. W 1992 roku chór wystąpił w Koncercie Galowym
w Dniu Narodowym Polski na
Wystawie Światowej EXPO w
Sewilli.
Stefan Stuligrosz jest laureatem m.in. dwóch Nagród Państwowych I stopnia, nagrody

miasta Poznania i wielu innych
wyróżnień. Odznaczono go także Krzyżem Komandorskim, Oﬁcerskim i Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Na wniosek
dzieci decyzją Międzynarodowej
Kapituły został Kawalerem Orderu Uśmiechu.
Stefan Stuligrosz jest wielkim
przyjacielem dzieci i młodzieży.
Druh Stefan jeszcze dziś uczy
ich, jak być dobrym człowiekiem, jakie wartości w źyciu są
najważniejsze.
Jako kompozytor Stuligrosz
ma w swoim dorobku przeszło
700 utworów chóralnych o tematyce sakralnej. Jest również
autorem ponad 100 opracowań
polskich i obcych kolęd. Wraz z
chórem nagrał wiele płyt.
Msza w archikatedrze, zakończona odczytaniem specjalnych
życzeń urodzinowych, które
Stefanowi Stuligroszowi przesłał papież Benedykt XVI i które
przywiozła i osobiście wręczyła ambasador RP w Watykanie
Hanna Suchocka, nie zakończyła urodzinowych uroczystości.
Dalsze świętowanie 90-tych
urodzin Stefana Stuligrosza
przeniosło się do Ogrodów
Chrystusowych na Ostrowie
Tumskim, gdzie odbyła się uroczystość nadania imienia nowej
odmianie tulipana. Nadano mu
imię poznańskiego dyrygenta

i kompozytora. Był to prezent
urodzinowy – niespodzianka dla
profesora. Rodzicami chrzestnymi nowego tulipana byli Alicja
Kobus i ks. Zbigniew Knop.
Tulipan Stefan Stuligrosz jest
ciemnomalinowy. Ćwierć wieku
pracowali nad nim Roman Szymański z ojcem Władysławem.
Przekazanie profesorowi 30
pierwszych cebulek i certyﬁkatu
uświetniło urodzinowe przyjęcie w Ogrodach Chrystusowych
na Ostrowie Tumskim. „Tyle lat
Bóg chronił mnie od pychy, a wy
mnie teraz psujecie?” – tak jubilat
skomentował nietypowy prezent
i od razu zaproponował nową,
krótszą nazwę – „Stulipan”.
Zgromadzeni goście dostojnego
jubilata mogli kwiat podziwiać
na dużych fotogramach.
Uczestniczyłam w urodzinowych uroczystościach prof. Stefana Stuligrosza. Zawsze podziwiałam fenomen tego wielkiego
Poznaniaka, ale po niedzielnej
mszy i „pikniku” w Ogrodach
Chrystusowych na Ostrowie
Tumskim szczególnie uderzyło mnie jedno – jego niezwykła
skromność, poczucie humoru i
pokora. Cechy, których wszyscy
powinniśmy się od niego uczyć.
Żyj nam, profesorze, jak sam
mówisz, 100 lat + Vat, a może
jeszcze dłużej.

W programie między innymi: zwiedzanie Domu, udzielanie niezbędnych informacji
o możliwości przyjęcia do DPS
i o świadczonych usługach,
przedstawienie szerokiej oferty
usług rehabilitacyjnych, pokazy
multimedialne, msza święta w
kaplicy.
Dojazd z Poznania autobusami linii 718 i 719. Adres Domu:
ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo, tel. 61-8148-257, sekretariat@dpslisówki.pl www.dpslisówki.pl

Filharmonia
Dowcipu

25

sierpnia w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbył się koncert charytatywny „Filharmonia
Dowcipu & Kabareciarnia”,
zorganizowany przez Fundację
Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS w ramach stałej
akcji dobroczynnej Pomoc z
Poznania. Dochód przekazano
gminie Łubnice, poszkodowanej w tegorocznej powodzi.
Udział wzięli Zenon Laskowik, Waldemar Malicki i Jacek
Federowicz. Patronat honorowy objął prezydent Poznania
Ryszard Grobleny. Odbyła się
licytacja m.in. obrazu autorstwa
Andrzeja Grzelachowskiego „Po
powodzi” za pięć tysięcy złotych.
Razem ze sprzedaży cegiełek, licytacji i zbiórki udało się zebrać
piędziesiat tysięcy złotych.
Organizatorzy przygotowują
kolejny koncert już w grudniu.
Więcej informacji o na stronie
www.pomoc-z-poznania.pl.
Cały czas można wpłacać pieniądze na konto Fundacji ARS:
Bank PKO BP S.A. IV O/Poznań
30 10 20 4027 0000 1002 0317
6252.

ROBERT STĘPIŃSKI
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Najważniejszy jest uśmiech
Z RENATĄ FILIPOVĄ – artystką z Petrovic rozmawia KAROLINA KASPRZAK
odczas XXI koncertu inaugurującego sezon 2010/2011
Festiwalu Artystycznego „Mimo
Wszystko w…Przystani”, który
odbył się w sobotę, 4 września zaprezentowana została
wystawa prac plastycznych
Pani autorstwa. Jestem pod
wrażeniem bogatej inwencji
twórczej. Kiedy tak naprawdę
rozpoczęła się Pani przygoda z
malarstwem?
– Malowałam od najmłodszych lat dzieciństwa. Urodziłam
się w 1941 roku. W szkole podstawowej moje prace były podziwiane i to niewątpliwie skłaniało
mnie do dalszego tworzenia.
Jako nastolatka kształciłam się
w zawodzie aranżera wnętrz, a
w latach 1957–1968 pracowałam
w reklamie. Ponieważ moją największą pasją było malarstwo, w
1969 roku postanowiłam kontynuować naukę w Wyższej Szkole Plastycznej w Ostrawie. Po
ukończeniu tego kierunku podjęłam pracę w Domu Kultury w
Karwinie. Od 1974 roku uczestniczyłam w wielu wystawach
zbiorowych.
– Ściany pomieszczeń Schro-

FOT. MARCIN BAJEROWICZ

P

Renata Filipova z wiatraczkiem szczęścia.
Z prawej dyrektor projektu „Mimo wszystko… w Przystani”
Roman Kawecki, z lewej kierownik Schronu Jerzy Łuczak.
nu Kultury Europa przez kilka
dni zdobiły przepiękne prace
malowane techniką „art-protis”.
Na czym ona polega?
– Są to obrazy tworzone przy
pomocy wełny na płótnie, a
następnie kolorowane. „Artprotis” była czeskim patentem
w Brnie. Druga techniką, która mnie urzekła, jest „pet-art”.
Materiałem twórczym w tym
przypadku są plastikowe opakowania.

– No właśnie opakowania,
kapsle od butelek to motyw
przewodni w Pani pracach?
– Nie tylko. Lubię eksperymentować poszukując nowych
sposobów, by stworzyć coś, co
zaciekawi odbiorcę. Tematyka
moich prac oscyluje wokół abstrakcji i martwej natury.
– Często przyjeżdża Pani do
Polski?
– Tak. Z Polską łączą mnie
wieloletnie kontakty. Często

Makieta pomoże...
H

anna Pracharczyk, przewodnicząca poznańskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Rehabilitacji
Niewidomych
i Słabowidzących, po raz
pierwszy zobaczyła makiety przed dziewięcioma laty
w Yorku i Glasgow. Tak ją
zauroczyły, że postanowiła
przenieść ten pomysł na grunt
poznański.
– Niewidomymi zajmuję się
od wielu lat – mówi Hanna
Pracharczyk. – Pomagam im w
zdobyciu samodzielności, uczę
lepszego radzenia sobie w życiu codziennym. Studiowałam
rehabilitację na Akademii Wychowania Fizycznego, potem
pracowałam z niepełnosprawnymi sportowcami. Prowadziłam grupę niewidomych wioślarzy, zostałam instruktorem
orientacji przestrzennej i poruszania się niewidomych. Uczę
samodzielnego poruszania się

FOT. MAŁGORZATA
SICZYŃSKA

po mieście, założyłam też kilka
stowarzyszeń turystyczno-krajoznawczych.
Podczas zwiedzania przeróżnych miejsc z osobami niepełnosprawnymi
wzrokowo
zrozumiałam, że żadne słowo
widzącego przewodnika nie
zastąpi niewidomym dłoni. W
przypadku osób niewidomych
i słabowidzących dotyk ma
ogromne znaczenie. Gdy zobaczyłam makiety, to uznałam, że
warto zrobić coś podobnego w
Poznaniu. Początkowo władze

miasta
pomysł
z a a k c e p t ow a ły, ale pojawił
się problemem
z
funduszami.
Surowce (brąz i
marmur) potrzebne do wykonania
makiety okazały
się bardzo kosztowne.

Poznański magistrat ogłosił więc konkurs na
projekt i wykonanie. Wygrało go
Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących. Dzięki temu zdobyło pieniądze na zrealizowanie
powyższego zamierzenia. Makietę wykonał poznański artysta Roman Kosmala, którego
poleciła Dagmara Szymkowiak,
nauczycielka plastyki w Szkole
dla Niewidomych w Owińskach.
Makieta będzie „wyrastała” z
chodnika przy wejściu na Stary

przyjeżdżam tutaj do przyjaciół
i znajomych.
– Jak wygląda życie osoby z
niepełnosprawnością w Czechach? Jak jest odbierana przez
społeczeństwo?
– Moim zdaniem stosunek
naszego społeczeństwa do osób
z niepełnosprawnościami nacechowany jest tolerancją i zrozumieniem. Istnieją, podobnie jak
w innych państwach, bariery architektoniczne: brak podjazdów,
wysokie krawężniki, schody
niemniej jednak ludzie zawsze
są gotowi pomóc drugiemu w
potrzebie, a także oﬁarować
uśmiech i dobre słowo. To jest
najważniejsze.
– A działalność artystyczna
tej grupy społecznej? Istnieje
możliwość prezentacji publicznej?
– Oczywiście! Co roku organizowane są plenery malarskie dla
osób z niepełnosprawnościami z Polski i Czech. Przyjeżdża
mnóstwo ludzi, których prace są
unikatowe. Cieszą się szerokim
zainteresowaniem i z powodzeniem sprzedają na aukcjach.
– Dziękuję za rozmowę.
Rynek od strony ulicy Paderewskiego, na wysokość stołu opartego na nodze, o wymiarach 80
na 80 centymetrów.
Cały rynek można „zwiedzić”,
stojąc w jednym miejscu. Po
wstępnym rozeznaniu można
będzie przeczytać wszystkie
zamieszczone wokół makiety
informacje. Gdyby na rynku pojawiły się nowe elementy, będzie
można je nanieść na makietę.
Fasadę Starego Rynku otaczają
tabliczki z niezbędnymi napisami. Najważniejsza była precyzja, bo w alfabecie Braille’a nie
można się pomylić. Wszystkie
etapy tworzenia makiety konsultowane były z niewidomymi
Jolantą Lesik, Haliną Zielazek,
Pawłem Piechowiczem.
Zastanawiano się, co dla
niewidomych jest czytelne, jak
oznaczyć ulice, czy ﬁgury mają
być wypukłe, jak duża ma być
plansza i jak wysokie powinny
być kamieniczki. Uroczyste odsłonięcie makiety odbędzie się
15 października o godz. 12-tej.

ANNA WIERZBICKA
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am 56 lat, jestem obywatelem polskim, mieszkam
od pewnego czasu w Ugandzie, gdzie prowadziłem małą
ﬁrmę, obecnie zawieszoną.
Jestem rozwiedziony. W Polsce nie mam rodziny poza
nieletnim synem mieszkającym z byłą żoną. Nie posiadam polskiego ani tutejszego
ubezpieczenia zdrowotnego.
Na początku maja tego roku
zostałem postrzelony wieczorem przez bandytów złodziei,
którzy napadli na mnie przy
wynajmowanym domu w Entebbe, gdzie mieszkam, gdy do
niego wracałem. Jedna kula z
pistoletu maszynowego „Kałasznikow” przeszła przez ramię łamiąc kość, a druga przez
bok, pęcherz, jelito grube i wyszła z tylu, krusząc lewą część
kości krzyżowej.
Przyjaciele sąsiedzi wezwali
karetkę pogotowia i zawieźli
do szpitala w Kampali, stolicy
oddalonej o 40 kilometrów. W
nocy wykonano kilka operacji, które na szczęście uratowały mi życie, gdyż straciłem
sporo krwi. Po tygodniu przewieziono mnie do szpitala ortopedycznego. W sumie przeleżałem sześć tygodni. Dzięki
podstawowym
ćwiczeniom
ﬁzjoteraupetycznym w tym
szpitalu zacząłem co nieco
chodzić z pomocą balkonika i
zostałem zwolniony.
Koszt pobytu i operacji w obu
szpitalach był horrendalny. Do
tego doszły później koszty pomocy pielęgniarskiej w domu.
Teraz, po prawie pięciu miesiącach, jestem w lepszym stanie.
Znajomi z Polski przysłali mi
zestaw ćwiczeń ﬁzjoterapeutycznych, które wykonuję. Niestety, moje fundusze kończą
się, a pieniądze zainwestowane w ﬁrmę nie są do użycia
jako gotówka. W Ugandzie nie
ma prawdziwych specjalistów
neurologów, ortopedów, reha-

List z Ugandy
w jakimś wyspecjalizowanym
ośrodku. Proszę też o pomoc
w opłaceniu lotu do Polski.
Z POWAŻANIEM I NADZIEJĄ
POZDRAWIAM

LECH ZIELIŃSKI
Od redakcji:

Na wózku w szpitalu.

Lech Zieliński wraz z powyższym listem przysłał na
adres „Filantropa” zdjęcia z
Ugandy (trzy z nich publikujemy), dokumenty z tamtejszych
szpitali wraz z rachunkami za
pobyt, zdjęcia rentgenowskie,
raporty medyczne i policyjne.

bilitantów. Podróż do Polski na
pełne badania, diagnozy, skany,
leczenie, rehabilitację jest niemożliwa przy moim obecnym
braku pieniędzy i ubezpieczenia w Polsce.
Kość krzyżowa już mi się
zrosła i mogę chodzić utykając, ale lewa stopa, łydka,
udo, pośladek i część organów
wewnętrznych jest częściowo nieczuła i sparaliżowana.
Chodzenie jest trudne i powoduje nierówny rozrost mięśni
do kompensacji postawy. Grozi
mi stała niepełnosprawność,

Nauka chodzenia w szpitalu ortopedycznym w Kisubi
koło Entebbe.
jeśli nie zostanie porządnie
przeprowadzona rehabilitacja,
pomoc neurologiczna i ortopedyczna.

To ja z balkonikiem przy straganie z owocami w Entebbe.

Czy możecie mi Państwo
pomóc ﬁnansowo? Potrzebowałbym w Polsce konsultacji
neurologicznych i ortopedycznych, badań krwi i moczu, skanów CT i MR oraz rehabilitacji
ﬁzjoteraupetycznej z pobytem

Nie musimy dodawać, w jak
dramatycznej sytuacji znalazł
się nasz rodak w Ugandzie,
okrutnie okaleczony przez
bandytów, pozbawiony możliwości pracy, bez szans opłacenia kosztów przelotu do
Polski. Kto chciałby mu pomóc,
może dokonać wpłaty na konto osobiste Lecha Zielińskiego:
mBank
82-1140-2004-00003802-4467-1683.
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Indianie w Swarzędzu
Karolina
K
Kasprzak
K
PPOZNAŃ

O

środek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu przy współpracy z Krakowską Akademią
Proﬁlaktyki włączył się w realizację ogólnopolskiej kampanii społecznej „Postaw na
Rodzinę”. Gmina zgłosiła swój
udział w przedsięwzięciu, by
promować pozytywny wizerunek rodziny jako podstawowej
komórki społecznej. Podsumowaniem był „Piknik Trzech Pokoleń” w niedzielę 5 września
przy Scenie nad Jeziorem na te-

renie Swarzędzkiego Centrum
Sportu i Rekreacji.
Hasło imprezy brzmiało „Swarzędz stawia na rodzinę”. W
spotkaniu prowadzonym przez
wodzireja Kazimierza Hojnę
uczestniczyła burmistrz Swarzędza Anna Tomicka, dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Renda oraz rodziny zamieszkałe na terenie powiatu poznańskiego. Organizatorzy przewidzieli dla każdego uczestnika
mnóstwo atrakcji, wśród których
największym zainteresowaniem
cieszyły się zabawy w indiańskiej
wiosce, inicjowane przez zespół
„Katafba” Wielkopolskiego Stowarzyszenia „Kondor”, propagującego indiańską kulturę i zwyczaje. Wystąpiła Swarzędzka
Orkiestra Flażoletowa, Dziecię-

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Pamiątkowe zdjęcie z bajkowymi przyjaciółmi.

Członkowie zespołu „Katafba”.

Takiego samochodu jeszcze nie było.

co-Młodzieżowa Rewia „Graﬁti”
z Głogowa oraz gwiazda estrady
Halina Benedyk.
Najmłodsi uczestniczyli w
grach i zabawach, a także w
malowaniu samochodu wypo-

życzonego specjalnie na ten cel
przez Autoryzowanego Dealera
Samochodowego „Voyager Club”
z Poznania. Biesiadnicy bawili
się tańcząc po indiańsku.

Puszka dla maluszka
F

undacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”
zoorganizowała akcję PUSZKA
DLA MALUSZKA. Polega ona
na zebraniu jak największej ilości puszek aluminiowych, które
zostaną sprzedane. Dzieki tak
zdobytym pieniądzom będzie
można kupić leki ratujace życie

dzieci w najbiedniejszych krajach świata.
Do akcji może dołączyć każdy,
kto nie umie przejść obojętnie
obok krzywdy dziecka. Wystarczy zebrać puszki, dostarczyć je
w każdy poniedziałek w godz.
od 9.00 do 19 do siedziby fundacji lub sprzedać w swoim miej-

scu zamieszkania, a uzyskaną
w ten sposób kwotę wpłacić
na konto Fundacji z dopiskiem
„Puszka dla Maluszka”. Akcja
trwa od 3 września do końca
października 2010r. Każdy, kto
zechce wesprzeć akcję w inny
sposób, może wpłacić dowolną
kwotę na konto fundacji. To już

druga edycja akcji. W zeszłym
roku za pieniądze uzyskane w
ten sposób zakupione zostały 3
inkubatory, które dziś ratują życie kameruńskich wcześniaków.
Więcej na stronie www.medicus.
ump.edu.pl

ROBERT STĘPIŃSKI

STRONA

PAŹDZIERNIK 2010

11

KONCERT GWIAZD W ZIELONEJ GÓRZE

Podziel się posiłkiem,
podziel się sobą!
K

Łukasz Zagrobelny.

Lu Bega.

lowcy i kabareciarze, by pokazać mieszkańcom, jak niewiele
potrzeba, by wywołać uśmiech
na twarzach dzieci. W tym roku
udało sie pobić rekord: zebrano
piętnaście ton żywności. Następnego dnia pojechała ona do
miejscowości, w których powódż
spowodwała największe straty.
Dzięki programowi “Podziel się
Posiłkiem” do tej pory udało się
przekazać 9 milionów posiłków
najbardziej potrzebującym dzieciom.
W tym roku celem jest kolejny
milion. Od sierpnia do października każdy z nas mógł podzielić
się posiłkiem, kupując w sklepie
jogurty Danone oznaczone talerzykiem PsP. Część zysków ze
sprzedaży tych produktów ﬁrma
Danone przeznaczy na dożywianie polskich dzieci.
– W tym roku zwracamy
szczególną uwagę na potrzeby
dzieci niedożywionych, które
ucierpiały w czasie powodzi.
Przekazując dla nich żywność
zebraną w trakcie Koncertu,
chcemy dać im wiarę w to, że są
ludzie, dla których ich los nie jest
obojętny. Podziel się posiłkiem,
podziel się sobą! - powiedział
podczas koncertu Przemek Pohrybieniuk, członek zarządu ﬁrmy Danone.
Zielonogórzanie
otworzyli
swoje serca i pokazali, że potraﬁą pomóc!

ROBERT STĘPIŃSKI

Gwiazdy w komplecie.

FOT. MARCIN GRZEŚ

oncert gwiazd „Podziel się
Posiłkiem” 21 sierpnia w
Zielonej Górze rozpoczął ósmą
akcję TV POLSAT, ﬁrmy DANON i partnera strategicznego
BANKU ŻYWNOŚCI. Akcja ma
na celu pomoc niedożywionym
dzieciom.
Patronat honorowy nad koncertem objął prezydent Zielonej
Góry Janusz Kubicki. W dzień
gwiazdorskiej rewii o godzinie
20.00 parking Centrum Rekreacyjno-Sportowego był zapełniony po brzegi publicznością,
która przyszła się pobawić, a
jednocześnie pomóc głodnym
dzieciom.
Było to wielkie wydarzenie dla
miłośników dobrej muzyki, gdyż
na scenie wystąpiły takie zespoły jak Feel, Big Cyc, Volver oraz
znane gwiazdy – Lou Bega, Kasia
Cerekwicka, Stachursky, Patrycja
Markowska, Łukasz Zagrobelny, Natalia Lesz i Romek Lasota.
Imprezę poprowadzili: Krystyna
Czubówna, Halinka Młynkowa,
Agnieszka Popielewicz, Maciej
Dowbor, Krzysztof Ibisz oraz
Maciej Rock. Całe wydarzenie
było można obejrzeć na żywo w
Telewizji POLSAT.
W czasie imprezy wolontariusze Banków Żywności zbierali
produkty z długim terminem
przydatności do spożycia, takie
jak olej, konserwy, dania gotowe, ryż, soki, dżemy. W zbiórkę
jako wolontariusze zaangażują
się również zielonogórscy żuż-

Krzysztof Ibisz z publicznością.

Publiczność.
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Polityka społeczna
w Wielkopolsce
W

hotelu „Polonez” drugiego września odbyła się
konferencja
Międzysektorowego Zespołu KonsultacyjnoWdrożeniowego
dotycząca
„Strategii Polityki Społecznej
dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”. Otworzyła ją Krystyna Poślednia, członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego.
Do prac nad strategią włączyły się instytucje, organizacje pozarządowe, gminne i powiatowe
jednostki samorządowe, ośrodki
wsparcia, fundacje i stowarzyszenia działające w obszarze

przypadku będą podjęte działania prowadzące do wyrównywania różnic w rozwoju społecznym obszaru oraz podnoszenia
jakości życia jego mieszkańców.
Drugi priorytet został nazwany
„Zdrowi Wielkopolanie” i dotyczy
kształtowania polityki zdrowotnej województwa. Trzeci priorytet – „Bezpieczna Wielkopolska”,
wiąże się z kształtowaniem bezpieczeństwa publicznego, osobistego i socjalnego mieszkańców
Wielkopolski. Obejmuje również
proﬁlaktykę przestępczości. Z
kolei czwarty priorytet dotyczy
inicjatyw obywatelskich służących integracji społecznej.

edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej, a także polityki
zatrudnienia. Efekty prac zostały
umieszczone w dokumencie liczącym 62 strony.
Od początku czerwca do końca sierpnia w konsultacjach społecznych wzięło udział ponad
stu przedstawicieli podmiotów
polityki społecznej. Konsultacje
dotyczyły czterech priorytetów.
Pierwszy z nich „Wielkopolska
równych szans i możliwości”, jest
związany z wyrównywaniem
szans wszystkich tych, którzy są
zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym. W tym

W kwietniu bieżącego roku
powołano Zespół Sterujący
Pracami nad Strategią Polityki
Społecznej dla Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku.
Do współpracy zaproszono dyrektorów Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu
Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Departamentu Sportu i Turystyki,
Departamentu Edukacji i Nauki,
Departamentu Kultury, Departamentu Organizacyjnego i Kadr,
Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej. Przewodnictwo powierzono Krystynie Pośledniej.
Strategia wyznacza kierunki
rozwoju regionalnej polityki społecznej, uwzględniając przemiany demograﬁczne, gospodarcze
oraz społeczno-kulturowe. Ma
ona stanowić próbę odpowiedzi
na pytanie, jakie działania należy podjąć, by jakość życia mieszkańców Wielkopolski była na jak
najwyższym poziomie. awa

Nowa książka Nie wiem
„Genu”
jak dalej żyć
kazała się szósta książka
z serii pod tytułem „Wspomaganie Rozwoju Dzieci Z Zaburzeniami Genetycznymi”. Pozycja liczy 287 stron i zawiera
teksty dwudziestu autorów.
„Książka jest bogata informacyjnie, zawiera rozległą wiedzę dotyczącą rozwoju dzieci z
rzadkimi zespołami genetycznym oraz szeroki wachlarz metod wspomagających ich rozwój.
Książka będzie przydatna dla pedagogów specjalnych, psychologów klinicznych, lekarzy pediatrów, a także dla tych, których
interesuje dziecko o odmiennym
rozwoju, z jego słabymi, a także
mocnymi stronami, które jest
kochane takim jakie jest” – pisze
profesor Irena Obuchowska, recenzent wydawniczy.
Zdaniem profesor Janiny Wyczesany, redaktora naukowego,
książka zawiera zagadnienia dotyczące różnych uwarunkowań
szeroko rozumianego procesu
rehabilitacji. Przybliża najnowsze dokonania medyczne, psychologiczne i pedagogiczne, które dotyczą problemów rozwoju
dzieci z rzadkimi zespołami zaburzeń genetycznych. Praca
adresowana jest do wszystkich
osób zainteresowanych wspo-

FOT. KAROLINA KASPRZAK

U

maganiem rodzin z dziećmi z
różnymi zespołami zaburzeń.
Szczegóły na stronie www.
gen.org.pl
Książkę można zamawiać
drogą mailową pod adresem
gen@gen.org.pl podając ilość
zamawianych egzemplarzy i
dokładny adres, pod który przesyłka ma być wysłana. Cena egzemplarza wynosi 26 złotych (do
tego dochodzi 8 złotych kosztów
przesyłki). Na życzenie zainteresowanych „Gen” wystawia
rachunki. Wpłaty należy dokonać na konto BPH w Poznaniu,
numer konta: 30 1060 0076 0000
3200 0130 1808 z dopiskiem –
książka 2010. Istnieje możliwość
zamówienia poprzednich książek z tej serii w wersji papierowej lub na płycie CD-ROM po
wyczerpaniu nakładu. awa

B

ył 15 październik 2008 roku.
Dzień, w którym zawaliło
się nam całe życie. Mojemu
mężowi Tomaszowi lat 47 nagle zatrzymała się akcja serca.
Reanimacja trwała 36 minut. Po
tym czasie serce podjęło pracę,
ale w wyniku niedotlenienia
nastąpił olbrzymi obrzęk mózgu i mąż wprowadzony został
na dwa tygodnie w śpiączkę
farmakologiczną.
Po tym czasie został wybudzony i, jak się okazało, pozostał
w stanie apalicznym (wegetatywnym). Na intensywnej terapii walczył dzielnie z gorączką
i bakteriami, jakimi został zakażony i chęć życia miał ogromną.
W grudniu otrzymałam wiadomość od lekarzy, że trzeba
męża zabrać do ośrodka dla
apalicznych, bo stan jest stabilny
i nadaje się do wypisu. Ale ja zabrałam męża do domu. Zaopiekowała się nami ﬁrma, która wyposażyła nas w respirator, ssak,
pulsoksymetr. Jak się okazało,
mąż miał olbrzymie odleżyny
na głowie, nie miał pięt i łokci.
Miał potworne burze mózgowe,
z którymi walczyłam dzień i noc,

czasami spałam tylko godzinę.
Powoli wyleczyłam odleżyny,
ustąpiły burze mózgowe. Chory
nie wymaga już wentylacji, ładnie oddycha, a pół roku temu
usunęłam sondę, przez którą był
karmiony.
Walczę o niego sama, ponieważ mąż nie ma już rodziców i
rodzeństwa, a ja mam mamę,
która wymaga całodziennej
opieki. Rodzina nam nie pomaga. Tomasz ma spastykę czterokończynową, wymaga kilkugodzinnej, codziennej rehabilitacji,
na którą już nie mamy pieniędzy.
Maż ma 900 złotych renty, a ja
zarabiam 600 złotych, które pokrywają opiekę pielęgniarską,
gdy ja idę do pracy.
Nie wiem, co robić, jak dalej
żyć i walczyć o zdrowie męża.
Powoli się budzi – tak, jakby był
zamknięty w szklanej kuli, która
kiedyś pęknie. Prosimy ludzi dobrej woli o pomoc ﬁnansową na
konto: Tomasz Hanusiak Lukas
Bank 98 1940 1076 5485 2028
0000 0000. Pozwoli nam to na
dalszą rehabilitację.

