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W połowie października 
rozesłaliśmy do Czytel-

ników „Filantropa” formularze 
ankiety, w których zwrócili-
śmy się z prośbą o ocenę war-
tości merytorycznej, literac-
kiej, grafi cznej naszego pisma 
i jego znaczenia zwłaszcza 
dla integracji środowiska osób 
niepełnosprawnych z całym 
społeczeństwem. Zapropono-
waliśmy skalę ocen od bardzo 
dobrej, poprzez średnią, do 
słabej. Poprosiliśmy także o 
osobiste, głębsze refl eksje na 
temat wartości i społecznego 
znaczenia naszego pisma. 

Rezultaty przeszły nasze 
oczekiwania. Okazuje się, że 
Czytelnicy w zdecydowanej 
większości oceniają nas bardzo 
dobrze i dobrze, a dołączone do 
ankiet wypowiedzi dowodzą 
żywego kontaktu „Filantropa” z 
odbiorcami. Serdecznie dzię-
kujemy naszym Czytelnikom, 
którzy wypełnili i odesłali nie-
mal wszystkie rozesłane for-
mularze ankiet. Dziękujemy też 
za wysoce satysfakcjonujące 
„stopnie” oraz za życzliwe i po-
uczające uwagi.

W 42 ankietach (na 54 ode-
słane) jesteśmy po prostu w 
każdym punkcie „super” (nie-
zbyt to zręczne aż tak się 
chwalić, ale taki jest „ankieto-
wy fakt”). „Bardzo dobry” otrzy-
maliśmy w tych 42 ankietach 
za wartość merytoryczną, li-
teracką, grafi czną, znaczenie 
„Filantropa” dla środowiska 
osób niepełnosprawnych oraz 
znaczenie pisma dla integracji 
tych osób z całym społeczeń-
stwem. W pozostałych ankie-
tach tu i tam pojawiły się oceny 
„średnie”, zwłaszcza w wymie-
nionym tu punkcie ostatnim. 
M.in. profesor Władysław Dyk-
cik, znakomity i znany w kraju 
pedagog specjalny, uzasadnia 
taką swoją ocenę zbyt niskim 
nakładem pisma. Przyznajemy 
rację! Chcielibyśmy zwiększyć 
nakład, co pozwoliłoby zara-
zem zwiększyć znaczenie pi-
sma dla społecznej integracji 
osób niepełnosprawnych. Oby 
tylko fundusze dopisały.

Otrzymaliśmy także dwie 
anonimowe ankiety zawierają-
ce stopnie i oceny negatywne, 
za które również dziękujemy, 
bo odrobina pokory dobrze 
nam zrobi. 

Jeszcze ważniejsze od ocen 
są dla nas zawarte w 32 an-
kietach wspomniane wypo-
wiedzi i refl eksje Czytelników, 
zawierające bogactwo myśli, 
uwag i cennych dla nas wska-
zówek. Wśród nich szczególnie 
istotne są komentarze samych 

Na posiedzeniu seminaryj-
nym 9 listopada w gmachu 

Senatu RP przedstawiono zało-
żenia projektu „Strategia polity-
ki społecznej dla województwa 
wielkopolskiego do 2020 roku”, 
zawartego w imponującym sta-
rannością i logiką opracowaniu 
pod takim właśnie tytułem, z 
logo Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. Była to zara-
zem premiera tego dokumentu 
na szerokim forum społecznym. 
Strategia ma służyć przez wiele 
lat wszystkim zaangażowanym 
w rozwój kapitału społecznego 
mieszkańcom Wielkopolski, a 
także stanowi wzorzec działań 
w myśl wieloletnich, strategicz-
nych założeń dla innych regio-
nów kraju. 

Przypomnijmy, że o pracach 
nad dokumentem „Strategia po-
lityki społecznej dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego do roku 
2020”, a także o jego znaczeniu 
dla rozwoju kapitału społeczne-
go w Wielkopolsce, obszernie 
wypowiadała się w „Filantropie” 
(październik 2010) Aleksandra 
Kowalska – Dyrektor Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Poznaniu.

Otwarcia posiedzenia dokona-
li Mieczysław Augustyn – prze-
wodniczący Komisji Rodziny i 
Polityki Społecznej Senatu RP 
i Krystyna Poślednia – członek 
Zarządu Województwa Wielko-
polskiego, sprawująca nadzór 
nad projektem. O strategii po-
lityki społecznej jako systemie 
zarządzania regionem mówił 
prof. dr hab. Ryszard Cichocki z 

WIELKOPOLSKA STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ W SENACIE RP

W służbie rozwoju
kapitału ludzkiego

UAM w Poznaniu, współtwórca 
wielkopolskiego dokumentu. 
Znaczne zainteresowanie wzbu-
dziło wystąpienie Rafała Janowi-
cza – prezesa Pentor Research 
International, zatytułowane 
„Kim są Wielkopolanie? – kapitał 
społeczny Wielkopolski”. O stra-
tegii w służbie rozwoju kapitału 
społecznego regionu mówiła 
dyrektor poznańskiego ROPS – 
Aleksandra Kowalska.

A oto wypowiedź dyrektor 
Aleksandry Kowalskiej dla „Fi-
lantropa” o znaczeniu spotkania 
w Senacie: 

– Seminarium w Senacie 
stworzyło możliwość spojrzenia 

na strategię polityki społecznej 
Województwa Wielkopolskie-
go z odmiennej niż dotychczas 
perspektywy. Stało się bowiem 
bardziej widoczne, że strategia 
ta stanowi dowód otwartości 
polityki społecznej na dokonują-
ce się na naszych oczach zmia-
ny, a także dowód gotowości 
do podejmowania niezbędnych 
działań służących podniesie-
niu jakości życia mieszkańców 
Wielkopolski. Przygotowujemy 
się do jej wdrażania, myśląc o 
projektach i programach ce-
lowych, które pozwolą nam 
osiągnąć założone cele. Spo-
tkanie senackie pokazało, jaki 
jest odbiór tego dokumentu 
na zewnątrz. Mieliśmy okazję 
przekonać się, jak strategia jest 
interpretowana i oceniana. Pod-
sumowując to spotkanie: z jed-
nej strony – zyskaliśmy poczu-
cie dobrze wykonanej pracy, a z 
drugiej – zdaliśmy sobie również 
sprawę, że ciąży na nas ogrom-
ne zobowiązanie, jakie na siebie 
nałożyliśmy. Jesteśmy świado-
mi, że inne województwa będą 
się uważnie przyglądać, w jaki 
sposób tę strategię realizujemy. 
W naszym interesie jest jak naj-
lepsza realizacja tego ogromnie 
ważnego i znaczącego dla całe-
go województwa przedsięwzię-
cia. mb, awa 

Od lewej: Rafał Janowicz – prezes Pentor, prof. dr hab. Ryszard 
Cichocki, senator Mieczysław Augustyn, Krystyna Poślednia – 
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Aleksandra 

Kowalska – dyrektor ROPS w Poznaniu i Teresa Hernik – dyrektor 
biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Uczestnicy seminarium.
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DZIĘKUJEMY!
W imieniu niepełnosprawnych Czytelników i Autorów „Fi-

lantropa”, w imieniu ich rodzin i wszystkich ludzi, którym to 
pismo służy, także w imieniu osób, które wypowiedziały się 
w omawianej tu ankiecie – serdecznie dziękujemy instytucjom 
fi nansującym nasze czasopismo: Państwowemu Funduszowi 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowi Poznań-
skiemu i Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Dzięki 
nim właśnie w tym roku, od września począwszy, „Filantrop” 
ukazywał się w zwiększonej objętości 48 stron. Bez ich życzli-
wości po prostu nie byłoby „Filantropa”, a tym samym nie cie-
szyłby on i nie pomagał tak wielu osobom niepełnosprawnym, 
ich rodzinom i ludziom pracującym na ich rzecz. Przy oka-
zji spieszymy wyjaśnić, dlaczego w tegorocznych wydaniach 
od czerwca do sierpnia włącznie zabrakło logo PFRON. Otóż 
w tym okresie nie byliśmy pewni, czy otrzymamy dofi nanso-
wanie Państwowego Funduszu. Jednak dzięki ostatecznie po-
zytywnej decyzji logo to znowu jest obecne na naszej okładce. 
I miejmy nadzieję, że pozostanie w roku 2011 i dłużej. Podob-
nie jak logo Powiatu Poznańskiego i Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. mb

ANKIETA „FILANTROPA”

„Niech nas uczy 
i wzbogaca…”
osób niepełnosprawnych, dla 
których „Filantrop” został po-
wołany i trwa już 16 lat, aby 
tym właśnie osobom oddawać 
głos. Potwierdzeniem, że misja 
ta jest spełniana przez „Filan-
tropa” rzetelnie i z pasją, jest 
wypowiedź m.in. uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Swarzędzu, podpisana przez 
stałych korespondentów nasze-
go pisma: Dariusza Bugajskie-
go, Agatę Kiejdrowską, Michała 
Ogoniaka, Mirosławę Penczyń-
ską i Agnieszkę Szydłowską:

„Nasza wypowiedź jest gło-
sem osób, które mogą prezen-
tować swoje teksty na łamach 
„Filantropa” i docierać w ten 
sposób do szerszego grona od-
biorców. Jesteście właściwie je-
dyną redakcją, która odpowiada 
na maile, informuje o otrzyma-
niu tekstów. Podtrzymujecie 
kontakt, co zapewnia właściwą 
wymianę informacji i nie po-
zostawia autorów z szeregiem 
pytań, na które nie otrzymu-
ją odpowiedzi. Zauważamy, 
uczestnicząc w licznych im-
prezach, że prawie zawsze jest 
wśród nas wysłannik redakcji. 
„Filantrop” jest niezwykle po-
trzebny, pogłębia świadomość 
społeczną dotyczącą życia 
osób z różnymi niepełnospraw-
nościami, jest niezastąpionym 
źródłem i nośnikiem wiedzy 
o bieżących wydarzeniach 
związanych z promocją tychże 
osób, ukazaniem ich talentu, 
możliwości i podejmowanych 
przez nie prób uczestnictwa w 
życiu społeczności lokalnych i 
ogólnokrajowych. Właśnie „Fi-
lantrop” powinien być lekturą 
obowiązkową przedstawicieli 
władzy, radnych i posłów (…)”. 

A tak pisze Kazimierz Gra-
czyk z Łodzi, ojciec osoby nie-
pełnoprawnej:

„Filantrop” jest wsparciem 
dla wszystkich niepełnospraw-
nych, bez względu na to, w ja-
kim miejscu naszego kraju żyją. 
Mogą się w nim wypowiedzieć, 
podzielić swoimi smutkami i 
radościami. Bez tego nikt ni-
gdy by o nich nie usłyszał, nie 

ludźmi. Dla nich „Filantrop” jest 
miejscem zrozumienia i szcze-
rej przyjaźni”. 

Piękną wypowiedzią ob-
darzyła nas profesor Irena 
Obuchowska, orędowniczka 
„Filantropa” i jego idei w wielu 
środowiskach naukowych (i nie 
tylko) Poznania i kraju:

„Dlaczego tak bardzo cenię 
miesięcznik „Filantrop Naszych 
Czasów”? Po pierwsze dlatego, 
że zajmuje się problemami osób 
z różnego rodzaju ogranicze-
niami sprawności, zarówno ru-
chowej, jak sensorycznej (wzrok 
i słuch) oraz intelektualnej. Po 
drugie, że przedstawia własną, 
różnorodną aktywność osób z 
ograniczoną sprawnością, ich 
twórcze pomysły w zakresie 
sztuki, przede wszystkim lite-

ogólnospołeczne, uczy osoby 
nie dotknięte ograniczeniem 
sprawności, że osoby mniej 
sprawne mają takie same po-
trzeby i pragnienia jak oni. Po 
szóste dlatego, że w moim oto-
czeniu wszyscy bardzo chętnie 
czytają „Filantropa” i chwalą jego 
zawartość. Niech „Filantrop” da-
lej nas uczy i integruje, niech 
wzbogaca nasze osobowości!”

Dzięki ankiecie otrzyma-
liśmy też sporo wypowiedzi 
osób, związanych z osobami 
niepełnosprawnymi swoją pra-
cą zawodową. Oto refl eksje 
Agnieszki Stoińskiej, specjali-
sty pracy socjalnej w Środowi-
skowym Domu Samopomocy w 
Drezdenku:

„Czytam „Filantropa” od dzie-
sięciu lat, gdy tylko zaczęłam 

pracować z osobami niepeł-
nosprawnymi. Pismo stanowi 
swoisty przegląd problemów, z 
którymi spotykają się w swoim 
życiu osoby niepełnosprawne, 
pokazując jednocześnie ich 
ogromną wiarę i siłę w moż-
liwość pokonania trudności i 
barier. Dla mnie, pracownika 
socjalnego, czytanie „Filantro-
pa, to zbliżenie do osób niepeł-
nosprawnych, a ich siła i mo-
tywacja udziela się także mnie. 
Dodaje mi energii do działania 
w chwilach zmęczenia i zwąt-
pienia. Tak trzymać!”

Wzruszyła nas także wypo-
wiedź psycholog Marii Stacho-
wiak, prowadzącej Przychodnię 
Psychologiczno-Edukacyjną w 
Rogoźnie, opiekunkę osób nie-
pełnosprawnych w Rogoziń-
skiej Grupie Wsparcia;

„Od wielu lat otrzymujemy 
„Filantropa” w kilku egzempla-
rzach i czytamy go od deski 
do deski. Szczególną radość 
sprawia ono naszym niepeł-
nosprawnym osobom, które 
należą do Grupy Wsparcia. Za 
pośrednictwem Krzysia Mur-
kowskiego (uczestnik Grupy i 
stały współpracownik „Filan-
tropa”, przyp. redakcji) mogą 
się one wypowiedzieć na ła-
mach czasopisma, mogą też 
dowiedzieć się, jak radzą so-
bie osoby z podobnymi pro-
blemami, a czasem z jeszcze 
trudniejszymi. Cenne jest, że w 
„Filantropie” zabierają też głos 
takie autorytety jak profesor 
Irena Obuchowska. 

Dziękujemy raz jeszcze 
wszystkim Czytelnikom, któ-
rzy nadesłali ankiety, z wypo-
wiedziami i bez, z Poznania, 
Swarzędza, Kalisza, Buku, 
Kórnika, Rogoźna, Orzechowa, 
Drezdenka, Łodzi, Warszawy, 
Rzeszowa, Katowic, Raciborza 
i innych miejscowości.

MARCIN BAJEROWICZ 

dowiedział się, jak żyją, jakie 
mają problemy, co ich martwi, a 
co cieszy. To pismo poświęcone 
jest wszystkim, których dotknął 
bezlitosny los: dzieciom, lu-
dziom młody i starym. Dlatego 
zasługuje na wsparcie i roz-
powszechnienie. Mam szeroki 
kontakt z niepełnosprawnymi, 
którzy mimo nieszczęścia, jakie 
ich spotkało, są wartościowymi 

ratury i malarstwa, ich formy 
wzajemnego wspierania się, ich 
sukcesy oraz sposoby wycho-
dzenia z trudności. Po trzecie 
dlatego, że „Filantrop” zdobył 
czytelników także z terenu od-
ległego od miejsca jego wyda-
wania. Po czwarte dlatego, że 
poziom edytorski jest wysoki, a 
szata grafi czna piękna. Po piąte 
dlatego, że pismo ma znaczenie 
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Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Poznaniu 

zorganizowało 18 listopada 
w siedzibie Starostwa Powia-
towego przy ulicy Jackow-
skiego w Poznaniu konferen-
cję podsumowującą pierwszą 
część projektu „Pokonać wy-
kluczenie. Wszechstronna 
aktywizacja osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecz-
nym z powiatu poznańskiego” 
współfi nansowanego przez 
Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Z tej okazji spotka-
li się przedstawiciele władz 
samorządowych, ośrodków 
pomocy społecznej, repre-
zentanci organizacji poza-
rządowych i benefi cjenci 
przedsięwzięcia. 