KATARZYNA HANUSIAK
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Przez Maltę do Rio
Zawodnicy grupy „para” startowali w Poznaniu w sprincie
200 m w konkurencjach kajaków i kanu, w trzech grupach
startowych kobiet i mężczyzn
(LTA, TA i A, mówiąc w skrócie, od osób chodzących do poruszających się na wózkach).
Kajakarze STARTu startowali
po raz pierwszy w swojej krótkiej karierze sportowej, więc
nie można było oczekiwać od
nich medalowych sukcesów.
Beata Wachowiak-Zwara była
na przyzwoitym 6-tym miejscu w ﬁnale kajaków. Sukcesy przyjdą na pewno, bo jest
entuzjazm zawodników, chęć
do pracy, jest profesjonalizm
trener Dylewskiej i upór Stowarzyszenia. Kajakarstwo w
Poznaniu ma świetne warunki
do rozwoju.

W

dniach od 19 do 22 sierpnia na torze Regatowym
MALTA w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Świata w
Kajakarstwie. Organizatorem
zawodów był Polski Związek
Kajakowy. Była to największa
w tym roku impreza sportowa
w Polsce i – co bardzo ciekawe – z udziałem niepełnosprawnych kajakarzy.

28 krajów. ICF została zaskoczona tak dużym zainteresowaniem. Kilkuletnie starania
o nadanie przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC) kajakarstwu statusu
sportu paraolimpijskiego mają
dużą szansę na powodzenie.
Jesienią dowiemy się, czy ka-

Mistrzostwa Świata odbywają co roku pod egidą Światowej Federacji Kajakowej
(ICF) z siedzibą w Lozannie. Jej
przewodniczący – Jose Perurena Lopez od kilku lat dopinguje
narodowe federacje kajakowe
do zintegrowania tej dyscypliny sportu z osobami niepełnosprawnymi, tak, aby w bliskiej
przyszłości mogła znaleźć się
w programie Letnich Igrzysk
Paraolimpijskich.
Rok temu poznańskie Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START, widząc dobre
perspektywy na wykreowanie
nowego sportu adaptowanego
dla niepełnosprawnych, rozpoczęło proces organizacji i
szkolenia. Na poznańskim torze regatowym Malta, jednym
z najdoskonalszych w świecie,
przygotowano reprezentację
Stowarzyszenia do zaplanowanych na sierpień 2010 roku
Mistrzostw.
Te okazały się przełomowym momentem dla przyszłości parakajakarstwa. Uczestniczyło ponad 60 zawodników z
dysfunkcjami narządu ruchu z

com: dwukrotnej medalistce
igrzysk olimpijskich w Seulu i
Barcelonie Izabeli Dylewskiej i
Pawłowi Łukaszewiczowi oraz
tym którzy bezinteresownie
pomagali w pierwszym sezonie przygotowań: poznańskiemu POSIRowi i Klubowi Sportowemu Posnania.

Za rok w węgierskim Szeged
kolejne Mistrzostwa Świata,
na pewno z udziałem jeszcze
większej ilości niepełnosprawnych, prawdopodobnie z naszym udziałem i, co najważniejsze, z niezwykłą atmosferą
integracji, jakiej w światowym
sporcie nie ma w żadnej dyscyplinie. Ciągle jeszcze niezwykły jest widok najlepszych
sportowców świata, autentycznych herosów wysokiego
wyczynu, medalistów olimpiad
startujących niemal w ramię w
ramię ze sportowcami niepełnosprawnymi. Przenikając się
wzajemnie, tworzą naturalne,
bardzo czytelne, atrakcyjne
widowisko sportowe. ICF stworzyło nową jakość w sporcie.
Do Paraolimpiady w Rio de
Janerio zostało raptem 6 lat –
jest co wiosłować!

ROMUALD SCHMIDT
PREZES
SPORTOWEGO STOWARZYSZENIA
INWALIDÓW START W POZNANIU
WWW.START.ORG.PL

jaki znajdą się w programie
igrzysk paraolimpijskich Rio
2016. Jeśli aplikacja ICF zyska
akceptację, to w pewnej części
zawdzięczać ja będzie naszym
zawodnikom startującym w
poznańskich mistrzostwach,
absolutnym pionierom parakajakarstwa w Polsce: Beacie
Wachowiak-Zwara,
Dianie
Grabowskiej, Marcinowi Straburzyńskiemu i Dawidowi Lisowi, a także ich szkoleniow-
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Otwórzcie drzwi
Okulary
na jedno oko? schizofrenii
D

o naszej redakcji wpłynął list z Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych
„Miłosierdzie”
w Kaliszu do pani minister
zdrowia Ewy Kopacz. Czytamy w nim: „…nasza organizacja jest w najwyższym
stopniu
zbulwersowana
stanowiskiem pana Jacka
Paszkiewicza prezesa NFZ,
który mimo decyzji pani
minister o doﬁnansowaniu
w roku jednej pary obuwia
ortopedycznego, podjął decyzję o doﬁnansowywaniu
tylko jednego buta na chorą
nogę…”.
List ten wystosowany został po ukazaniu się w „Gazecie Wyborczej” artykułu
„Na chorobę jeden but”. Autor
artykułu mówi tam o zdarzeniu w Piekarach Śląskich.
Pacjent, który ma jedną nogę
zdeformowaną, decyzją tamtejszego oddziału NFZ dostaje refundację tylko za jeden
but. Musi więc nosić dwa
różne buty, bo but ortopedyczny przysługuje na nogę
chorą, natomiast na nogę
zdrową but taki nie przysługuje. Pełną parę butów ortopedycznych dostanie pacjent,
którego obie nogi są zdeformowane.
Autor artykułu pisze, że
na Śląsku rozporządzenie

odnośnie refundacji butów
ortopedycznych w każdej
delegaturze NFZ było różnie
interpretowane. W jednej delegaturze można było dostać
dwa buty, w innej tylko jeden.
Przepisy obowiązujące w
NFZ mogą zdziwić każdego.
Ten akurat dotyczy butów
ortopedycznych. Ale co powiedzą osoby niedosłyszące na obydwa uszy, którym
przysługuje aparat na jedno
ucho, za drugi trzeba płacić?
Czy zdaniem urzędników
NFZ, jeśli słyszymy dobrze
na jedno ucho, to jest już ok i
odpowiednio ustawiając głowę usłyszymy wszystko, co
potrzeba?
Sprzęt ortopedyczny typu
buty, aparaty słuchowe – jest
i tak bardzo drogi. Skoro jest
doﬁnansowanie mniejsze lub
większe, to niech przepisy
będą logiczne, jednoznaczne i pomagające pacjentowi.
Kiedy czytałam artykuł „Na
chorobę jeden but” i pismo
z Fundacji „Miłosierdzie”,
zaczęłam się zastanawiać,
czy w ramach tego typu paradoksów osobom mającym
problem ze wzrokiem nie zafundować okularów na jedno
oko.

EWELINA WĘGLEWSKA

Krew lekiem
bezcennym
W

piątek 20 sierpnia przed
gmachem Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim można było honorowo oddać najcenniejszy lek,
jakim dysponuje każdy z nas
– krew! Trwała tam Otwarta
Akcja Poboru Krwi. Na chętnych czekał autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Zebrana krew została przekazana do ogólnego banku

krwi dla wszystkich potrzebujących. Jest to szczególnie
ważne w okresie letnim, w
którym z jednej strony wzrasta
liczba osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych, z
drugiej natomiast maleje ilość
oddawanej krwi przez sezon
urlopowy. Organizatorem akcji
był Klub Honorowych Dawców
Krwi przy Straży Miejskiej Miasta Poznania.

ROBERT STĘPIŃSKI

J

uż po raz dziewiąty 19 września w Poznaniu był obchodzony Dzień Solidarności
z Chorymi na Schizofrenię,
który zorganizowało Stowarzyszenie Osób i Rodzin na
Rzecz Zdrowia Psychicznego
i Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej „Integracja” przy
współpracy z Centrum Kultury Zamek, Katedrą Psychiatrii
Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu i Wielkopolsko-Lubuskim Oddziałem Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego. Patronat honorowy
nad przedsięwzięciem objął
Prezydent Poznania Ryszard
Grobelny i J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego prof.
dr hab. Jacek Wysocki.
Celem obchodów jest integracja poprzez przekazanie
wiedzy o schizofrenii, przybliżenie problemów osób chorych
psychicznie, przełamywanie
uprzedzeń oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji i wykluczeniu.
Poznaniacy, jak zwykle
zresztą, nie zawiedli. Do Centrum Kultury Zamek przyszli
sami chorzy, ich rodziny, przyjaciele, znajomi i inni mieszkańcy naszego miasta. Imprezę tradycyjnie już poprowadził
poznański aktor Andrzej Lajborek, który na co dzień organizuje poetyckie warsztaty terapeutyczne z chorującymi na
schizofrenię.

Niedzielne spotkanie rozpoczęła msza święta w intencji
osób z zaburzeniami psychicznymi. Później nastąpiło symboliczne przejście przez otwarte
drzwi i uroczyste otwarcie
obchodów, podczas którego
profesjonaliści,
przedstawiciele władz samorządowych,
organizacji pozarządowych,
Kościoła oraz środowisk naukowych i artystycznych mogli
wymienić się spostrzeżeniami
i doświadczeniami w kwestii
zaburzeń psychicznych.
Uczestnicy wysłuchali wzruszającej prezentacji poetyckiej,
przygotowywanej na zajęciach
terapeutycznych prowadzonych w ramach działalności
Stowarzyszenia „Integracja” i
wykładu dr hab. Krystyny Górnej z Katedry Pielęgniarstwa
Uniwersytetu
Medycznego
„Jakość życia w schizofrenii”.
Otwarto również wystawę „Integracja przez sztukę – 2010”,
prezentującą prace artystyczne wykonane w placówkach
wsparcia
psychiatrycznego
przez osoby chorujące psychicznie.
Kulminacyjnym
punktem
programu była projekcja ﬁlmu
tematycznie związanego ze
schizofrenią „Solista”. Trwał
także dyżur informacyjno-edukacyjny osób zajmujących się
leczeniem i opieką nad osobami chorującymi psychicznie.

KAROLINA KASPRZAK
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INAUGURACJA SEZONU ARTYSTYCZNEGO W SCHRONIE KULTURY EUROPA

Koncert z „Filantropem”
W spotkaniu uczestniczyła
m.in. Dorota Potejko – Pełnomocnik Prezydenta Poznania ds.
Osób Niepełnosprawnych, reprezentanci organizacji pozarządowych, wolontariusze, pracownicy,
przyjaciele i osoby z niepełnosprawnościami. Na scenie wystąpiła 14-letnia Anna Ilminowicz
z Leszna – laureatka Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty w Krakowie, która
piosenką z repertuaru Violetty
Villas „List do Matki” wzruszyła
wszystkich do łez. Prezentacjami
muzyczno- wokalnymi uświetnili
koncert również Alina i Krzysztof
Galasowie, zespół „The Rehabs” i
zespół „Black Night”.

S

towarzyszenie SpołecznoKulturalne „Przystań” we
współpracy z Fundacją „Mimo
Wszystko” Anny Dymnej i Wielkopolskim Oddziałem Ruchu
Ludzi Dobrej Woli realizuje
trzecią już edycję Festiwalu
Artystycznego „Mimo Wszystko w… Przystani”, którego najważniejszym przesłaniem jest
szeroko pojęta integracja artystów pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami na wspólnej scenie oraz promocja ich
twórczych dokonań. W sobotę,
4 września w Schronie Kultury
Europa przy ulicy Rolnej 24 w
Poznaniu publiczność spotkała
się na koncercie „Każdy może
zostać artystą”, inaugurującym
sezon 2010/2011.
Impreza wpisana została w
szereg przedsięwzięć realizowanych w ramach Tygodnia Organizacji Pozarządowych, poprzedzającego II Poznański Dzień
Organizacji Pozarządowych 11
września. Sobotni koncert dedykowany był działalności wydawniczej Fundacji Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Filantrop”
i prezentacji dorobku twórczego osób publikujących na łamach miesięcznika „Filantrop”,
zwanego w podtytule „Pismem
Ruchu Twórczego Osób Niepełnosprawnych”. Cele i historię powstania omówił Marcin Bajerowicz – przewodniczący Zarządu
Fundacji.

Projekt „Mimo Wszystko w…
Przystani” trwa dzięki pomocy
Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania, Spółdzielni
Mieszkaniowej „Rolna” i Agencji
Artystycznej „KaRo”. Patronat medialny sprawują: Telewizja Polska
TVP3, Radio Merkury, Filantrop
Naszych Czasów i Portal Internetowy Ezoteryczny Poznań.

Duże zainteresowanie budziły prace uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Dopiewcu.

Wystawa wydawnictw Fundacji Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Filantrop”.

Schron Kultury Europa zaprasza do współpracy i prezentacji
na scenie muzyków, malarzy, poetów. Organizujemy bezpłatnie
dla wszystkich zajęcia teatralne,
muzyczne, sportowe, gimnastykę
chińską prowadzoną przez wykwaliﬁkowanego instruktora, zajęcia w pracowni komputerowej
i plastycznej. Bliższe informacje
można uzyskać pod telefonami: 61-831-16-62 (od wtorku do
piątku w godzinach 17.00-20.00),
888-136-323 lub mailowo: smrolna@smrolna.poznan.pl

FOT. 4X MARCIN BAJEROWICZ

Śpiewają Alina i Krzysztof
Galasowie.

Z czeskich Petrovic przyjechała znakomita artystka Renata Filipova, która prezentowała
dzieła tworzone techniką „artprotis”. Podczas koncertu nastąpiło również otwarcie wystawy
uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Promyk” z Dopiewca.
Omówiła ją Monika Śmiglewska
– terapeuta zajęciowy pracowni
plastycznej WTZ „Promyk”. Był
też Bogdan Maćkowiak – prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk”.
Było towarzyskie spotkanie w
„schronowej” kawiarence i śpiewy
przy akompaniamencie gitary.

KAROLINA KASPRZAK
KOORDYNATOR PROJEKTU
„MIMO WSZYSTKO W… PRZYSTANI”

Ania Ilminowicz z mamą.
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I REGIONALNA KONFERENCJA ZDROWIA PUBLICZNEGO

TAK dla transplantacji
W

dniach od 8 do 9 września w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
odbyła się I Regionalna Konferencja Zdrowia Publicznego
„Programy zdrowotne szansą
dla Wielkopolan” pod patronatem Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Jacka Wysockiego
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów
powiatowych i gminnych Województwa Wielkopolskiego, eksperci odpowiedzialni za przygotowanie i koordynację programów
zdrowotnych, reprezentanci podmiotów realizujących w naszym
regionie programy zdrowotne.

Wykłady były poświęcone
problemom zdrowotnym mieszkańców Wielkopolski. Marszałek Marek Woźniak, Piotr Florek
– Wojewoda Wielkopolski i Jacek
Wysocki – rektor Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu oraz
inni sygnatariusze podpisali list
intencyjny w sprawie programu
„Partnerstwo dla transplantacji”.
Ma on na celu podniesienie społecznej wiedzy na temat znaczenia transplantologii we współczesnym świecie. Omawiano też
zdrowotne programy proﬁlaktyczne w działaniach jednostek
samorządu terytorialnego.
Zdrowie to podstawa prawidłowego funkcjonowania jednostki we wszystkich aspektach
jej aktywności życiowej. Nie jest
to wartość tylko indywidualna,
ale społeczna. Stąd ogromna

odpowiedzialność władz publicznych i troska o zdrowie społeczeństwa. Ogółem na realizację programów proﬁlaktycznych
w Wielkopolsce w 2010 roku
przeznaczono 2 000 000 zł., za
które realizowane są następujące programy:
- proﬁlaktyka raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
- proﬁlaktyka raka gruczołu
krokowego,
- proﬁlaktyka raka szyjki macicy – szczepienia przeciwko zakażeniom HPV,
- program proﬁlaktyczny w
zakresie edukacji prozdrowotnej
dla mieszkańców Województwa
Wielkopolskiego,
- program zapobiegania powstawaniu poważnych powikłań klinicznych i zakrzepowych

u chorych z ostrym zespołem
wieńcowym leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową,
- program proﬁlaktyczny
schorzeń układu oddechowego
dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego,
- program proﬁlaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy,
- program wczesnego wykrywania raka płuc,
- program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny,
- program proﬁlaktyczny
szczepienia przeciwko grypie
dla podopiecznych psychiatrycznych zakładów opieki długoterminowej.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA

Panny młode dla Maciusia
R
Robert
Stępiński
S

C

ałodzienna, zbiorowa sesja fotograﬁczna Panien
Młodych w sukniach ślubnych,
zdjęcia w najbardziej rozpoznawalnych miejscach Miasta
Poznania – tak właśnie wyglądała akcja charytatywna “Panny
Młode dla Maciusia”, która odbyła się w słoneczną niedziele
22 sierpnia w Poznaniu. Zdjęcie z panną młodą mógł sobie
zrobić każdy, kto zdecydował
się wesprzeć datkiem chorego
na autyzm Maciusia.
– Do dziewiątego miesiąca
życia rozwijał się prawidłowo,
następnie stwierdzano opóźnienie rozwoju psychomotorycznego. Bardzo długo nie chodził. do
dziś jego chód nie jest całkowicie prawidłowy. Był wielokrotnie
diagnozowany, jednak ostateczną diagnozę poznaliśmy dopiero
w tym roku. Maciuś ma autyzm
atypowy. Ma duże problemy
społeczne, często nie rozumie

„naszego świata”. Jest nadpobudliwy, ma duże problemy z koncentracją – opowiada pani Hanna Galbas-Kreﬀt, mama Maćka.
Wielu Poznaniaków przyszło
specjalnie do Galerii Malta czy
na Stary Rynek, by zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z Panną
Młodą. Także przechodnie chętnie się zatrzymywali, by zdobyć
pamiątkę! W akcji udział wzięła znana modelka i działaczka
społeczna Ilona Felicjańska.
– W 2007 roku podczas przygotowań do własnej uroczy-

stości ślubnej pomyślałam, aby
wykorzystać jeden z najważniejszych dni w życiu na zrobienie
czegoś dobrego dla innych. Z
tego nieśmiałego pomysłu narodziła się idea Panien Młodych:
aby przy okazji tego wspaniałego
wydarzenia podzielić się szczęściem z chorymi dziećmi. Nie jest
to jednak działanie w pojedynkę,
na własnym ślubie, a wspólna
sesja zdjęciowa w blasku ﬂeszów
i kamer. Od trzech lat, jeden raz
w roku w letnią niedzielę, każda Panna Młoda może pomóc

potrzebującemu
Maluchowi.
Dla Panien Młodych z różnym
stażem to dobra zabawa, niepowtarzalna pamiątka, okazja, by
ponownie poczuć magię ślubnej sukni i zabłysnąć w świetle
ﬂeszów. To szansa na zrobienie
czegoś niezapomnianego i dla
dobra dziecka – mówi Agnieszka Kużma-Zywert, pomysłodawczyni i organizatorka akcji.
W tym roku 22 sierpnia zebrano 3006,23 zł, 11,37 euro i
102 kopiejki.
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Krewni na stadionie

Krewni Euro I Drużyna Szpiku.

N

ie o rekordy i nie o liczby chodzi w akcji Krewni Euro – mówił na stadionie
Michał Prymas, Pełnomocnik Prezydenta Poznania do
spraw Euro 2012 podczas V
edycji akcji. Możliwość niesienia pomocy poprzez oddanie krwi, włączenie się do
rejestru dawców szpiku oraz
wyrażenie woli oddania narządów i tkanek do transplanatacji po śmierci – to główne
cele, dla których pod Stadion
Miejski w Poznaniu 10 września przyszło ponad 250 sób.
Podczas całodniowej zbiórki, która obﬁtowała w niespodzianki nie tylko w postaci
konkursów, ale i wizyt gości,
udało się zebrać ponad 72 litry
krwi. Krew oddało 209 osób,
a kilkadziesiąt spośród nich
włączyła się do centralnego rejestru dawców szpiku. Wśród

krwiodawców było 60 kobiet
i aż 149 mężczyzn. Nie zabrakło ludzi młodych - do 21 roku
życia. Tych przyszło przed stadion 39. Pierwszy raz honorowo krew oddało 30 osób.
Do akcji przystąpili wraz
z Prezydentem Poznania Ryszardem Grobelnym, również
nowa Ambasador Poznania,
Miasta-Gospodarza
UEFA
EURO 2012 (ITM) – Katarzyna
Werner oraz Prezydent Kołobrzgu Janusz Gromek. O akcji
nie zapomnieli również dotychczasowi Ambasadorowie
Euro: Bartosz Bosacki i Mezo,
pojawiając się na stadionie. W
trakcie trwania zbiórki krwi
piłkarze poznańskiego Kolejorza wraz z Prezydentem
Poznania i Wiarą Lecha – nowym partnerem akcji Krewni
Euro wręczyli przedszkolakom kamizelki odblaskowe

4 tysiące maluchów na czwartej trybunie.

Krew oddaje prezydent Poznania Ryszard Grobelny.
poprawiające bezpieczeństwo.
Wydarzenie, w którym wzięły
udział prawie 4000 maluchów,
odbyło się na IV trybunie. Na-

stępna zbiórka krwi odbędzie
się 6 grudnia w Urzędzie Miasta Poznania.

ROBERT STĘPIŃSKI

Portal o raku piersi
N

iedawno powstał pierwszy w Polsce portal społecznościowy na temat raka
piersi. Można tam znaleźć
informacje na temat choroby i
jej leczenia.
– Szukałem informacji na
temat raka piersi dla mamy,
która była krótko po operacji.
W Internecie znalazłem wiadomości typowo medyczne,
ale brakowało mi informacji
od kobiet, które przeszły chorobę nowotworową. Właśnie
to zmobilizowało mnie do za-

łożenia serwisu – mówi Maciej
Szczepaniak, poznaniak, założyciel portalu www.amazonki.
net
Pod tym adresem znajdziemy prawdziwe kompendium
wiedzy na temat raka piersi. Są
tu m.in. najświeższe wiadomości na temat nowotworu piersi,
lista szpitali i lekarzy, lista klubów Amazonek, liczne artykuły
tematyczne. Portal wyposażony jest także w czat, wyszukiwarkę, newsletter oraz forum,
które nie pochodzi ze źródeł

open source, tylko zostało zbudowane indywidualnie z myślą
o serwisie www.amazonki.net.
W najbliższym czasie zostaną także uruchomione porady
eksperta, umożliwiające zadawanie indywidualnych pytań
zarówno lekarzom, jak również gościnnie zapraszanym
ekspertom innych dziedzin np.
mody, kosmetyki, fryzjerstwa.
Centralnym miejscem portalu
dla każdego użytkownika jest
jego proﬁl. To właśnie tutaj
użytkownik może się przedsta-

wić, zawierać znajomości, obsługiwać swoją skrzynkę pocztową, czy dodawać zdjęcia do
galerii. Każdy proﬁl może być
komentowany przez innych
użytkowników.
Obecnie serwis liczy przeszło
1600 użytkowników. Portal jest
jednym z głównych projektów
prowadzonych przez Federację
Stowarzyszeń „Amazonki”.
Zapraszamy na www.amazonki.net

ROBERT STĘPIŃSKI
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piątkowe popołudnie 10
września do malowniczej
wioski Przylep koło Zielonej
Góry zajeżdżały samochody
z uczestnikami XXXVI Zlotu
„Grupy Opty” – Stowarzyszenia
im. Lecha Wierusza w Świebodzinie. Wieloletnia działalność
rozpoczęła się pierwszym zlotem 20 września 1975 roku.
Dziś organizacja zrzesza wiele
wybitnych postaci. Są wśród
nich: Janina Ochojska, Zoﬁa
Koszela, Ryszard Anyszko,
Elżbieta i Andrzej Medyńscy.
Mentorem był nieżyjący już
Jan Sobociński, nauczyciel i
wychowawca młodzieży w
Świebodzinie. Optymiści – bo
tak o sobie mówią – spotykają
się każdej jesieni, by wspólnie
spędzić ze sobą niezapomniane chwile.
Tegoroczny, trzydniowy Zlot
„Opty” trwał do 12 września, a
jego komandorem była Małgorzata Kosiorowska-Kozica.
Uczestników zakwaterowano
w Hotelu „Fantom” przy ulicy
Skokowej. Był spacer w przepięknym pejzażu i lesie, wizyta
w stadninie koni. Potem kolacja

AGA – Andrzej
Grzelachowski
POZNAŃ

Zlot optymistów
i wieczór wspomnień. Sobotni
program rozpoczął się od zwiedzania winnicy „Julia” w Starym
Kisielinie, można było posłuchać
gawędy o historii i tradycji lubuskiego winiarstwa, a także skosztować wyrobów winnicy. „Grupa
Opty” wybrała się również na
Kiermasz Winobraniowy, któremu towarzyszyły liczne atrakcje
artystyczne. W samo południe
ruszył wspaniały korowód. Nie
pominięto również wizyty w
słynnej zielonogórskiej Palmiarni. Po powrocie na zmęczonych
podróżników czekała obiadokolacja i wieczór z piosenką. Niestety, beztroskie chwile minęły
szybko i w niedzielę po obiedzie
trzeba było się pożegnać.
– Celem spotkań Stowarzyszenia jest integracja, propagowanie turystyki krajoznawczej
wśród osób z niepełnosprawnością oraz kształtowanie pozy-

tywnej opinii dotyczącej miejsca
osoby z ograniczeniami w społeczeństwie. Roześmiane twarze
ludzi najlepiej urzeczywistniają

sens i cel naszych działań – powiedział Andrzej Medyński, prezes „Opty”.

KAROLINA KASPRZAK

Plener nad Wartą

A

rtystyczne Stowarzyszenie „Drzewce 2002”, znane z licznych inicjatyw społecznych, zorganizowało w
dniach od 23 do 26 sierpnia
plener
plastyczno-fotograﬁczny w miejscowości Zatom
Nowy, nad brzegiem Warty, w
malowniczym pejzażu Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego.
Plener miał charakter integracyjny, uczestniczyli w nim
bowiem zarówno ludzie młodzi i bardzo młodzi jak i starsi, w wieku od lat ośmiu do
osiemdziesięciu. Wszystkich
połączył wspaniały humor i
zapał twórczy. Sprzyjało mu
otoczenie dziewiczej przyrody, wśród której dominowały
olbrzymie drzewa: dęby, lipy,
kasztany, z których wiele opatrzono tabliczkami z napisem
„Pomnik przyrody prawem
chroniony”.
Miejscem na posiłki i wypoczynek było „Ranczo przy promie”. Sam prom to relikt, który
również inspirował malarzy i
fotograﬁków. Plener był przede
wszystkim pracą w terenie,
dlatego też powstało wiele obrazów i fotograﬁi przedstawia-

jących wspaniałe pejzaże ginącej przyrody. Przodowali w tym
artyści będący członkami organizacji Ekoart w Poznaniu.
Na zakończenie odbyła się
wystawa, obrazująca plenerowy dorobek plastyczny i foto-

graﬁczny. Dzięki różnorodności tematów i technik wystawa
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wspaniała atmosfera
dowiodła, że nie ma żadnych
barier między pokoleniami, o
ile takie przedsięwzięcie jak

plener plastyczny odpowiednio się zorganizuje i przeprowadzi.
Od redakcji:
Plener w Zatomiu Nowym
prowadził autor publikacji.

STRONA

PAŹDZIERNIK 2010

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

O

lesia Kornienko jest młodą kobietą. Pięknie rysuje, wspina się po skałkach.
Wydała tomik poezji i utwory
pisane prozą. Zdobywała medale i puchary w turniejach
tańca towarzyskiego, tańczyła
między innymi salsę na wózku
inwalidzkim, bo Olesia tylko
na nim się porusza i codziennie pokonuje swoje Kilimandżaro. Tak właśnie – „Moje
Kilimandżaro” – zatytułowała
jeden ze swoich tekstów, opublikowany w książce pod tym
samym tytułem. Książkę wydała nasza Fundacja Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
„Filantrop”.

ZZA KRĘGU POLARNEGO DO POLSKI

Ziemia Obiecana
czy Kilimandżaro?
nak ogrom choroby i jej tragedię widać dopiero wtedy, gdy
dotknie ona nas osobiście lub
naszych bliskich.
Nie życzę nikomu, aby znalazł się w sytuacji Olesi i wtedy dopiero zrozumiał, że tej
dziewczynie nie tylko warto,
ale i trzeba pomóc. Tyle mówi
się o otwarciu na niepełnosprawnych, o pomocy dla nich
oraz żeby same osoby niepełnosprawne też opuściły swoje domy i „wyszły na świat”.
Mam wrażenie, że są to jednak kolejne slogany i rzucanie
hasłami, które ładnie wyglądają na plakatach. W życiu,
jak pokazuje przykład Olesi,
jest jednak inaczej.

Osiemnaście lat temu razem z matką, panią Tatianą,
ta niespełna 17-letnia wówczas dziewczyna, urodzona
w dalekiej Rosji, za kręgiem
polarnym, przyjechała do Polski – jak do Ziemi Obiecanej –
szukać ratunku. Od urodzenia
cierpi bowiem na spastyczne
porażenie mózgowe.
Rosyjscy lekarze nie bardzo radzili sobie z chorobą
dziewczyny. Jej matka słyszała, że polscy specjaliści, mimo
że córki nie wyleczą w stu
procentach, to na pewno jej
pomogą. Robiła więc wszystko, aby stało się to możliwe.
Po wielu staraniach udał się
przyjazd do Polski, osiedlenie
się w naszym kraju, a później
uzyskanie polskiego obywatelstwa.
Dziewczyna jest niezwykle
zdolna. Robiła wszystko, aby
zmienić swoją sytuację. Dziesiątki żmudnych ćwiczeń, różnego rodzaju terapie, pobyty w
ośrodkach rehabilitacyjnych,
dzięki czemu jej stan znacznie
się poprawił. Jednak prawda
jest taka, że Olesia jest zdana
na stałą pomoc i opiekę matki.
To dzięki jej silnej woli, niezwykłemu uporowi i samozaparciu Olesia rehabilituje się i
realizuje swoje talenty.
Mieszkają w starym budownictwie w Warszawie na
ósmym piętrze. Jest co prawda winda, ale żeby się do niej
dostać, trzeba pokonać osiem
schodów. Nie muszę chyba
nikogo przekonywać, jaki to
wysiłek dla chorej kobiety i jej
nie młodej już przecież matki.
Pewnie, że są życzliwi ludzie,
którzy pomogą, ale nie wszy-
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Tatiana Kornienko z córką Olesią.
scy i nie zawsze. Tych z otwartym sercem jest coraz mniej.
Pani Tatiana ciągle zadaje sobie bolesne pytanie: co
będzie gdy jej zabraknie?
Czy Olesia stanie się więźniem własnego mieszkania?
A może kolejną mieszkanką
jakiegoś ośrodka dla osób z
tego typu schorzeniami? Przecież można chyba stworzyć jej
takie warunki życia i mieszkania, aby codzienne wyjście z
budynku nie było czymś nierealnym?
W rozmowie pani Tatiana
żartobliwie stwierdziła, że
dobrze, że Olesia trzyma linię
i waży tylko 50 kilogramów.
Jednak ta waga razem z wózkiem to i tak o wiele za dużo
jak na starszą panią Tatianę. Z
tym ciężarem ośmiu stromych
schodów do windy sama nie
jest już w stanie pokonać.

Kobiety stukały już do wielu
drzwi. Trudno jednak o uzyskanie takiego pomieszczenia, które by spełniało oczekiwania i potrzeby chorej Olesi.
Musiałoby to być mieszkanie
na parterze, bez barier, przystosowane do osoby niepełnosprawnej. Przecież mama
Olesi nie jest coraz młodsza i
mimo wielkiej matczynej miłości sił jej kiedyś też zabraknie.
Czy naprawdę nie ma takiej możliwości, żeby pomóc
Olesi i jej mamie? Czy warszawscy urzędnicy są ludźmi
bez serca? A może są zajęci
innymi, ważniejszymi sprawami? Tylko czy może być
coś ważniejszego niż zdrowie
i życie drugiego człowieka
oraz udzielenie mu pomocy?
Często mówi się, że choroba
nie wybiera. To prawda. Jed-

Cieszymy się, że pani Tatiana Kornienko i jej córka Olesia, która jest jedną z nagrodzonych laureatek konkursu
„Filantropa Naszych Czasów”
na wspomnienia osób niepełnosprawnych, darzą naszą
redakcje takim zaufaniem i
zwróciły się do nas z prośbą
o pomoc. Chciałabym być dobrą wróżką i wyczarować dla
Olesi i jej mamy odpowiednie
mieszkanie czy chociażby pokoik. Niestety, nie mam takiej
mocy, ale głęboko wierzę, że
może ktoś po lekturze tego
artykułu otworzy swoje serce,
a niektórzy urzędnicy przejrzą
wreszcie na oczy.
Matkę i niepełnosprawną
córkę, które znajdują się w tak
trudnej sytuacji, spotkał dodatkowy cios: Olesia w maju
tego roku straciła pracę. Łączne miesięczne przychody obu
kobiet wynoszą około 1600
złotych. Ich najważniejsze,
comiesięczne wydatki: 500 zł
– czynsz, 100 zł – Internet, 130
zł – energia elektryczna, 50 zł
– gaz, 80 zł – rata za laptop, 70
zł – leki.
Kto chciałby im pomóc,
może dokonać wpłaty na ich
konto: Bank Pekao S.A. ul.
Wolska 18, 02-675 Warszawa
54-1240-1112-1111-0000-01628250.

EWELINA WĘGLEWSKA
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M

ałe dzieci mają nie tylko oczka-łakomczuszki,
którymi poznają świat, ale
mają też ciekawskie języki.
Kiedy tylko nauczą się chwytać, unoszą przedmiot do
buzi, dotykają nim ust, często
go oblizują, nieraz także obwąchują. Niestety zdarza się,
że malutki przedmiot (koralik,
guzik, monetę) wkładają do
buzi, a niekiedy go połykają. Dlatego w pobliżu małych
dzieci nie powinny się takie
przedmioty znajdować.
Dzieci są wrażliwe na smak
już od urodzenia. Jeżeli podamy
im osłodzony płyn, niemowlę
ssie intensywniej niż przed jego
osłodzeniem oraz więcej go spożyje. Co interesujące i potwierdzone w eksperymentach: wraz
ze wzrostem słodkości niektóre
dzieci zwalniają tempo ssania,
tak jakby potrzebowały przerw
w ssaniu na smakowanie słodyczy. Może to z nich wyrastają
potem najwięksi smakosze? Badacze nie poszukiwali takiego
związku.
Jednakże noworodki potraﬁą
także różnicować rozmaite smaki i to od wieku dwóch godzin! A
dowodzi tego ich odmienny wyraz twarzy, gdy eksperymentator
podaje im słodkie i niesłodkie
roztwory, a także kwaśne, gorzkie i słone. Lekko słony smak
nieco później (po 4-tym miesiącu życia) nawet polubią. Natomiast z zapachem kwaśnym
oraz gorzkim smakiem jeszcze
długo nie mogą się pogodzić. A

D

zięki ogłoszeniu w miesięczniku
„Filantrop”
uczestnicy
naszej
Grupy
Wsparcia w Rogoźnie uczestniczyli w kursie psychologiczno-informatycznym, zorganizowanym przez poznańskie
Stowarzyszenie
Sportowe
Inwalidów „Start” w Ośrodku
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Wielspin” w Wągrowcu,
pięknie położonym w lesie nad
jeziorem.
Od 28 sierpnia do 11 września
trwała część psychologiczna
naszego szkolenia. Szybko zaaklimatyzowaliśmy się w nowym środowisku, wśród innych
uczestników zajęć. Asertywności i kreatywności uczył nas psycholog Mirosław Ratakis, a samoakceptacji – Iwona Rzepka.
Natomiast prawnik informował
nas, jak w najprostszy sposób
założyć własną działalność oraz
co zrobić, aby przynosiła ona
zyski.
Codziennie korzystaliśmy z
basenu. Chodziliśmy na spacery
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Ciekawski język
gorzkie były kiedyś lekarstwa dla
dzieci i dopiero od nie tak dawna
postarano się o ich przyjemny
smak.
Co jest szczególnie interesujące, to fakt, że dzieci przychodzą
na świat z własnymi upodobaniami co do smaku, a także zapachu. Jeżeli nie lubianego pokarmu nie wlewamy im do buzi
siłą (tak niestety bywa, jakkolwiek częściej posługujemy się
podstępem), to dziecko potraﬁ
tak wykrzywić buzię, że pokarm
nie wejdzie do ust. Kilka miesięcy później ratuje się zaciskaniem
warg oraz odpychaniem łyżeczki dłonią. W ostateczności także
wypluciem jedzenia. Wszelkie
pomysły typu „puf-puf pociąg
wjeżdża do tunelu” albo „pokaż
jak wieloryb otwiera paszczę”
(to był twórczy pomysł jednego
z tatusiów) – zazwyczaj kończy
się tym, że pociąg wyjeżdża skąd
przybył, a wieloryb ma szczękościsk.
Pokarm nie tylko smakuje,
ale ma także swój specyﬁczny
zapach. W eksperymentalnych
badaniach większość niemowląt uwielbia zapach bananów,
truskawek i wanilii, a reaguje
obrzydzeniem na zapach zgniłych jajek i ryb. Swoją zdolność

odróżniania zapachów niemowlaki wykorzystują już w pierwszym tygodniu życia. Świadczy o
tym taki oto wzruszający eksperyment: obok jednego policzka
każdego z badanych niemowląt
położono biustonosz matki, a
obok drugiego tę samą część
bielizny innej kobiety. I okazało
się, że już w 6-tym dniu życia
maleństwa zwracały się główką
w kierunku zapachu matki. Tak
więc już one mają swój zapach
miłości.
Nieprzyjemny smak i zapach
wywołują emocję nazywaną
wstrętem. Emocja ta ukształtowała się w prehistorii człowieka,
służąc jego obronie przed tym,
co szkodliwe dla życia. Zwierzętom wstręt nadal powszechnie służy: to, co im nie smakuje
albo ich odrzuca ze względu na
zapach, jest rzeczywiście szkodliwe. Poza tym ich preferencje
są zróżnicowane gatunkowo, a
tylko w niewielkim stopniu indywidualnie.
Natomiast u człowieka wstręt
jest nie tylko emocją pierwotną,
czyli wrodzoną, ale rozwija
się także pod wpływem doświadczeń. Przykładem może
tu służyć wstręt, jaki Jarek odczuwa do zapachu smażonych

grzybów: zapach ten skojarzył
się chłopcu z bolesnym oparzeniem, jakiego doznał, gdy miał
cztery lata.
Dla rodziców powinno być
rzeczą ważną, aby zdawali sobie
sprawę z tego, jakie smaki i zapachy budzą u ich dziecka uczucie wstrętu. W miarę możliwości
należy je od małego dziecka odsuwać oraz akceptować, jeżeli
dziecko samo ich unika. Niekiedy wydaje się nam to dziwne,
gdy na przykład dziecko nie
znosi zapachu pleśniowego sera
czy ogórka, albo jakiegoś mydła lub szamponu. Może mu w
przyszłości ta niechęć przejdzie,
a może nie. Nie zawsze udaje
się nam odkryć drogę po której
rozwinęła się emocja wstrętu.
I należy się z tym pogodzić, że
nie wszystkie drogi rozwoju
naszego dziecka są nam znane. Nasz konsumpcyjny świat
umożliwia dokonywanie tylu
wyborów, że nie warto się upierać przy serze czy ogórku, jak
również nie warto toczyć boju o
szpinak czy buraczki. Pozwólmy
ciekawskiemu językowi na trochę autonomii. Pragnie jej nie
tylko serce i umysł.

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

ROGOZIŃSKA GRUPA WSPARCIA

Na kursie w Wielspinie
i zwiedzaliśmy miasto dobrze
przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Wieczorami były gry, zabawy, dyskoteki i
ognisko, dzięki czemu nawiązywaliśmy znajomości i przyjaźnie. Braliśmy udział w zawodach
w ping-ponga i boccię. Mogą w
nią grać osoby niepełnosprawne
na równi ze sprawnymi, co jest
wielką zaletą tej gry.
Uczestniczyliśmy też w rejsie
stateczkiem po jeziorze. A na
prześlicznym, wągrowieckim
rynku podziwialiśmy po zmierzchu podświetlaną i muzyczną
fontannę.
Postaramy się jak najlepiej
wykorzystać zdobytą na kursie
wiedzę.
Codziennie korzystaliśmy z basenu.

KRZYSZTOF MURKOWSKI
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FOT. ANNA WIERZBICKA

Wyzwanie, a nie problem

Zoﬁa Andrószowska (z lewej) i Urszula Walas.

J

ak walczyć ze stresem, jak
zostać asystentem rodziny
i osób starszych, jak stworzyć szczęśliwą rodzinę? Na
te pytania próbuje odpowiedzieć Stowarzyszenie Obrony przed Przemocą „VICTORIA”.
Zainteresowanie
tą problematyką przerosło
oczekiwania organizatorów.
Urszula Walas, prezes Stowarzyszenia Obrony przed
Przemocą „VICTORIA” i Zoﬁa Andrószowska, autorka
projektów, są przekonane, że
organizowanie seminariów,
warsztatów i szkoleń to bardzo skuteczna metoda, by
pomóc tym, którzy nie zawsze sami potraﬁą rozwiązać
własne problemy. Właśnie z
tego względu obie panie, reprezentujące Stowarzyszenie Obrony przed Przemocą
„VICTORIA”, uczestniczą w
konkursach organizowanych
między innymi przez władze
samorządowe i przygotowują
bardzo ciekawe projekty. Każdy z nich cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z reguły kandydatów jest więcej
niż miejsc.
– Seminarium „Wyzwanie a nie problem” to nie jest
jedyny nasz projekt – mówi
Urszula Walas. _ Zorganizowaliśmy specjalistyczne szkolenie asystentów i opiekunów
osób starszych, ﬁnansowane
z funduszów Samorządu Województwa
Wielkopolskiego oraz szkolenie walki ze
stresem, w kosztach którego
partycypowało Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Początkowo obawiałyśmy się, że nie
zdobędziemy beneﬁcjentów.

Tymczasem zostałyśmy zasypane zgłoszeniami od osób
zainteresowanych szkoleniem
asystentów rodziny i osób
starszych. Pisali do nas przede
wszystkim pracownicy domów
pomocy społecznej, zgłosiły się
także pojedyncze osoby, które
odpowiedziały na naszą promocję umieszczoną w sklepach, kioskach i na poczcie.
Lista zasadnicza zapełniła się
bardzo szybko. A to przekonało
nas o tym, że dla tej grupy nie
robi się nic albo bardzo mało.
Postanowiłyśmy, że na użytek tego projektu stworzymy
listę rezerwową i w oparciu o
nią wystąpimy o powtórzenie
szkolenia. Niestety, poważną
barierę stanowią ﬁnanse. Przyznane fundusze były bardzo
okrojone, dlatego przydałoby
się wsparcie od osób prowadzących działalność gospodarczą i mogących dokonać odpisu darowizny w wysokości do
sześciu procent na organizacje
pożytku publicznego. Najbardziej oﬁarni są ludzie najmniej
zamożni, być może uda się
także poruszyć sumienia tych
zamożnych. Dla nas liczy się
każda złotówka.
Strzałem w dziesiątkę
okazał się konkurs „Kształtowanie umiejętności walki
ze stresem”, w którym SOPP
„VICTORIA” wzięła udział.
Zgłoszono projekt pod nazwą
„Poznaję siebie i innych”, bowiem aby skutecznie radzić
sobie w sytuacjach stresowych trzeba poznać siebie
oraz inne osoby.
– Długo zastanawialiśmy
się nad tym, kto może zostać beneﬁcjentem naszego

projektu – dodaje Zoﬁa Andrószowska. – Tym bardziej,
że problem ten dotyczy każdego z nas. Tworząc projekt
doszłam do wniosku, że zasadne jest wsparcie grupy
rodziców osób uczęszczających do Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Owińskach.
Po rozmowach z tamtejszą
dyrekcją okazało się, że pomysł bardzo się spodobał.
Zajęcia będą prowadzone w
październikowe soboty. Wybrano te dni, aby rodzice nie
mieli problemu ze zorganizowaniem czasu i z dojazdem.
Podczas zajęć omówiona
będzie problematyka stresu,
odbywać się będą treningi interpersonalne, zaplanowano
poznanie technik antystresowych.
Bardzo interesująco zapowiada się seminarium pod
hasłem „Wyzwanie a nie
problem”. U jego podłoża
teoretycznego leży podejście ekologiczne. Polega ono
na postrzeganiu rodziny na
szerszej płaszczyźnie, a więc
środowiska, sąsiedztwa w jej
relacjach z dalszymi krewnymi.
– W podejściu ekologicznym tkwi założenie, że każda
rodzina boryka się z różnymi trudnościami – wyjaśnia
Zoﬁa Andrószowska. – Może
się ona znaleźć w splocie
niekorzystnych
czynników
zaburzających jej funkcjonowanie. Jednak nie należy tego
postrzegać w kategoriach
problemu, ponieważ gdy myślimy w ten sposób, to automatycznie pojawiają się przeróżne trudności. Natomiast
w kategoriach ekologicznych
mówi się nie o problemach,
ale o wyzwaniach. A takie
rozumowanie automatycznie
wyzwala pozytywne postawy, energię, wolę działania.
Istotą tego podejścia jest to,
że w rodzinie należy szukać
silnych stron i wykorzystać w
pełni jej potencjał. Zauważamy także przeróżne zagrożenia i dysfunkcje. Niestety, nie
zawsze rodziny, pomimo dużego potencjału, potraﬁą sobie poradzić z trudnościami.
W takich sytuacjach powinny
korzystać z pomocy instytucji,
które wspierają w zmaganiu
się z wyzwaniami. Należą do
nich instytucje pomocy społecznej oraz wszelakiego ro-

dzaju organizacje, w zależności od trudności, która dotyka
rodzinę. Mam na myśli bezrobocie, niepełnosprawność,
przemoc, ubóstwo. Ważne
jest, by ze sobą współpracować w pokonywaniu trudności. Projekt składa się z trzech
elementów. Pierwszy miał
charakter kampanii edukacyjno-informacyjnej w radiu
„Planeta”, drugi to seminarium, a trzeci stanowi strona
internetowa.
Projekt jest skierowany
doprzedstawicieli instytucji
pracujących z rodziną oraz
do samych rodzin. Oprócz
koncepcji teoretycznej, pozwalającej na inne spojrzenie
na własną rodzinę, w programie są zawarte najnowsze
informacje i założenia, leżące u podstaw tworzenia zespołów interdyscyplinarnych
w związku z nowelizacją
ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie. Oprócz
zagadnień prawnych, podczas szkolenia przewidziano
elementy treningów interpersonalnych po to, by każdy z
członków seminarium mógł
poznać samego siebie w relacjach z najbliższymi oraz
wzbogacić swoje umiejętności w nawiązywaniu relacji z
osobami, które wspiera lub
które będzie wspierać.
– Wierzę, że dzięki temu
projektowi uda się przekonać
mieszkańców województwa
wielkopolskiego, że każda rodzina ma w sobie wielką siłę,
ale także musi się zmagać z
wszelakiego rodzaju trudnościami, jednakże gdy one się
pojawią warto skorzystać ze
wsparcia profesjonalistów –
mówi Zoﬁa Andrószowska.
– Wszelkie informacje z seminarium dla zainteresowanych zostaną umieszczone
na stronie internetowej www.
victoria.free.ngo.pl
Adres do korespondencji:
Urszula Walas,
60-956 Poznań 3, skr.poczt. 5
punkt spotkań:
osiedle Polan 100
Dom Kultury, Poznań
tel./fax: +48 61/8797328
tel. kom. 503912925
e-mail: urszula.walas@wp.pl
Konto: BZ WBK VI
Oddział Poznań nr 39 1090
1362 0000 0000 3624 2560

ANNA WIERZBICKA
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poprzednim numerze
„Filantropa” powiedzieliśmy już o Złotych Piaskach
i niesamowitym mieście –
Nesebyr. Kolejnym punktem
naszej wyprawy był półwysep
Kaliakra (około 70 kilometrów od Złotych Piasków).
U jego nasady stoi dziwny
(współczesny) pomnik trzech
dziewcząt trzymających się za
włosy. Wiąże się on ze smutną
legendą. Gdy w XV w. Turcy
zdobyli twierdzę Kaliakrę, zażądali 40 pięknych dziewcząt
do haremu sułtana. One jednak wolały śmierć niż hańbę
– splotły swoje długie włosy i z
urwiska rzuciły się do morza.
70 metrów urwiska to największa atrakcja przylądka.
Wapienne skały mają niezwykły, czerwony kolor. Warto zabrać lornetkę, by oglądać delﬁny (aż trzech gatunków!), które
lubią się tu pluskać, i kormorany, w Bułgarii rzadkość.
Z twierdzy zostały tylko
resztki fundamentów i mury
obronne. Wracając, wpadliśmy
do Bałcziku obejrzeć letnią
rezydencję rumuńskiej królowej Marii z 1924 r. (w latach
1913-40 ten rejon Bułgarii należał do Rumunii). To dziwna,
wielostylowa budowla. Maria
była zwolenniczką bahaizmu
(idea zjednoczenia wszystkich
religii) i dała temu wyraz w architekturze. Pałacyk wieńczy
muzułmański minaret i kopuła na wzór prawosławnego
monastyru. Ukryty jest on w
bardzo malowniczym, niedostępnym dla wiatru miejscu. Z
trzech stron otaczają go wysokie brzegi, dzięki czemu w całym kompleksie jest urokliwie i
zacisznie.
Na jednym z tarasów kamienny ni to tron, ni to fotel.
Podobno romantyczna królowa
siadywała na nim godzinami,
wypatrując kochanka marynarza. Śmierć miała dramatyczną. Jej dwaj dorośli synowie
pojedynkowali się o kobietę.
Królowa, chcąc im przeszkodzić, rzuciła się między nich.
Wtedy jeden wystrzelił, śmiertelnie raniąc własną matkę.
Niezapomnianym doznaniem
jest spacer po przepięknym
ogrodzie botanicznym. Rozpościera się on obok pałacyku
na powierzchni ponad 6,5 ha,
na których rezyduje ok. 3 tyś.

„Zawsze Razem”
(2)
w Bułgarii
gatunków drzew, krzewów i
kwiatów. Sam Ogród Kaktusów
obejmuje ponad 250 gatunków,
przez co stanowi ich drugą,
pod względem liczby odmian,
kolekcję europejską. Sam park
jest imitacją słynnego labiryntu
kreteńskiego.
W ogrodach jest winiarnia
– można kupić wino, które nie
traﬁa do sklepów. Skorzystaliśmy oczywiście z tej okazji.
Kolejną atrakcją jaką sobie
zafundowaliśmy był wspaniały
rejs statkiem po Morzu Czarnym. Podczas pełnomorskiej

wyprawy każdy mógł spróbować swoich sił w wędkowaniu,
popływać na pełnym morzu,
a kto tego nie uczynił, musiał
przejść chrzest morski – kubeł morskiej wody wylany na
głowę. Panie, które wpadły w
oko kapitanowi statku mogły
zasiąść za sterem i powieźć
wszystkich turystów w siną
dal.
Odwiedzamy jeszcze delﬁnarium w Warnie, gdzie z
zapartym tchem śledziliśmy
pokaz tresury tych niezwykle
sympatycznych zwierząt.
Wracamy do Złotych Piasków gdzie czeka na nas jeszcze jedna atrakcja, wspaniały
park wodny.

Aquapolis to gratka nie tylko
dla dzieci, ale także dla dorosłych – dzieje się tak za sprawą
unikalnego połączenia sztucznych i naturalnych atrakcji.
Długa na 300 metrów, wolno
płynąca “rzeka” mija wodospady, dopływające strumienie czy
ruiny świątyni. Dla dorosłych
przewidziano głęboki basen,
dla dzieci – w specjalnie wydzielonej części – chociażby
zjeżdżalnię w głowie smoka.
Jednak prawdziwą atrakcję –
jak w większości parków wodnych – stanowią zjeżdżalnie.
Aquapolis ma ich pięć – Wild
River, Dzika Rzeka, jest odkryta. Niagara pozwala zjeżdżającym osiągnąć prędkość
50 km/h. Black Hole, Czarna
Dziura, to ciekawostka sama
w sobie. Podwójna zjeżdżalnia
całkowicie pozbawiona jest
światła, przez co każdy kolejny
zakręt stanowi dla zjeżdżających niewątpliwe zaskoczenie.
Jest jeszcze Slide-Slalom i ta,
na którą wejść odważają się
jedynie nieliczni – Kamikaze.
Zjeżdżając z wysokiej na 18
metrów platformy, osiąga się
prędkość nawet 60 km/h.
Dla tych, którzy nie lubią
obijać sobie pleców i kości
ogonowych, są zjeżdżalnie, w
których zjazd odbywa się na
dmuchanych kołach. Mocne
wrażenia gwarantowane!
Pora kończyć naszą wizytę
w Bułgarii, i choć to kraj trochę
zaniedbany, to potraﬁ być piękny i pewnie kiedyś go jeszcze
odwiedzimy.
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Radość i cierpienie
U

rodziłem się z dziecięcym
prażeniem
mózgowym.
Rodzice początkowo byli w
szoku, lecz postanowili się nie
załamywać i robić wszystko,
by jak najlepiej wspomóc mój
rozwój. I tak zaczęli jeździć ze
mną do różnych lekarzy, zaczęto mnie rehabilitować.
W czasie, kiedy się urodziłem, inny był poziom wiedzy
medycznej, trudno było znaleźć specjalistę, a tym bardziej
dostać się do niego. Brakowało
także sprzętu rehabilitacyjnego, rodzice, którym urodziło się
niepełnosprawne dziecko, byli
zostawieni sami sobie.