Otwarcia konferencji do-
konał Starosta Poznański Jan 
Grabkowski. Uczestniczyli w 
niej m.in. Ewa Dalc – Członek 
Zarządu Powiatu Poznańskie-
go, Teresa Gromadzińska – 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i 
Polityki Społecznej Starostwa, 
Radni Powiatu Poznańskiego i 
Mariola Kokocińska z Powiato-
wego Zespołu ds. Orzekania o 
Stopniu Niepełnosprawności. 

Działania, stan realizacji i 
efekty projektu osiągnięte w 
latach 2008-2010 przedstawiła 
zarządzająca projektem „Po-
konać wykluczenie” Elżbieta 

„POKONAĆ WYKLUCZENIE” W STAROSTWIE POWIATOWYM W POZNANIU

Chcą być potrzebni

Bijaczewska – Dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, a sytuację osób nie-
pełnosprawnych na lokalnym 
rynku pracy omówił Zygmunt 
Jeżewski – Dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Pozna-
niu.

Projekt „Pokonać wyklu-
czenie” (o którym pisaliśmy 
obszernie w sierpniowym i 
listopadowym wydaniu „Fi-
lantropa”) ma na celu wszech-
stronną aktywizację osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Przedsięwzięcie 
adresowane jest do mieszkań-
ców powiatu poznańskiego, 

w tym osób z niepełnospraw-
nościami w wieku produkcyj-
nym (18–55 lat), bezrobotnych, 
opuszczających placówki 
opiekuńczo-wychowawcze 
bądź rodziny zastępcze, a tak-
że uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej wraz z oso-
bami z otoczenia. Jego realiza-
cja rozpoczęła się w 2008 roku 
i potrwa do 2013 roku. 

– Projekt „Pokonać wyklu-
czenie” dotychczas objął 347 
benefi cjentów – mówi dyrek-
tor Elżbieta Bijaczewska. – Są 
nimi mieszkańcy wszystkich 
gmin w powiecie poznań-
skim. Zorganizowaliśmy dla 
nich kursy umiejętności spo-
łecznych, aktywnego poszu-
kiwania pracy, specjalistyczne 
poradnictwo psychologiczne, 
prawne, obozy aktywnej inte-
gracji, dwa pikniki integracyj-
ne, turnusy rehabilitacyjne i 

szkolenia o charakterze zawo-
dowym. Moim zdaniem rezul-
taty są bardzo dobre, gdyż be-
nefi cjenci są przygotowani do 
podjęcia zatrudnienia. Nabyli 
także wszelkie umiejętności 
pożądane na otwartym rynku 
pracy.

Osoby zainteresowane za-
praszamy do kontaktu z Po-
wiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie przy ulicy Zielonej 8 
w Poznaniu. Bliższe informa-
cje można również uzyskać 
pod numerem telefonu: (61) 
841 07 22.

KAROLINA KASPRZAK 

Przemawia Starosta Poznański Jan Grabkowski. Obok niego 
od prawej: członek Zarządu Powiatu Ewa Dalc i dyrektor PCPR 

w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska.

Uczestnicy konferencji

Fundacja im. Królowej Pol-
ski św. Jadwigi zorganizo-

wała we wtorek 26 paździer-
nika w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu 
konferencję „Nowoczesne 
formy walki z wykluczeniem 
społecznym”. W jej ramach 
podsumowano realizowa-
ne przez tę puszczykowską 
organizację projekty: „Eko-
nomia społeczna jako atut” i 
„Praca na miarę Twoich po-
trzeb. Elastyczne i alterna-
tywne formy zatrudnienia”. 
Obydwa projekty były pro-
pozycją konkretnych i nowo-
czesnych rozwiązań właśnie 
w dziedzinie walki z wyklu-
czeniem społecznym. 

Gospodarzem i współorga-
nizatorem spotkania był staro-
sta poznański Jan Grabkowski. 
W konferencji wzięło udział 
ponad dwieście osób, w tym 
samorządowcy, pracodaw-
cy, eksperci, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, 
osoby niepełnosprawne i po-
zostające bez pracy. 

- Uważam, że ekonomia 
społeczna i elastyczne zatrud-
nienie to niezmiernie ważne 
tematy – powiedział otwierając 
spotkanie Starosta Poznański 
Jan Grabkowski. – Wyklu-
czenie społeczne w praktyce 
oznacza bowiem, że zarówno 
pojedyncze jednostki, jak i całe 
grupy społeczne z przyczyn od 
siebie niezależnych nie mogą 
uczestniczyć w życiu gospo-
darczym, politycznym i kultu-
ralnym, a ich prawa społeczne 
– które powinny być dostępne 
dla wszystkich – są ograni-
czone. Dlatego też powinni-
śmy dołożyć wszelkich starań, 
aby temu zapobiec. Ekonomia 
społeczna i elastyczne formy 
zatrudnienia wydają się być 
dobrym sposobem na ograni-
czenie zjawiska wykluczenia 
społecznego.

Podczas konferencji koor-
dynatorzy poszczególnych 
projektów przedstawiali ich 
rezultaty i wypracowane roz-
wiązania – projekt „Ekonomia 
społeczna jako atut”, którego 
celem było dostarczenie kom-
pleksowej wiedzy z zakresu 
podstaw ekonomii społecznej 
osobom zaangażowanym w 
pracę w organizacjach poza-
rządowych, przedstawiła Pau-
lina Zglińska. Przeszkolono 

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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KONFERENCJA W STAROSTWIE POWIATOWYM W POZNANIU

Jak walczyć 
z wykluczeniem społecznym

w nim 450 osób, w tym wielu 
przyszłych twórców spół-
dzielni socjalnych, których 
przedstawiciele, wspólnie z 
prezesem Stowarzyszenia na 
rzecz Spółdzielni Socjalnych 
Przemysławem Piechockim i 
przedstawicielami Fundacji 
(dyrektor Grzegorz Wojtanow-
ski, wiceprezes Tomasz Mika) 
im. Królowej Polski św. Jadwigi 
wzięli udział w dyskusji pa-
nelowej, pokazującej szanse i 
zagrożenia rozwoju ekonomii 
społecznej w Poznaniu, po-
wiecie i w Wielkopolsce. 

– Dla Fundacji im. Królo-
wej Polski św. Jadwigi eko-
nomia społeczna jest jednym 

z podstawowych kierunków 
rozwoju społeczeństwa oby-
watelskiego i gospodarki. Bez 
współpracy z samorządem 
nie byłoby możliwe tworzenie 
podmiotów ekonomii spo-
łecznej takich jak spółdzielni 
socjalnych, centrów integracji 
społecznej, warsztatów terapii 
zajęciowej, zakładów aktyw-
ności zawodowej i klubów in-
tegracji społecznej – podkreślił 
Grzegorz Wojtanowski. 

Prezes Fundacji, Andrzej 
Markiewicz, wskazywał Po-
wiat Poznański jako przykład 
wzorcowej współpracy samo-
rządu i organizacji pozarządo-
wych. 

Projekt „Praca na miarę 
Twoich potrzeb. Elastyczne i 
alternatywne formy zatrud-
nienia” scharakteryzował jego 
koordynator Maciej Żołąd-
kowski. Poinformował, że w 
trakcie trwania tego przedsię-
wzięcia zorganizowano ogól-
nodostępne konferencje w 31 
powiatach, gdzie można było 
uzyskać informacje dotyczące 
zasad wykonywania pracy w 
elastycznych i alternatywnych 
formach zatrudnienia, skorzy-
stać z porad ekspertów czy 
też otrzymać obszerne mate-
riały szkoleniowe w postaci 
książek i płyt DVD. Zarówno 
projekt „Ekonomia społeczna 
jako atut” jak i projekt „Praca 

na miarę potrzeb” był współ-
fi nansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego. 

Podczas konferencji Staro-
sta Poznański Jan Grabkowski 
odsłonił opracowany przez 
Fundację pierwszy i dotych-
czas jedyny w Polsce znak 
promocyjny ekonomii spo-
łecznej. Będzie on promowa-
ny w Wielkopolsce i stanie się 
sygnałem, że dany produkt czy 
usługa powstały w instytucji, 
która realizuje cele społeczne. 
Ta uroczysta inauguracja sym-
bolu walki z wykluczeniem 
społecznym skupiła uwagę 
wszystkich obecnych na sali, 
wzbudzając ożywione i bardzo 
przychylne reakcje. 

W konferencyjny klimat do-
skonale wpisała się prezentacja 
sztuki osób z niepełnospraw-

nościami – Aldony Wiśniew-
skiej i Arkadiusza Cypriana. 
Była to już trzecia wystawa 
prac plastycznych osób niepeł-
nosprawnych w Starostwie Po-
znańskim w ramach projektu 
„Kupuj z sercem”, realizowane-
go przez dwie fundacje z Pusz-
czykowa: Fundację Królowej 
Polski św. Jadwigi oraz Funda-
cję z Sercem, we współpracy 
ze Starostwem Poznańskim 
i przy wsparciu fi nansowym 
Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich. Na obrazy odzwiercie-
dlające esencję człowieczeń-
stwa i wrażliwości można było 
patrzeć bez końca, a później, 
w przyjaznym gronie, dzielić 
się refl eksjami na temat tej nie-
zwykle ekspresyjnej sztuki. O 
pierwszej wystawie z tego cy-
klu opublikowaliśmy obszerny 
artykuł w sierpniowym wyda-
niu „Filantropa”. 

Starosta Poznański Jan Grabkowski wspólnie z Andrzejem
 Markiewiczem prezesem Fundacji im. Królowej Polski 

św. Jadwigi uroczyście odsłaniają znak ekonomii społecznej.
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Swoje obrazy prezentuje Aldona Wiśniewska (z lewej).

Arkadiusz Cyprian przy swoich obrazach.
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Województwo Wielko-
polskie we współpracy z 

Telewizją Polską S.A Oddział 
w Poznaniu we wrześniu bie-
żącego roku ogłosiło pierwszą 
edycję konkursu „Wielkopolska 
Przyjazna Niepełnosprawnym”, 
adresowaną do wielkopolskich 
samorządów powiatowych, 
które realizują inicjatywy w 
dziedzinie aktywności za-
wodowej, edukacji i ochrony 
zdrowia osób z różnymi rodza-
jami niepełnosprawności. We 
wtorek, 10 listopada w Hotelu 
„Mercure” w Poznaniu odbyło 
się podsumowanie pierwszego 
etapu tego konkursu i wręcze-
nie wyróżnień laureatom. 

W spotkaniu uczestniczył 
m.in. Marek Woźniak – Mar-
szałek Województwa Wielko-
polskiego, Krystyna Poślednia 
– członek Zarządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i Prze-
wodnicząca Kapituły Konkursu, 
Joanna Kardasz-Dyc – zastępca 
dyrektora Telewizji Polskiej S.A 
Oddział w Poznaniu, reprezen-
tanci władz samorządowych i 
zaproszeni goście. 

W konkursie „Wielkopolska 
Przyjazna Niepełnosprawnym” 
wzięło udział piętnaście powia-
tów, spośród których wyłoniono 
dziesiątkę wyróżnionych, no-
minowanych do nagrody głów-
nej. Okazały się nimi powiaty: 
słupecki, koniński, pilski, wrze-
siński, średzki, leszczyński, po-
znański (grodzki), turecki, śrem-
ski i gostyński. Otrzymały one 

WIELKOPOLSKA PRZYJAZNA NIEPEŁNOSPRAWNYM 

Dziesiątka
najlepszych

powiatowym: gnieźnieńskiemu, 
kaliskiemu, krotoszyńskiemu, 
nowotomyskiemu i szamotul-
skiemu organizatorzy przekazali 
podziękowania za udział.

Z wymienionej dziesiątki Ka-
pituła Konkursu wybierze w 
drugim etapie konkursu laure-
ata nagrody głównej. Decyzja 
ta zostanie ogłoszona podczas 
uroczystego podsumowania w 
kwietniu 2011 roku. W składzie 
Kapituły zasiadają: przewod-
nicząca Krystyna Poślednia 
– członek Zarządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Apolonia 
Wojciechowska – Zastępca Dy-
rektora Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu, 

– Wykładowca w Katedrze Ar-
chitektury Mieszkaniowej i Usłu-
gowej Politechniki Poznańskiej 
oraz prof. Zbigniew Woźniak z 
Instytutu Socjologii Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu.

Uroczystość uświetnił wzru-
szający koncert muzyczno-wo-
kalny w wykonaniu Henryka 
Weredy ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach i Agnieszki Szkudlarek 
– wychowanki tego znanego 
muzyka. Towarzyszyła im Bo-
żena Narożna z wymienionego 
Ośrodka. 

 KAROLINA KASPRZAK
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Śpiewają Agnieszka Szkudlarek i Henryk Wereda.

Arleta Nowak – Dyrektor Depar-
tamentu Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Zbigniew 
Hupało – Dyrektor Departamen-
tu Ochrony Zdrowia i Przeciw-
działania Uzależnieniom Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Maria 
Grabkowska – Członek Komisji 
Rodziny, Polityki Społecznej i 
Zdrowia Publicznego Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego, 
Róża Wojta i Katarzyna Kmi-
ta-Nowacka – przedstawicielki 
Telewizji Polskiej S.A Oddział 
w Poznaniu, Jacek Gałkowski 

Uroczyste zakończenie pierwszego etapu konkursu 
„Wielkopolska Przyjazna Niepełnosprawnym”. Od lewej: dyrektor 

ROPS Aleksandra Kowalska, marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marek Woźniak, członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego Krystyna Poślednia i Joanna Kardasz-Dyc. 

Nagrody zostały rozdane…

wyróżnienia w postaci emisji 
materiałów fi lmowych w progra-
mie publicystycznym o osobach 
niepełnosprawnych „Wyzwanie”, 
realizowanym przez Telewizję 
Polską S.A. oddział w Poznaniu. 
Pięciu pozostałym samorządom 
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Czterdzieści jeden wy-
różnień wręczono pra-

cownikom socjalnym z całej 
Wielkopolski z okazji „Dnia 
Pracownika Socjalnego”. Przy 
okazji tego święta 16 listopa-
da w Sali Widowiskowej kina 
„Apollo” w Poznaniu odby-
ła się konferencja „Wiedza 
zmienia przyszłość – praca 
socjalna w sieci”, organi-
zowanej przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej 
w Poznaniu w ramach pro-
jektu „Podnoszenie kwalifi -
kacji kadr pomocy i integracji 
społecznej w Wielkopolsce”, 
współfi nansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Wśród zapro-
szonych gości byli Krystyna 
Poślednia – członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskie-
go i senator Mieczysław Au-
gustyn.