Byłem załamany, lecz po
pewnym czasie dotarło do
mnie, że rozpamiętywanie słów
lekarzy mi nie pomoże, że trzeba coś zrobić ze sobą, cokolwiek. W tym czasie zacząłem
bardzo dużo ćwiczyć razem z
moim Tatą w domu. Zacząłem
też dużo się modlić, jako że jestem osobą głęboko wierzącą.
Swoje modlitwy kierowałem do
Boga, a szczególnie do Matki
Bożej, Jej zaufałem. Pewnego
lipcowego dnia 1984 roku wydarzyło coś, co zmieniło moje
życie.
Tego dnia obudziłem się rano,
jak zawsze. Wstałem, mama
mnie ubrała i wróciła do swoich zajęć. Dzień zaczynam od
modlitwy, więc postanowiłem
się pomodlić. Lecz pewna uporczywa myśl nie pozwalała mi
na to. Chciałem wstać i chodzić.
Więc… wstałem i zacząłem
chodzić! Najpierw bardzo wolno i niezdarnie, a potem coraz
lepiej. I tak, kiedy miałem 20 lat
wydarzyło się coś, co w świetle
lekarskich opinii nie miało prawa się nigdy wydarzyć: zacząłem o własnych siłach chodzić.

Przed laty, w Ośrodku
Rehabilitacyjno-Wczasowym
w Wągrowcu.
Żadne słowa nie opiszą mojej radości, jak również radości
moich najbliższych. Nie musiałem już chodzić na czworakach
ani poruszać się na specjalnym
rowerze na dworze. Mogłem w
końcu wstać i pójść tam, gdzie
miałem ochotę. Tylko tam,
gdzie było dużo ludzi, chodziłem przy pomocy jednej osoby podtrzymującej mnie jedną
rękę. W ostateczności poruszałem się na wózku.

Plebiscycie Programu Wyzwanie Telewizji Poznań na Człowieka Roku Wśród Osób Niepełnosprawnych za rok 2008.
Jest to największe wyróżnienie,
jakie spotkało mnie w życiu.

Teraz myślę o tym, by się nie
załamywać i nie poddawać.
Moim wzorem jest Papież Jan
Paweł II – on też chorował i cierpiał, a jednak się nie poddał i do
końca pracował, był ze swoimi
owieczkami. Nadal ćwiczę razem z Tatą, od czasu do czasu
jeżdżę na rehabilitację. Uczestniczę w zajęciach Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Czeszewie, piszę artykuły dla czasopisma „WóTeZet”, z którym stale
współpracuję, i dla miesięcznika ,,Filantrop”. Jestem także jedną z osób nominowanych w XV

Na zakończenie tego artykułu dziękuję Matce Bożej za
cudownych Rodziców i Rodzeństwo, są to osoby, które mi
najbardziej pomagają. Dziękuję
za wszystkich dobrych ludzi,
których spotkałem na swojej
drodze: za Panią Ewę Barbuzińską, za nieżyjącego już Pana
Edwarda Niemczyka, Panią Jadwigę Stefańską i Pana Marcina Halickiego oraz Panią Jolę,
Panią Hanię i terapeutkę Panią
Martę oraz wiele innych osób.

Wiem, że moje życie nie jest
usłane różami. Wiem, że moi
Rodzice są coraz bardziej zmęczeni i coraz starsi, że mają coraz mniej sił dla mnie. Ale wierzę, że będzie dobrze, bo ufam
Bogu i Matce Bożej. Chciałbym
powiedzieć wszystkim osobom
niepełnosprawnym, aby się nigdy nie poddawały i by miały
nadzieję na lepsze jutro. Wiara w Boga pozwala wierzyć w
siebie.

ZBIGNIEW STRUGAŁA

Jako osoba religijna wierzę w
cuda, które czyni Bóg. Ale nigdy
w życiu nie myślałem, że spotka
mnie od Boga tak wielka łaska,
tym bardziej, że tak jak każdy
człowiek popełniam błędy, błądzę i grzeszę. Aby podziękować
za to, co się stało, dwa tygodnie
później pojechałem z najbliższymi do Lichenia.
Po wielu latach Pan Bóg
postanowił mnie znowu doświadczyć. Okazało się, że nie
wszystko jest nam dane na zawsze. W sierpniu 2008 roku zacząłem odczuwać dolegliwości
związane z kręgosłupem: nagły
niewład rąk, nóg i całkowita
niesprawność ﬁzyczna spadły na mnie nagle. Na początku wydawało mi się, że jest to
przejściowe. Również lekarze
nie wiedzieli od razu, co się
dzieje.
Kilka tygodni późnej pojechałem do szpitala na dokładne
badania. Stwierdzono u mnie
zwyrodnienie kręgosłupa szyj-

FOT. ARCHIWUM AUTORA

Moi rodzice znaleźli się właśnie w takiej ciężkiej sytuacji.
Napotkali wiele przeszkód,
borykali się z trudną sytuacją
materialną, jednak byli w stanie poruszyć niebo i ziemię,
by mi pomóc, gdyż wierzyli, że
będzie lepiej. W końcu, kiedy
miałem piętnaście lat, po wielu wędrówkach po lekarzach i
szpitalach lekarze ostatecznie
orzekli, że nie mam już żadnych
szans na to, bym kiedykolwiek
mógł chodzić o własnych siłach. Gdy usłyszałem te słowa,
poczułem się tak, jakby mi ktoś
serce przebił.

nego i ucisk na rdzeń kręgowy.
Byłem załamany, łzy same płynęły po policzkach, tym bardziej, że moi rodzice również
bardzo to przeżyli. Okazało się,
że jakakolwiek operacja może
pogorszyć mój stan zdrowia na
zawsze! Jest także niewielka
szansa na to, że w wyniku rehabilitacji moje zdrowie poprawi się nieco. W tej chwili jestem
zupełnie niesamodzielny, nie
chodzę i potrzebuję pomocy
drugiej osoby przez 24-godziny. Nawet pisanie tych słów
nie przychodzi mi z łatwością:
pracuję teraz bardzo powoli
dotykając klawiatury komputera nosem.

W czeszewskim lesie.

24

strona

„Potraﬁę
więcej”
zaprasza
W

siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci ze
Złożoną Niepełnosprawnością
„Potraﬁę więcej” uruchomiono
zajęcia przedszkolne i świetlicę
terapeutyczną, przeznaczoną
dla dzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością. Są
jeszcze wolne miejsca na zajęciach porannych, dodatkowo
rozszerzeniu ulega działanie
świetlicy terapeutycznej. Zapraszamy wszystkich chętnych.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt telefoniczny z panią
Aleksandrą Pilimon: 608-311327 http://www.wsparcie.org.
pl/ka

Działajmy
razem
S

towarzyszenie Instytut Zachodni i Centrum Informacji
Europejskiej ogłaszają nabór
na drugą edycję projektu „Działamy Razem 2”, adresowanego
do organizacji pozarządowych
z województwa wielkopolskiego, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
Celem przedsięwzięcia jest
wsparcie rozwoju podmiotów
ekonomii społecznej. Organizator zapewnia bezpłatny udział
w warsztatach szkoleniowodoradczych, możliwość skorzystania z kompleksowych usług
księgowych, prawnych i marketingowych, promocję organizacji
pozarządowych uczestniczących w projekcie oraz współpracę lokalną poprzez uczestnictwo
w lokalnych Targach Organizacji
Pozarządowych. Projekt „Działamy Razem 2 ” zakłada wsparcie
dla 20 organizacji pozarządowych z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys.
mieszkańców (przyjmowanych
będzie po 5 organizacji z subregionów: kaliskiego, konińskiego,
poznańskiego i pilskiego).
Bliższe informacje w biurze
projektu, ul. Bukowska 26/1, Poznań, od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.30–15.30, tel. 61
667 53 49, dzialamyrazem@rcie.
poznan.pl, j.kalinska@rcie.poznan.pl

KAROLINA KASPRZAK
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ak co roku jesienią, tak i
tym razem, w sobotę 11
września, Warsztat Terapii Zajęciowej „Pawełek”
w Owińskach miejscowego Koła Wielkopolskiego
Związku Inwalidów Narządu
Ruchu zaprosił licznych gości z całego województwa na
swój wspaniały – jak zawsze
– piknik integracyjny.
Przyjechali przedstawiciele wszystkich kół Wielkopolskiego Związku: w Gnieźnie,
Śremie, Środzie i Wrześni.
Byli uczestnicy warsztatów
terapii zajęciowej w powiecie
poznańskim: Dopiewcu, Dopiewie, Swarzędzu, a także
podopieczni takich organizacji jak Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Murowanej
Goślinie. Razem ze wszystkim
bawili się mieszkańcy Owińsk,
gminy Czerwonak i Poznania,
rodzice i opiekunowie osób
niepełnosprawnych, przedstawiciele władz i organizacji
pomocowych. Obszerny plac
przed malowniczo położonym
w parku pałacykiem – siedzibą „Pawełka” w Owińskach,
wypełniło kilkaset osób. Nad
festynem królował wyjątkowo
czysty i głęboki tego dnia błękit nieba.
Starosta Poznański Jan
Grabkowski w kilku wzruszających słowach życzył wszystkim dobrej zabawy i przekazał
„Pawełkowi” odtwarzacz DVD,
na ręce Piotra Dera – prezesa
Koła WZINR w Owińskach,
który otworzył piknikowe
spotkanie. Prowadził je z
niebywałą werwą, inwencją
i humorem Ireneusz Lesicki.
Wśród gości była także Ewa
Dalc – członek Zarządu Powiatu, Aldona Janyszak-Laska

PIKNIK INTEGRACYJNY W WARSZTACIE

Były

Fritz Colenbrander: „…z powodu smacznego jedzenia
w „Pawełku” muszę dbać o linię”.
Z lewej Ireneusz Lesicki, w środku Piotr Der.

Czarne anioły i ich piekielne maszyny.

Uczestniczka konkursu jedzenia makaronu po chińsku,
ta z lewej, nie wytrzymała napięcia i przeszła na styl
bardziej swojski.

Występ uczestników WTZ
w Swarzędzu.
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TERAPII ZAJECIOWEJ „PAWEŁEK” W OWIŃSKACH

dobre anioły

Uczestników pikniku wita starosta Jan Grabkowski.

skromny człowiek zebrał serdeczne oklaski. Z „Pawełkiem”
współpracuje systematycznie
od lat.
Były występy zespołów
warsztatów terapii zajęciowej
(na zdjęciach), konkurencje
i zabawy w rodzaju łowienia rybek, rzutów do butelek

Śpiewa zespół Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych.

– wicedyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Poznaniu i Roch Kowalski z
Urzędu Gminy w Czerwonaku.

czy slalomu z jajkiem, a nawet osobliwe zawody zwane „chińszczyzną” (jedzenie
na czas makaronu chińskimi
pałeczkami). Do tańca grał i
śpiewał
człowiek-orkiestra
Ryszard Klepas.

Żywiołowa „Supermaja” w wykonaniu uczestników „Pawełka”.

Szczególną atrakcją okazali się kierowcy potężnych super-motocykli, ubrani w czarne, błyszczące kurtki, czyli
czarne anioły i ich piekielne
maszyny. Nie było końca pamiątkowym zdjęciom i przejażdżkom na tych budzących
respekt rekinach dróg, a czarne anioły okazały się przyjaciółmi osób niepełnosprawnych, oddanymi wspólnej z
nimi zabawie. mb

FOT. (9X) MARCIN BAJEROWICZ

Piotr Der przedstawił uczestnikom pikniku specjalnego
gościa Holendra Fritza Colenbrandera, który przyjechał
właśnie pracować społecznie
w „Pawełku” przez sześć tygodni, aby lepiej poznać specyﬁkę pracy z osobami niepełnosprawnymi i podzielić
się swoimi doświadczeniami
w tej dziedzinie w Holandii.
Podczas pikniku prowadził
stoisko, na którym częstował
chlebem ze smalcem i innymi
smakołykami. Ten niezwykle
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Niezrównani wokaliści z „Promyka” w Dopiewcu.

Ireneusz Lesicki śpiewa razem z uczestnikami WTZ w Dopiewie.
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sierpnia
Uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pawełek” przy Kole
Wielkopolskiego
Związku
Inwalidów Narządu Ruchu w
Owińskach brali udział, jak co
roku od wielu już lat, w pikniku w malowniczo położonym
gospodarstwie agroturystycznym w Lutyni koło Nowego
Miasta nad Wartą. Piknik, jak
zawsze, zorganizowało Koło
Wielkopolskiego Związku w
Środzie.
Ta tradycyjna impreza ma
nieocenione znaczenie integracyjne dla całego Związku,
którego członkowie zrzeszeni
są także w kołach w Gnieźnie,
Śremie i Wrześni.

PAŹDZIERNIK 2010

Wesoło w Lutyni
Przywitał gości Jerzy Skrobiszewski, prezes średzkiego Związku Inwalidów. Był
burmistrz Środy Wojciech
Ziętkowski. Przy słonecznej
pogodzie jak na zamówienie –
wszyscy ochoczo wzięli udział
w licznych grach i zabawach.
Szczególne zainteresowanie
wzbudził jeden z konkursów,
polegający na celowaniu długopisem do butelki – tyle tylko,
że długopis był zawieszony na

szyi zawodnika. Uczestnicy
prześcigali się w dowcipnych
komentarzach na temat trudów zawodników. Jak co roku
czekał na uczestników smaczny posiłek.
Można też było wykonać padniach 18 do 23 sierpnia
niepełnosprawni uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Inwalidów i Osób
Niepełnosprawnych “Miłosierdzie” w Kaliszu brali udział w II
Rajdzie Rowerowym Osób Niepełnosprawnych.
Było to dziewięcioro osób niepełnosprawnych, które wraz z
czterema opiekunami pokonały
trasę liczącą łącznie około 270
kilometrów. Trasa rajdu dzieliła
się na poszczególne etapy: Żnin
– Przyjezierze – Licheń – Białobrzeg – Żerków – Kalisz. Każda
z miejscowości miała do zaoferowania liczne zabytki kulturowe: bazylika Najświętszej Marii
Panny w Licheniu, Muzeum kolejki wąskotorowej w Wenecji,
gród w Biskupinie, Pałac-Muzem A. Mickiewicza w Śmiełowie, klasztor Cystersów w
Lądzie i wiele innych. Na szczególną uwagę zasługuje Chatka
Ornitologa w Białobrzegu,
zlokalizowana na terenie
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie uczestnicy mieli możliwość nocowania. Jest to urocze miejsce,
w którym można wypocząć,
pospacerować, wybrać się na
grzyby, a wieczorem rozpa-

II RAJD ROWEROWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ze Żnina do Kalisza
lić ognisko i pobiesiadować.
Prawdziwy raj dla miłośników
przyrody i turystyki.
Sama podróż przebiegała
sprawnie, pogoda dopisała, a
podczas jazdy można było obserwować piękno otaczającej
przyrody.
Tego typu forma aktywności ﬁzycznej pozwala niepełnosprawnym wykazać się
sprawnością, samodzielnością
i odpowiedzialnością, a walory
turystyczne i edukacyjne podczas zwiedzania miejscowości
na trasie rajdu pozwoliły jego
uczestnikom na doznanie wielu
wrażeń estetycznych i podniesienie sprawności intelektualnej.
Towarzyszyła radosna i przyjazna atmosfera.
Teraz pozostaje mieć nadzieję, że będzie możliwość zorganizowania rajdu w następnym
roku.

MAREK KONWIŃSKI

FOT. MAREK KONWIŃSKI

W

miątkowe zdjęcia sobie i zwierzętom w zagrodach: koniom,
królikom, indykom i innym – co
dla mieszczuchów było dużym
przeżyciem. Piknik zakończył
się pod wieczór wspaniałą zabawą. mw aj
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Wiersze
Kazimierza Graczyka
Czas
zegar
niezmordowanie
kroczy przed siebie
w znany sobie świat
odszedł
promyk słońca
ze ściany
w ciszy
słychać kroki
to nadzieja
odchodzi
nagle ucichły
pytasz
dlaczego
to proste
ona nigdy
nie dogoni
zegara

Ulica wspomnień
kiedyś był tu bruk
codziennie
na wołanie syren
spieszyła poezja
robotniczą krwią pisana
teraz
ostatnią zwrotkę
zakrył asfalt
spotkali się
dawni koledzy
jeden
poszukuje pracy
drugi
czeka pół roku
na wynagrodzenie
dziś
na sztandarze niosą
wolność
przechodnie pytają
dla kogo

Prośba
pragniesz
wyciągnąć rączki

objąć za szyję
prosić o dar
o chleb
nowy lek
pewniejsze jutro
nie możesz
nie masz rączek
panie prezydencie
królu
i ty cesarzu
wyciągnij swoje
pomóż
prosi dziecko
dzielny bojownik
o życie
o radość
o marzenia

***
gdy byłaś wolna
od trosk
uśmiechem witałaś
każdy dzień
dotykiem palców
kwiatom pomagałaś
się rozwijać
dziś zauważyłaś
że kwitną mimozy
szepnęłaś
że ci smutno
dlaczego pytam
szepnęłaś
już nie będzie
jak teraz
to nieprawda
podejdź do lustra
uśmiechnij się
później
spójrz w okno
choć tam jesień
lśni złotem i purpurą
to do wiosny
coraz bliżej
uśmiechasz się
tylko ty tak potraﬁsz
i już
pola zielenieją

na łąkach
jaskry się złocą
uśmiechaj się

***
patrzę w niebo
pozbawione
skowronków
i błyskawic jaskółek
słychać pytanie
co nam pozostanie
za rok
za trzy
za ileś tam
kiedyś w naszym oknie
na szybach
mróz malował dla nas
piękne obrazy
dziś już nie zagląda
do okna
coś było
czegoś nie ma
a życia
coraz mniej

***
dokoła
rozhukane fale
ludzkości
maleńka wyspa
tu zrodziło się pytanie
dlaczego
pobiegło po falach
zniknęło w oddali
wróciło
potokiem odpowiedzi
lecz bez jednej
my
na tej wysepce
musimy zostać sami
może
i lepiej

Posłuchaj
posłuchaj
o czym mówi ziemia

spracowana
wiekowa
nim ją dobijesz
może masz jeszcze
ludzka iskierkę
ciepła
płaczesz
modlisz się
przysięgasz
tymczasem złość
korzeniami
wdziera się w serce
czasem
zastanawiasz się
kto ukradł ci serce
przecież
będąc dzieckiem
nad chorą mucha
modliłeś się
z płaczem
dziś
nie mogę cię poznać
chłopaka wzór
z tamtych lat
pozostała ci tylko
gra w zielone

Powroty
domek
za żywopłotem bzu
brytan przeciąga się
leniwie
bez pachnie
jak dawniej
wtedy
tez był maj
pamiętasz
napisałem wiersz
dla ciebie
ale nie dałem ci go
dlaczego
nie wiem
nie pamiętam
nie wiem nawet
dlaczego zginął
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„Zawsze Razem”
opanowało NBP

I

„Zawsze Razem”
pożegnało wakacje

Każdy otrzymał 24 tysiące złotych… Niestety, w postaci brykietu
ze sprasowanych części zniszczonych banknotów.
to prawie zawału dostałam. Do
tej pory ciary po mnie łażą.
Tajniki swojej pracy zaprezentował również średniowieczny
mincerz, każdy mógł wybić sobie na pamiątkę okolicznościowy żeton.
Na koniec każdy otrzymał

– Z zainteresowaniem obejrzałam wystawę monet okolicznościowych emitowanych przez
Narodowy Bank Polski, ale jak
wzięłam do ręki przygotowaną
przez organizatorów 12,5 kilogramową sztabę złota i pomyślałam o swojej rencie – 420 zł,

Takie imprezy przyciągają
zwykle mnóstwo widzów z okolicznych osiedli. Tak było i tym
razem. Z dumą więc prezentowaliśmy nasze prace odwiedzającym nasze stoisko osobom.

FOT. PAWEŁ GROCHOWSKI

mpreza plenerowa „Pożegnanie wakacji” 29 sierpnia
w ramach VII Dni Chartowa na
osiedlu Tysiąclecia w Poznaniu była doskonałą okazją dla
nas, członków Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych Ich
Rodzin i Przyjaciół ZAWSZE
RAZEM z osiedla Czecha, do
kolejnej prezentacji swoich wyrobów artystycznych.
Pełni zapału wystawiliśmy
więc nasze bajecznie kolorowe
obrazy, zegary ścienne, malowane butelki, szkatułki i inne
bibeloty.

FOT. PAWEŁ GROCHOWSKI

uż po raz siódmy Oddział
Okręgowy w Poznaniu Narodowego Banku Polskiego (Al.
Marcinkowskiego 12) zorganizował Dni Otwarte. Członkowie Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych Ich Rodzin
i Przyjaciół ZAWSZE RAZEM
skorzystali z tej okazji i udali
się do NBP, by poznać jego tajemnice.
A oto, co powiedzieli po powrocie
– W drzwiach przywitał nas
iluzjonista, który pokazywał
nam niesamowite sztuczki.
Jako rekwizytów używał monet
i banknotów. Pieniądze w tajemniczy sposób się pojawiały i
znikały. Teraz już wiem, czemu
nasze konto świeci pustkami –
powiedziała Olga.
Wspomina Dorota:
– Mogłam przymierzyć śliczną biżuterię pochodzącą z ekspozycji „Z ziemi wydarte „ (był
to fragment wystawy „Skarby
Średniowiecznej Wielkopolski”
z Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy). Szkoda, że nie mogłam jej zabrać, ładnie bym w
niej wyglądała. Podobały mi się
też maszyny służące w banku do
liczenia pieniędzy i sprawdzania,
czy są fałszywe, czy prawdziwe.
Ucieszyłam się, gdy się okazało,
że dziesięć złotych, które miałam przy sobie, było prawdziwe.
Nieco zdenerwowana opuściła bank Aldona:

Nasze dzieła odporne na deszcz…

Niestety, natura też postanowiła
pokazać wszystkim, że to już
koniec wakacji i spuściła na nas
z nieba solidną porcję deszczu.
Przerzedziło to znacznie rzeszę
widzów i potencjalnych wielbicieli naszej twórczości, ale też
pokazało, że doskonale zabezpieczyliśmy nasze prace i nawet
siły natury nie potraﬁły ich uszkodzić. Nasuwa się więc uwaga dla
kolekcjonerów naszych „dzieł”:
przetrwają stulecia, są więc znakomitą lokatą kapitału. Tych, co
mają jeszcze wątpliwości, w co
najlepiej inwestować, zapraszamy do naszej siedziby!
Mimo kaprysów pogody postanowiliśmy zostać do końca
imprezy. Było warto. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.
Był V Rekreacyjny Bieg „Chartowo”, pokaz futbolu amerykań-

od pracowników banku aż 24
tysiące złotych! Niestety, w postaci... brykietu utworzonego ze
sprasowanych części zniszczonych banknotów. Mimo to taka
pamiątka cieszy oko i idealnie
prezentuje się na biurku bądź
półce…
– Na jakiej półce?! – protestują
uczestnicy wyprawy. – Dla takiej
kasy zrobimy wszystko. Przed
nami długie, zimowe wieczory,
więc wszystko ładnie posklejamy. Wolontariusze wszystkich
krajów – łączcie się i przybywajcie do naszej siedziby na
pomoc!
Jeśli ktoś z czytelników miałby
pomysł, jak się do tego zabrać
czekamy na propozycję. Pomysły można przesłać na adres:
stzr@interia.pl
Najciekawsze
propozycje opublikujemy w jednym z kolejnych numerów Filantropa. Ewentualnie podzielimy
się kasą…

PAWEŁ GROCHOWSKI

skiego w wykonaniu zespołu
Kozły Poznań, pokaz walk rycerskich, ściana wspinaczkowa,
dmuchane zamki oraz skansen
Bambrów Poznańskich, gdzie
serwowano wyśmienity chleb ze
smalcem i ogórkiem.
Na scenie bawiły wszystkich
zespoły z Ratajskich Domów
Kultury. Znane przeboje śpiewała Urszula Lidwin z zespołem
KLAN, a swoje największe hity
zaprezentowała gwiazda wieczoru - Halina Kunicka.
Nas cieszy fakt, że znalazło się
wiele osób, które doceniły nasze
działania artystyczne, co nam
dodało zapału do dalszej pracy.
Warto było zostać i się bawić.
Wszak był to ostatni weekend
wakacji.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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ychodząc
naprzeciw
potrzebom środowiska
literackiego głównie w Poznaniu, ale także w Wielkopolsce i kraju, kawiarnia literacka „Poema Cafe” z okazji
pięciolecia istnienia wydała
antologię poetów, którzy tutaj
prezentowali swój dorobek
na wieczorach autorskich.
Inicjatorką przedsięwzięcia
była Agata Wawrzyniak – animatorka kultury i właścicielka
„Poema Cafe” przy ulicy Wodnej w Poznaniu.

29

Święto poetów
w Poema Cafe

W gronie 28 twórców w tym
zbiorze znaleźli się również
między innymi: Magdalena
Molenda-Słomińska – autorka
tomiku „Teraz zaśpiewa słońce” wydanego przez Fundację
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”, Ryszard
Danecki – poznański poeta
urodzony w 1931 roku, który
w czasie wojny był członkiem
konspiracyjnej organizacji harcerskiej „Szare Szeregi”, Zoﬁa
Sierszeńska – polska artystka

FOT. MARCIN BAJEROWICZ

1 września w tej właśnie
kawiarni przyjaznej literaturze
i sztuce spotkali się autorzy
liryków opublikowanych w dopiero co narodzonej antologii,
aby osobiście zaprezentować
swoje utwory. Książka zawiera także wiersze nieżyjącego
już poety Wincentego Różańskiego – przyjaciela Edwarda
Stachury.

Wiersze Magdaleny Molendy-Słomińskiej (w środku) czyta Karolina Kasprzak.
Z prawej Agata Wawrzyniak.
mieszkająca od wielu lat w
Hiszpanii, Krzysztof Styszyński
– dziennikarz i literaturoznawca oraz wielu innych, znakomitych autorów.

Wydanie antologii poznańskich poetów jest niewątpliwie
istotnym wydarzeniem w życiu
kulturalnym naszego miasta,
tym bardziej, że życie literackie

w skomercjalizowanym świecie współczesnym jest coraz
bardziej zagrożone marginalizacją.