Podczas konferencji zapre-
zentowano działania podjęte 
w ramach projektu systemo-
wego ROPS oraz osiągnięte w 
bieżącym roku rezultaty. Pro-
pagowano także sposób reali-
zacji zadań polityki społecznej 
poprzez budowanie i wykorzy-
stywanie systemów wsparcia 
i sieci społecznych. Zaproszeni 
prelegenci odnieśli się do za-
gadnień związanych z budo-
waniem zintegrowanej sieci 
wiedzy oraz doświadczeń pły-
nących ze współpracy i  part-
nerstw, budowanych w obsza-
rze polityki społecznej. W tym 
roku zaproszenia na uroczy-
stość przygotowano w formie 
oryginalnej animacji przedsta-
wiającej otwarte drzwi. Praca 
socjalna pokazuje możliwości, 
wyposaża w narzędzia, two-
rzy nową jakość, sprawia, że 
człowiek zamknięty w swoich 
problemach, wykluczony, bez-
radny staje na progu zmian, 
nadziei i rozwoju. 

– Co roku dwudziestego 
pierwszego listopada obcho-
dzony jest w Polsce „Dzień Pra-
cownika Socjalnego” – mówi 
Aleksandra Kowalska – dyrektor 
ROPS w Poznaniu. – Staramy 
się w szczególny sposób uczcić 
wszystkich ludzi pracujących z 
drugim człowiekiem. Wspiera-
jących go w takich sytuacjach, 
w których nie jest już w stanie 
sam sobie pomóc i prawidłowo 
funkcjonować. Praca socjalna 
to taka pomoc i wzmacnianie 
osoby potrzebującej, aby mogła 
samodzielnie sobie radzić i re-
agować na przeróżne problemy. 
Pracownik socjalny musi posia-
dać studia wyższe z podstawa-
mi wiedzy z zakresu socjologii, 
pedagogiki, psychologii. To nie 
tylko towarzysz wspierający 

KONFERENCJA ROPS „WIEDZA ZMIENIA PRZYSZŁOŚĆ” 

W dniu pracownika 
socjalnego

osobę potrzebującą, ale ktoś, 
kto umie wykorzystać wszyst-
kie możliwości, by nieść po-
moc. Najwięcej pracowników 
socjalnych w Polsce pracuje w 
ośrodkach pomocy społecznej. 
One to z racji swojej misji są po-
wołane do tego, by interwenio-
wać w sytuacjach, gdy pojawia 
się problem i gdy konieczna jest 
natychmiastowa reakcja. Ale 
praca socjalna to również dzia-
łania profi laktyczne, wyprze-
dzające. 

Regionalny Ośrodek Poli-
tyki Społecznej w Poznaniu, 
uwzględniając potrzeby szko-
leniowe kadr pomocy i integra-
cji społecznej, kontynuuje roz-
poczęty w 2007 roku w ramach 
Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki projekt systemowy 
pod nazwą „Podnoszenie kwa-
lifi kacji kadr pomocy i integra-
cji społecznej w Wielkopolsce 
współfi nansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego”. Projekt ten adre-
sowany jest do ponad 10 000 
pracowników wielkopolskich 
instytucji pomocy i integra-
cji społecznej (między innymi 
ośrodków pomocy społecznej, 
powiatowych centrów pomocy 
rodzinie, środowiskowych do-
mów samopomocy, placówek 
opiekuńczo- wychowawczych, 
domów pomocy społecznych 
i innych), którzy zajmują się 
rozwiązywaniem problemów 
społecznych. 

Występujące i pojawiają-
ce się nowe problemy spo-
łeczne wymagają interwencji 
i stosowania odpowiednich 
sposobów i metod ich rozwią-
zywania. W tym kontekście 
specjalistyczne kadry pomocy 
i integracji społecznej nabie-
rają szczególnego znaczenia. 
Projekt zakłada, że jego re-
alizacja będzie wpływać na 
zmniejszenie obszarów wy-
kluczenia społecznego. Zdo-
byta w ramach kilkudniowych 
szkoleń wiedza i nowe umie-
jętności zawodowe kadry so-
cjalnej wpłyną m.in. na podej-
mowanie oddolnych inicjatyw 
służących aktywizacji osób 
długotrwale bezrobotnych, 
rozwijanie alternatywnych 
form zatrudnienia oraz wspar-
cie społeczności lokalnych.

W 2010 roku z myślą o wiel-

kopolskich służbach socjalnych 
stworzono ponad 2500 miejsc 
szkoleniowych w ramach 20 te-
matów dwu, trzy i czterodnio-
wych szkoleń wchodzących 
w skład czterech modułów 
(doskonalenie warsztatu pracy 
pracowników pomocy społecz-
nej, nowe formy pracy socjalnej, 
wzmocnienie potencjału kadr 
pomocy społecznej, zarządza-
nie i organizacja pracy w sekto-
rze pomocy społecznej). 

W ramach projektu świadczo-
ne jest również specjalistycz-
ne doradztwo dla ośrodków 
pomocy społecznej i powiato-
wych centrów pomocy rodzi-
nie, wspierające merytorycznie 

i metodycznie w zakresie mię-
dzy innymi rozwoju form ak-
tywnej integracji i aktywizacji 
klientów pomocy społecznej 
oraz prawidłowej realizacji za-
dań, wynikających z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
W projekcie przeprowadzana 
jest także ewaluacja jakości wy-
korzystywanych w wielkopol-
skich projektach systemowych 
narzędzi i instrumentów oraz 
zastosowanych form pomocy 
społecznej. Badanie ma na celu 
ocenę potencjału benefi cjen-
tów oraz jakości zarządzania 
w projektach systemowych, a 
także pozwoli również zidenty-
fi kować bariery, problemy oraz 
potrzeby osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

ANNA WIERZBICKA

Przedstawicielki jednostek pomocy społecznej i organizacji dzia-
łających w tym obszarze odbierają wyróżnienia i kwiaty 
z rąk członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
Krystyny Pośledniej i senatora Mieczysława Augustyna. 
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Prowadzący konferencję (od lewej): dyrektor ROPS Aleksandra 
Kowalska, senator Mieczysław Augustyn i członek Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego Krystyna Poślednia.
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Wydział Teologiczny, Za-
kład Teologii Moralnej i 

Duchowości, Zakład Katolickiej 
Nauki Społecznej Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu we współpracy z 
Regionalnym Ośrodkiem Po-
lityki Społecznej w Poznaniu 
zorganizował 20 października 
w Auli Wydziału Teologicznego 
przy ulicy Wieżowej ogólnopol-
ską konferencję naukową pod 
hasłem: „Sieroctwo – między 
samotnością a miłością”.

Głos zabierali przedstawiciele 
uczelni, pracownicy ośrodków 
wychowawczych oraz instytu-

„Jest taki dzień, taki ciepły, 
choć grudniowy” – śpiewał 

przed laty popularny zespół 
„Czerwone Gitary”. Dziś, mimo 
że minęło już wiele lat od pre-
miery tej piosenki, jej słowa i 
melodia wciąż wzruszają. 

Wigilia – 24 grudnia, to dzień 
jedyny i specyfi czny. Nieważne, 
czy za oknem jest trzaskający 
mróz, sypie śnieg, czy pogoda 
bardziej przypominająca jesien-
ne słoty. W tym dniu w naszych 
sercach panuje ciepło. Zapomi-

Wielką popularnością 
wśród osób z niepeł-

nosprawnościami cieszy się 
boccia – dyscyplina para-
olimpijska. Potwierdził to IX 
Powiatowy Turniej Bocci w 
sali Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Dopiewie 23 
października, zorganizowa-
ny przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Promyk” w Komor-
nikach. Zgromadził aż 33 
drużyny i ponad stu zawodni-
ków. Były to osoby nawet ze 
znacznym stopniem niepeł-
nosprawności intelektualnej, 
a także fi zycznej. Pasja spor-
towa i wola zwycięstwa połą-
czyła wszystkich obecnych. 

– Dzięki uczestnictwu w 
zawodach gracz rozwija 
sprawność ruchową, wzroko-
wą i koncentrację. Boccia jest 
znakomitą formą rehabilita-
cji fi zycznej i integracji. Roz-
grywki dają szansę spraw-
dzenia swoich możliwości w 
sporcie – mówi Bogdan Mać-
kowiak.

W Turnieju udział wzięły 
drużyny: warsztatów tera-
pii zajęciowej w Owińskach, 
Swarzędzu, Dopiewcu i Do-
piewie, Ośrodka Dydaktycz-
no-Terapeutycznego „Wy-
chowanie przez sztukę” w 
Dopiewie, Domu Pomocy 
Maltańskiej w Puszczyko-
wie, Kórnickiego Stowarzy-
szenia Pomocy Osobom z 
Niepełnosprawnością Inte-
lektualną i Ruchową „Klau-
dynka”, Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Buku, Zespołu 
Szkół Specjalnych w Stęsze-
wie, Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych i ich 
Rodzin „RokTar” w Rokiet-
nicy, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
w Mosinie, Niepublicznego 
Gimnazjum „Zawsze Razem” 
i Stowarzyszenia Przyjaciół 
Niewidomych i Słabowidzą-
cych „Ognik” w Poznaniu. 
Większość z nich wystawiła 
po trzy lub cztery drużyny, a 
poznański WTZ „Ognik” na-
wet sześć! 

Zawodom towarzyszyła 
wspaniała oprawa: wniesio-
no ogień olimpijski, zapalono 
znicz, fl aga wzniosła się na 
maszt, zatrąbili trębacze. Tur-
niejowym rozgrywkom przy-
glądali się: wójt Komornik 
Jan Broda, Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dopie-
wie Czesława Leciejewska i 
Radna Powiatu Poznańskie-
go Elżbieta Śmiglak. Turniej 
wsparli: Starostwo Powiato-
we w Poznaniu, Urząd Miasta 
i Gminy w Dopiewie, Gminny 

Dla rodziców i wychowawców
cji kościelnych. Słowo wstępne 
wygłosił ks. dr Adam Sikora – 
Prodziekan Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz 
Aleksandra Kowalska – Dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej.

Podczas spotkania poruszono 
kwestie cech osobowościowych 
wychowanków domów dziec-
ka w perspektywie reintegracji 
społecznej, wspierania rodziny i 
pieczy zastępczej w świetle pro-
jektu zmian ustawodawczych, 
konsekwencji samotności dla 
osób starszych, towarzyszenia 

duchowego osobom osieroco-
nym i wiele innych zagadnień.

Interesującym punktem wy-
stąpień były doświadczenia wła-
sne prelegentów: Zofi i Dłutek – 
Dyrektora Katolickiego Ośrodka 
Adopcyjno-Opiekuńczego w 
Warszawie, S. Anny Polanow-
skiej – Dyrektora Placówek Opie-
kuńczo-Wychowawczych „Ro-
dzina Maryi” w Szamotułach a 
także obserwacje pracowników 
hospicjów dla dzieci i innych 
znawców problematyki. 

 KAROLINA KASPRZAK

Jest taki dzień

„A nadzieja znów wstąpi w nas,
Nieobecnych pojawią się cienie.
Uwierzymy kolejny raz,
W jeszcze jedno Boże Narodzenie.
I choć przygasł świąteczny gwar,
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu.
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj,
Wbrew tak zwanej ironii losu.

Daj nam wiarę, że to ma sens,
Że nie trzeba żałować przyjaciół.
Że gdziekolwiek są dobrze im jest,
Bo są z nami choć w innej postaci.
I przekonaj, że tak ma być,
Że po głosach tych wciąż drży powietrze,
Że odeszli po to by żyć.
I tym razem będą żyć wiecznie.

Przyjdź na świat,
By wyrównać rachunki strat.
Żeby zająć wśród nas,
Puste miejsce przy stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole…”

„Kolęda dla nieobecnych”

namy urazów, wygasają konfl ik-
ty, wybaczamy sobie. Ze wzru-
szeniem patrzymy na wigilijny 
stół. To właśnie pod nim nasze 
babcie i matki kładły wigilijne 
sianko. Choć tradycja białego 
obrusa w wielu domach zani-
kła, to nadal na stole stawiamy 
puste naczynie dla zbłąkanego 
wędrowca lub dla bliskich, któ-
rych zabrakło. Przy wigilijnym 
stole mówimy o tym, że właśnie 
coś się kończy i coś zaczyna. 
Przypomina się też beztroskie 
dzieciństwo, bo w dzień Wigi-
lii możemy znowu poczuć się 
dziećmi, wierzyć w cuda i magię 
tej jedynej w roku nocy. 

Życzyłabym sobie, wszystkim: 
sprawnym i niepełnosprawnym, 
aby dzień Wigilii i grudniowe 
święta stały się wielkim dniem 
nadziei na zmiany na lepsze. 
Wszyscy wierzymy, ze w wigilij-
ną noc zdarzają się cuda. Niech 
więc stanie się taki cud i to cie-
pło wigilijnego wieczoru, klimat 
zrozumienia i nadziei przeniesie 
się na wszystkie następne dni.

 EWELINA WĘGLEWSKA
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IX POWIATOWY TURNIEJ BOCCI W DOPIEWIE

Gra dla wszystkich
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Nie brakowało wrażeń…

W oczekiwaniu na wynik.

Przed rozpoczęciem rozgrywek.

Puchar i dyplom
dla zwycięzców

z Niepublicznego Gimnazjum 
„Zawsze Razem”.

Kto wygrał?

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Leszek Nowaczyk. 

Zwyciężyła IV drużyna 
Niepublicznego Gimnazjum 
„Zawsze Razem”, druga była 
III drużyna Stowarzyszenia 
„Ognik” w Poznaniu, trzecia 
– II drużyna Zespołu Szkół 
Specjalnych w Stęszewie i 
czwarta – I drużyna Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Mosinie. 
Zwycięzcy otrzymali pucha-
ry, a wszyscy uczestnicy – pa-
miątkowe dyplomy. 

 KAROLINA KASPRZAK 
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SPROSTOWANIE
Podczas V Koncertu Chary-

tatywnego Lions Club Patria w 
Teatrze Polskim w Poznaniu, 
o którym informowaliśmy w 
listopadowym wydaniu „Filan-
tropa”, na rzecz Stowarzysze-
nia Przyjaciół Dzieci Specjal-
nej Troski im. Leszka Grajka 
w Swarzędzu zgromadzono 
sumę 30.000 złotych. Za błąd 
przepraszamy. 

Pod Bramą 
Rybą

„Jeśli możesz do nas wejść, 
wjechać lub wczołgać 

się – weźmiemy ciebie na 
narty”. Takim hasłem za-
chęcaliśmy młode osoby do 
udziału w obozie narciar-
stwa zjazdowego. Przed-
sięwzięcie było atrakcyjne 
choćby z tego względu, że 
organizowane na austriac-
kim lodowcu Kitzsteinhorn 
w Kaprun. Organizatorem 
był Polski Komitet Para-
olimpijski, koordynatorem 
Stowarzyszenie „Start” w 
Poznaniu. Obóz dofi naso-
wało Ministerstwo Sportu i 
Turystyki.

Uprawianie narciarstwa w 
Polsce niesłusznie uchodzi za 
elitarne, w gruncie rzeczy jest 
jedną z najpowszechniej upra-
wianych dyscyplin w formie re-
kreacyjnej. Założeniem obozu 
było wzbudzenie u pokolenia 
młodych niepełnosprawnych 
chęci przeżycia jak najatrak-
cyjniejszej przygody sportowej. 
Pomysł wziął się z doświadczeń 
zebranych przez narciarzy alpej-
czyków w czasie przygotowań 
polskiej paraolimpijskiej repre-
zentacji zjazdowców do igrzysk 
Lillehammer’1994, Salt Lake 
City’2002, Turyn’2006 oraz Van-
couver’2010. 

PROGRAM OBOZU 
ZAWIERAŁ 
NASTĘPUJĄCE 
ELEMENTY:

Nauczanie narciarstwa zjaz-
dowego w pozycji siedzącej tzw. 
Mono-ski (szkolenie było pro-
wadzone z osobami po urazach 

24 października odbyła się 
wycieczka członków 

Wielkopolskiego Związku In-
walidów Narządu Ruchu do 
Lednicy i do Muzeum Miniatur. 
O dziesiątej rano wyruszyliśmy 
z Poznania autokarem przysto-
sowanym do przewozu wóz-
ków inwalidzkich.

Pierwszym etapem naszej 
wyprawy był Wielkopolski Park 
Etnografi czny, a w nim skansen 
zabudowań wiejskich z XIX wie-
ku . Znaleźliśmy się nagle w zu-
pełnie innym świecie. Mogliśmy 
wejść do domów, których wnę-
trza wyglądały tak, jak gdyby 
gospodarze wyszli z nich przed 
chwilą. Był tam też dwór, które-
go wnętrza i wystrój zachwyciły 
nas. W kościółku pod wezwa-
niem św. Anny i św. Wawrzyńca 
można było oddać się zadumie 
nad przemijającym czasem i 
historią. Na Polach Lednickich 
przeszliśmy pod słynną Bramą 
Rybą. Po tak doniosłych wraże-
niach pojechaliśmy do Muzeum 
Miniatur w Pobiedziskach. Tu 
zachwyciły nas misternie wyko-
nane makiety znanych zabytków 
Wielkopolski i Poznania. (tk)

OBÓZ NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
– KAPRUN AUSTRIA 6-13 LISTOPADA 2010

Śnieg i adrenalina
rdzenia kręgowego, z poraże-
niami mózgowymi i po amputa-
cjach kończyn dolnych).

Nauczanie narciarstwa zjaz-
dowego w pozycji stojącej na 
dwóch nartach (osoby z proteza-
mi kończyn dolnych lub innymi 
dysfunkcjami kończyn górnych, 
z porażeniami mózgowymi.

Nauczanie narciarstwa zjaz-
dowego w pozycji stojącej na 
jednej narcie (osoby po wyso-
kiej amputacji lub z porażeniem 
kończyny dolnej).

Nauczanie narciarstwa zjaz-
dowego osób niedowidzących 
lub niewidomych oraz niesły-
szących.

Doskonalenie narciarstwa 
zjazdowego do średniego pozio-
mu zaawansowania. 

Obozy poprowadziła do-
świadczona kadra instruktorów 
narciarstwa zimowego – z prak-
tyką w przygotowaniach para-
olimpijskich w kraju, czołowych 
centrach szkoleniowych w USA i 
Austrii. Wspierała ich także gru-
pa wolontariuszy.

Uczestnicy rekrutowali się 
m.in. ze środowiska studenc-
kiego Politechniki Poznańskiej 
i Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza oraz uczniów Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego 
z Wrocławia. Obok doświad-
czonych mimo młodego wieku 
zjazdowców reprezentowani 
byli także sportowcy na co dzień 
uprawiający inne dyscypliny 
sportu. 

Uczestnicy nie zlękli się po-

tencjalnie trudnych warunków 
atmosferycznych, jakie panują 
na lodowcu w listopadzie, np. sil-
nych wiatrów, temperatury, która 
może oscylować między +10 a 
–20 stopni C., intensywnego od-
działywania słońca, nawet przez 
mgłę, skoków ciśnienia itp. Ale 
pogoda sprzyjała. 

Wszyscy przeżyli wspania-
łą przygodę. Zapewne wielu z 
uczestników zapragnie kolejny 
raz pojechać na narty. Bo jazda 
na nartach, wyzwalając adrena-
linę – uzależnia. Naprawdę war-
to poddawać się takiej terapii! 

ROMUALD SCHMIDT
KOORDYNATOR ZADANIA

WWW.START.ORG.PL
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Pierwsze w historii Mistrzo-
stwa Polski w Bocci zorga-

nizowało w dniach od 28 do 30 
listopada w Wągrowcu i Sko-
kach Sportowe Stowarzyszenie 
Inwalidów „Start” w Poznaniu  
wraz z Polskim Komitetem Pa-
raolimpijskmi . 

Był to moment historyczny w 
rozwoju Bocci w Polsce . Trze-
ba było czekać nań prawie 20 
lat. Tyle czasu zajęło stworze-
nie ogólnokrajowego systemu 
nowej dyscypliny, która przeszła 
cały cykl rozwojowy: – od jednej 
sekcji w poznańskim „Starcie” na 
początku lat 90-tych do prawie 
200 ośrodków dzisiaj, – od gry 
integracyjnej do gry spełniającej 
kryteria paraolimpijskie, – od 
jednego szkoleniowca Witolda 
Maciejewskiego do prawie 100 
instruktorów sportu i sędziów.  

Adaptowana Boccia została 
zainicjowana w Europie na po-
czątku lat 80-tych, kiedy uznano, 
że jest duża liczba osób niepeł-
nosprawnych, które z powodu 
znacznych dysfunkcji nie mogą 
uczestniczyć w uprawianiu 
większości dyscyplin. Wybra-
no ideę adaptowania Petanque 
(lub nazywanych inaczej: Boule, 
Bocce) poprzez dostosowanie 
dla potrzeb niepełnosprawnych 
bil (uczynienie ich elastycznymi) 
oraz ustanowienie zasad gier, 
umożliwiających udział w grze 
niepełnosprawnym z dysfunk-
cjami dotychczas wykluczający-
mi uprawianie sportu. 

Boccia zadebiutowała na 
Światowych Igrzyskach Niepeł-
nosprawnych w Nowym Jorku 
w roku 1984. Na stałe weszła 
do programu paraolimpijskiego 
od Igrzysk w Barcelonie w 1992 
roku. Uprawiana jest w ponad 50 
krajach. Jest jedną z trzech dys-
cyplin paraolimpijskich, które nie 
mają swojego odpowiednika w 
programie olimpijskim. 

Boccia ma proste zasady, 
nie stawia graczom żadnych 
ograniczeń wiekowych lub 
sprawnościowych, posiada nie-
skończenie wiele rozwiązań tak-
tycznych. W Boccię można grać 
niemal w każdych warunkach i 
z powodzeniem wykorzystać ją 
w czasie różnorodnych zajęć o 
charakterze rekreacyjno-sporto-
wym, na lekcjach wychowania 
fi zycznego, zajęciach pozalekcyj-
nych, festynach, obozach i kolo-
niach, a także w działaniach te-
rapeutycznych. Boccia to sposób 

MISTRZOSTWA POLSKI W BOCCI

Pierwsze w historii 

na efektywne, niskonakładowe 
zajęcia sportowe dla wszystkich 
grup wiekowych dzieci i mło-
dzieży, a także osób starszych 
bez względu na ich sprawność 
psycho-fi zyczną. Nie wymaga 
drogiego sprzętu ani specjal-
nych sal sportowych, może być 
zatem w polskich warunkach 
szeroko zastosowana.

W 1992 roku grupa szwedz-
kich sportowców z klubu FIFH 
w Malmo przywiozła do Wą-
growca na obóz sportowy or-
ganizowany przez poznański 
„Start” Boccię. Zorganizowano 
wspólne szkolenie i jeszcze tego 
samego roku ruszyły w Pozna-
niu stałe treningi. Pierwszym 
szkoleniowcem był Witold Ma-
ciejewski. 

Od 1992 roku Stowarzyszenie 
aktywnie uczestniczy w two-
rzeniu systemu kwalifi kacji me-
dyczno-sportowej zawodników, 
zaadaptowaniu do warunków 
krajowych regulaminu świa-
towego, opracowaniu systemu 
rozgrywek, nawiązaniu kontak-
tów międzynarodowych, szkole-
niu kadr instruktorów i sędziów. 
Wraz z Firmą Asortopedyka 
utworzyło krajowy system dys-
trybucji sprzętu do Bocci. Dys-
cyplina stała się najdynamicz-
niej rozwijającą się integracyjną 
formą zajęć ruchowych w kraju. 
Decyzja powierzenia organi-
zacji pierwszych Mistrzostw 
Polski poznańskiemu „Startowi” 
potwierdziła pozycję lidera tej 
dyscypliny w kraju. 

W Mistrzostwach, które od-
były się w dniach od 28 do 30 
listopada w hali widowiskowo-
sportowej bardzo gościnnego 
Gimnazjum im. Polskich Olim-
pijczyków w Skokach wzięło 

udział 38 zawodników z nastę-
pujących jednostek: 
�  Wojewódzkie Stowarzyszenie 

Sportu i Rehabilitacji Niepeł-
nosprawnych „Start” Katowi-
ce. 

�  Stowarzyszenie „Klub Integra-
cyjny” Nowy Sącz.

�  Sportowe Stowarzyszenie In-
walidów „Start” Poznań. 

�  Klub Sportowy „PAMARA” Lu-
blin.

�  Formacja Sportowa „KONAR” 
Warszawa. 

�  Zespół Szkół Nr 109 Warsza-
wa.

�  Zrzeszenie Sportowo-Rehabi-
litacyjne „Start” Zielona Góra.

�  Stowarzyszenie. Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym 
„Krok za Krokiem” Zamość.
Klasyfi katorem medycznym 

był Frantisek Pisarcik ze Sło-
wacji. Sędziowali wykształceni 
przez Stowarzyszenie dyplomo-
wani sędziowie – w większości 
wolontariusze „Startu”.

Rozegrano indywidualne me-
cze w grupach: BC1, BC2, BC3, 
BC4 oraz w grupie Open. 

Więcej o regulaminie i zasa-

dach Bocci znaleźć można na 
www.boccia.start.org.pl Spotka-
nia w grupach rozgrywane były 
systemem „każdy z każdym”, a 
mecze fi nałowe w zależności od 
liczebności zawodników syste-
mem „każdy z każdym” lub „pu-
charowym”.

W efekcie wyłoniono najlep-
szych zawodników w poszcze-
gólnych grupach:

GR. BC1
I miejsce: Nowak Jakub Klub 

Integracyjny Nowy Sącz. 
II miejsce: Król Michał „Krok 

za krokiem” Zamość.
III miejsce: Modrak Barbara 

Gimnazjum nr 1 Skoki „SSI”Start” 
Poznań. 

GR. BC2
I miejsce: Mistrz Polski – Barsz-

czyk Patryk Pamara Lublin. 
II miejsce: Wicemistrz Polski – 

Kiciak Marcin „Krok za krokiem” 
Zamość.

III miejsce: Szuba Patryk – S.P. 
nr 109 Warszawa.

GR. BC3 
I miejsce: Mistrz Polski – Ko-

zyrski Michał „Krok za krokiem” 
Zamość. 

II miejsce: Wicemistrz Polski 
– Brożek Łukasz „Konar” War-
szawa.

III miejsce: Nowicka Natalia – 
SSI „Start” Poznań.

GR. BC4 
I miejsce : Dąbrowski Robert 

„Start” Zielona Góra.
II miejsce: Augustyniak Rafał 

„Pamara” Lublin.
III miejsce: Trzaskoma Janusz 

S.P. nr 109 Warszawa. 

GR. OPEN 
I miejsce: Elińska Marta Gim-

nazjum nr 1 Skoki. 
II miejsce: Włodarczyk Alek-

sandra „Start” Zielona Góra. 
III miejsce: Gaszka Monika – 

„Start” Katowice.
Spośród Mistrzów Polski wy-

łoniona zostanie reprezentacja 
narodowa, która już w przy-
szłym roku będzie walczyć w 
turniejach międzynarodowych 
o awanse w zawodach wyższej 
rangi.

ROMUALD SCHMIDT
PREZES 

SPORTOWEGO STOWARZYSZENIA 
INWALIDÓW „START” W POZNANIU

WWW.BOCCIA.START.ORG.PL
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Bieg maratoński odbył się 10 
października 2010 roku w 

Poznaniu, a głównym jego za-
łożeniem była promocja biega-
nia jako najlepszego sposobu 
na zachowanie sił witalnych i 
zdrowia oraz zwrócenie uwa-
gi na potrzeby ludzi chorych 
na nowotwory krwi, dawstwo 
szpiku i transplantologię.

W tym roku na linii star-
tu stanęło 160 zawodników w 
czerwonych koszulkach, wśród 
nich kapitan prezydent Pozna-
nia Ryszard Grobelny. W tych 
zawodach ważne były wyniki i 
rekordy, ale znacznie ważniej-
sze – szerzenie idei zabiegania 
o ludzkie życie i – mistrzostwo 
Polski w pomaganiu.

– Tradycyjnie już spotyka-
my się na początku grudnia, 
aby podsumować mijający 
rok. Moim zdaniem 2010 rok 
był bardzo trudnym rokiem 
dla Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Nniepeł-
nosprawnych. Jaka jest Pana 
ocena? 

– Faktycznie był to rok bardzo 
trudny związany z kłopotami fi -
nansowymi PFRON. Sytuacja ta 
wymusiła na PFRON dokonanie 
znacznych cięć środków fi nan-
sowych w różnych obszarach 
działalności. 

– Jak podsumowałby Pan rok 
2010 w Wielkopolskim oddziale 
PFRON? 

– W roku bieżącym dyspono-
waliśmy znacznie niższymi środ-
kami na programy, niż to miało 
miejsce w latach ubiegłych. W 
rezultacie uruchomiono tylko 
trzy programy dla indywidual-
nych osób niepełnosprawnych, 
a mianowicie program „Pegaz 
2010” obszar C – to jest pomoc 
w zakupie wózka o napędzie 
elektrycznym, obszar D – pomoc 
w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanych wózków 
o napędzie elektrycznym oraz 
program „Student”. 

– Bardzo późno był wpro-
wadzony program PEGAZ. 
Wnioski i procedury były wy-

Trudny rok PFRON-u
Z FERDYNANDEM ŁUKANOWSKIM – dyrektorem Wielkopolskiego 
Oddziału PFRON w Poznaniu rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA. 

jątkowo skomplikowane. Nie-
pełnosprawnych zaskoczyło 
też pewnie wprowadzenie tzw. 
„wkładu własnego”. 

– Tak, program został wpro-
wadzony późno, ale wynikało 
to z faktu, że Fundusz nie miał 
pewności, czy starczy na ten 
program środków. Drugą przy-
czyną była konieczność przesu-
nięcia części środków z innych 
zadań. Zmianę procedur wy-
musiły na PFRON zewnętrzne 
instytucje kontrolne, gdy okaza-
ło się, że dochodziło do różnych 
nieprawidłowości, głównie za 
przyczyną sprzedawców. Nie 
mniej jednak, gdyby wniosko-
dawcy dokładnie czytali obja-
śnienia we wniosku, program 
mógłby być zrealizowany o 
wiele sprawniej, a tak prawie 
do wszystkich wnioskodawców 
(ok. 500) wysyłaliśmy pisma o 
uzupełnienia lub wyjaśnienia 
do wniosków. Podniesienie 
udziału własnego przy zakupie 
wózka o napędzie elektrycz-
nym jest moim zdaniem bardzo 

słuszne, gdyż do tej pory przy 
1 % wkładzie własnym (który i 
tak najczęściej pokrywał sprze-
dawca) występowały osoby, 
które niekoniecznie ten wózek 
potrzebowały, a także niektóre 
próbowały zakupić wózek, nie 
licząc się z jego ceną. Były też 
przypadki, że po przelaniu przez 
nas niemałych przecież kwot 
na konto sprzedawcy, wnio-
skodawca nie odbierał wózka, 
nie powiadamiając nas o tym.
Obecnie takie postępowanie 
zostanie w znacznym stopniu 
wyeliminowane. 