KAROLINA KASPRZAK

KSIĄŻKA

Chcą być samodzielne
N

iepełnosprawność intelektualna to ograniczenia w
sferze poznawczej i społecznej, a także w nawiązywaniu
i podtrzymywaniu kontaktów
z ludźmi. Ewolucja edukacji
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
przebiegała – od panującego
długo schematu: uczeń przedmiotem, szkoła podmiotem,
poprzez stopniowe upodmiotowienie ucznia, aż do nadania mu możliwości samostanowienia o sobie i prawa do
własnej aktywności.
Istotne we współczesnej
pedagogice specjalnej stają się rozważania dotyczące
kształtowania autonomii i
podmiotowości osoby z niepełnosprawnością. Zagadnienie
to omawia Katarzyna Ćwiryn-

kało w publikacji: „Społeczne
funkcjonowanie osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną w kontekście ich
autonomii i podmiotowości”
(Wydawnictwo
Edukacyjne
„Akapit”, Toruń 2010). Autorka
zwraca uwagę, że osoby z upośledzeniem umysłowym często
były i są postrzegane przez
pryzmat swoich ograniczeń.
Rozdział pierwszy poświęcony
jest niepełnosprawności intelektualnej, rozpatrywanej w
kategoriach funkcjonowania
biologicznego, psychicznego i
społecznego.
Rozdział drugi traktuje o
funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną
w środowisku. Wyjaśniono w
nim pojęcia: rozwój społeczny, funkcjonowanie społeczne

i dojrzałość społeczna. W rozdziale trzecim i czwartym jest
mowa o autonomii i podmiotowości uczniów oraz o dotychczasowych badaniach na temat
kształtowania tejże autonomii
oraz o realizowaniu zasady
podmiotowości w wychowywaniu młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
Autorka powołując się na
wypowiedź profesor Ireny
Obuchowskiej nadmienia, że
osoby z niepełnosprawnością
intelektualną mają trudności
z uchwyceniem istoty zdarzeń
oraz kłopoty z przyswajaniem
nowych informacji. Obniżenie
poziomu umysłowego wpływa
na efektywność przyswajania wiedzy, choć również inne
czynniki decydują o procesie
uczenia się: motywacja do ak-

tywnego podejmowania wysiłku, zdolność koncentracji
uwagi, warunki dydaktycznoorganizacyjne czy sytuacja rodzinna.
Osoby z upośledzeniem
umysłowym pragną być samodzielne i niezależne. Potrzebują
większej autonomii w życiu codziennym: chcą wyboru stroju,
fryzury, spożywania posiłków,
spędzania wolnego czasu.
Badania
przeprowadzone
przez Katarzynę Ćwirynkało
dowodzą, że poziom autonomii i podmiotowości uczniów
z lekką niepełnosprawnością
intelektualną ma decydujący
wpływ na doznawane poczucie szczęścia i zadowolenia z
życia.

KAROLINA KASPRZAK
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Integracja
po raz szósty
T

akże w tym roku VI Festiwal „Przez tolerancję
do integracji” pokazał ludziom
niepełnosprawnym,
jak wiele mogą osiągnąć w
życiu poprzez determinację i
wiarę w siebie, w rezultacie
prowadzącą do samodzielności; a ludziom zdrowym
uświadomił, ile dobra można
doświadczyć w kontaktach z
niepełnosprawnymi.

Na scenie zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Środzie.

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Festiwal odbył się w sobotę 11 września, tradycyjnie w
Amﬁteatrze na ul. Plażowej w
Zaniemyślu, zorganizowany

Przejażdżki bryczką.
przez Urząd Gminy oraz TPD
– Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Środzie. Dusza tej imprezy był jak zawsze
jej pomysłodawca i organizator Mirosław Piątkowski. Widownię stanowili mieszkańcy
Zaniemyśla, Poznania, gminy
i powiatu, członkowie Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy
Niepełnosprawnym Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka”,
podopieczni Koła TPD ze Środy
oraz uczniowie Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 1 w Poznaniu. Medialnie
patronowali: Radio „Emaus”,
„Przewodnik Katolicki”, „Filantrop Naszych Czasów”, Średzka Telewizja Kablowa, „Głos
Powiatu Średzkiego”, „Tydzień
Ziemi Śremskiej”.
Gości powitał wójt Zaniemyśl Krzysztof Urbas. Był poseł Tadeusz Tomaszewski,
Starosta Powiatu Średzkiego

Piotr Piekarski, burmistrz Środy Wojciech Ziętkowski.
Imprezę prowadził Maciej
Narożny z Radia „Eska”.
Śpiewał Marek Siwek współpracujący z zespołem „Lombard”. Przypomniał, jak zacho-

rował na stwardnienie rozsiane
i mimo choroby powrócił na
estradę. Podziwiano chór Henryka Weredy „Dzieci Papy” ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego dla dzieci
Niewidomych w Owińskach.
Tańczyły dziewczęta z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przy ulicy Mariackiej w
Poznaniu. Wystąpiły uczennice ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Środzie. Zespół teatralny
ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 40
w Poznaniu zaprezentował
przedstawienie „Świat się kręci, świat wiruje”.

Z INICJATYW

W

dniach od 9 do 13 września w Liskowie przebywała delegacja osób niepełnosprawnych z Warsztatów w
Abbenrode, zaprzyjaźnionych
z Zakładem Aktywności Zawodowej SWOBODA. Sześcioro niepełnosprawnych pod
opieką dwóch instruktorów
oraz kierownika Warsztatów
wraz z podobną delegacją
ZAZ wzięło udział w zwiedzaniu atrakcji turystycznych
okolicy.
Po spotkaniu z pracownikami ZAZ w siedzibie Zakładu
delegacje udały się do kopalni
soli w Kłodawie. Ponad dwugodzinny pobyt w głębi kopalni
na poziomie 666 m pod ziemią
był niezapomnianą atrakcją
dla zwiedzających. Stamtąd
udano się do Lichenia, gdzie
zwiedzający mogli obejrzeć
ósmą pod względem wielkości w Europie, a dwunastą
na świecie świątynię poświę-

Był turniej boccii, przejażdżki bryczką ze Stadniny Koni
w Dębicach, pokazy OSP w
Zaniemyślu. Grała Średzka
Orkiestra Akordeonowa pod
kierunkiem Krzysztofa BakoBartkowiaka.

ROBERT WRZESIŃSKI

P

Gigabierki.

odczas pobytu w Gminie
Lisków grupy osób niepełnosprawnych z Dolnej Saksonii w Zakładzie Aktywności
Zawodowej SWOBODA odbyły
się warsztaty ceramiczne pod
kierunkiem Agnieszki Lisiak
Skórki, artystki z Ostrowa
Wlkp. Podczas warsztatów
grupa osób niepełnosprawnych z Polski i Niemiec uczyła
się lepienia z gliny przedmiotów użytkowych oraz wykonywania małych rzeźb.
W scenerii wrześniowego
pejzażu powstało kilka niebanalnych przedmiotów, które
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ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „SWOBODA”

Przekraczać granice
coną kultowi Matki Boskiej.
Całodzienny pobyt w terenie
skończył się aktywnym odpoczynkiem i rehabilitacją na basenach termalnych w Uniejowie, gdzie zregenerowano siły
na kolejny dzień. Tym razem
obie grupy zwiedziły Rezerwat
Archeologiczny na Zawodziu
w Kaliszu i Zamek w Gołuchowie. Ten dzień oprócz lekcji historii Polski przyniósł również
pobyt na odbywających się na
terenie gołuchowskiego parku
Dniach Ogrodnika, w ramach
których
organizowane są
Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa.
Głównym celem pobytu
niepełnosprawnych z Dolnej

Saksonii był jednak udział w
organizowanej przez Gminę
Lisków Estradzie Folkloru. Na
tę imprezę grupa z Niemiec
przygotowała specjalne stoisko z charakterystycznymi dla
ich rejonu potrawami, których
uczestnicy Estrady mogli posmakować.
Spotkania z osobami niepełnosprawnymi z Abbenrode to
już tradycja. W ubiegłym roku
to oni gościli pracowników
ZAZ na Festiwalu Muzycznym
w Osterode. Spotkania w międzynarodowym gronie pozwalają osobom niepełnosprawnym
przekraczać granice nie tylko
państw, ale języka i kultur, rozwijać ciekawość świata i ludzi,

nawiązywać kontakty, podnosić
samoocenę. Stanowią doskonały sposób rehabilitacji społecznej. Są dobrym przykładem

integracji środowisk osób niepełnosprawnych.

MAGDALENA KRYTKOWSKA

W Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu.

Gliniane cuda Nasz udział
w Dożynkach
W

tym roku Gmina Lisków
była gospodarzem dożynek powiatu kaliskiego. Połączono je z dożynkami gminnymi, a w ich przygotowaniu
czynnie uczestniczył Zakład
Aktywności Zawodowej SWOBODA.

będą wypalone i szkliwione.
Uczestnicy warsztatów z zapałem nieobcym prawdziwym artystom wykonywali
gliniane naczynia, kaﬂe, maski, postacie ludzi i zwierząt.
Zajęcia wyzwoliły pasję twórczą. Widać było jak powstają
i realizują się pomysły i wizje.
Większość osób pierwszy raz
miała glinę w rękach, ale były
osoby, zarówno z Polski jak i z
Niemiec, dla których nie był to
obcy materiał.
Jeszcze raz sprawdziła się

metoda arteterapii – również
na płaszczyźnie zbliżenia kultur i ludzi. Niemieccy uczestnicy mieli okazję poznać polskie
wzory ludowe i zastosować
je w zdobieniu wykonanych
przez siebie prac. Idea interaktywnych spotkań z kulturą została spełniona i pięknie
wpisała się w organizowaną
przez gminę Lisków Estradę
Folkloru, w której to goście z
Niemiec mieli okazję wziąć
czynny udział.

MAGDALENA KRYTKOWSKA

Pracownicy ZAZ Uporządkowali teren, na którym odbyła
się impreza, zabawnymi postaciami ze słomianych balotów
dekorowali drogi prowadzące do
miejscowości, urządzili również
stoisko z wyprodukowanymi w
Zakładzie roślinami. Dożynki
powiatowe, na które przyjeżdża
mnóstwo osób z terenu całego
powiatu, to doskonała okazja do

zaprezentowania swoich osiągnięć. Na stoisku obok roślin
znalazły się wyroby drewniane
(stołeczki i osłonki na doniczki) oraz wyroby rękodzielnicze.
Wyeksponowane na specjalnie
przygotowanym wozie stanowiły nie tylko atrakcyjną ofertę, ale
i dekorację imprezy. Po raz kolejny pracownicy ZAZ mogli zaprezentować swoje umiejętności, a
przy okazji odpocząć i zabawić
się podczas kolorowej folklorystycznej imprezy. Udział naszych
pracowników w spotkaniu na
tak szeroką skalę to wspaniała
możliwość integracji ze środowiskiem lokalnym.

MAGDALENA KRYTKOWSKA

32 STRONA

PAŹDZIERNIK 2010

W

Opowieści z wiatraczkiem

szystko, co dobre, szybko się kończy. W myśl
tej okrutnej zasady skończyły się też tegoroczne wakacje. Członkowie działającego przy Domu Kultury „Orle
Gniazdo” w Poznaniu Klubu
Młodzieży Niepełnosprawnej
TACY SAMI opuścili na jeden
dzień swoją siedzibę na osiedlu Czecha 32 i wraz z zaproszonymi przyjaciółmi żegnali
wakacje na niesamowitej imprezie w ośrodku „NENUFAR
CLUB” w Kościanie.

Grzegorz Perkusista
PPOZNAŃ

B

ohaterów opisywanych w
tym cyklu nic nie łączy. Może
po za jednym. Wszyscy chociaż
raz byli w Schronie Kultury „Europa” i… otrzymali pamiątkowy
„wiatraczek szczęścia”. Wiatraczki wytwarza emerytowany
artysta, dorabiając sobie w ten
sposób do skromnej emerytury.
Jak twierdzi – dzięki temu czasem wystarcza na wykupienie
lekarstw. A może jednak łączy
ich coś więcej? Zresztą najlepiej przeczytajcie i sami się
przekonajcie.
Bohaterowie opowieści z wiatraczkiem najczęściej mają dość
skomplikowane życie. Oprócz
ﬁzycznych niesprawności bywa,
że także ich samopoczucie jest
dotknięte załamaniem, rezygnacją, a nawet stanami depresyjnymi. Dlatego staramy się – w
ramach naszych skromnych
możliwości – dać im szansę poczucia, że naprawdę są dla nas
ważni. Pytamy często, czy mają
jakieś (możliwe do spełnienia –
oczywiście) życzenia specjalne.
Czynimy to ze świadomością ,
że tym samym traktujemy ich
trochę po gwiazdorsku. Grzegorzowi Dowgialle – wzorowemu
studentowi Akademii Muzycznej
w Krakowie w klasie fortepianu,
także zadaliśmy to pytanie. Trzeba to uściślić – to mama Grzegorza nam je zadała. On sam
jest zbyt nieśmiały i chyba nie
docenia swoich umiejętności,
aby artykułować jakiekolwiek
życzenia. Mama Grzegorza – to
Siłaczka. Samotnie wychowuje
dwóch synów, przy czym młodszy jest najwierniejszym fanem
Grzegorza, wpatrzony w brata
jak w słońce. Problem jednak w
tym, że młodszy syn pani Dowgiałło ma dziecięce porażenie mózgowe. Jest niebywałym
bohaterstwem matki chłopca –
opieka nad niepełnosprawnym
synem ciężko dotkniętym przez
los.
Wróćmy jednak do Grzegorza
i jego marzenia. Spotykam go na
dworcu głównym w Poznaniu,
kilka godzin przed koncertem.
Jest tak strasznie stremowany,
że wydaje mi się przez chwilę

dróż do domu w Chojnowie.
Musiałem użyć kalkulatora, aby
policzyć przebyte przez panią
Dowgiałło kilometry. Okazało
się, że łączna długość trasy przekroczyła tysiąc kilometrów. W
podróży była niemal bez przerwy przez dwie doby. Wykonała
tak ogromny wysiłek, aby jej syn
mógł wystąpić z 20-minutowym
recitalem i dodatkowo zagrać
dwa utwory na perkusji. Prawda,
że to Siłaczka? To Jej dedykuję
ten artykuł – pamiętając, że gdy
czasem służbowo muszę spędzić kilka godzin w wygodnym
samochodzie, wydaje mi się to
niemal karą! Jestem przekonany,
że gdyby nie determinacja mamy
Grześka, nie studiowałby na
Akademii Muzycznej, a jego braciszek nie pokazywałby palcem,
usiłując powiedzieć z dumą: to
mój Grzesiek tak pięknie gra.
Sam Grzegorz pewnie zmarnowałby swój talent muzyczny
siedząc w domu, zrozpaczony
swoją życiową sytuacją.
To już prawie koniec kolejnej
wiatraczkowej historii. Nie jest
ona wbrew pozorom o muzyce,
lecz o miłości Matki do Syna tak
wielkiej, że góry jest w stanie dla
niego przenieść. Ale powiesz
może, uważny czytelniku, że
wiara góry przenosi. Racja, tylko
że wiara bez miłości jest martwa
i bezużyteczna.
A co z koncertem ? Czy się
udał? Był wspaniały! Muzycy
fantastycznie pokonali wszelkie
bariery. Jeszcze raz się okazało, że sztuka nie znana granic i
potraﬁ łączyć pozornie odległe
od siebie światy. Publiczność
szalała! Zatem kończy my happy
enem. W przeciwnym razie nie
napisałbym tej kolejnej opowieści z wiatraczkiem.

Sierpień nie rozpieszczał
nas słoneczną pogodą, ale w
niedzielę 22 lato pokazało, co
potraﬁ: było błękitne niebo,
cudowne słońce i temperatura przekraczająca 30 stopni.
Biesiadnicy zasiedli za ławą
w drewnianej chacie tajskiej,
racząc się razowym chlebem
z wybornym smalcem. Tuż
obok, na ogromnym grillu,
oczekiwały na chętnych upieczone mięsiwa i kiełbaski.
Nadmiar kalorii uczestnicy
spalili, wiosłując dzielnie na
ogromnej tratwie po wodnych akwenach ośrodka. Po
drodze podziwiali wierne
kopie znanych budowli świata pokazanych w miniaturze
i oganiali się od ryb, które
same wskakiwały na tratwę.
Wielką atrakcją była wizyta
w „Zatopionej Atlantydzie”.
To zestaw kilkunastu wspaniałych fontann tryskających
orzeźwiającą wodą. Spacer
wśród nich w ten upalny
dzień to była znakomita zabawa.

D

FOT. ROMAN KAWECKI

Roman
R
Kawecki
K

– klapa murowana. Chłopak ze
zdenerwowania nie może mówić, tak przeżywa koncert, który
zacznie się dopiero za kilka godzin. Aby rozluźnić atmosferę
informuję go, że udało się spełnić jego marzenie. Wieczorem
poza swoim występem zagra
dwa utwory z prawdziwym bluesowym zespołem. Grzegorz,
klasyczny pianista, będzie grał
na perkusji. Chłopak wydaje się
być zadowolony – chyba napięcie mija. Cóż, zwykłe marzenie:
ktoś coś pragnie, drugi ktoś może
je spełnić . Nic wielkiego.
A jednak... Grzesiek jest niewidomy od urodzenia, w Poznaniu nie mamy nut zapisanych w
systemie, który pozwoliłby mu je
odczytać. Nigdy nie spotkał się
z naszym zespołem, a ponadto
chłopaki… nie znają zapisu nutowego, grają akordowo – czasem, jak im coś zagra w duszy,
improwizują bardzo odlegle od
pierwotnej linii melodycznej.
Zaczynam sam czuć napięcie –
jak to będzie? A jeśli krakowski
muzyk się skompromituje, czy
nie wyjedzie od nas z większym
stresem, aniżeli przyjechał?
Drogi czytelniku, zanim opowiem, jak zakończyła się ta historia, przeczytaj jeszcze kilka
słów o bohaterce tego wydarzenia pani Dowgialle. Aby Grzesiek
mógł wystąpić w Poznaniu musiała, dokonać niebywale skomplikowanej i długiej podróży . Jej
trasa zaczęła się w Chojnowie,
w którym mieszka z młodszym
synem. Najpierw pojechała do
Krakowa – tam Grzesiek mieszka i studiuje. Następnie razem
przyjechali do Poznania. Po
skończonym koncercie wrócili razem do Krakowa, a mamę
jeszcze czekała powrotna po-

Grzegorz Dowgiałło z mamą (z prawej).
Obok Agata Zakrzewska, również z mamą.

ziesiątki kobiet między 50
a 69 rokiem życia każdego roku dostają imienne zaproszenia na badania mammograﬁczne. Październik jest
miesiącem różowej wstążki, a
więc miesiącem walki z rakiem
piersi. W tej chwili wykonanie
przez kobietę mammograﬁi
nie jest wielkim problemem. W
większości miast są poradnie
i gabinety dysponujące mammografami. Na wsie docierają
mammobusy. Wydawałoby się
więc, że problem jest rozwiązany. Czy naprawdę?
Niepełnosprawne
kobiety,
mimo wiedzy i najlepszych chęci
mogą mieć problemy z wykonaniem badania, na które dostają zaproszenie. W szczególnie
trudnej sytuacji są osoby na
wózkach inwalidzkich czy mające trudności z utrzymaniem
pozycji pionowej, bo podczas
badania
mammograﬁcznego
trzeba przez moment stać. Ta-
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A nam jest szkoda lata…
FOT. PAWEŁ GROCHOWSKI

Przemoczeni do suchej
nitki odwiedziliśmy jeszcze
kolorowy „Świat bajek”. Budowle przeniosły uczestników w lata dzieciństwa. Odwiedziliśmy domek rybaka z
bajki o „Złotej rybce”, domek
Kubusia Puchatka, Smerfów,
Pinokia, Królowej Śniegu i
wiele innych.
Sporą dawkę adrenaliny
dostarczył wszystkim karkołomny zjazd na linie. Niektórzy mieli z tym delikatne
problemy i pewnie wisieliby

Podróż na tratwie.

Wizyta w miejscowym areszcie…

do dzisiaj na tych linach,
gdyby nie pomoc przyjaciół.
Na najdzielniejszych czekały nagrody, a tych, co nieco
narozrabiali czekała wizyta
w miejscowym areszcie.
Zabawom nie było końca, lecz niestety, trzeba było
opuścić gościnny Kościan.
I jak tu nie mówić: a nam
jest szkoda lata…

PAWEŁ GROCHOWSKI

W baśniowym domku.

kie wyobrażenie panuje w wielu
przychodniach. Sama nie mogłam mieć wykonanej mammograﬁi w największej na terenie
Poznania i Wielkopolski placówce, bo „jeżeli jest pani na wózku i
nie może wstać, to nie można”, a
do badania innego typu musi być
wizyta u lekarza, jego wyraźne
wskazanie i zgoda NFZ, bo takie
badanie przecież kosztuje.
Tak było jeszcze rok temu.
Dlatego z prawdziwą radością
przyjęłam wiadomość, że na
poznańskim osiedlu Batorego
w centrum usług medycznych
„Remedium” jest najnowocześniejszy w Poznaniu mammograf. W rozmowie telefonicznej
usłyszałam, że z wykonaniem
mammografu osobie na wózku

inwalidzkim nie ma żadnych
trudności. Przekonałam się o
tym własnej skórze, a właściwie
piersiach.
Mammograf, którym od maja
tego roku dysponuje poznańskie
„Remedium”, to urządzenie przyjazne nie tylko wózkowiczom,
ale i wszystkim pacjentkom. „Porusza się” ono w wielu płaszczyznach, a personel „Remedium”
nie widzi różnicy między osobą
zdrową, chorą czy niepełnosprawną. Wiadomo, jak ważna
jest proﬁlaktyka i wczesne badanie. To dobrze, że marszałek
naszego województwa dał się
namówić kierownictwu „Remedium” na zakup mammografu,
który częściowo ﬁnansowany
był ze środków Unii Europejskiej

FOT. MARCIN BAJEROWICZ

Możesz uratować swoje życie

Mammograf
przyjazny pacjentkom.

i NFZ zakontraktowało tam tę
usługę.
Porównując badania w placówce na osiedlu Batorego z
tymi w szpitalu onkologicznym
i w innych miejscach w Poznaniu, mogę stwierdzić, że te ostatnie są daleko w tyle. Czy osoba
na wózku inwalidzkim nie ma
prawa do proﬁlaktyki i leczenia,
bo skoro dotknęła ją już jedna
choroba, to te ewentualne dodatkowe to już normalny dopust
Boży?
Proﬁlaktyka jest zdecydowanie tańsza niż późniejsze leczenie osób dotkniętych chorobą.
Również tutaj potwierdza się
hasło, że „lepiej zapobiegać niż
leczyć”.

EWELINA WĘGLEWSKA
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Krysia i Paweł
Agnieszka
Liberacka
POZNAŃ

P

aweł jest młodym, przystojnym, nieco nieśmiałym
chłopakiem. Ma duże, niebieskie oczy i bardzo lubi ruskie
pierogi. W Warsztacie Terapii
Zajęciowej jest od roku. Dużo
nauczył się podczas tego czasu i nadal chętnie się uczy.
Ma marzenie. Chciałby mieć
swoje mieszkanie. Żyć bez
rodziców. Chociaż, jak mówi,
„bardzo ich kocha i nie wyobraża sobie, że mogłoby ich
nie być w najważniejszych
momentach jego życia”.
Niedawno na tych samych
warsztatach pojawiła się nowa
dziewczyna, Krysia.
Krysia ma tyle samo lat co Paweł i jest bardzo miłą, otwartą
osobą. Ma kasztanowe włosy i
małe, drobne ramiona. Na serdecznym palcu Krysi błyszczy
niebieski pierścionek w kształcie
serduszka. Krysia lubi kolor zielony, uważa, że jest taki zabawny
i łagodny. Uwielbia ubierać się w
spódniczki. Wszyscy chłopcy na
warsztatach ukradkiem oglądają
się za nią.
Jak to w życiu bywa, Paweł
i Krysia zakochali się w sobie.
Miłość ich zastała na jednym z
warsztatowych wyjazdów.
Strzała Amora była trafna i skuteczna. Miłość kwitła.
Wspólne spacery, picie kawy,
trzymanie się za ręce na turnusowych ścieżkach. Wpatrywanie
się w morze o zachodzie słońca
i wspólne oglądanie „M jak Miłość”. Dziwili się zgodnie, że bohaterowie ﬁlmu mają tyle proble-

mów. „Przecież trzeba ze sobą
rozmawiać tak jak my” – dumnie
odpowiadali.
Oboje zawsze poważni i nieco
smutni, teraz ciągle uśmiechnięci, chodzili po warsztatowych
korytarzach.
Paweł zaczął o siebie dbać,
przestał się garbić, pokazuje
zęby, gdy się uśmiecha.
Lubi teraz lepiej się ubrać,
wypachnić, „bo facet musi dbać
o siebie, też się chce podobać”
– mówi. Teraz w końcu ma dla
kogo.
Krysia spełnia swoje marzenie. Pofarbowała włosy, uczy się
robić makijaż, paznokcie już raz
pomalowała. Spodobało jej się.
Twierdzi, że poczuła się jak kobieta, „taka z ﬁlmu albo jakiegoś
znanego serialu”. Paweł myśli o
pracy, zarabianiu, nareszcie czuje, że ma dla kogo. Krysia myśli
o sukni ślubnej. Martwi się, że
nie stać jej na ładną, białą, taką
z falbankami. Widziała taką raz
na ślubie swojej kuzynki.
Cicho pyta, skąd się biorą dzieci i czy jak daje buzi Pawłowi, to
może być w ciąży? Poważnie
myśli o wizycie u… ginekologa
– „bo nie była, a trzeba zdrowie
szanować”.
Ostatnio oboje zapytali mnie,
dlaczego ludzie im się dziwnie
przyglądają, kiedy razem gdzieś
wychodzą?
Przyznam, że miałam kłopot,
aby odpowiedź była prawdziwa,
a jednocześnie mało dla nich
bolesna.
„Seksualność ludzka jest fenomenem ogromnie zróżnicowanym. Ujawnia się na wielu
poziomach funkcjonowania: ﬁzykochemicznym, biologicznym,
psychologicznym, społecznym i
duchowym. Podlega rozwojowi,
z wiekiem zmienia formy i funkcje. Rozkwita w pewnych okre-

sach życia, przygasa w innych
– w dużym stopniu odpowiednio
do potrzeb własnych i relacji z
partnerem lub partnerką. Jest też
zróżnicowana indywidualnie i
z natury odmienna dla obu płci”
(Kościelska, 2004).
Paweł i Krysia są szczęśliwi.
Oboje pierwszy raz w życiu tworzą coś ważnego, swojego. To ich
przestrzeń i sanktuarium. Przeżywają piękny moment w swoim życiu. Jeszcze nie wiedzą, co
na nich czeka. A niekoniecznie
czekają na nich dobre rzeczy.
Mur nieakceptacji, który muszą
pokonać, jeśli chcą być razem,
może okazać się dla nich nie do
pokonania. Bez pomocy środowiska rodzinnego, terapeutów,
ich uczucie może stać się tylko
wspomnieniem.
Główny mit, dotyczący osób
z niepełnosprawnością intelektualną, mówi, że są to osoby
zupełnie pozbawione seksualności. Wieczne dzieci o ciałach
dorosłych. Takie stanowisko
prezentowane jest często przez
niektórych rodziców. Trudno się
dziwić. Wystarczająco niełatwy
bywa dla nich fakt bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością i ciężar, jaki wiąże się z
tym faktem. Myślenie o dodatkowych konsekwencjach oraz problemach bywa zbyt bolesne.
Niestety, również w opiniach
wielu pracowników „wótezetów” można doszukać się takiego stanowiska.
Ale czy jako profesjonaliści
mamy do tego prawo?
Poprzez oddalanie problemu,
a w skrajnych przypadkach zupełne ignorowanie, odmawia się
osobie z niepełnosprawnością
prawa do bycia integralną osobą. Dorosłą kobietą bądź dorosłym mężczyzną.
Zaprzeczanie istnieniu seksualności osoby z niepełnosprawnością intelektualną to zignorowanie części jej osobowości,
traktowanie jej jako osoby niepełnej, nie absolutnej. Wszystko
to wyklucza integrację społeczną oraz uniemożliwia profesjonalne wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Imiona głównych bohaterów zostały
zmienione.
AUTORKA JEST TRENERKĄ
WARSZTATÓW SEKSUOLOGICZNYCH
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ WTZ PRZYJACIELE
WTZPRZYJACIELE1@INTERIA.PL
AGNES97@INTERIA.PL
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zienny Ośrodek Terapeutyczny przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym „Żurawinka” zorganizował 6 września w swojej siedzibie przy ulicy Żurawinowej w ramach Tygodnia
Organizacji Pozarządowych
po raz pierwszy otwartą wystawę fotograﬁczną zatytułowaną „Porozmawiajmy o,o,o…”. Celem przedsięwzięcia
była prezentacja metod pozawerbalnej komunikacji, stosowanych w porozumiewaniu
się z osobami z zaburzeniami
mowy.
Można było podziwiać prace

S

towarzyszenie na Rzecz
Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „Gen” w Poznaniu
rozpoczyna cykl szkoleń dla
rodziców i opiekunów dzieci z
rzadkimi zespołami chromosomowymi, prowadzonych przez
lekarza genetyka, pediatrę i
prawnika. Pierwsze spotkania
zostaną zrealizowane 14 i 16
października w siedzibie organizacji na os. Zwycięstwa 10 C.
Tematy z zakresu pediatrii zawarte w czterech blokach programowych przedstawi uczestnikom Joanna Józeﬁak – lekarz
pediatra. Zainteresowani będą
mieli okazję zapoznać się z następującymi zagadnieniami:
– Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka w aspekcie
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W DZIENNYM OŚRODKU TERAPEUTYCZNYM „ŻURAWINKA”

Wystawa, która mówi…
ginalnych instrumentach etnicznych, a także wykonanych
własnoręcznie i przystosowanych do indywidualnych możliwości ruchowych członków
zespołu.
Wystawa była zaproszeniem
do niekonwencjonalnej rozmowy z osobami, które nie mogą
porozumiewać się za pomocą
słów, jednak rozumieją i odbierają przekazy słowne ze świata
zewnętrznego.
– Prezentacja potrwa do 15
października. Planujemy kilka
takich spotkań. Pragniemy gościć u nas uczniów gimnazjów
i szkół średnich, studentów i
wszystkich zainteresowanych
poznaniem metod i technik
komunikacji pozawerbalnej –
mówi Anna Nowak.
Wystawa, która mówi…
Wystawę omówiła Anna Nowak – prezes Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci i Młodzieży z
Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”. Fotograﬁe
podzielone zostały na trzy części: pierwsza z nich – „Porozumienie bez słów” ilustrowała
sposoby komunikacji pozawerbalnej, druga – „Zabawy naszymi słowami” zawierała rysunki
postaci (Guplus, Okikok, Żurak), których nazwy powstały
w wyniku wspólnych posiłków
czy wspomnień. Trzecia część
to prezentacja grupy „Żurawina Djembe” grającej na ory-

Gen szkoli
chorób genetycznych. Rola lekarza w rozpoznawaniu nieprawidłowości w rozwoju i fenotypie dziecka oraz kierowanie do
dalszej diagnostyki.
– Na czym polega poradnictwo genetyczne i kto powinien
być kierowany do lekarza genetyka. Badania przesiewowe
(skrining) w rozpoznawaniu
niektórych schorzeń metabolicznych o podłożu genetycznym.
– Gorączka u dziecka – o

czym może świadczyć i jak ją
leczyć? Bóle brzucha u dzieci
– ostre a przewlekłe. Zakażenie, alergia, przepuklina i wada
układu pokarmowego. Rola lekarza pediatry w prawidłowej
diagnostyce.
– Pierwotne niedobory odporności. Szczepienia obowiązkowe i zalecane – rola szczepień
przeciw pneumokokom.
Tematy z zakresu prawa
zaprezentuje Marcin Józeﬁak
– radca prawny. Omówi on pra-

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

uczestników, symbolizujące
porozumiewanie się z otaczającą rzeczywistością: supły
wykonane z masy solnej rozumiane jako przeszkody w wypowiadaniu słów, tablice komunikacyjne z piktogramami
szwedzkimi, tematyczne oraz
specjalistyczne, które umożliwiają określenie natężenia
odczuwanego bólu, segregator
z symbolami Blissa, piłeczki
przyklejone do tektury oznaczające wspólną zabawę, pudełko ze znakami przestrzenno-dotykowymi i wiele innych.