– PFRON to nie tylko progra-
my dla indywidualnych osób. 
To również zakłady pracy chro-
nionej i warsztaty terapii zaję-
ciowej. Jak w mijającym roku 
przedstawiał się tutaj udział 
PFRON-u? 

– Kłopoty fi nansowe PFRON 
wyniknęły z dużego wzrostu za-
trudnienia osób niepełnospraw-
nych, nie tylko w zakładach 
pracy chronionej, ale również na 
tzw. otwartym rynku pracy. I tu-

taj nie dosyć, że przez to zmalały 
wpływy Funduszu (część zakła-
dów spełniła ustawowy wymóg 
zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych), to doszły zwięk-
szone wypłaty dofi nansowania 
do wynagrodzeń dla tych praco-
dawców. Paradoksalnie sukces 
Funduszu, jakim jest wzrost za-
trudnienia osób niepełnospraw-
nych (po to jest głównie powo-
łany) zachwiał jego sytuacją 
fi nansową.

– Co nowego przyniesie dla 
niepełnosprawnych rok 2011? 
Czy nadal będą te same progra-
my, czy może coś nowego? 

– W końcowym etapie legi-
slacji jest nowelizacja ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Ostateczne 
jej wprowadzenie spowoduje już 
w przyszłym roku uwolnienie 
części środków na rehabilitację 
społeczną, a tym samym moż-
liwość rozszerzenia programów 
dla osób indywidualnych.

Maratończycy 
Drużyny Szpiku 

Drużyna Szpiku powstała, 
by rozpalić nadzieję, ponieważ 
każdego roku u 10 tysięcy osób 
lekarze diagnozują nowotwór 
krwi. Połowa z tych pacjentów 
umiera. Umiera, bo nie znajduje 
dawcy szpiku. Nie znajduje go, 
ponieważ ludzie nie wiedzą, w 

jak prosty, bezpieczny i bezbole-
sny sposób można komuś urato-
wać życie.

Drużyna Szpiku to grupa lu-
dzi, którzy wiedzą i chcą się 
tym dzielić z innymi. Zakładając 

czerwoną koszulkę, odpowiada-
ją na wołanie chorych: podziel 
się życiem! Są nadzieją dla ludzi 
zagrożonych śmiertelną choro-
bą.

ROBERT STĘPIŃSKI
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12 października w Bibliotece 
Miejskiej im. M. Musiero-

wicz Centrum Animacji Kultury 
przy ul. Wysokiej w Puszczyko-
wie odbyła się impreza pod na-
zwą „Każdy talent ma…” promu-
jąca twórczość wychowanków 
Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego w Mosi-
nie. Ich osiągnięcia artystycz-
ne mogliśmy zaprezentować 
dzięki uprzejmości dyrektora 
biblioteki Danuty Mankiewicz i 
kierownika Centrum Katarzyny 
Golaszanki.

Imprezę poprzedziło uroczy-
ste otwarcie w SOSW w Mosinie 
nowoczesnej pracowni – Bio-
feedback (służącej polepszaniu 
jakości pracy mózgu) przezna-
czonej dla uczniów Ośrodka, 
ufundowanej przez Kluby Rota-
ry: Poznań-Puszczykowo, Sta-
rówka i Poznań (więcej na ten 
temat w publikacji poniżej). W 
uroczystości otwarcia uczest-
niczyli przedstawiciele Klubów 
Rotary, władz samorządowych i 
kościelnych. 

Stąd goście udali się do Pusz-
czykowa na imprezę. Wśród 
gości byli min.: wicestarosta po-
znański Tomasz Łubiński, bur-
mistrz Puszczykowa Małgorzata 
Ornych-Tabędzka, burmistrz 
Mosiny Zofi a Springer, przedsta-
wiciel Kuratorium Beata Cierz-

Pracownia Biofeedback 
wychodzi naprzeciw po-

trzebom naszych uczniów w 
zakresie polepszenia jakości 
pracy mózgu. Chodzi tu o jej 
szybkość i wydajność. EEG 
-Biofeedback to rodzaj terapii, 
dzięki której pacjent w sposób 
świadomy uczy się zmieniać 
wzorzec wytwarzanych fal w 
mózgu. Trening odbywa się 
poprzez interaktywną współ-
pracę z komputerem. Dzięki 
temu pacjent świadomie re-
aguje na zadania stawiane 
przez terapeutę. 

Terapia jest niezwykle efek-
tywna, a przy tym przyjemna. 
Dzieci mogą wybierać formę 

prezentacji sygnału: może to 
być gra, animacja lub ulubiona 
bajka DVD; dorośli korzystają 
z profesjonalnych wykresów, 
wizualizacji oraz fi lmów relak-
sacyjnych. Metoda ta wskaza-
na jest szczególnie dla dzieci z 
ADHD, z zaburzeniami pamięci 
i koncentracji uwagi, dysleksją, 
dysortografi ą, tremą, stanami 
lękowymi, agresją oraz dla po-
prawy wyników w dziedzinach 
wymagających koncentracji. 

Czas trwania terapii ustala się 
stosownie do wieku pacjenta i 
istotności problemu. 

Dzięki uzyskanym fundu-
szom pracownia doposażona 
jest również w wysokiej kla-
sy fotel masujący. Wszystkie 
rodzaje zaprogramowanego 
masażu mają na celu likwida-
cję napięcia i przywrócenie lub 
pobudzenie sił witalnych orga-
nizmu. Masaże te można sto-
sować również profi laktycznie. 

Nowe, lepsze możliwości 
terapii dla naszych wycho-
wanków są kolejną „cegiełką” 
w budowaniu fundamentów 
do zdobywania i odnoszenia 
sukcesów pomimo trudności 
w życiu codziennym i wcho-
dzeniu w świat dorosły tak, 
by móc go przeżyć godnie i 
szczęśliwie na miarę swoich 
możliwości.

 BOŻENA MAZUR
 DYREKTOR SOSW

Pracownia sprawności

Z INICJATYW SPECJALNEGO OŚRODKA 
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W MOSINIE

Każdy talent ma…

niak, dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego Maria 

Krupecka, przyjaciel Ośrodka 
Bohdan Smoleń i prezydenci 
klubów Rotary: Jerzy Goździk, 
Bogusław Zalewski, Zbigniew 
Bigaj. 

Bohaterami tej imprezy byli 
wychowankowie Ośrodka, któ-
rzy przedstawili efekty swojej 
pracy. Byli też rodzice naszych 
uczniów i kadry Ośrodka, która 
stwarza swoim podopiecznym 
jak najlepsze warunki rozwoju 
i prezentowania talentów. Tym 
razem ujawnili je w przedsta-
wieniu ,,Trochę dziwna opo-
wieść”. Był też koncert chóru 
pracowników SOSW, projekcja 
fi lmu z życia Ośrodka, prezen-
tacja multimedialna na temat 
organizacji i działalności SOSW, 

występ ośrodkowego zespołu 
muzycznego BOOM BANDA i 
prezentacja książeczki „Nasze 
rozmowy o życiu” z tekstami au-
torstwa uczniów.

Wicestarosta Tomasz Łubiński 
w towarzystwie burmistrza Mał-
gorzaty Ornych- Tabędzkiej oraz 
Dyrektora SOSW Bożeny Mazur 
otworzył wystawę twórczości 
artystycznej wychowanków 
SOSW „Każdy talent ma…” 

Przy pięknie udekorowanym 
stole długo trwały rozmowy na 
tematy związane z funkcjono-
waniem Ośrodka i jego planami 
na przyszłość. 

 EWA MALINOWSKA
 SOSW W MOSINIE
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„Babciu! Ja wiem gdzie 
mieszkają święci Miko-

łaje! Widziałem ich! Maszero-
wali rzędem! Mieli takie dłu-
gie płaszcze, czerwone albo 
czarne, albo inne. Ale nie mieli 
worków ani paczek. Dlaczego, 
babciu?” 

Początkowe zdania były peł-
ne zachwytu, ale w końcowym 
pytaniu pobrzmiewał niepokój. 
Babcia roześmiała się, dobrotli-
wie (jakkolwiek niesłusznie) po-
wiedziała „ty głuptasku”, a potem 
usiłowała wytłumaczyć wnucz-
kowi, że to nie byli Mikołaje, 
ale jego mama miała uroczystą 
promocję doktorską. Jasiu na to: 
„przecież wiem, ale tam przyszli 
Mikołaje”. Babcia dalej tłuma-
czyła, że przebrana była też jego 
mama, miała na sobie długą do 
ziemi, czarną togę, a na głowie 
biret. „Ja wiem”, upierał się Jaś, 
„ale jak ona siedziała, to weszli 
Mikołaje”. „To byli profesorowie”, 
tłumaczyła babcia, „to taki zwy-
czaj, takie piękne świętowanie 
w uniwersytecie”. „Święto Miko-
łaja?” zapytał Jaś. 

A następnego dnia poszedł z 
babcią na ulicę Wieniawskiego 
i wskazując budynek Collegium 
Minus najpoważniej oświadczył: 
„To tu mieszkają święci Mikoła-
je”.

Babcia Jasia, opowiadając mi 
o zdarzeniu, śmiała się, ale była 
też trochę zaniepokojona. „Prze-
cież to inteligentne dziecko”, 
mówiła, „dlaczego Jaś nie mógł 
zrozumieć tej sytuacji, może ro-
dzice niepotrzebnie go ze sobą 
zabrali?”

Uspokoiłam babcię, że wspa-
niale, że go ze sobą zabrali, a 
przeszkodą w zrozumieniu sytu-
acji był z jednej strony nadmiar 
wrażeń, z drugiej myślenie ży-
czeniowe dziecka.

Bowiem Jaś po raz pierwszy 
znalazł się we wnętrzu dużego 
budynku, w którym na wspa-
niałych schodach kłębili się 
ludzie, jedni szli do góry, inni 
schodzili, jedni mieli w ręku 
bukiety kwiatów, inni aparaty 
fotografi czne. Ruch, gwar, tłok. 
A potem oszołomiony chłopiec 
zobaczył te dziwnie przebrane 
postacie. Swojej mamy niemal 
nie rozpoznał, dopiero kiedy go 
przytuliła. I trzeba było cichutko 
siedzieć w wielkiej sali, z tatą, 
ale z dala od mamy. Mówiono 
to po polsku, to w tym dziwnym 
języku nazywanym łaciną. Dla 
Jasia był to piękny fi lm z mamą 
i świętymi Mikołajami. A mama 
się przebrała, bo chciała Mikoła-
jom pomóc. Tylko gdzie te worki, 
gdzie oni schowali prezenty dla 
dzieci? I dlaczego na głowach 
nie mieli czerwonych czapek? 
Właściwie to głównie brak tych 

czapek podważał autentyczność 
Mikołajów. Jaś wahał się. A może 
specjalnie zmienili czapki, żeby 
dzieci nie mogły ich rozpoznać? 
I zebrali się na naradę? „W jakiej 
to sprawie mieli się naradzać?” – 
zapytała babcia. A Jaś odpowie-
dział z wielką powagą: „w spra-
wie prezentów”.

Dzieci, przytłoczone nad-
miarem wrażeń, albo gubią się 
w nich, stają się emocjonalnie 
pobudzone i myślą chaotycznie, 
albo „wybierają” jeden wątek i 
wokół niego krążą ich myśli i 
uczucia. W tym drugim wypadku 
mamy do czynienia z psycholo-
gicznym mechanizmem „oswa-
jania” świata, z dążeniem do 
jego uporządkowania w oparciu 
o najprostsze skojarzenia. Posta-
cie przebrane w togi skojarzyły 
się w umyśle dziecka ze świętym 
Mikołajem, co spowodowało, że 
trudna do zrozumienia sytuacja 
nabrała klarowności. 

U Jasia w proces „oswajania” 
świata włączyło się jego my-
ślenie życzeniowe, jego ocze-
kiwanie na świętego Mikołaja, 
oparte o wiarę w jego realne 
istnienie. U chłopca pojawiła się 
też fi ksacja na tym temacie, czyli 
niemożność oderwania się od 
niego, ciągłe powracanie do tego 

wątku. Fiksacja pojawia się naj-
częściej przy przeżywaniu lęku, 
można więc przypuszczać, że 
chłopiec obawiał się, że może 
być inaczej, niż on sądzi. On po 
prostu bronił w ten sposób swo-
jego przekonania, że rzeczywi-
ście zobaczył świętego Mikołaja, 
w dodatku w liczbie mnogiej.

Wewnętrzny świat uczuć i 
myśli dziecka jest fascynujący. I 
wcale nie taki prosty, jak się wie-
lu dorosłym wydaje.

A co do świętego Mikołaja, to 
jest to piękna tradycja i warto ją 
pielęgnować, bo obdarza rado-
ścią dzieci i dorosłych. Wiado-
mo, że dzieci z niecierpliwością 
czekają na świętego Mikołaja, 
piszą do niego listy, opowiadają 
sobie o nim, a także trochę się 
nim wzajemnie straszą. Bo jak-
kolwiek święty Mikołaj obdarza 
podarkami i radością, to dobrze 
wie, co kto „przeskrobał”. 

Najmłodsze dzieci nie potrafi ą 
jednoznacznie odróżniać fi kcji 
od rzeczywistości. Ta zdolność 
myślenia rozwija się powoli i 
u większości dzieci dojrzewa 
około 5-tego roku życia. Wów-
czas wiara w świętego Mikołaja 
albo stopniowo ulega zachwia-
niu, albo znika w jednej chwi-
li. Jeżeli dziecko samodzielnie 

poznaje tajemnicę – wówczas 
najczęściej triumfalnie oznajmia 
o swoim odkryciu, co nie prze-
szkadza mu w kontynuowaniu 
– teraz już „zabawy w świętego 
Mikołaja”.

Jednak niektóre dzieci uda-
ją, że nadal wierzą w dobrego 
świętego, „żeby nie zmartwić 
rodziców”. Są i takie dzieci, które 
czują się głęboko rozczarowane 
i płacząc, pytają: „ale dlaczego 
go nie ma?”

Rozczarowane bywają te 
dzieci, które nie miały szansy sa-
modzielnego odkrycia, ale jakieś 
inne dziecko albo dorosły nagle 
odarli je z czaru. Lepiej więc, 
żeby dziecko samo dojrzewało 
do swoich odkryć i nie utrudniaj-
my mu tego.

Jak jednak odpowiedzieć 
dziecku, jeżeli nas o istnienie 
świętego Mikołaja zapyta? Prze-
cież on istnieje symbolicznie, a 
więc istnieje. Tak więc na pyta-
nie dziecka odpowiedzmy, że 
święty Mikołaj istnieje w miłości 
rodziców i każdego człowieka, 
który pragnie jego istnienia. I 
zapytajmy dziecko, czy tego pra-
gnie? Jeżeli tak, to święty Mikołaj 
istnieje!