KAROLINA KASPRZAK

Supły – symbole utrudnień w porozumiewaniu się.

wo osób niepełnosprawnych i
prawo wobec osób niepełnosprawnych, miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz miejsce dla osób
niepełnosprawnych, prawa i
obowiązki rodziców względem
dziecka (prawa rodzicielskie,
alimenty, rozwód, separacja,
ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe), dziedziczenie
(jak zapewnić choremu dziecku
przyszłość), podatki, badania
genetyczne, terapia niestandardowa (w jaki sposób zwiększyć
szansę na pozytywną decyzję
Prezesa NFZ), problemy w szkole (teoria prawna i praktyka),
odpowiedzialność osoby opiekującej się dzieckiem niepełnosprawnym, błędy popełniane

przez opiekunów a odszkodowanie dla dziecka (co zrobić,
gdy dobro dziecka jest zagrożone).
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 150 złotych. Osobom
zamiejscowym
organizacja
gwarantuje pomoc w rezerwacji
hotelu. Zainteresowani udziałem proszeni są o dokonanie
wpłaty na konto Stowarzyszenia: 30 1060 0076 0000 3200
0130 1808.
Szczegółowe
informacje
można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia „Gen” na os. Zwycięstwa 10 C , telefon (61) 870
77 21, 607 222 721, gen@gen.
org.pl

KAROLINA KASPRZAK
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– Polubił pan pracę z niepełnosprawnymi dziećmi i ich
rodzicami?
– Tak, dlatego, że czuję się
potrzebny. Mogę wykorzystać
wiedzę, którą zdobyłem na
studiach i wcielać ją w życie.
Cieszy mnie nawet najmniejszy sukces, bo to oznacza, że
mój trud nie poszedł na marne.
I w tym kryje się sens mojej
pracy. Codziennie odkrywam,
jak bardzo skomplikowana
jest ludzka osobowość. Każdy
człowiek jest inny. Aby pomóc,
trzeba do każdego poszukać
właściwej drogi. Praca z osobami niepełnosprawnym jest
szczególnie trudna, bowiem
wsparcia potrzebuje nie tylko
chory, ale także często jego
opiekun.

PAŹDZIERNIK 2010

Lubię pomagać innym
Z MARCINEM BYKSEM, psychologiem klinicznym z Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji i Proﬁlaktyki Niepełnosprawności Dzieci
I Młodzieży w Poznaniu rozmawia ANNA WIERZBICKA.
mowa, po której mogę wskazać najlepsze rozwiązanie. Do
bardzo trudnych przypadków
należy dziecięce porażenie
mózgowe, które odbiera się
jak wyrok. A tymczasem większość objawów ma charakter
wtórny i wiele można zrobić
pod warunkiem, że rodzice w
pełni zaangażują się w proces
rehabilitacji.
– Czy pańskie wysiłki zaowocowały już konkretnymi
efektami?

– Moim zdaniem nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej otwarte. Ludzie przychodzą do mnie nie dlatego, że są
chorzy, ale po to, by otrzymać
radę, jak rozwiązać problem,
jak poradzić sobie w konkretnej sytuacji, jak pokonać trudności. Zaczynają wierzyć w
siłę rozmowy i terapię. Szczególnie w sytuacji, gdy przynosi
ona wymierne efekty. Czasami
chwila rozmowy wzmacnia i
daje nadzieję.

FOT. ANNA WIERZBICKA

– Panował mit, że psychologa należy omijać, bo korzystający z jego porad są
chorzy psychicznie. Czy to
przeświadczenie traci aktualność?

– Pomagam osobom z centrum oraz zgłaszającym się z
zewnątrz. Zakres problemów
jest bardzo szeroki: począwszy od kwestii związanych z
seksualnością po sprawy niedostosowana
społecznego.
Mam do czynienia z kwestiami
osobowości,
upośledzeniami, opóźnieniami w rozwoju:
dziećmi, które powinny chodzić, a nie chodzą, powinny
obywać się bez pieluszek, a
nadal je używają, powinny
mówić, a nie mówią. Oddzielną grupę stanowią dzieci silnie uzależnione od rodziców,
niezdolne do samodzielności.
W takich przypadkach terapia
wymaga wiele cierpliwości.

stosuję obserwację. W kolejnym etapie przekazuję rodzicom wnioski, a na koniec daję
wskazówki, jak należy w danym przypadku postępować.
Niezwykle ważne dla rodziców jest nazwanie problemu,
gdyż często towarzyszy im tak
zwany zamęt informacyjny.
Zdają sobie sprawę z tego, że
coś szwankuje, ale nie potraﬁą tego zjawiska zdeﬁniować.
Czasem wystarczy uświadomić
im, że określone zachowanie
jest typowe dla wieku dziecka
i po pewnym czasie minie. Gdy
rodzice to zrozumieją, znikają
lęki i niepokój. Stają się spokojniejsi, zaczynają współpracować. To bardzo ważne,
bowiem od ich zaangażowania zależy szybkie rozwiązanie problemu. Staram się im
zaszczepić przekonanie, że są
najważniejsi dla swoich dzieci, spędzają z nimi najwięcej
czasu i mają na nie największy
wpływ.

– Na czym polega stosowana przez pana terapia?

– Jak często zaleca pan spotkania terapeutyczne?

– Na początku rozmawiam
z rodzicami, przedstawiając
im problem, potem nawiązuję
kontakt z dzieckiem. W zależności od wieku podopiecznego
przeprowadzam rozmowę lub

– To zależy od konkretnego
przypadku. Jeśli chodzi o dzieci przykładowo w wieku dwóch
lat, wymagające comiesięcznego monitorowania, to zalecam
systematyczne spotkania raz w

– Czy udziela pan porad
tylko pacjentom i rodzicom
przychodzącym do centrum?

miesiącu. Innym rozwiązaniem
jest kontakt telefoniczny i osobisty. Oddzielną grupę stanowią siedmiolatki z zaburzeniami emocjonalnymi. Spotykam
się z nimi co tydzień, a nawet
trzy razy w tygodniu. Staram
się wychodzić z inicjatywą do
rodziców dzieci, które przychodzą do centrum. Zwłaszcza, gdy dostrzegam, że moja
pomoc jest konieczna. Rodzice
chorych dzieci koncentrują się
na ich ﬁzyczności, a zapominają o psychice. Z tego względu staram się im uświadomić,
że tych dwóch sfer nie wolno
rozdzielać. Druga grupa to
osoby przychodzące wyłącznie po poradę psychologiczną.
Mają oni większą świadomość
i motywację, by zmienić sytuację w której się znaleźli.
– Czy rodzice proszą o pomoc, bo nie radzą sobie z rzeczywistością?
– Takich przypadków jest
bardzo dużo. Rodzice chorych
dzieci często przeżywają silny
stres. Nie potraﬁą zaakceptować rzeczywistości i zadają
sobie pytanie, dlaczego to właśnie ich dziecko tak boleśnie
los doświadczył. Potrzebują
wsparcia, zrozumienia, rady.
Wówczas pomaga szczera roz-

– Przed trzema miesiącami przyprowadzono do mnie
trzyletnią dziewczynkę, która
się moczyła. Rodzice nie przeprowadzili skutecznego treningu czystości, nadal stosowali pieluchy. Opracowaliśmy
wspólnie sposób postępowania, którego mieli się trzymać
przez kilka miesięcy. Po tym
czasie problem się rozwiązał.
Na dodatek przysłali kolejną
rodzinę borykającą się z takim
samym kłopotem. Wśród moich pacjentów był także trzyletni chłopiec, który nie mówił. Przez dziewięć miesięcy
dziecko nadrobiło półtora roku
opóźnienia. To jest bodziec do
jeszcze większego zaangażowania i wytężonej pracy. Wielką radość sprawiło mi dziecko,
które pokonało strach przed
chodzeniem. Gdy do mnie traﬁło, miało dwa lata i poruszało
się tylko przy ścianie. Problem
tkwił w rodzicach, którzy
obawiali się, że przewracając
się ich pociecha zrobi sobie
krzywdę. Tymczasem upadek
jest wpisany w naukę chodzenie i moje zadanie polegało
na tym, by przekonać o tym
rodziców. Gdy to zrozumieli,
przerażenie i lęk zniknęły. Po
dwóch tygodniach dziecko samodzielnie chodziło.
– Czy stosuje pan nowoczesne metody, eksperymenty?
– Jestem zwolennikiem terapii systemowej. Opieram się
na wiedzy zdobytej podczas
studiów. Obawiam się eksperymentów, bowiem ludzka psychika jest bardzo krucha. Nie
zastosuję metod, których nie
przekazała mi osoba kompetentna. Można bowiem komuś
wyrządzić krzywdę, do czego
nie mogę dopuścić.
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ZBIGNIEW NOWAK
KOŁOBRZEG

Mapa świata
Siatka pęknięć jak Amazonki dorzecze,
Himalajów grzybowe wykwity,
Łuszczące się farbą pola Arktyki
I dwie muchy jak para bawołów,
Na zaciekach Serengeti.

Sublimacja. Graﬁka Zbigniewa Nowaka.

Zbyszek
D

wadzieścia kilka lat
upłynęło od dnia, kiedy
pierwszy raz zobaczyłem
Zbyszka Nowaka na oddziale
w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji w Poznaniu. Leżał
nieruchomo patrząc w suﬁt.
Złamanie szyjne kręgosłupa
i wynikłe z tego porażenie
pozwalały mu praktycznie
tylko na ruchy jedną ręką,
nawet siedzieć mógł tylko 2
godziny, bo po upływie tego
czasu zaczynał się dusić.
On – człowiek lasu, zakochany w przyrodzie, przykuty
do łóżka…
Staraliśmy się wszyscy mu
pomóc. Obok rehabilitacji
leczniczej szukaliśmy rozwiązań technicznych, które
chociaż w pewnym stopniu
zniosłyby jego ﬁzyczne ograniczenia.
Między innymi w pracowni,
którą prowadziłem, zajmowaliśmy się pod kierownictwem prof. dr Kazimiery Milanowskiej tematem „Komputer
w procesie rehabilitacji”. Pani
Profesor poleciła, abym porozmawiał ze Zbyszkiem i
pokazał mu możliwości, jakie
daje komputer osobie niepełnosprawnej.
Zaczęły się „podchody”
– zwieziony na wózku do
pracowni z obrzydzeniem
spoglądał na peceta. Zaprzysięgły humanista ma zajmować się komputerem – NIE!!
W owym czasie panowała opinia, że komputerami
może zajmować się tylko
informatyk, matematyk lub
inżynier i wymagana jest
wiedza i zdolności do nauk

ścisłych. Nie była to prawda,
bo pecety były już „przyjazne”
ludziom. Mimo naszych usilnych zabiegów, Zbyszek nie
był przekonany.
Kilka miesięcy później profesor Milanowska wysłała
nas do sanatorium w Cieplicach. Miałem jej ciche polecenie dalej „molestować” go.
Przez cały okres pobytu co
dzień byłem u niego w pokoju i gadałem o komputerach.
Jak się później przyznał, widząc mnie myślał: „znowu
przyszedł ględzić”. Jednak
pod koniec pobytu zaczynał
łykać haczyk.
Minęło kilka tygodni. Zadzwonił telefon – jaki komputer mam kupić?!
Później przez wiele tygodni poprzez telefon odbywały się konsultacje i nauka
pracy z komputerem. Rezultaty były rewelacyjne – do
dziś nie mogę pojąć, jak on to
wszystko załapał. W 95% dochodził do wszystkiego sam
– nieprawdopodobnie zdolny
chłopak.
Jego talent objawia się w
pierwszym rzędzie w graﬁce
komputerowej. Wymaga to
benedyktyńskiej cierpliwości,
ponieważ pracuje w pozycji
leżącej, posługując się jedną
ręką i trackballem. Jego graﬁka pt. Husarz zdobyła wyróżnienie na międzynarodowym
konkursie Corela! Graﬁki z
serii „Drzewa” głęboko mnie
poruszyły, a jego wiersze…
Przeczytajcie Państwo sami
– niezwykły CZŁOWIEK.

KAZIMIERZ DOPIERAŁA

Przez środek bruzdą równik biegnie,
Na dole, w zarysie Australii,
Brunatna plama monolitu Uluru,
W centrum Wyspa Wielkanocna,
I ledwo widoczne plamki Mikronezji.
W rogu ktoś butem zaznaczył,
Piramidy azteckich świątyń,
A Mur Chiński niebieskim ołówkiem,
Wyżej znajduję wykwit Wezuwiusza,
I małe kosteczki kromlechów Stonehenge.
Tu głęboka bruzda Mariańskiego Rowu,
Obok stada płetwali w drodze na Północ,
Smugi po pędzlach paleontologów,
Znaczą prace na pustyni Gobi,
Z jasnymi kośćmi dinozaurów.
A tu najwyraźniej, tuż nad moim łóżkiem,
Łąka w kaczeńcach zza naszego domu,
Ścieląc się miękko na suﬁtu bieli,
Woła do mnie świergotem skowronka,
W mym osobliwym atlasie świata.
POZNAŃ, 7 SIERPNIA 1993 ROKU.

Korzeń.
Graﬁka
Zbigniewa Nowaka.
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Ta pomoc jest potrzebna
– Miewa Pan jeszcze tremę
przed występami? Jak sobie z
nią Pan radzi?
– Oczywiście, mam. Uważam,
że trema i lekki stres są potrzebne. Trema pobudza do działania,
wzmaga koncentrację. Gdy ją
mamy, członkom zespołu mówię: chłopaki, damy radę.
– Jest Pan nie tylko piosenkarzem, ale i kompozytorem, gitarzystą oraz autorem tekstów.
Który z tych zawodów lubi Pan
wykonywać najbardziej?
– Każdy z tych zawodów jest
inny, kocham każdy, ale śpiewanie jest moją pasją szczególną,
niekwestionowaną. Bycie na
scenie to coś, czego z niczym
nie da się porównać.
– Na czym polega fenomen
zespołu Feel?
– Szczerze... nie mam zielonego pojęcia... najlepiej spytać
o to naszych fanów, którzy są
przy nas od początku istnienia
zespołu. Niektórzy odchodzą,
ale i przybywają nowi, wspierają
nas i dla nich właśnie jesteśmy,
występujemy, śpiewamy.
– Myślał Pan kiedyś o karierze solowej?
– Nie, myślę, że kariera solowa
to na chwile obecną nie dla mnie.
Gdy jesteśmy w grupie, możemy

Z

arząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Jedność”
w Czapurach-Wiórku zorganizował 11 września VI edycję
„Święta Pyry”. Impreza odbyła
się przy świetlicy wiejskiej w
Wiórku.
Śpiewanie, konkursy z nagrodami i świetne jedzenie –
wszystko sprzyjało wesołej i

FOT. ANNA KLIMASZEWSKA

Z liderem zespołu Feel PIOTREM KUPICHĄ podczas koncertu gwiazd „Podziel się posiłkiem” w Zielonej Górze rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.

Piotr Kupicha z Bartkiem Martynowem podczas
tegorocznego Festiwalu Zaczarowanej Piosenki
im. Marka Grechuty w Krakowie. Bartek zdobył tam pierwsze
miejsce w kategorii do lat szesnastu. W duecie
z Piotrem Kupichą zaśpiewał piosenkę „Jak anioła głos”.
się wspierać i podtrzymywać na
duchu w chwilach trudnych oraz
radować w wesołych momentach.
– Jak się Pan czuje, gdy może
pomóc innym, na przykład dzisiaj podczas koncertu „Podziel
się posiłkiem”?
– Pomagamy w ciągu roku
bardzo często i jest to dowód na
to, że nie przechodzimy obojętnie obok jakiegoś problemu, gdy

trzeba pomóc. Nie należy pomagać tylko podczas takich koncertów jak ten dzisiejszy, ale przez
cały czas.
– W tym roku w czerwcu
wziął Pan udział w koncercie
Zaczarowanej Piosenki Funadacji „Mimo wszystko” Anny
Dymnej i zaśpiewał z niepełnosprawnym chłopcem. Jak
wspomina Pan ten występ?
– Było super! Chłopak był

Pyra łączy
beztroskiej zabawie. Była też
loteria fantowa. Udział w imprezie wzieła burmistrz Gminy
Mosina Zoﬁa Springer oraz soł-

tysi wsi Czapury Waldemar Waligórski i Wiórek Marian Osuch.
Do późnego wieczora trwała
biesiada z pieczonymi pyrami

pełen energii, był po prostu mistrzowski i chyba dzięki temu
wygrał festiwal. Wracając jeszcze do pierwszego pytania o tremę, to ja ją miałem, a Bartek tym
bardziej, ale gdy zobaczył tłum
przed sceną, który bił mu brawo,
to myślę, że zapomniał o stresie i
skupił się tylko na tym, by dobrze
wypaść.
– Co jest dla Pana najważniejsze w życiu?
– Dbałość o swój porządek w
otoczeniu czyli w mojej rodzinie.
– Często bierze Pan udział w
akcjach i koncertach charytatywnych?
– Tak, bardzo często. Ta pomoc jest potrzebna!
– Jaki jest Piotr Kupicha prywatnie?
– W domu bywam rzadko, ale
jak już jestem, to przede wszystkim dzieci, rodzina i moje ulubione wycieczki do Krakowa.
– Jakie są dalsze Pana plany i
zespołu Feel?
– Na pewno koncerty, których
gramy dużo, a oprócz tego mogę
zdradzić, że pracujemy nad naszą nową płytą „Feel 3”, która
ukaże się za rok i myślę, że sprawimy naszym fanom sporą niespodziankę.

i wspólnym śpiewaniem. Podczas całej imprezy było czynne stoisko medyczne, gdzie
było można sobie zbadać za
darmo poziom cukru i ciśnienie. “Święto Pyry” to doskonały
przykład integracji lokalnego
środowiska i wspólny sukces.
wszystkich mieszkańców.

ROBERT STĘPIŃSKI
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– Ateno, zachwycasz mnie
pogodą ducha, wewnętrznym
spokojem i harmonią. Nie zniechęcasz się trudnościami, lecz
z zapałem realizujesz swoje
pasje. Ukończyłaś studia, znasz
kilka języków obcych, jesteś
wielokrotną mistrzynią Grecji
w wyścigach na wózkach… Powiedz jak to się stało, że przyjechałaś do Polski?
– Urodziłam się 16 września
1981 roku w Szczecinie. Mama
jest z pochodzenia Polką, a tato
Grekiem, który wychowywał się
w Polsce. Obie z siostrą mamy
obywatelstwo polskie. Od trzeciego roku życia mieszkałam w
Grecji. W 2006 roku ukończyłam
Wydział Psychologii na Uniwersytecie Ateńskim. Do Polski
przyjechałam pod koniec 2008
roku z powodów osobistych.
– Jesteś osobą niepełnosprawną od urodzenia?
– Tak. Mam przepuklinę
oponowo-rdzeniową. Już dwie
godziny po urodzeniu lekarze
zadecydowali o konieczności operacji. Jednakże w latach
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia postęp medyczny nie był
tak wysoce wyspecjalizowany
jak obecnie. Osoby z niepełnosprawnością umierały przedwcześnie z powodu braku odpowiedniej diagnostyki i metod
rehabilitacji. Ponieważ moja
mama jest z wykształcenia nauczycielem wychowania ﬁzycznego, nie trzeba było mówić, jak
ważna i konieczna jest w moim
przypadku wielospecjalistyczna
opieka lekarska. Po pobycie w
klinice w Niemczech, w wieku
trzynastu lat, po raz pierwszy
usiadłam na wózek inwalidzki.
Wcześniej poruszałam się o kulach.
– Często słyszy się, że osoby
z niepełnosprawnościami są
odrzucane przez społeczeństwo. Czy kiedykolwiek odczułaś przejaw niechęci bądź
braku akceptacji ze strony rówieśników w szkole?
– Myślę, że to się wciąż zdarza
między ludźmi. Boimy się tego,
czego tak naprawdę nie znamy,
czemu nie jesteśmy w stanie
psychicznie podołać. Podczas
nauki na Uniwersytecie Ateńskim miałam wielu przyjaciół
i znajomych. Wycofali się, gdy
okazało się, jak moja niepełnosprawność ich ograniczała (na
przykład nie wszędzie mogli ze
mną chodzić z powodu barier
architektonicznych).
– To musiało być dla Ciebie
bardzo trudne i bolesne. Jak sobie wówczas poradziłaś?
– Przez kilkanaście tygodni
prawie w ogóle nie wycho-
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Życie pełne pasji
Z ATHINĄ ADAMIDU ROZMAWIA KAROLINA KASPRZAK

dziłam z domu. Na uczelnię
jeździłam tylko podczas sesji
egzaminacyjnej. Koleżanki w
mojej obecności planowały
wspólne wyjazdy, eskapady,
wakacje… To zdarzenie wywróciło mój świat do góry nogami. Po pewnym czasie zrozumiałam jednak, że nie mogę się
poddawać, ale muszę walczyć
o własne szczęście.
– Pomimo trudnych doświadczeń ukończyłaś studia. Praca
psychologa jest tym, co chciałabyś robić w życiu?
– Tak. Bardzo lubię kontakty z
ludźmi. Życie osób z niepełnosprawnościami jest mi szczególnie bliskie. Uwieńczeniem mojej
edukacji na Wydziale Psychologii
była praca magisterska na temat:
„Sport wśród osób z niepełnosprawnościami oraz jego wpływ
na samoocenę i samopoczucie”.
Praca z innymi i dla innych daje
mi ogromną satysfakcję.
– Gdzie teraz pracujesz?
– W jednym z poznańskich
oddziałów Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich jako asystent administracyjno-ﬁnansowy
przy projekcie „Wsparcie osób
niepełnosprawnych ruchowo na
rynku pracy”.
– Jakie są Twoje zainteresowania, sukcesy, osiągnięcia?
– Moje zainteresowania to
taniec, muzyka, teatr i sport. W
Grecji od 1999 roku należałam
do Sportowego Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych, brałam udział w kółku Tańca To-

warzyskiego dla Osób Niepełnosprawnych i w kółku teatralnym.
Zdobyłam trzy medale: złoty,
srebrny i brązowy w biegach na
wózkach. Moim największym
osiągnięciem życiowym jest samodzielność i niezależność.
– Czyli nie wymagasz wsparcia w wykonywaniu czynności
dnia codziennego?
– Nie. Radzę sobie sama.
Sama gotuję, sprzątam, piorę,
robię zakupy. Niemniej jednak,

jak każdy człowiek, miewam
trudniejsze dni.
– W jaki sposób nauczyłaś
się płynnie mówić w języku
polskim?
– W rodzinnym domu rozmawiało się trochę po polsku, a
trochę po grecku. Później opanowałam jeszcze dwa kolejne
języki – francuski i angielski.
– Czego chciałabyś życzyć
osobom, które każdego dnia
zmagają się z przeciwnościami
losu?
– Wiary w pomyślność jutra
oraz optymizmu i siły do życia.
Często wszystko wydaje nam się
szare, ponure i bez sensu. Poddajemy się bez próby negocjacji. Tymczasem wiara, nadzieja
i miłość to trzy najistotniejsze
wartości, które z niemożliwego
czynią możliwe.
– Kiedy jest trudno – wierzysz, że niebawem zaświeci
słońce?
– Właśnie. Staram się w każdym trudnym zdarzeniu odnaleźć chociaż kawałek czegoś
dobrego.
– Życzę Ci, aby w Twoim życiu było jak najwięcej ciepłych,
słonecznych chwil. Dziękuję za
rozmowę.
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rażyna jest piękna. Ma
siwe włosy, błękitne oczy,
gładką cerę. Wbrew metryce
wygląda na młodą kobietę!
Tyle w niej ciekawości świata,
entuzjazmu, radości. Aż nie
chce się wierzyć, że dwukrotnie otarła się o śmierć. Jej dwie
batalie o życie zakończyły się
zwycięstwem. Wygrała dzięki
miłości.
Grażyna wiodła zwyczajne
życie. Była pedagogiem. Wyszła
za mąż za Pawła, urodziła synka Grzegorza.
– Byliśmy zdrowi, energiczni, całe życie stało przed nami
otworem – wspomina dziś Grażyna. – Mąż pracował, Grześ
chodził do szkoły, a ja bawiłam
się w panią domu. Niestety, zaczęłam cierpieć na bardzo bolesne migreny. Ostatnia skończyła
się utratą przytomności.
Grażyna jak przez mgłę pamięta drogę do szpitala, trudny
do zniesienia ból i nieumiejętność odpowiedzi na proste pytania. To, co się działo później,
zna z opowieści męża. Lekarze
nie mieli pewności, czy jej stan
jest wynikiem udaru, czy guza
mózgu. Zaryzykowali operację,
ale dawali jej nikłe szanse na
przeżycie. Przez kolejne pięć
tygodni balansowała na krawędzi życia i śmierci. Wegetowała
pogrążona w śpiączce, bez kontaktu z otoczeniem, podłączona
do kroplówki i maszyny tłoczącej w jej płuca powietrze.
Pamięć przeszłości powracała powoli, a wraz z nią świadomość własnego ciała. Z przerażeniem odkryła, że nie może się
poruszać: miała sparaliżowane
obie ręce i lewą nogę. Prawa
była uszkodzona przez skrzepy i
zapalenie żyły. Ale nawet wśród
tych złych wiadomości znalazła
dobre wieści: zachowała węch
i smak. No i dzięki rehabilitacji
będzie mogła chodzić.
– Czułam się człowiekiem
sukcesu – wspomina, żartując.
– Żyję, a mogłam umrzeć, niedługo zacznę chodzić, widzę
i słyszę. Jem na siedząco i nie
siusiam do łóżka. To bardzo
dużo! Wtedy jeszcze nie przypuszczałam, ile bólu będzie

mnie kosztować powrót do samodzielności...
Zaskoczyło ją też, jak na jej
zdrowie reagowali najbliżsi.
Dziesięcioletni Grzegorz płakał,
miał pretensje, że choroba zabrała mu dawną mamę. Przyjaciółki nie potraﬁły kontrolować
przerażenia, z jakim patrzyły na
jej wymizerowane, bezwładne
ciało. Mąż, mimo że przejęty jej
stanem, wydawał się coraz bardziej odległy. Po okresie euforii
pojawiły się napady lęku.
– Zrozumiałam, że muszę na
nowo nauczyć się siebie – przyznaje. – Zaakceptowałam strach
jako naturalne uczucie towarzyszące drodze w nieznane.
Droga Grażyny w nieznane
zaczęła się wyjazdem do sanatorium na turnus rehabilitacyjny.
Potem zaliczyła kilka tygodni
rehabilitacji w domu. W mieszkaniu każdą czynność musiała
opanować na nowo.
– Cała moja przyszłość stanęła pod znakiem zapytania
– mówi. – Ale postanowiłam
pracować nad sobą, nie użalać
się, nie uwieszać na innych. Pomyślałam: pewnie jest we mnie
ukryty potencjał, który zaktywizuje się po chorobie! Dzięki
niemu stworzy plan na swoje
drugie JA.
Myślała o powrocie do pracy. Ale wiedziała, że ze swoim
kalectwem może być ciężarem
dla kolegów. A tego nie chciała.
Zdecydowała się odejść na rentę. Wiedziała też, że jej małżeństwo nie ma przyszłości. Dlatego złożyła pozew o rozwód.
Tym bardziej, że w jej życiu coraz bardziej obecny był Marian.
Przyjaciel jej ojca, starszy od
niej o dwadzieścia parę lat.
– Oboje byliśmy życiowymi
rozbitkami – stwierdza Grażyna. – Moje życie legło w gruzach. Marian niedawno stracił
żonę. Razem nie czuliśmy się
tacy samotni.
Pobrali się. Początkowo Grażyna bała się, że ze swoim kalectwem nie podoła nowej roli.
Ale Marian nie oczekiwał od
niej, żeby była gospodynią domową. Chciał tylko żeby była
szczęśliwa.
– Moje drugie życie okazało
się o wiele ciekawsze niż pierwsze – opowiada Grażyna. – Choć
nigdy nie udało mi się odzyskać
pełnej sprawności, żyliśmy pełnią życia. Dużo podróżowaliśmy.

Niestety, sielanka trwała krótko, a życie jest okrutne. Pewnego wiosennego dnia Marian
dostał wylewu, jest sparaliżowany. Grażyna była wciąż obok,
gotowa do pomocy, czujna.
Sama niepełnosprawna i słaba,
opracowała własny sposób na
przekręcanie męża na bok, poprawianie pościeli, układanie
poduszek.
– Trzy lata temu umarł w
moich ramionach – wspomina
ze łzami w oczach. – Kiedy odchodził, tuliłam go, całowałam,
mówiłam, że go kocham.
Rozpacz i straszna pustka.
To czuła po odejściu Mariana.
Kolejny raz musiała zbudować
na nowo swoje życie, ułożyć
pomysł na nowe JA. Teraz bez
ukochanego mężczyzny i syna.
Grzegorz mieszka w Toronto.
Skończył tam studia i zdecydował się zostać na stałe. Ożenił
się, ma dwoje dzieci. Dziś jest
cenionym informatykiem.
– Rozmawiamy przez telefon,
widzimy się raz w roku, ale każdy ma swoje życie – wzdycha
Grażyna.
Kiedy już zaczęła wygrzebywać się z rozpaczy, los wystawił ją na kolejną ciężką próbę:
podczas standardowych badań
wykryto u Grażyny raka piersi.
Przyjaciele wspominają, że nigdy nie widzieli kobiety, która
z taka radością wybierała się
do szpitala. A ona cieszyła się,
że dzięki szybkiemu wykryciu
guza ma szansę na wyzdrowienie! Od tamtej pory minął rok.
Po mastektomii nadal kocha
życie. I nie zamierza się poddawać. Jest jeszcze tyle ciekawych
rzeczy do zrobienia.
– Dzwonią do mnie kobiety,
które uwierzyły, że nawet po
najcięższej chorobie uda im
się wrócić do świata. Ja jestem
tego najlepszym dowodem.
Byłam już u Pani Śmierci na salonach, ale wróciłam do życia,
kochałam i byłam kochana. Co
dalej? Grażyna nie waha się z
odpowiedzią: napisać książkę.
Wspomnienia niezwykłego życia. Codziennie spędza kilka
godzin przed komputerem. Opisuje podróże, rozmowy, gesty.
Ma wrażenie, że czas się cofa i
znów są razem z Marianem.
– Moje życie to dowód na to,
że nigdy nie wolno się poddawać. Że trzeba walczyć i wierzyć, że się uda.

Bądź piękna
jesienią(2)

M

iesiąc temu zapowiadałam naszym Czytelniczkom „przepis” na tegoroczny
jesienny makijaż.
Trendy w makijażu są ściśle
związane z trendami w modzie. Makijaż co sezon różni
się głównie intensywnością
kolorów, doborem i nasyceniem barw. W sezonie jesień
2010 charakterystyczne są dwa
przeciwne nurty: z jednej strony naturalność i delikatność, z
drugiej – intensywność. To taki
makijaż kontrastów.
W trendach jesień 2010 odnajdziemy zawsze modne, pełne przepychu i elegancji: złoto,
srebro, miedź, soczysty granat
i śliwkę. Modne są również:
brudny róż, pomarańcze, odcienie czerwieni, szarości, złote zielenie, wszelkie odcienie
ﬁoletu, brązu i beżu. Tej jesieni
nie możemy bać się kolorów.
W możliwości wyboru „minimalizm czy maksymalizm”
leży w tym sezonie nasza siła.
Dozwolone są mocno podkreślone powieki zestawione z
drapieżną czerwienią ust. Ten
sam makijaż oczu świetnie
wyglądać będzie również z naturalnymi ustami i odwrotnie –
pastelowe spojrzenie sprawdzi
się w połączeniu z intensywną barwą na wargach. Delikatność zarówno na ustach,
jak i w przypadku makijażu
oczu również jest dozwolona.
Wszystko zależy od naszego
humoru i inwencji twórczej.
Zapewniam nasze Czytelniczki, że nic tak nie poprawi
naszego humoru i nie rozwieje
jesiennej chandry i smuteczków, jak modny makijaż.

EWELINA WĘGLEWSKA

JĘDRZEJ CICHY

Dla Ciebie
Kiedyś coś zrobię
lenistwu dam odpocząć
kiedyś coś powiem
żeby usta nie spierzchły
postawię transparent
w niebie
żeby nie zapomnieć
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oetyckiej wizji codzienności ukazanej w wierszach
Karoliny Kasprzak – autorki
tomiku „Okiem Duszy” wydanego w tym roku przez
Agencję Artystyczną „KaRo”
z zainteresowaniem i uwagą
słuchali goście kawiarni „Poema Cafe” przy ulicy Wodnej
12 w Poznaniu.
Gospodarzem wieczoru była
Agata Wawrzyniak – animatorka kultury i właścicielka
„Poema Cafe”, która wraz z
autorką prezentowała wybrane liryki. W spotkaniu zorganizowanym we czwartek, 26
sierpnia w ramach cyklu „Letni Ogród Sztuki” uczestniczyli
Roman Kawecki – wydawca
książki, Marcin Bajerowicz –
redaktor naczelny „Filantropa”
oraz przyjaciele poetki. Słowa
pisane „Okiem duszy” przeplatała rozmowa bohaterki
wieczoru ze słuchaczami oraz
chwile reﬂeksji nad jej twórczością. Po spotkaniu każdy
mógł zabrać strofy do domu
wraz z pamiątkową dedykacją.
Autorce serdecznie gratulujemy debiutu i życzymy dalszych
sukcesów literackich.

ROBERT STĘPIŃSKI

„Okiem duszy”
w „Poema Cafe”

FOT. MARCIN BAJEROWICZ
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Autorka „Okiem duszy” Karolina Kasprzak (w środku) z Magdaleną Molendą-Słomińską
i wydawcą tomiku Romanem Kaweckim.

Jestem pełna wzruszeń...
Z HALINĄ KUNICKĄ rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.
– W jednej ze swoich piosenek śpiewa Pani „Lato, lato...”.
Lubi Pani lato?
– Uwielbiam lato. Za to, że jest
takie słoneczne i ciepłe. W tym
roku może nawet za ciepłe.
– Miała Pani kiedyś okazję
występować na scenie z osobami niepełnosprawnymi?
– Niestety nie, niemiałam tej
przyjemności. Ale czekam na
propozycje. W każdej chwili
jestem gotowa stanąć z osoba niepełnosprawną na scenie
i zaśpiewać. I tutaj pozwolę
sobie pogratulować waszemu
czasopismu za to, że istniejecie. Gdy dostałam tydzień
przed tym wywiadem dwa
egzemplarze „Filantropa”, to
usiadłam i od strony do strony,
od słowa do słowa czytałam i
nie mogłam uwierzyć. Byłam
wzruszona, że takie czasopismo istnieje! Są w nim bardzo
ładne artykuły, wywiady oraz
piękne i skłaniające do przemyśleń opowiadania, wiersze
– i to autorstwa właśnie nie-

Halina Kunicka i autor wywiadu.
pełnosprawnych. Jestem pełna
podziwu i gratuluję!
– Na scenie występuje Pani
od wielu lat, na Pani koncerty przychodzą pokolenia osób
starszych, które pamiętają Panią chyba najdłużej. Ale nie
brakuje młodzieży. Gdy wykonuje Pani swoje największe przeboje, gdy publiczność
tańczy i śpiewa razem z Panią,

nie ma Pani poczucia, że łączy
Pani ludzi?
– Tak, ludzie bawią się, tańczą
i śpiewają razem ze mną. Są to
bardzo miłe, ciepłe i wzruszające chwile. Moi fani są ze mną
wciąż, nie odchodzą, kochają
mnie za to, że wciąż śpiewam,
że wciąż występuje na scenie i
że jestem. Na przykład dzisiaj,
gdy w strugach deszczu śpiewa-

łam na pożegnaniu lata w Poznaniu, to publiczność była pod
sceną, nie odeszła. Ludzie stali
pod parasolami, bawili się i śpiewali. W swoim repertuarze mam
popularne przeboje, a także piosenki harcerskie czy ze słynnych
kabaretów. Śpiewam też piosenki Hanki Ordonówny.
– Jak powstała piosenka „Orkiestry dęte”?
– Jej autorem jest Jan Tadeusz Stanisławski. Przyszedł do
mnie z gotowymi słowami i powiedział, bym spróbowała zaśpiewać. Nie sądziłam wtedy, że
zrobi ona tak wielką furorę. Że
ludzie mnie za nią pokochają. Że
stanie się przebojem. Nie wiem,
jak to się stało, że śpiewam ją do
dziś.
– Jakie są Pani najnowsze
plany?
– Przede wszystkim koncerty,
które dają mi radość. Ale zdradzę, że zbieram materiał na
nową płytę, która, myślę, będzie
miłą niespodzianką dla moich
fanów.
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Niepełnosprawny
w NFZ
C

to „umarł w butach”. Do windy
się nie zmieści.

Postanowiłam sprawdzić, ile
jest w tym prawdy. Miałam do
zrealizowania wniosek na zaopatrzenie medyczne. Wybrałam się w tej sprawie do NFZ na
poznańskich Piekarach. Byłam
pełna optymizmu, bo budynek
przechodził przecież niedawno
gruntowny remont. Wiedziałam,
że pokój, w którym potwierdza
się realizację zamówień na zaopatrzenie medyczne, jest na
szóstym piętrze, ale są windy,
więc problem wysokich schodów odpada. Przygotowywałam
się na spotkanie z urzędnikami
NFZ-tu i na to, że będę musiała
odstać, a właściwie odsiedzieć
swoje na wózku.
Tak myślałam do chwili, kiedy

FOT. MARCIN BAJEROWICZ

hyba wszyscy niepełnosprawni mieli kontakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Nie zawsze był to miły kontakt.
Wielu ponosiły nerwy na niezrozumiałe przepisy, trudności
w uzyskaniu rzetelnej informacji od urzędników pracujących
w tej instytucji. Do naszej redakcji nieraz dochodziły skargi
na NFZ.

Toalety w NFZ na Piekarach
na półpiętrach – niedostępne
dla niepełnosprawnych.
znalazłam się w budynku. Windy są, nawet dwie, ale tak małe,
że wózkiem z osobą towarzyszącą wjechać trudno. Jeśli jednak traﬁ się „samodzielny” niepełnosprawny na inwalidzkim
elektrycznym wózku – skuterze,

Problem jest też, gdy taki niepełnosprawny zechciałby skorzystać z toalety. Te oczywiście
są, ale nieprzystosowane dla
niepełnosprawnych i, o zgrozo,
na półpiętrze, gdzie winda się
nie zatrzymuje. Osoby z niepełnosprawnością wzroku też ułatwień w wieżowcu na Piekarach
nie znajdą.
Tyle mówi się o likwidowaniu barier, ale te istnieją nawet
w instytucji, gdzie, wydawałoby
się, być ich nie powinno. Dobrze chociaż, że w drugiej poznańskiej siedzibie NFZ, przy ul.
Grunwaldzkiej, wszystko można
załatwić na parterze, a na Piekarach podobno zawsze zejdzie do
nas z szóstego piętra pracownik
i z uśmiechem pomoże nam załatwić sprawę... Zawsze można
też skorzystać z usług poczty
polskiej i wysłać dokumenty,
oczywiście listem poleconym.
Miłej wizyty w Narodowym
Funduszu Zdrowia!

EWELINA WĘGLEWSKA

Co dalej z naszymi
dziećmi?
S

towarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży z
Mózgowym
Porażeniem
Dziecięcym „Żurawinka” w
ramach przedsięwzięć Tygodnia Organizacji Pozarządowych zorganizowało debatę
„Losy osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji w
Poznaniu po śmierci ich opiekunów”. Celem było ukazanie specyﬁki funkcjonowania
osób z głęboką niepełnosprawnością oraz alternatyw
na drodze wspomagania ich
codziennego życia po śmierci
najbliższych.
Na spotkanie w siedzibie
stowarzyszenia przy ulicy Żu-

rawinowej w Poznaniu w środę 8 września przybyli m.in:
Marek Lasota z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie,
Alicja Szcześniak z Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania, Anita
Wachowiak – Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
w Kórniku, Lech Lorenc – członek stowarzyszenia oraz rodzice osób z niepełnosprawnościami.
Przedstawiono rzeczywistą
sytuację osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji po
śmierci opiekunów, opracowaną przez zespół roboczy
stowarzyszenia. Wskazane zo-

stały dwie zasadnicze kwestie:
specyﬁka opieki nad osobą niezdolną do samodzielnego zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz
sytuacja zdrowotna opiekuna,
powstała na skutek pogarszającego się stanu zdrowia w
wyniku wieloletniej opieki nad
bardzo niesprawnym dzieckiem i upływających lat życia.
Zespół podjął się opracowania katalogu potrzeb i oczekiwań co do rodzaju i zakresu
wsparcia ze strony sektora pomocy społecznej. Planowane
są kolejne spotkania.

KAROLINA KASPRZAK

Zwolnienia z podatków
i opłat dla prowadzących
zakłady pracy chronionej
Kolejne zaproponowane rozwiązanie uchyla zwolnienia
z podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego i podatku od
czynności
cywilnoprawnych
oraz zwolnienie z opłat o charakterze
publicznoprawnym
dla prowadzących zakłady
pracy chronionej. Zostałoby
utrzymane zwolnienie z odprowadzania zaliczek na podatek
dochodowy od osób ﬁzycznych,
ale w ograniczonym zakresie –
bowiem na zakładowy fundusz
rehabilitacji traﬁałoby już jedynie 50 procent środków pochodzących ze zwolnienia, a nie
jak jest obecnie – 90 procent.
Połowa zwolnienia z zaliczek
na PIT miałaby być odprowadzana na PFRON.
Zakładowy fundusz
rehabilitacji
osób niepełnosprawnych
Autorzy projektu postanowili
doprecyzować, że prowadzący
zakłady pracy chronionej ma
obowiązek prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu
i wydatkowania środków tego
funduszu wyłącznie z rachunku
bankowego środków tego funduszu, z tym zastrzeżeniem, że
środki zakładowego funduszu
rehabilitacji mogą być wpłacane z rachunku bankowego
środków tego funduszu, do
kasy zakładowego funduszu
rehabilitacji w celu ich wypłaty osobom niepełnosprawnym
oraz osobom uprawnionym do
pomocy indywidualnej ze środków tego funduszu. Ponadto
zamierza się wprowadzić zapis,
iż środki zakładowego funduszu
rehabilitacji nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej oraz nie mogą być obciążane w jakikolwiek sposób,
z zastrzeżeniem ust. 4a. Na
równi z niezgodnym z ust. 4a
przeznaczeniem środków funduszu rehabilitacji traktuje się
nieutworzenie funduszu rehabilitacji, nieprowadzenie ewidencji środków funduszu rehabilitacji lub nieprowadzenie
rachunku bankowego środków
tego funduszu, z tym że kwota
wpłaty, o której mowa w ust.
4a pkt 2, jest równa 30 procent
kwoty środków funduszu rehabilitacji ustalonej na podstawie
ust. 1-3.
Zwrot kosztów adaptacji
i wyposażenia stanowisk
pracy osób
niepełnosprawnych
Warunkiem zwrotu kosztów
adaptacji stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej ma
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Zmiany w ustawie
o rehabilitacji osób
niepełnosprawnych
(DOKOŃCZENIE Z POPRZEDNIEGO NUMERU)
być uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy,
wydanej na wniosek Starosty,
odpowiednio o adaptacji lub o
spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na
stanowisku pracy lub w miejscu pracy pracownika niepełnosprawnego, a nie jak obecnie
o przystosowanym stanowisku
pracy. Podobnie w przypadku
ubiegania się o zwrot kosztów
wyposażenia stanowiska pracy
– konieczne będzie uzyskanie
pozytywnej opinii PIP odpowiednio o przystosowaniu lub
o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
na wyposażanym stanowisku
pracy.
Niepełnosprawni
przedsiębiorcy
Zmiany mają dotknąć także
niepełnosprawnych przedsiębiorców, gdyż proponowane
jest uzależnienie wysokości
refundacji składek na ubezpieczenia społeczne od stopnia
niepełnosprawności. Wejdą one
w życie po upływie 6 miesięcy
od dnia ogłoszenia ustawy.
Refundacja, przysługiwałaby
w wysokości:
1) 100 procent kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
– w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia
niepełnosprawności,
2) 60 procent kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
– w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
3) 30 procent kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
– w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Ponadto planuje się, aby
osoba niepełnosprawna bezrobotna lub poszukująca pracy
nie pozostająca w zatrudnieniu
mogła otrzymać ze środków

Funduszu jednorazowo środki
na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze Starostą, nie więcej jednak niż do
wysokości piętnastokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia,
w przypadku jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków
publicznych na ten cel. Podobna zasada ma obowiązywać w
przypadku ubiegania się o doﬁnansowanie do wysokości 50
procent oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego
na kontynuowanie tej działalności.
Zakłady
aktywności zawodowej
Stan zatrudnienia ma zastąpić wymagany dotychczas
wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u
których stwierdzono autyzm,
upośledzenie umysłowe lub
chorobę psychiczną, w tym
osób, w stosunku do których
rada programowa zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie
zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej
w warunkach pracy chronionej. Nadal nie będzie mógł on
przekroczyć 35 procent ogółu
zatrudnionych. Stany zatrudnienia mają być ustalane w
osobach. W przypadku wydatkowania zakładowego funduszu aktywności niezgodnie z
dopuszczalnym wykorzystaniem lub w razie nieprzekazania niewykorzystanych środków zakładowego funduszu
aktywności na wyodrębniony
rachunek bankowy tego funduszu w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym uzyskano
te środki, pracodawca będzie
obowiązany do dokonania:
* zwrotu 100 procent kwoty
tych środków na zakładowy fundusz aktywności oraz

* wpłaty w wysokości 30 procent tych środków na Fundusz
w terminie do 20. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w
którym nastąpiło ujawnienie odpowiednio wydatkowania zakładowego funduszu aktywności
niezgodnego z dopuszczalnym
wykorzystaniem lub niedotrzymanie terminu do przekazania
niewykorzystanych środków zakładowego funduszu aktywności na wyodrębniony rachunek
bankowy.
Powyższa wpłata nie może
obciążać zakładowego funduszu
aktywności. W razie likwidacji
lub utraty statusu zakładu aktywności zawodowej, wykreślenia
organizatora z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, likwidacji lub upadłości organizatora
zakładu aktywności zawodowej,
środki publiczne otrzymane na
utworzenie zakładu oraz niewykorzystane według stanu na
dzień zaistnienia którejkolwiek
z tych okoliczności środki zakładowego funduszu aktywności
podlegają niezwłocznie wpłacie
do Funduszu.
Rekompensaty dla gmin
z tytułu utraconych zwolnień
wynikających ze zwolnień
podatkowych zakładów
aktywności zawodowej
Na poziomie ustawowym mają
zostać określone terminy składania przez gminy wniosków do
Funduszu o wypłatę kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień, przy czym
terminy te mają być nieprzywracalne. W sytuacji gdy gmina nie
złoży wniosku rocznego, będzie
obowiązana zwrócić Funduszowi otrzymane środki wykazane
we wniosku półrocznym, wraz
z odsetkami naliczonymi od tej
kwoty, od dnia jej otrzymania,
w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia upływu
terminu do dnia złożenia wniosku rocznego.
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Wpłaty na PFRON
W szczególności w związku
ze zwiększeniem liczby wpłat
na PFRON, zwłaszcza o charakterze restrykcyjnym, konieczne
stało się dokonanie zmian w
art. 49 ust. 1 ustawy i ich enumeratywne wymienienie w celu
wskazania stosowania do nich
przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa.
Umarzanie należności
cywilnoprawnych PFRON
Projekt przewiduje możliwość umarzania na wniosek
dłużnika pieniężnych należności cywilnoprawnych przez
PFRON, marszałka województwa lub starostę w przypadkach uzasadnionych ważnym
interesem dłużnika lub interesem publicznym, względami
gospodarczymi lub społecznymi, bądź innymi przyczynami
zasługującymi na uwzględnienie, w szczególności całkowitej
nieściągalności należności w
rozumieniu art. 49 ust. 5a ustawy o rehabilitacji. Umorzenia
w drodze decyzji ma dokonywać organ administracji będący stroną umowy lub Prezes
Zarządu PFRON, gdy stroną
umowy jest Fundusz. Możliwe
będzie także rozkładanie tych
należności na raty i odraczanie
terminu ich płatności. Wprowadzono także przepis stanowiący o 10-letnim terminie
przedawnienia roszczeń.
Elektroniczny sposób
przedstawiania informacji
o zwolnieniu z wpłat
na PFRON
Pracodawcy mają składać
miesięczne i roczne informacje,
o korzystaniu ze zwolnienia z
wpłat na PFRON, poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.
Zadania samorządu
województwa
Według projektu ma zostać
uchylony martwy przepis art. 35
ust. pkt 4, zgodnie z którym do
zadań samorządu województwa realizowanych w ramach
ustawy należy udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej,
zgodnie z art. 32a ustawy.
Pozostawienie osobowości
prawnej PFRON
Założeniem jest także pozostawienie osobowości prawnej
PFRON, co było związane z koniecznością dokonania odpowiednich zmian w ustawie z
dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o
ﬁnansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz.1241 i Nr 219, poz.
1706).

OPRACOWANIE
A.W.
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Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA
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Fraszki

POWÓD

PRACA
USZLACHETNIA

Pchają się do władzy,
Bo w tej działalności
Im wyżej, tym mniej
Odpowiedzialności.

Z mrówki i pszczoły
Bierz przykład, człowieku.
Tak nam wmawiają
Trutnie od wieków.

RÓŻNICA

DO DOBROBYTU

To, co na dole
Przestępstwem bywa,
Na górze zwykle
Omyłką się nazywa.

Z CHOMĄTEM
Ci, co lepiej wiedzą,
Zmieniali się kilka razy.
Ale wszyscy twierdzili,
Że z chomątem mi do
twarzy.

TROSKLIWOŚĆ
Jest pomysł, by powrócić
Do piaszczystych dróg,
By biedacy, chodząc boso,
Nie ranili nóg.

PYTANIE
Do dobrobytu
Różne drogi wiodą:
Ci wygodnie dojechali,
Inni dojść nie mogą.

Ponoć wejście do Unii
Podniesieniu stopy
sprzyja.
Chciałbym się dowiedzieć:
Ta stopa – to czyja?

DZIAŁACZ

ZACHOWAĆ UMIAR

Zawsze broni idei,
Gotów za nią dać szyję.
– Taki patriota?
– Nie, on z tego żyje.

W polityce jak w pokerze
Trzeba umiar zachować:
Nie można bezkarnie
Be przerwy blefować.

GRZEBUŁA
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

WISIELEC
Bezboleśnie rozszedł
Mu się strach po kościach,
Bo go zawiesili
Jedynie w czynnościach

Chciał kogut pogrzebać,
Lecz kura domowa
Mu się wymigała…
Bolała ją głowa.

OCZY-TANY
Kilkaset już książek
Ma w domu na półach,
Lecz oczy mu tańczą
Tylko po tytułach.