Nie tak dawno prasa poda-
ła, że pewna nauczycielka w 
Australii została zwolniona z 
pracy, bowiem, zapytana przez 
uczniów, zaprzeczyła istnieniu 
świętego Mikołaja, bez uprzed-
niego porozumienia się w tej 
sprawie z rodzicami. Rzeczywi-
ście postąpiła nieroztropnie, nie 
powinna bowiem bezpośrednią 
odpowiedzią odtajemniczać 
świętego Mikołaja. Mogła prze-
cież zainicjować proces stopnio-
wego dochodzenia do prawdy. 
Na przykład zaproponować dzie-
ciom, aby najpierw od rodziców 
zebrały informacje o świętym 
Mikołaju, a potem można było 
na lekcji przeprowadzić „burzę 
mózgów” i dopiero w jej wyniku 
doprowadzić dzieci do konklu-
zji, nie pomijając faktu, że kiedyś 
dobry biskup o imieniu Mikołaj 
naprawdę istniał. Jednakże doro-
śli bywają nieroztropni. I dzieci o 
tym wiedzą.

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

Święty Mikołaj 
w todze
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– Grudzień i okres Bożego 
Narodzenia to czas szczegól-
ny. Jak te dni wyglądają w po-
znańskim PCPR-ze? 

– Jak co roku, bardzo dużo 
efektywnej pracy. Tworzymy 
projekt planu fi nansowego na 
2011 rok oraz kończymy roz-
poczęte działania. Oczywi-
ście, wymieniamy się również 
przepisami na nowe ciasta 
świąteczne, aby smakowicie 
zaskoczyć swoje rodziny. 

– Za kilka dni pożegnamy 
stary 2010 rok. Jaki on był dla 
Pani i jednostki, którą Pani 
kieruje? 

– Bardzo pracowity. Wiele 
trudnych spraw udało nam 
się pomyślnie rozwiązać. Już 
trzeci rok realizujemy pro-
jekt unijny skierowany do 
osób niepełnosprawnych i 
osób usamodzielnianych, 
opuszczających placówki 
opiekuńczo-wychowawcze 
i rodziny zastępcze. Łącznie 
do 2010 roku projekt objął 
swoimi działaniami 347 osób 
(103 osoby usamodzielniane 
i 244 osoby niepełnospraw-
ne). Niezmiennie monitoruje-
my rozwój ponad 300 dzieci 
umieszczonych w rodzinach 
zastępczych. W mijającym 
roku opiekę w środowisku za-
stępczym znalazło kolejne 27 
dzieci. 

– Co uważa Pani za naj-
większy sukces, a co za po-
rażkę mijającego roku w po-
znańskim PCPR? 

– Nasz sukces to wszystko, 
co udało się nam pomyślnie 
zrealizować, a w szczególno-
ści niegasnącą chęć pomocy 
drugiemu człowiekowi. Był 
to dobry rok. W PCPR pracu-
ją kompetentni pracownicy, 
niezwykle zaangażowani w 
to, co robią. Jest to nasz drugi 
dom. Mamy bardzo dobrego 
szefa, samorządowca Staro-
stę Jana Grabkowskiego zna-
jącego problemy i potrzeby 
swoich mieszkańców. Zawsze 
możemy liczyć na wsparcie i 
pomoc naszych radnych po-
wiatowych. W pewnym sensie 
porażką mogę nazwać bardzo 
małe środki, jakie otrzymali-
śmy z PFRON-u. Nie pozwoliły 
one zabezpieczyć wszystkich 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Jest to bolesne zarówno 
dla mnie jak i moich niepełno-
sprawnych przyjaciół. Może 
dziwić słowo przyjaciele, ale 
jest to prawda, gdyż tak trak-
tujemy naszych klientów. Mam 
wspaniałych pracowników w 
dziale do spraw osób niepeł-
nosprawnych, którym kieruje 
pani Elżbieta Mazur osoba 

Już czuję zapach 
Wigilii…
Z ELŻBIETĄ BIJACZEWSKĄ – dyrektorem Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA.

wyjątkowo oddana osobom 
niepełnosprawnym. 

– Koniec roku to nie tylko 
czas podsumowań, ale rów-
nież planów na przyszłość. 
Jakich nowości w PCPR może-
my spodziewać się w nowym 
2011 roku? 

– Czekamy na ustawę o ro-
dzicielstwie zastępczym i to 
będzie rzutowało na nasze 
działania w 2011 roku. Chcemy 
intensyfi kować pracę nad po-
szukiwaniem kandydatów na 
zawodowe rodziny zastępcze. 
Skupimy się na pomocy w roz-
szerzeniu działalności warsz-
tatu terapii zajęciowej w Do-
piewcu, który uzyskał od gminy 
Dopiewo wspaniały obiekt na 
prowadzenie kompleksowej re-
habilitacji osób niepełnospraw-
nych. Zaczniemy starania o 
utworzenie w tym miejscu za-
kładu aktywności zawodowej. 
W dalszym ciągu będziemy 
realizować projekt współfi nan-
sowany przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego pod 
tytułem „Pokonać wykluczenie. 
Wszechstronna aktywizacja 
osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym z powiatu 
poznańskiego”. Będziemy po-
zyskiwać nowe źródła fi nanso-
wania dla naszych działań. Po-
trzeba chwili na pewno zrodzi 
wiele nowych pomysłów, które 
pomogą rozwiązać problemy 
naszych podopiecznych. 

– Zmieńmy teraz nieco te-
mat na bardziej prywaty, bo 
to zawsze interesuje naszych 
czytelników. Jaka będzie te-
goroczna Wigilia Elżbiety Bi-
jaczewskiej? 

– Mam nadzieję, że jak w 
latach ubiegłych pełna ro-
dzinnego ciepła, radości i łez 
przy dzieleniu się opłatkiem 
i składaniu życzeń. Już czuję 
jej zapach. Rodzina twierdzi, 
że bardzo dobrze gotuję, a 

tak będzie. Każdy drobiazg 
sprawia mi ogromną przyjem-
ność – a niespodzianki są naj-
piękniejsze. 

– Czego możemy życzyć 
Pani i poznańskiemu PCPR-
owi? 

– Nadchodzący Nowy Rok 
to czas zadumy nad tym, co 
już minęło i nad tym, co nas 
czeka. W Nowym 2011 Roku 
wszystkim moim pracowni-
kom oraz sobie życzę przede 

czas przygotowań świątecz-
nych potraw jest wyjątkowy 
(magiczny). Cieszę się, bo jak 
co roku przy stole zasiądzie 
cała rodzina: mąż, dzieci, cio-
cia Wanda, zięć, ukochane 
wnuki Basia i Przemek. Nie 
zabraknie też zaproszonych 
gości wigilijnych oraz dodat-
kowego tradycyjnego miejsca 
przy stole dla „zbłąkanego 
wędrowca”. 

– Czy wierzy Pani w Świę-
tego Mikołaja? 

– Naturalnie! Dopóki wie-
rzę w ludzi, to i w Świętego 
Mikołaja. Gdy widzę wypieki 
i radość na twarzach moich 
wnucząt oczekujących na jego 
przybycie, wiara wzrasta. 

– Co chciałaby Pani znaleźć 
pod tegoroczną choinką? 

– Pod choinką zawsze znaj-
duję coś niespodziewanego, 
ale bardzo miłego. Mam na-
dzieję, że w tym roku również 

wszystkim zdrowia, wszelkiej 
pomyślności oraz optymi-
zmu i wiary w pogodne ju-
tro. Poznańskiemu PCPR-owi 
– wystarczających środków 
fi nansowych, które pozwoli-
łyby zabezpieczyć wszystkie 
potrzeby naszych podopiecz-
nych. Czytelnikom i Redak-
cji „FILANTROPA NASZYCH 
CZASÓW”: radości, spokoju 
i miłości w gronie najbliż-
szych. Aby Święta były rów-
nież czasem pojednania, by 
zniknęły wszystkie problemy. 
Życzę również niezwykłych, 
świątecznych radości, nieza-
pomnianego smaku i zapachu 
przygotowanych potraw, śnie-
gu za oknem, choinki i bo-
gatego „Gwiazdorka”. Świąt 
upływających we wspaniałej 
rodzinnej atmosferze. 

– Ja też tego życzę i dzięku-
ję, że w wirze przedświątecz-
nych przygotowań znalazła 
Pani dla nas czas. 
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Super 
przygoda
Na pewno większość z nas 

marzyła, aby choć raz wy-
glądać jak gwiazda fi lmowa, 
piosenkarka, czy modelka. 
Stanąć w świetle refl ektorów 
i uśmiechać się do fotografa, 
który zrobi nam wspaniałe 
zdjęcia. 

 Mnie też czasami dopadały 
takie myśli. Kiedy jednak dosta-
łam zaproszenie na sesję zdję-
ciową, jaką fi rma Douglas robiła 
dla swoich klientek, nie bardzo 
wiedziałam, co z tym zrobić. Po-
stanowiłam jednak odważyć się 
i skorzystać z propozycji. 

Sesję prowadziło pięć zna-

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

– Nasza rozmowa ukaże się 
w grudniowym wydaniu „Filan-
tropa Naszych Czasów”. Jest to 
doskonała okazja, aby podsu-
mować rok, który mija. Jaki on 
był dla kierowanego przez Pa-
nią Wydziału? 

– Mogę powiedzieć, że nie 
był to rok zły. Wszystkie domy 
pomocy społecznej uzyskały ze-
zwolenie Wojewody na prowa-
dzenie działalności. Jedynie Dom 
Pomocy Społecznej na Ugorach, 
o którym było tak „głośno” w 
mediach, tego zezwolenia jesz-
cze nie ma. Myślę jednak, że 
jest to kwestia najbliższych ty-
godni, bo dzięki nowemu kie-
rownictwu domu, personelowi, 
a także samych mieszkańców, 
bardzo pozytywnie zmienia się 
oblicze tego Domu. Udało się 
rozwinąć wiele form pomocy w 
środowisku. Powstał jeden nowy 
rodzinny dom dziecka. Zmienio-
no, moim zdaniem korzystnie, 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

A co do Karty Współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi, to 
jest to jeszcze większe otwarcie 
miasta na swoich mieszkańców. 
Mamy nadzieję, że powstaną 
komisje dialogu obywatelskiego.

Naszą wielką dumą jest tytuł 
samorządowego lidera zarzą-

Wierzę 
w Świętego Mikołaja
Z MARIĄ REMIEZOWICZ – dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Poznania rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA. 

dzania za rok 2010. Pierwsze 
miejsce zdobył nasz projekt Da-
phne II. Jest to projekt o przeciw-
działaniu przemocy seksusalnej 
wobec dzieci. Projekt był skom-
plikowany w zarządzaniu. Lide-
rem projektu był Poznań. Uczest-
niczyły w nim Litwa i Assen z 
Holandii. W każdym z miast było 
lokalne partnerstwo. W Pozna-
niu był to Komitet Obrony Praw 
Dziecka, sąd, Prokuratura, MOPR 
i organizacje pozarządowe. Pra-
ce przy Dafne Dwa pokazały, że 
można rozwiązywać trudne pro-
blemy. Był to dobry początek.

Nie można też nie wspomnieć 
o otwarciu nowego stadionu Le-
cha i koncercie Stinga, na którym 
opieka medyczna była, jak na 
Euro 2012. Zrobiliśmy sobie taką 
pierwszą próbę generalną. 

– Sukcesów było wiele. A co 
się nie udało? 

– Ciągle nie udaje się rozwinąć 
więcej form rodzinnej opieki za-
stępczej. Nie udało się pozyskać 
nowych mieszkań chronionych 
i nie udało się rozszerzyć usług 
opiekuńczych. 

– Będą więc wyzwania na 
nowy rok. Proszę powiedzieć o 
tym, co planuje Wydział Zdro-
wia i Spraw Społecznych na rok 
2011? 

– Na pewno będziemy konty-

nuowali zaczęte prace. Zacznie-
my realizować projekt Daphne 
III. W przyszłym roku obejmie 
on 4 kraje. Przygotowujemy się 
do nowego systemu przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie 
i powołania zespołu interdy-
scyplinarnego. W przyszłym 
roku duży nacisk położymy na 
współpracę między instytucja-
mi. Przygotowujemy się też do 
restrukturyzacji szpitali. Będą 
to podwaliny pod ich komercja-
lizację.

Rozpoczniemy też prace z 
partnerstwem publiczno-pry-
watnym. Mamy już za sobą 
ciekawe początki w takiej pracy. 
Wprawdzie przyszłoroczny bu-
dżet miasta jest bardzo okrojo-
ny, ale problemy nie poczekają. 
Będziemy musieli wykazać się 
wiec dużą inicjatywą i pomysło-
wością. 

– Zmieńmy teraz temat na 
bardziej świąteczny. Czy wie-
rzy Pani w św. Mikołaja? 

– Wierzę, mimo że dzisiaj 
wiem już o nim trochę więcej, 
niż gdy byłam dzieckiem. 

– O co poprosiłaby Pani w li-
ście do Mikołaja? 

– O więcej spokoju. I o zdro-
wie. 

– Jak spędzi Pani tegoroczne 
święta? 

– Tradycyjnie z rodziną. 
– Jakie potrawy królują u 

Pani na wigilijnym, a potem 
świątecznym stole? 

– Kulinarnie jest tak, jak na-
kazuje tradycja. Jest kapusta 
z grzybami, są ryby, barszcz, 
oczywiście opłatek i jest puste 
miejsce przy stole. 

– Które świąteczne potrawy 
są dla Pani „numer jeden”? 

– Lubię wszystkie potrawy, ale 
moją specjalnością są ciasta. 

– Co dla Pani jest najpiękniej-
sze w tych świętach, na które 
wszyscy tak czekamy? 

– Najpiękniejszy jest czas 
oczekiwania, wigilijny poranek 
i czas przed Wieczerzą. 

– Czego możemy Pani ży-
czyć na nadchodzące święta i 
nowy rok? 

– Zdrowia i optymizmu. I tego 
też życzę czytelnikom „Filantro-
pa Naszych Czasów”. 

– Dziekuję za rozmowę.

Autorka tekstu: „to była moja 
metamorfoza…”

nych fi rm kosmetycznych. Wy-
brałam sobie francuską fi rmę 
Lancome. Wizażyści mieli mi 
zrobić profesjonalny makijaż, 
potem był fryzjer i najważniejszy 
punkt programu, czyli profesjo-
nalny fotograf i zdjęcia. 

Wrażenia z takiej sesji są 
niesamowite i niezapomniane. 
Uważam, że każda dziewczyna i 
każda kobieta powinna chociaż 
raz w życiu przeżyć coś takiego. 
Nieważne, ile się ma lat, jest się 
ładną czy brzydką, sprawną czy 
niepełnosprawną. Taka meta-
morfoza na pewno pozwoli nam 
uwierzyć w siebie. 

Dla mnie najważniejszą nauką 
z tej lekcji jest to, że nie można 
zamykać się w sobie, trzeba być 
otwartym na ludzi i obowiąz-
kowo się uśmiechać. Uśmiech 
potrafi  złamać wszelkie bariery, 
zyskać przyjaciół i uczyni nas 
piękniejszymi. Uśmiechajmy się 
więc!
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Ogólnopolskie przeglądy ar-
tystyczne, organizowane 

co roku od dziewięciu już lat w 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Dzieci Niesłyszących 
przy ulicy Bydgoskiej w Pozna-
niu nieodmiennie budzą po-
dziw słuchaczy. Jest to bowiem 
za każdym razem prawdziwy, 
radosny festiwal śpiewu, tań-
ca, muzyki, widowisk teatral-
nych – na dobrym poziomie 
– w wykonaniu osób, które nie 
słyszą. Zaproszono do udziału 
także dzieci niewidome.