Fraszki
NIEPOPRAWNOŚĆ

BLEFOWANIE

Nie szukaj prawdy,
Gdzie obłuda zawdy.

Lepiej w grze miłosnej
Nie udawaj asa,
Jeśli słabą kartę
Masz poniżej pasa.

KAWALERKA
Kawał za kawałem
Walił ciekawie
Kawalarz kawalerom
W kawiarni przy kawie.

TĘŻYZNA

NUMERANTKA

Chłop potęgą
Jest i basta.
Baba też, gdy
Przydupiasta.

Po każdym numerze
Sto od antka bierze.

NAGROBEK POETY

ZGRZYT
Brzęk
Szczęk.

Bujał w obłokach
Gdzieś tam wysoko.
Spadł… i się zarył
Tutaj głęboko.
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Orient Expressem
nie pojadymy, wej!
N

ie domy nic powiedzieć na
ubezpieczalniom, czyli, jak
pozywajom, Fundusz dla Zdrowych. Dwie nasze sunsiodki,
Fedorowo i Trodynkowo, pojachały do senatorium. Ta pirwszo do Buska-Zdroju, a drugo
do Nałęczowa.
Zajmnimy się tom pirwszom.
Tyn cały cetelek skierowania
miała do senatorium „Włókniorz”
i dali jeij pokój jeszczyk zes jednym kobickiym zes Krakowa.
Zaś likorz zapisoł kompiele wew
wodzie, co jachała zgnitymi jojkami. Miało to jednako wzmocnić kości i działać romantycznie. Rzykomo nawet stare śrupy
(stare dziady) obglundały sie zaś
za młodymi kobickami. Wiara
chowała obrunczki po śtyrych
kąpielach, a istni sie odmłodzali jak diaski. Zaś wysłali kobicka do działu mechanoterapii, a
tam odmłodzali od dziesiunciu
do dwudziestu lot. Nasamprzód
dali do wyboru różniste zabiegi,
a każdyn kole stupiyndziesiunciu złotych.
Fedorowo pomyślała, że dopiyro Trodnkowyj bydzie limo
(zazdrość). Winc lajsła sobie
(zafundowała) masaż poznokciów, co miała jak jakie szpadle. Zaś jeij dopisali kompiel
piwnom, gdzie fula loli zes wymborka do wanny. Wyliczmy
ino daliyj. Kompiel solno-algowom (tak pozywajom paskudne
glony), soczystom uczte żurawinowom, co wpływo na nyry i
uryne. Do tego krzesełko „hula”,
jazde „konnom” na soli, wanne
„Ocean de luxe”, „Piyknom kalafe” czyli zabiegi u „Róży”. Za

równom stówe dla emenrytów
była jazda na ejzlu (ośle). Zaś
zes masażem tyż były jaja, bo
fundusz płaci od decymetrów,
styndy ze wzglyndu duże faferﬂoki (piersi) masowali ino
jednom. Zaś tyż agitowali i
Fedorowo kupiła takie zabiegi: „aksamitno skóra”, „półżyty Afrodyty” (jędrne pośladki),
„wodospad dla skóry”, „zabieg
przeciwzmarszczkowy”.
Jak zapłaciła wew kasie
trzy tysiunce, zostały onej ino
pacoki (drobne pieniądze).
Styndy nie wziyna rzykomo
najlepszygo zabiegu „Orient
Express”. Dlatego nie pojadzie
Fedorowo zes Orient Ekszpresym. Za to Fundusz dla emenrytów proponuje 50 procent
zniżki na „Bumelcug”. Ale nie
było już zadość ecie-pecie
(pieniędzy), winc kliknyła na
komórke do ślubnygó, żeby
jom zawies do dómu trampkiym (trabantem).
Jest u nos taki wiyrszyk na
Cierpiyngach, jak sie jako istno
pindruje, to inne majom radoche
i tak godajom:
Roki, koki,
brzuch wysoki,
skutek taki,
cyc jak ﬂaki!
Jak by jaki którny abo którno
jachali do senatorium, niech
przeczytajom tom karte informacyjnom.
Zaś Wom opisze o Trodynkowyj zes Nałęczowa.

WOSZ BOLECHNEK
ZES CIERPIENGI HILLS

Aforyzmy
 Nawet bezzębni gryzą się
z własnymi myślami.
 Nie otrzymuje się odszkodowania za złudzenia,
z których nas okradziono.
 I znów odkryliśmy w sobie
nowe pokłady niewiary w
siebie.
 Przeszedł z jednej klasy
społecznej do drugiej jako
eksternista.
 Nawet największy myśliciel
w towarzystwie pięknej kobiety staje się bezmyślny.

 Rzadko się zdarza, że miłość umiera razem
z człowiekiem.
 Wyszedł z siebie i już nie
wrócił – został u niej.
 Kobiety, na które nie
zwracamy uwagi, zwracają
uwagę nam.
 Nawet głucha kobieta słyszy
komplementy.

TADEUSZ MARYNIAK
WARSZAWA
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Trzeba być
członkiem
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ
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rbański i Trzaskalski usuwali tego dnia awarię zasilarki w wydziale przędzalni.
Był tu zespół maszyn, które
przygotowywały bawełnę do
przędzenia. Były to maszyny
produkcji angielskiej, przedwojenne i przestarzałe. Wymieniali łożyska ślizgowe na
wałku napędowym maszyny.
Urbański wkładał wałek z
jednej strony, a Trzaskalski
miał odebrać drugi jego koniec
z drugiej strony, przy przejściu
do biura rachuby i sekretariatu
Komitetu Zakładowego PZPR.
Urbański wsunął wałek w łożysko i czekał, aż Trzaskalski odbierze i wsunie w otwór łożyska
ze swojej strony. Aby wykonać
tę czynność, musieli leżeć na
posadzce na plecach.
Upłynęło kilka minut, a Trzaskalski ciągle nie odbierał wałka.
– Janek, śpisz?! – zaniepokoił
się Urbański. – Weź w końcu, bo
mi ręce mdleją.
Odpowiedziała mu cisza. Odczekał jeszcze kilka minut.
– No nie, muszę zobaczyć, co
się tam dzieje – zdecydował.
Zostawił wałek i przeszedł na
drugą stronę. Trzskalskiego nie
było. Na posadzce zobaczył kilka kropel krwi.
– Co się stało pajacowi?! –
szepnął z niepokojem. – Może
się skaleczył i poszedł do warsztatu?
Ruszył z nadzieją, że go tam
zastanie. I nie pomylił się. Trzaskalski siedział na środku na
taborecie, a mistrz Rudka bandażował mu głowę. Było kilka
dziwnie rozbawionych ślusarzy.
– Co ci się stało? – zapytał z
niepokojem Urbański.
– Aaa, nic takiego, głowę sobie rozwaliłem – bąknął niechętnie Urbański.
– Panie Janku – włączył się z
dziwnym uśmiechem Rudka –

zachciało się panu zobaczyć,
jakie majtki nosi towarzyszka
pierwszy sekretarz.
– Co takiego? Janek, to prawda?! – Urbański zwietrzył wesołą sensację.
– Prawda – przyznał z westchnieniem Trzaskalski. – Widziałem, że idzie, chciałem poprawić podgląd, uniosłem się,
gdy akurat była przy mnie, aby
znaleźć się jak najbliżej. Już
prawie widziałem, gdy nagle
poczułem straszliwy ból w plecach, poderwałem się i wyrżnąłem głupim łbem w koło pasowe. Ona poszła, nawet na mnie
nie spojrzała, a ja poszedłem do
warsztatu. Czy ja kiedyś będę
mądrzejszy i przestanę myśleć
ciągle o d.?
Huknął wesoły śmiech kolegów.
– Panie Janku – odezwał się
Rudka – pan przecież nie należy
do partii. To dlaczego interesują pana majtki towarzyszki sekretarz? Przecież mógłby ktoś
posądzić pana o wrogość klasową.
– Co się martwicie, Janek zapisze się w historii jako przeciwnik ustroju – odezwał się ktoś.
Sławek Świderski, największy
żartowniś w brygadzie, objął go i
szepnął tak, aby inni słyszeli:
– Do damskich majtek pasuje
tylko odpowiedni członek, a ty
nawet członkiem nie jesteś…
Tym razem nawet Rudka aż
przykucnął ze śmiechu.
To był właściwie drugi taki
wesoły przypadek Trzaskalskiego. Znany był z tego, że nawet
uśmiech kobiety wprawiał go
w rodzaj zapomnienia. Kilka tygodni wcześniej, jadąc do pracy
rowerem z Ksawerowa, gdzie
mieszkał, tak się zapatrzył na
migające kolana kobiety jadącej
z naprzeciwka również rowerem, że najechał na stojący przy
chodniku milicyjny radiowóz.
Milicjanci byli tak zaskoczeni,
że nawet go nie zatrzymali.
A towarzyszka sekretarz od
tego wydarzenia już nie chodziła tym przejściem. Koledzy
Trzaskalskiego twierdzili, że
ktoś musiał jej o tym donieść.
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W „Muzie”
o reklamie
W

P

ana doktora Józefa Tietza
poznałem w poradni zdrowia psychicznego w Łodzi
przy ulicy Wilczej. Był kierownikiem tej placówki i pracował w niej jako psychiatra.
Już po pierwszej wizycie wiedziałem, że szukałem takiego
właśnie człowieka jak On.
Może zabrzmi to niemądrze,
ale wierzę, że byłem przez Niego wybrany, bo tylko ja zwracałem się do Niego „Wujku”. W
poradni na Wilczej spotykałem
się z Nim co miesiąc i trwało to
prawie dwa lata.
Wszystko jednak kiedyś się
kończy. Wujek pozostał do końca swoich dni lekarzem ludzkich dusz. Tyle tylko, że nasze
terapeutyczne spotkania odbywały się teraz w poradni przy
ulicy Sieradzkiej. Niestety, tutaj
właśnie okrutny los nie pozwolił nam zbyt długo cieszyć
się sobą. Wujek bowiem zachorował na raka płuc i po kilku miesiącach zmarł. Wszyscy
Jego pacjenci, którzy znali datę
pogrzebu, uczestniczyli w Jego
ostatniej drodze. Ja tej daty nie
znałem. Lecz gdy tylko dowiedziałem się o śmierci Wujka, w
pełni zdałem sobie sprawę, jak
gorąco Go kochałem.
Zdjęcie, które Go przedstawia, wykonałem telefonem
komórkowym. Wiem, że jest
bardzo złej jakości. Ale jest to
jedyne Jego zdjęcie, jakie posiadam.

RADOSŁAW JABŁOŃSKI
ŁÓDŹ
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września mieszkańcy Poznania i okolic mogli wykonać nieodpłatnie badania
lekarskie na festynie Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w
Poznaniu „Wrześniowe spotkania ze zdrowiem”.

łecznych z całego świata mieli
możliwość wzięcia udziału w
panelu dyskusyjnym „Social
friendly – reklama społeczna w
różnych perspektywach”.
Spotkanie poprowadzili: Joanna Piotrowiak – Dyrektor
Centrum Innowacji Społecznej
SIC! i Marcin Halicki – Kierownik
Ośrodka Informacji Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych. Głos zabrali: Justyna Suchecka – dziennikarz Gazety Wyborczej, Joanna
Kozera ze Stowarzyszenia „Rozwój w Biały Dzień” oraz Krystyna
Skommer z Fundacji „All For Planet”. Przegląd Reklamy Społecznej w Poznaniu został wpisany w
szereg inicjatyw realizowanych
w ramach Tygodnia Organizacji
Pozarządowych.

Tegoroczna edycja tej imprezy
była poświęcona głównie problematyce neurologicznej, jednak
jak zwykle kobiety po 50. roku
życia mogły zrobić bezpłatne
badania cytologiczne i mammograﬁczne, a mężczyźni zbadać
prostatę. Szpital zaoferował też
wykrywanie wad wzroku. Grała Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Vivat z Sierakowa. Korzystano
z porad dietetyków, dermatologów i rehabilitantów. Apteka
Wielkopolska miała tego dnia
wiele promocji i niespodzianek.
Dla najmłodszych była polana
gier i zabaw z dmuchanym zamkiem oraz zjeżdżalnią.

KAROLINA KASPRZAK

ROBERT STĘPIŃSKI

Życie Zbigniewa
Z

bigniew Hałat z Kórnika (na
zdjęciu) w wieku 27 lat stał
się nieopełnosprawny z powodu schorzenia nogi. Musiał pogodzić się z tym, że jako inwalida nie będzie mógł pracować.
Po ukończonej przed chorobą
szkole zawodowej wykonywał
zawód ogrodnika w zieleni
miejskiej w Poznaniu.
Na szczęście ma zainteresowania, które pozwalają mu
nie nudzić się i żyć wśród ludzi
mimo niesprawności. Oczywiście, może realizować je w miarę stanu zdrowia. Porusza się o
kulach .
Pięć lat temu chodził na zajęcia prowadzone w Szkole Tańca
JAWOR w Poznaniu przy ulicy
Dożynkowej. Uczył się wtedy
tańców latynoamerykańskich,
stadardowych i disco.
Obecnie jeździ rowerm, gra
w ping-ponga. Lubi sport. Jego
hobby to kolekcjonowanie proporczyków i odznak.
Koleżanka Zbigniewa Monika
zachęciła go, by został członkiem Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym
Intelektualnie i Ruchowo „Klaudynka”. Należy do niego od roku.
Ze wzruszeniem opowiada, jak

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Był
lekarzem
dusz

ielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych (WIFOON) we
współpracy z Centrum Innowacji Społecznej SIC! oraz Kinem
„Muza” zorganizowało 6 września Przegląd Reklamy Społecznej. Zaprezentowano najlepsze
polskie i zagraniczne reklamy
społeczne, które ukazują działania organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących kampanie społeczne.
Na przegląd w „Muzie” przybyła liczna grupa zainteresowanych. Spotkanie w istotny
sposób przybliżyło zagadnienie
i rolę reklamy społecznej jako
środka docierającego z ważnym przekazem do szerokiej
grupy odbiorców. Uczestnicy po
obejrzeniu kilkunastu spotów
reklamowych z kampanii spo-

Spotkanie
ze zdrowiem

go tu serdecznie przyjęto. Nie
spodziewał się tego. Tu czuje, że
coś dostaje coś bardzo ważnego od innych. Gdyby nie udział
w różnych imprezach, musiałby
siedzieć w domu. Mieszka z rodzicami w Kórniku od urodzenia
w 1968 roku.
Brał udział z innymi podopiecznymi Stowarzyszenia w
VI Festiwalu „Przez tolerancję do
integracji” 11 września, w Amﬁteatrze w Zaniemyślu. Startował
w konkurencjach sportowych.

Szczególnie spodobał mu się
turniej integracyjnej gry boccii,
za udział otrzymał pamiątkową
maskotkę. Prowadziła turniej
Anna Kurzawska – studentka
prawa i historii na UAM w Poznaniu. W 1997 roku była w
ekipie polskiej, która w Mistrzostwach Świata w Malmö zajęła
IV miejsce.
Zbigniew utrzymuje się ze
skromnej renty. Wsparcia udziela mu prezes Zarządu MiejskoGminnego Polskiego Komiteteu
Pomocy Społecznej w Kórniku
Bogdan Wesołek. Pomaga mu
też Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku i burmistrz Jerzy
Lechnerowski.
Rehabilitacja Zbigniewa trwa
cały czas. Niedawno w dniach
od 19 sierpnia do 9 września
przebywał na zabiegach w szpitalu Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu.
Po turnieju boccii w Zaniemyślu na twarzy Zbigniewa pojawił
się uśmiech. Jest on swoistą nagrodą dla tych, którzy organizują
imprezy w „Klaudynce” i innych
organizacjach, służąc osobom
potrzebującym wsparcia.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Na przełomie tysiącleci
Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

OGNISKO W LESIE
Bartek czuł, jak wdziera się
weń i opanowuje nie znana dotąd siła, a do oczu cisną się nieproszone łzy. Tyle przecież razy
śpiewał ten narodowy hymn,
ale to już nie było to samo. Zrozumiał, że dotąd robił to mechanicznie, z obowiązku.
Teraz słowa rozpalały w nim
płomień, który rozpływał się
ciepłem we krwi płynącej strumykami żył. W oczach kolegów
kwitła odwaga i radość. Nawet
ci uważani za słabeuszy nie
ustępowali w niczym pozostałym.
Tylko kapitan wydawał się
być smutny. Śpiewał jak wszyscy, wodząc po rozentuzjazmowanych szeregach, jakby chciał
coś z nich wyczytać, przewidzieć. W pewnej chwili opuścił
głowę ku piersi, odwrócił się i
poszedł w głąb lasu.
– On płacze – powiedział Kłosiewicz, który miał bystre oczy
na wszystko.
– Nie – zaprzeczył Rysiek Sabik, syn kierownika szkoły. – On,
kawaler Krzyża Virtuti Militari?
– Coś mu się może przypomniało – dorzucił Nagiel, chłopak o mocnych rekach, który
pomagał ojcu w kowalskiej
kuźni.
Harcerze przestali śpiewać.
Część z nich wpatrzona była w
tę stronę lasu, w której zniknął
ich opiekun.
– Co innego płakać ze strachu
lub bólu, a co innego jak człowieka coś… no, weźmie – podsumował całą sprawę Romek.
– Mój ojciec też był na wojnie
kilka lat, ale za każdym razem,
jak mama przyniesie z kiosku
nowe odcinki „Wyklętej córki” i
czyta nam wszystkim na głos,
to on płacze jak mops.
– Nie pora teraz na pogaduszki – przerwał dysputę Heniek. – Ty Romek przygotujesz
listę ochotników ze wszystkimi danymi. Zabawa w Indian i
kowbojów się skończyła.
– Tak jest! – Romek po wojskowemu wyprężył się na
baczność. Wiadomo było, że z
Heniem nie ma żartów, kiedy
chodzi o konkrety.
– I od tej pory przechodzimy

na styl wojskowy. Kto się wychyli albo rozmaże, do mamusi
pod pierzynę. Musimy pokazać
kapitanowi, że Polska może na
nas liczyć.
– A my? My też chcemy… –
Wandzia, bardzo równa dziewczyna, nie bardzo wiedziała, jak
ma zapowiedzieć swoje zgłoszenie. Pozostałe dziewczęta
również zgłosiły swoje kandydatury, które chłopcy przyjęli
raczej bez entuzjazmu.
– Od kiedy to baby idą walczyć? – pierwszy odezwał się
Sabik.
– Zaraz się rozbeczą, nie trzeba frontu – dorzucił Romek.
– Ale się znalazł bohater – odgryzła się Wandzia. – Ciekawe,
kto pierwszy z nas się rozklei.
Może ci przypomnieć, jak…
– Spokój! I żebym więcej
takich rozmówek nie słyszał.
Trzeba będzie zrobić drugą listę
dla harcerek. Przyjęte pójdą do
służb pomocniczych. Naturalnie
te, które mają „Młodzika”. Być
może niedługo przyjdzie wam
opatrywać prawdziwe rany.
Dlatego się zastanówcie, nim
podejmiecie decyzje. A teraz,
na pożegnanie z kapitanem – w
dwuszeregu zbiórka!
Heniek mocnym i czystym
głosem wydawał rozkazy i komendy. Stąd i chętnie się je
wykonywało. Bartek i Felek byli
najniżsi w zastępie i często walczyli ze sobą o to, aby nie być
tym ostatnim, jeżeli stan zastępu był nieparzysty. Ale tym razem obaj stali w ostatniej parze,
z tym, że Bartek był w przodzie.
Gdy kapitan powrócił, zastępowy zameldował zastęp
gotowy do pożegnania. Oﬁcer
po przyjściu z lasu był już wyraźnie weselszy. Gdy Heniek dał
spocznij, stanął przed frontem
chłopców i dziewcząt. Mówił
spokojnie i miękko, wprost tkliwie.
– Tak, kochani, nie kryję…
Rozmazałem się jak szczeniak.
Bo patrzyłem na wasze młodziutkie twarze i stały mi przed
oczyma postacie innych, tych
sprzed dwudziestu lat. Też byli
młodzi, też pełni entuzjazmu,
patriotyzmu, może jeszcze
większego, bo przecież nie tylko oni nie mieli wolnej ojczyzny,
ale także ich ojcowie i dziadkowie. I wielu z nich padło, niektórzy w pierwszej bitwie, którą
toczyliśmy, jeszcze nie bardzo
wiedząc, czy to rzeczywiście
za Polskę, czy aby nie za kraj
zaborczy. Dlatego wam to mó-

wię, byście zbyt pochopnie nie
zgłaszali się na ochotnika, zbyt
pochopnie nie tracili życia, choć
tym razem wiemy, że o Polskę
chodzi.
Kapitan wyprężył się na karym koniu, nerwowo przebierającym nogami.
– Czuwaj!
– Czuj, czuj, czuwaj! – odpowiedział mu zastęp „Wilków”
jednym mocnym okrzykiem pożegnania.
Kiedy sylwetki kawalerzystów pojawiły się przed czarną ścianą lasu, poleciała w ich
kierunku umiłowana pieśń odjeżdżającego na front kapitana.
Bartek przy refrenie zmuszony
był przygryzać dolną wargę,
żeby się nie rozpłakać. Ale by
się Romek z niego śmiał, gdyby
zauważył. Ale gdy spojrzał na
stojącego obok kolegę, zobaczył, jak z oczu leja mu się ciurkiem łzy. Wtedy i on popuścił
wodze wzruszeniu.
I nasze młode lata
Popłyną szybko w dal.
A w serce pozostanie
Tęsknota, smutek, żal.
Romek i Bartek uścisnęli sobie
ręce. Całe wojownicze towarzystwo rozbeczało się na dobre.
Nawet sam Heniek nie próbował
niczego zmienić, chociaż sam
nie uronił ani jednej łzy. Bartek pomyślał sobie, a był nawet
przekonany, że teraz ten kapitan
płacze. Są chwile, w których się
daruje takie rozluźnienie. To nawet przynosi ulgę.
Zrobiło się cicho. Tylko trzask
dopalających się gałęzi zdawał
się zapowiadać obecnym nową,
wielką niewiadomą ich życia.
Nawet ogromny, milczący, liściasty las, chociaż trwał w ciemnym bezruchu, także mówił do
dziewcząt i chłopców szelestem
swych liści i zadumą wiekowych
pni. Jakby chciał im przekazać,
że niebawem jego korzenie pić
będą zamiast deszczowej wody,
krew zabijanych ludzi, mordowanych w okrutny sposób dzieci. Że nawet najmniejsze, którym
nie było wolno żyć, będą szukać
w tym lesie schronienia przed
złymi ludźmi.
Ale nikt z zastępu hoszczańskich „Wilków” nie domyślił się,
co prorokuje wielki, wołyński
las.
Kapitan przerwał na chwilę,
przeszedł się wzdłuż szeregu,
poprawił to pas, to guzik, zaciągnął choć komu chustę, wypro-

stował lilijkę na czapce. Potem
znowu wrócił na środek.
– Muszę wracać do koszar.
Jutro z moim batalionem wyruszam w kierunku zachodniej
granicy. Jest powszechna mobilizacja. Możemy się już nigdy
nie zobaczyć. No, no… – pogroził dziewczynkom, bo niektóre
zaczęły się rozklejać. – Jesteśmy,
jak powiedział nasz wódz, silni,
zwarci, gotowi. Ale wy tu na tyłach też jesteście potrzebni.
– Ale my też chcemy na front!
– nie wytrzymał któryś z chłopców.
– Na tyłach powinny być
dziewczęta! – pomógł mu inny.
– Wiem, chłopcy, jacy jesteście.
Sam kiedyś taki byłem. W gorącej wodzie kąpany. Nie myślcie,
że na tyłach będzie spokojnie. Z
tego, co wiemy, wróg ma potężne
lotnictwo. Zanim Francja i Anglia
przejdą do ofensywy, wiele wody
upłynie. A co do dziewcząt? Będziecie bardzo potrzebne, nawet
nie wiecie, jak bardzo, jeśli ta
wojna jednak wybuchnie. Dlatego już dzisiaj musicie się uczyć
hartu, widoku krwi. Pamiętam
takie, które z początku mdlały
na widok drobnych zranień, a
potem musiały się oswoić z widokami stokroć… Ale nie uprzedzajmy faktów. Wolałbym, abyście nie musieli za ileś tam lat,
przy podobnym ognisku, opowiadać swoje wojenne dzieje.
Ale jeśli już będziecie musieli, to
pamiętajcie, że jesteście harcerzami i że Polska znaczy więcej
niż własne życie.
Kapitan zamilkł i dał znać
żołnierzowi, który podprowadził
konia. Niebawem obaj znaleźli
się w siodłach.
– Zostawiam was dzisiaj samych, po raz pierwszy. Druhu,
obejmujesz niezależną komendę.
– Tak jest – odpowiedział Heniek zdecydowanie.
– Wiem, że mogę na was liczyć. Na wszystkich. Jutro rano
zbieracie obóz i zameldujecie
się w szkole. Porucznik Jagoda
będzie tam na was czekał. Na
pewno przekaże polecenia, co
macie robić dalej. Dotyczy to
również ochotników. A teraz
mam do was małą, może wcale
nie harcerską prośbę. Jak będę
pod lasem, zaśpiewajcie mi na
pożegnanie. Zresztą druhny wiedzą, co bardzo lubiłem z nimi
śpiewać. Chcę ją mieć w sobie…
tam…
cdn.
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ładze Poznania po raz
drugi w tym roku zorganizowały II Poznański Dzień
Organizacji Pozarządowych.
W piękną, słoneczną sobotę
11 września na Placu Wolności w naszym mieście spotkali się przedstawiciele ponad
sześćdziesięciu organizacji
pozarządowych. Hasło spotkania brzmiało: „Dotykamy
wszystkich aspektów życia –
przyłóż do tego swoją dłoń”.
Celem przedsięwzięcia było
przybliżenie
mieszkańcom
Poznania inicjatyw realizowanych przez organizacje
pozarządowe, form pomocy i
zakresu wsparcia. Stowarzyszenia i fundacje mogły tego
dnia zaprezentować swoją
działalność na specjalnie przygotowanych stoiskach. W II
Poznańskim Dniu Organizacji
Pozarządowych wzięły udział
między innymi: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym,
Wielkopolska Rada Koordynacyjna, Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus”, Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci i Młodzieży z
Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Fundacja im. Królowej Polski Świętej Jadwigi,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin
i Przyjaciół „Zawsze Razem”,
Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Filantrop”,
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Towarzystwo Osób Niesłyszących
„Ton”, Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Przystań”
i wiele innych.
Prezentacjom towarzyszyły
występy artystyczne na scenie,
przygotowane przez przedstawicieli organizacji oraz pokazy na płycie Placu Wolności.
Była szkoła tresury psów, pokazy umiejętności psów asystujących osobie z niepełnosprawnością, integracyjna gra
sportowa boccia, zawody harcerskie dla dzieci, konkurencje
sportowe i intelektualne oraz
warsztaty i szkolenia. Punktualnie o 17.00 mieszkańcy
Poznania uczestniczyli w happeningu integracyjnym „Przybij
Piątkę o Piątej”.
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Przybij piątkę!

Przybij piątkę!

Taki mały, a taki atrakcyjny...

Tłok przy stoisku „Zawsze Razem”.

KAROLINA KASPRZAK
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II Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych ukazał
szerokiej publiczności całe
barwne bogactwo działań i inicjatyw, podejmowanych przez
stowarzyszenia i fundacje,
działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

„Filantrop” z Wielkopolskim
Związkiem Inwalidów
Narządu Ruchu.

Boccia dla każdego.