Zdumiewają niezwykłe talen-
ty tych młodych ludzi, a także 
umiejętności pedagogów spe-
cjalnych, którzy potrafi li je wy-

IX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ARTSTYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ

Śpiew, taniec, muzyka

„Szable Iwonki” z SOS-W dla Niesłyszących w Raciborzu.
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dobyć i ukształtować. Są nimi 
m.in.: Szymon Dziwisz, na-
uczyciel muzyki w poznańskim 
Ośrodku i Wiesław Sommerfeld, 
który co roku prowadzi te festi-
wale.

W tym roku na scenie Ośrod-
ka na Śródce, w niedzielę 7 listo-
pada, wystąpiły następujące ze-
społy: taneczny „Impuls Boys” ze 
Specjalnego Ośrodka dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej w 
Sławnie, taneczny „Szable Iwon-
ki” z SOS-W dla Niesłyszących w 
Raciborzu, taneczny „Kordek” z 
SOS-W nr 2 dla Dzieci Słabosły-
szących i Niesłyszących w Kali-
szu, teatralny „Pinokio” z SOS-W 
nr 2 w Przemyślu, taneczny 
„No Name” z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego dla Dzieci Nie-
słyszących i Słabosłyszących w 

Katowicach, teatralny „Mikusie” 
z SOS-W dla Dzieci Niewido-
mych w Owińskach, taneczny 
„Kropki” z OS-W dla Dzieci Nie-
słyszących nr 2 w Bydgoszczy, 
Zespół Tańca Ludowego i Naro-
dowego „Kasztanki” z Instytutu 
Głuchoniemych im. J. Falkow-
skiego w Warszawie, Grupa Ta-
neczna „Kurtyna” z Ośrodka dla 
Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy 
w Żarach. Poznański ośrodek re-
prezentowały zespoły: taneczny 
„Małe pinezki” i grupa teatralna 
„Odlot 13” oraz wokalista solowy 
Paweł Sowiński.

Nie było zwycięzców i poko-
nanych. Była czysta radość po-
kazania swoich talentów licznie 
zgromadzonej publiczności. 
Wszystkie zespoły otrzymały 
puchary, dyplomy i słodycze. mb

Grupa taneczna „Kurtyna” z Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu 
i Mowy w Żarach. 

Śpiewa solista Paweł Sowiński 
z OS-W dla Dzieci 

Niesłyszących w Poznaniu.

 „Miłość przez stulecia” w wykonaniu „Mikusiów” z SOS-W 
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Zespół Tańca Ludowego i Narodowego „Kasztanki” z Instytutu 
Głuchoniemych im. J. Falkowskiego w Warszawie.
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11 listopada - Dzień Św. Mar-
cina, to święto wszystkich 

Poznaniaków. To również oka-
zja do zaprezentowania się or-
ganizacji działających na rzecz 
osób potrzebujących, których 
Św. Marcin jest patronem. Jed-
ną z nich jest Stowarzyszenie 
„Pogotowie Społeczne”, o któ-
rym rozmawiam z przewodni-
czącą jego zarządu Beatą Be-
nyskiewicz. 

– W jaki sposób pomagacie? 
– Prowadzimy sieć hosteli, 

gdzie zarówno osoby samotne 
jak i rodziny, które znalazły się w 
sytuacji kryzysowej, mogą otrzy-
mać schronienie oraz niezbędną 
pomoc. 

– Istnieje wiele czynników 
takich jak bezdomność, dłu-
gotrwałe bezrobocie, uzależ-
nienia, ubóstwo, problemy 
wychowawcze, nieumiejętność 
porozumiewania się w rodzi-
nie, przez które można znaleźć 
się w sytuacji kryzysowej. Co 
wtedy robicie? 

– Z każdą rodziną zgłaszającą 
się do Pogotowia Społecznego 
przeprowadzona zostaje wstęp-
na diagnoza w celu zidentyfi ko-
wania problemów i udzielenia  
adekwatnego wsparcia. W przy-
padku bezdomności pierwszym 
etapem udzielania wsparcia jest 
zapewnienie rodzinie dłuższego 
pobytu w hostelu. Wspólnota 
opiera się na samopomoco-
wych działaniach wszystkich jej 
członków – udzielają sobie wza-
jemnie wsparcia, dbają o hostel, 
przygotowują posiłki, wspólnie 
obchodzą święta. Obok codzien-
nych spotkań mieszkańców przy 
wspólnym stole, raz w tygodniu 
odbywa się spotkanie wszyst-
kich członków wspólnoty z pra-
cownikiem socjalnym. Omawia 
się wydarzenia minionego tygo-
dnia i wszelkie sprawy istotne 
dla członków wspólnoty. 

– Pewnie trafi ają do was ro-
dziny z małymi dziećmi. Czy 
dla maluchów też macie jakąś 
ofertę? 

– Dzieci w wieku od 2 do 5 
lat korzystają z Klubu Malu-
cha. Przygotowujemy ich tu 
do edukacji  wczesnoszkolnej. 
Kształcimy w nich umiejętność 

STOWARZYSZENIE „POGOTOWIE SPOŁECZNE”

Pomóc bliźniemu 
przetrwać zimę

komunikowania się z innymi, 
wykorzystywania własnych 
umiejętności. Zapewniamy 
dzieciom przyjazną atmosferę, 
tworzymy bezpieczne miejsce, 
sprzyjające rozwojowi. Dla star-
szych dzieci stworzyliśmy Klub 
Młodzieżowy, w którym uczest-
nicy mogą rozwijać swoje za-
interesowania. Dzięki klubowej 
działalności chcemy zapobiegać 
demoralizacji młodych ludzi. 
Tutaj odbywają się zajęcia spor-
towe, plastyczne i inne, zgodne z 
zainteresowaniami zgłaszanymi 
przez uczestników. Nad funk-
cjonowaniem Klubu czuwa psy-
cholog, którego zadaniem jest 
nawiązanie takiej więzi z jego 
uczestnikami, by możliwa była 
efektywna praca z nimi. 

– Czy osoby, którym poma-
gacie. mogą znaleźć u was 
pracę? 

– Właśnie w tym celu po-
wstało Centrum Integracji Spo-
łecznej. Celem jest reintegracja 
społeczna i zawodowa osób za-
grożonych wykluczeniem spo-
łecznym: zwiększenie kwalifi -
kacji zawodowych uczestników, 
kształcenie umiejętności umoż-
liwiających zdobycie zatrudnie-
nia po zakończeniu edukacji i 

w ramach programów realizo-
wanych przez Pogotowie Spo-
łeczne. 

– W jaki sposób trafi ają do 
was potrzebujący? 

– Najczęściej sami do nas tra-
fi ają. Ale wyszukujemy ich także 
poprzez program streetwoker-
ski. 

– Czym zajmuje się streetwo-
ker? 

– Przede wszystkim nawią-
zywaniem kontaktów z tymi, 
którzy z różnych powodów nie 
zdecydowali się na skorzystanie 
z jakiejkolwiek formy dostępnej 
pomocy. Są to osoby żyjące na 
dworcach, koczowiskach, klat-
kach schodowych itp. Streetwor-
kerzy udają się w takie miejsca 
i starają się pokazać przebywa-
jącym tam osobom możliwość 
zmiany własnej sytuacji życio-
wej. Przekazują osobom bez-
domnym suchy prowiant, zimą 
także ciepłe posiłki, udzielają 
podstawowej pomocy medycz-
nej, w razie potrzeby umożliwia-
ją wizytę u lekarza. Jeśli osoba 
zdecyduje się na skorzystanie z 
innych form pomocy, kierowa-
na jest do Punktu Informacyj-
no-Konsultacyjnego „Darzybór”. 
Streetworkerami bywają osoby, 
które same wywodzą się z grup 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, poradziły sobie z 
większością swoich problemów 
i mogą własnym życiem dawać 
świadectwo możliwości zmiany. 

– Nadchodzi zima. Co to dla 
was oznacza? 

– Ułożyliśmy hasło: „Nie ma 
pracy, jest układanie materacy”. 
Zajmujemy się przygotowaniem 
każdego możliwego miejsca na 
ciepły kąt i spokojny sen, aby 
można było przyjąć zimą jak naj-
większą liczbę potrzebujących. 

– Dzisiaj prowadzicie kwestę 
pod hasłem „Pomóż bliźniemu 
przetrwać zimę”. 

– Zbieramy pieniądze na zor-
ganizowanie jak największej 
ilości miejsc noclegowych i na 
ciepłe posiłki, które wydajemy 
dla potrzebujących codziennie 
w okolicach dworca kolejowego. 
Wśród 24 wolontariuszy kwe-
stujących w trakcie dzisiejszej 
imprezy są podopieczni nasi i 
zaprzyjaźnionych organizacji, 
takich jak Stowarzyszenie „Za-
wsze Razem” z osiedla Czecha, 
którym serdecznie dziękujemy 
za pomoc. 

– Gdzie mogą zgłaszać się 
osoby potrzebujące, by uzyskać 
pomoc? 

– Zapraszamy do siedziby na-
szego Stowarzyszenia na ul. Bo-
rówki 4 w Poznaniu, do Punktu 
Informacyjno-Konsultacyjnego 
„Darzybór”, działajacego siedem 
dni w tygodniu. Dyżury pełnią: 
terapeuta, psycholog, pielęgniar-
ka, pracownik socjalny Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu i prawnik. 

– A jeśli ktoś chce pomóc? 
– Będziemy wdzięczni za 

każde wsparcie na nasze konto: 
87-1140-1124-0000-3020- 7200-
1002.

ROZMAWIAŁ 

PAWEŁ GROCHOWSKI

Członkowie Stowarzyszenia „Zawsze Razem” pomagają 
w kweście.

Beata Benyskiewicz. 

radzenia sobie w trudnych sy-
tuacjach. Staramy się zapewnić 
osobom okresowe zatrudnienie, 
angażując je odpłatnie w zajęcia 
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Nie mogąc pogodzić się z 
tak szybkim odejściem 

lata i panującą za oknem 
szarugą postanowiliśmy po-
szukać miejsca, gdzie można 
jeszcze odrobinkę się wygrzać 
i popływać w ciepłej wodzie. 
Tak trafi liśmy na Tropical Is-
lands nieopodal Berlina. To 
największy wodny park roz-
rywki w Europie, schowany 
pod olbrzymią, samonośną 
kopułą.

Jej wymiary są gigantyczne 
– hala Tropical Islands ma 360 
metrów długości, 210 metrów 
szerokości i aż 107 metrów 
wysokości! Jest tak wielka, że 
nowojorska Statua Wolności 
mogłaby się w niej zmieścić na 
stojąco, a paryska Wieża Eiffl  a 
na leżąco. 

To było właśnie to, czego 
szukaliśmy: prawdziwie letnia 
temperatura, mnóstwo zieleni 
i wielkie baseny z cudowną 
wodą zachęcającą do kąpieli. 
Samo tylko Morze Południowe 
ma powierzchnię 3.000 metrów 
kwadratowych, czyli trzech 
basenów olimpijskich. Zanu-
rzyć się tu można w wodzie o 
temperaturze 28°C! Sztucznie 
stworzony horyzont sprawia, 
że można poczuć się tu jak na 
urlopie w ciepłych krajach. Do 
ogromnego basenu wyłożone-
go stalą szlachetną przylega 
piaszczysta plaża o długo-
ści 200 metrów. Rozstawione 
drewniane leżaki zachęcają do 
błogiego leniuchowania.

Laguna Bali o powierzch-
ni 1.200 metrów kwadrato-
wych otoczona jest tropikalną 
dżunglą. Kąpiel w wodzie o 
temperaturze 32°C to praw-
dziwa przyjemność. Grota i 
wodospad dodają lagunie nutę 
tropikalnej egzotyki. Sztuczne 
fale, zjeżdżalnie i hydromasa-
że gwarantują całe mnóstwo 
radości kąpieli. Nam szcze-
gólnie spodobała się sztuczna 
rzeka. Prąd wody jest tam tak 
silny, że trudno się z niej wy-
dostać, więc co niektórzy tro-
chę się nakręcili nim się z niej 
wydostali. Wieczorami Laguna 
jest romantycznie podświetlo-
na. Dwa balijskie bungalowy, 
szum wodospadu i widok na 
Lagunę porywają gości w inny 
świat.

Wielką atrakcją jest też las 
tropikalny. 50.000 roślin, krze-
wów i pnączy tworzy najwięk-

Paweł
Grochowski
POZNAŃ
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„Zawsze razem” 
w tropikach

szą na świecie dżunglę pod 
dachem. Nową ojczyznę w 
Tropical Island znalazło w su-
mie około 600 różnych gatun-
ków roślin, jak palmy, papro-
cie i namorzyny. Większość z 
nich pochodzi z regionów Azji 
i Pacyfi ku oraz Afryki i Amery-
ki Południowej. Sprowadzono 
je do Tropical Islands bezpo-
średnio stamtąd. Szczególną 
uwagę zwracają dwa drzewa z 
gatunku fi kusów tajskich. Oby-
dwa liczą ponad sto lat, ważą 
blisko osiem ton i mają 18 me-
trów wysokości. 

Południową stronę hali po-
kryto przepuszczającą światło 
słoneczne folią o powierzchni 
20.000 metrów kwadratowych. 
Dzięki temu mogą tu rosnąć 
rośliny i dojrzewać banany, pa-
paje czy owoce drzewa chlebo-
wego. Ścieżka o długości oko-
ło kilometra prowadzi przez 
dżunglę i daje wyjątkową moż-
liwość obserwowania z bliska 
egzotycznego świata roślin. 
Most prowadzi ponad bagnem 
mangrowym, w którym żyją 
różne gatunki ryb jak gupiki, 
okonie, sumy, ostrosze drako-
ny, czarne pakusy z regionu 
Amazonii czy błędnikowce. W 
wodzie pływają żółwie czer-
wono i żółtolice.

Wiele niezapomnianych 
wrażeń dała nam wędrówka 
po Wiosce Tropikalnej. Składa 
się ona z czterech typowych 
dla danego kraju domów z Taj-
landii, Borneo, Bali i Samoa. Są 
to konstrukcje oryginalne i każ-
da z nich jest na swój sposób 

niepowtarzalna. Wykonane 
zostały specjalnie dla Tropical 
Islands przez doświadczonych 
rzemieślników w wymienio-
nych krajach, przewiezione 
do Niemiec i zbudowane na 
nowo.

Wejście do Wioski Tropikal-
nej tworzy imponująca brama 
z wyspy Bali. Wysoka na pra-
wie 14 metrów, jest największą 
tego rodzaju bramą na świecie 
poza Bali. Na tej hinduistycznej 
„wyspie bogów“ tego rodza-
ju otwarte bramy oznaczają 
wejścia do świętych miejsc. Na 
kamiennych i ceglanych relie-
fach znajdują się ornamenty z 
wizerunkami lwów i smoków, 
a także typowe zdobienia i 
wzory z Bali.

Na skraju Wioski Tropikalnej 
leży scena Wayang, co znaczy 

po malezyjsku „show”. Tam 
w każdej wiosce znajduje się 
wayang – miejsce na kulturę, 
taniec i zabawę. Na scenie o tej 
nazwie w Tropical Islands co-
dziennie odbywa się spektakl 
„MAGIA ZMYSŁÓW: Czaro-
dziejskie popisy iluzjonistycz-
ne – zmysłowe tańce”. 

Naszym paniom najbardziej 
do gustu przypadła najwięk-
sza w Europie tropikalna Stre-
fa Saun. W sześciu różnych 
obszarach na 10.000 metrów 
kwadratowych fani sauny i 
wellnessu mogą rozkoszować 
się jedynym w swoim rodzaju 

kompleksem saun, malowni-
czo położonym pośród tropi-
kalnej roślinności. Kompleks 
saun inspirowany jest ory-
ginalnymi budowlami i for-
macjami naturalnymi, jak na 
przykład Świątynią Elefanty w 
Indiach czy gejzerami w parku 
narodowym Waiotapu w No-
wej Zelandii.

Osoby poruszające się na 
wózkach dotrą w Tropical Is-
lands do każdego miejsca bez 
trudu. Do każdego basenu moż-
na wręcz wjechać, a wszystkie 
domy w Wiosce Tropikalnej są 
wyposażone w windy, pozwa-
lające niepełnosprawnym do-
stać się na piętra tych budowli 
i korzystać z oferowanych tam 
atrakcji. Opiekunowie osób z I 
grupą wchodzą do Tropical Is-
lands bezpłatnie.
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Sport 
dla
seniorów

Mieszkamy w Krowiej Górze 
powiat Sandomierz. Jeste-

śmy rodziną czteroosobową, 
mamy dwóch niepełnospraw-
nych synów. Starszy Arkadiusz 
ma 17 lat. Urodził się z prawą 
stopą końsko-szpotawą. Jest 
spokojnym, wesołym chłopcem. 
Lubi grać w piłkę, ładnie rysuje. 
Od 3 doby życia przez 11 mie-
sięcy miał nogę gipsowaną, w 
ciągu dwóch lat miał trzy opera-
cje, szósta operacja była w maju 
2009 roku. Co roku korzysta z 
turnusu w Busku-Zdroju, dojeż-
dża na masaże ponad 20 kilome-
trów. Miał nogę prawą krótszą o 
3,5 cm, pozostała różnica jed-
nego 1 centymetra. Prawa łyd-
ka jest o wiele szczuplejsza od 
lewej, ma ubytek mięśni, lekarz 
zaleca dalsze operacje i ciągłą 
rehabilitację. 

Młodszy syn Adrian ma 15 lat. 
Od dziesięciu lat ma problemy 
neurologiczne. Miał poświńkowe 

Nasz synek Mikołaj jest rado-
snym, roześmianym dziec-

kiem, przyjaźnie nastawionym 
do każdego. Mimo przeciwno-
ści losu i miesięcy spędzonych 
w szpitalu uśmiech nie znika z 
jego buzi. Urodził się 27 stycz-
nia 2010 roku z rozszczepem 
kręgosłupa i przepukliną opo-
nowo-rdzeniową wraz z wo-
dogłowiem (o niewielkim stop-
niu), pęcherzem neurogennym 
i stopą końsko-szpotawą.

Po 3 miesiącach dodatkowo 
zdiagnozowano u niego Zespoł 
Arnolda Chariego i hipoplazję 
ciała modzelowatego. Obecnie 
Mikuś jest po pięciu operacjach 
neurochirurgicznych. Pierwsza, 
w pierwszej dobie życia, pole-
gała na zespoleniu rozszczepu 
kręgosłupa w części lędźwio-

W środę 22 do 25 września 
trwały zmagania zawod-

ników V Poznańskiej Sparta-
kiady Seniorów. Konkurowali 
w bowlingu, pływaniu, war-
cabach, tenisie stołowym i 
lekkiej atletyce.

Zmagania w bowlingu ro-
zegrano w Ośrodku nad War-
tą na Ratajach. Ta dyscyplina 
cieszyła się największym za-
interesowaniem. Aż 91 osób 
zgłosiło chęć udziału. Spore 
zainteresowanie wzbudziła 
tradycyjnie lekka atletyka (61 
zgłoszeń) i pływanie (53 zgło-
szenia). Łącznie wystartowało 
160 seniorów, niektórzy wzięli 
udział w więcej niż jednej kon-
kurencji. 

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale 
uczestnictwa, a zwycięzcy 
poszczególnych konkurencji 
zostali dodatkowo nagrodze-
ni pucharami i dyplomami. W 
ostatnim dniu spartakiady w 
Młodzieżowym Ośrodku Spor-
towym odbył się piknik dla 
uczestników zawodów.

ROBERT STĘPIŃSKI

Nie jesteśmy pewni jutra 
zapalenie opon mózgowych, ma 
padaczkę. W marcu 2007 roku 
ospa uszkodziła mu mięsień 
sercowy. Ma zaburzenia rytmu 
serca. Grozi mu rozrusznik ser-
ca, ma problemy z pamięcią. 
Mąż Andrzej (59 lat) od 12 lat ma 
chore serce wskutek zwapnienia 
żył aortalnych, dnę moczanową, 
cukrzycę, prostatę. Dwa lata 
temu zachorował na gruźlicę, 
po przebyciu której stwierdzono 
grzybniaka płuca prawego. Ma 
mieć usunięty płat płuca. Ja Lidia 
(50 lat) mam niewydolność krą-
żenia, cukrzycę, niedoczynność 
tarczycy i problemy z kręgosłu-
pem. 

Z OPS w Łoniowie co drugi 
miesiąc dostaję po 90 zł. Na leki 
wydajemy co miesiąc prawie 600 
zł. Kosztują wyjazdy na rehabi-
litacje i do szkoły. Na żywność 
pozostaje 100 zł. Dochód całej 
rodziny to 2100 zł. Brakuje nam 
na zakup odzieży zimowej, opał, 

energię elektryczną, 1400 zł. 
zalegamy, wpłacamy po 100 zł. 
miesięcznie, jeszcze nie spłaci-
liśmy lutego, płatność za światło 
wynosi po 397 zł. co drugi mie-
siąc. Brakuje na podręczniki. Gdy 
Arek miał operacje w Ostrowcu 
Św. I Busku-Zdroju, to 26 razy 
dojeżdżaliśmy do szpitali odda-
lonych o około 70 kilometrów 
na opatrunki nogi. W roku ubie-
głym, aby kupić wyprawkę do 
szkoły, byliśmy zmuszeni wziąć 
pożyczkę. Mamy do spłacania 
co miesiąc 1200 zł. Więc nie je-
steśmy pewni jutra. W niedługim 
czasie Adrian ma mieć konsulta-
cję w Centrum Zdrowia Dziecka. 
To dla nas zbyt duży koszt. 

Bardzo prosimy o pomoc na 
konto : Bank Spółdzielczy O/Ło-
niów 68-9434-1038-3007-1772-
6274-0001

LIDIA RECZEK

wej i wszczepieniu układu za-
stawkowego w główce w celu 
zabezpieczenia przed wodo-
głowiem.

Niestety, po dziesięciu dniach 
organizm odrzucił zastawkę. 
Konsekwencją był zabieg usu-
nięcia zastawki i wyleczenia 
zakażenia wewnątrz organi-
zmu, spowodowanego odrzu-
tem.

Po dwóch tygodniach po raz 
kolejny wstawiono zastawkę. 
Następnie Mikołaj miał zabieg 
podcięcia ścięgna Achillesa w 
celu umożliwienia prawidłowe-
go ustawienia stopy. Od 3 tygo-
dnia do 5 miesiąca życia nóżka 
była cały czas w gipsie, który był 
wymieniany co dwa tygodnie. 
Ostatnia operacja Mikołaja po-

Nasz synek Mikołaj
legała na usunięciu fragmentu 
kości czaszki w części potylicz-
nej główki, bo uciskała ośrodki 
odpowiedzialne za lewą stronę 
ciałka (rączkę i nóżkę).

Leczenie i rehabilitacja są 
bardzo kosztowne, a ja nie 
pracuję, bo przez 24 godziny 
na dobę zajmuję się synkiem. 
Zwracam się z apelem pomoc 
dla mojego synka na konto: 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą, ul. Łomiańska 5, 01-
685 Warszawa 41-1240-1037-
1111-0010-1321-9362 z dopi-
skiem „11299 Mikołaj Domański 
darowizna na pomoc i ochronę 
życia”. 

ANNA DOMAŃSKA
LESZNO 
tel. 667-376-681
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Pani Grażyna ukradkiem 
ociera łzy, nad którymi nie 

może zapanować. Przeprasza 
za swoją słabość, za to, że nie 
potrafi  uporać się z emocja-
mi. Nie lubi się roztkliwiać, 
nie lubi narzekać, nie lubi się 
nad sobą użalać. Ale nie ukry-
wa, że są dni, kiedy czuje się 
słaba i bezradna. Wówczas 
płacze w poduszkę. Pod wa-
runkiem, że dzieci nie widzą 
jej smutku. Dla nich musi być 
silna. 

O tym, jak kruche jest szczę-
ście i jak bardzo trzeba je doce-
niać, pani Grażyna przekonała 
się po śmierci męża chorego na 
białaczkę. Wówczas wszystko 
zaczęło się sypać. Oprócz uko-
chanej osoby straciła pracę, a 
kredyt w banku, który wzięła 
na przeszczep szpiku kost-
nego, zaczął niebezpiecznie 
wzrastać. Zaczęło brakować 
pieniędzy nie tylko na codzien-
ne potrzeby, ale także na spła-
tę rat. W końcu do drzwi pani 
Grażyny zapukał komornik i 
ogołocił mieszkanie z wszyst-
kiego, co się dało. 

– Przed dwoma laty byłam 
najszczęśliwszą osobą na kuli 
ziemskiej – mówi pani Gra-
żyna. – Wszystko wspaniale 
się układało. Poznaliśmy się 
na turnusie rehabilitacyjnym, 
ja poruszam się na wózku in-
walidzkim, a mąż chodził o 
kulach. To nie przeszkodziło 
uczuciu, którego doświadczy-
liśmy. Uznaliśmy, ze szczęściu 
trzeba dać szanse. Po długim 
czasie urodziła się wspaniała, 
zdrowa córka, a potem syn. 
Tworzyliśmy udaną rodzinę. 
Do chwili, gdy mojego męża 
dopadł nowotwór krwi i po 
siedmiu miesiącach zmarł. 
Wówczas zaczął się nasz dra-
mat, który przeżywamy do tej 
pory. Nagle zostałam z sied-
mioletnim synem i dziesięcio-
letnią córką i długami. Długo 
nie mogłam uwierzyć w to, co 
się stało. Nie przypuszczałam, 
że wypadki potoczą się lawi-
nowo i w tak szybkim tempie. 
To wszystko było jak zły sen. 
Liczyłam, że powoli zacznę się 
podnosić, że wszystko będzie 
dobrze. Niestety… 

Kolejnym ciosem była utra-
ta pracy. Pani Grażyna wraz z 
mężem pracowała w prywat-
nej spółce drukarskiej. Czuła 
się tam bardzo dobrze. Odpo-
wiadał jej nie tylko rodzaj wy-
konywanego zajęcia, ale także 
panująca atmosfera. Niestety, 
fi rma zrezygnowała ze statu-
su zakładu pracy chronionej. 
Wówczas pani Grażyna otrzy-
mała propozycję pracy na trzy 
zmiany, co w żaden sposób nie 

Wołanie o pomoc

dało się pogodzić z opieką nad 
dziećmi, które są zbyt małe, 
by pozostały bez opieki. Ale 
najważniejsza przeszkodą był 
brak zgody na zatrudnienie w 
godzinach nocnych. 

– Teraz utrzymuję całą ro-
dzinę z renty inwalidzkiej oraz 
z rent sierocych, które otrzy-
mują dzieci po ojcu – mówi 
pani Grażyna. – Na dwoje 
dzieci dostaję 618 złotych, a 
moje świadczenie wynosi 780 
złotych z dodatkiem pielęgna-
cyjnym. Trudno z takiej kwoty 
zapłacić wszystkie niezbędne 
rachunki, a co dopiero spłacać 
kredyt. Zredukowałam wydatki 
do niezbędnego minimum. Nie 
mamy telewizora, kompute-
ra, telefonu, dzieci nie chodzą 
już na basen. Ale jeść trzeba i 
rachunki za prąd, gaz i czynsz 
uregulować w terminie. 

Gdy mąż pani Grażyny za-
chorował, konieczny okazał 
się przeszczep szpiku kost-
nego, na który małżonkowie 
wzięli kredyt. Zabieg się udał. 
Przez rok nic nie wskazywało, 
że może zdarzyć się nieszczę-
ście. Nagle przyszła „sepsa” i 
mąż zmarł. 

– Długo nie mogłam w to 
uwierzyć – mówi pani Grażyna. 
– Żyłam jak we mgle, wszystkie 
czynności wykonywałam ruty-
nowo, nic mnie nie obchodziło 
z wyjątkiem dzieci, które bar-
dzo mnie potrzebowały. To był 
najtrudniejszy moment w na-
szym życiu. 

Sytuacja jeszcze bardziej się 
skomplikowała, gdy pani Gra-
żyna uświadomiła sobie, ze 
ma do spłacania dwa kredyty. 
Ze względu na to, że nie mieli 
z mężem zdolności kredyto-

wej, nie dostali jednego du-
żego, więc wzięli dwa kredyty 
konsumpcyjne. W tej chwili 
wraz z odsetkami do spłace-
nia jest ponad 60.000 złotych. 
Miesięczna rata wynosi ponad 
1.000 złotych. Pani Grażyna nie 
jest w stanie wygospodarować 
takich pieniędzy. 

– Mieszkam w TBS i moje 
mieszkanie jest obłożone du-
żym czynszem – dodaje pani 
Grażyna. – Napisałam pismo z 
prośbą o zamianę na mniejsze, 
ale dowiedziałam się, że nie 
ma żadnej puli mieszkań dla 
osób na wózku inwalidzkim. 
Otrzymałam 304 złote dodatku 
mieszkaniowego, a mój czynsz 
wynosi 916 złotych. Do tego 
dochodzą wydatki na dzieci. W 
końcu sytuacja mnie przerosła. 
Zdesperowana poprosiłam o 
pomoc Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej, od którego 
otrzymałam dofi nansowanie 
do obiadów w szkole. Poza 
tym na dwie godziny dziennie 
przychodzi opiekunka, aby 
wykonać czynności, z którymi 
sobie nie radzę. Na dodatek 
przekraczamy wszelkie wskaź-
niki, które pomimo tragicznej 
sytuacji uniemożliwiają nam 
pomoc fi nansową. Także bank 
nie chce ze mną negocjować, 
bo mam za niskie dochody. 

Pani Grażyna napisała dzie-
siątki listów do różnych in-
stytucji z prośbą o pomoc, ale 
bez skutku. Próbowała nawet 
wynająć pokój. W tej chwili 
najważniejsze jest znalezie-
nie pracy. Zarejestrowała się 
we wszystkich możliwych 
miejscach, wysłała dziesiątki 
cv, skończyła szkolenie Fun-
dacji Kawalerów Maltańskich 
dotyczące umiejętności po-

szukiwania zatrudnienia. Ma 
samochód, którego nie zabrał 
komornik (jest fi nansowany 
z PFRON), więc nie ma pro-
blemu z dojazdem. Jedynym 
warunkiem jest praca przed 
południem, by potem zając się 
dziećmi. 

– Boję się, że któregoś dnia 
zapuka do mnie pani z odpo-
wiedniej instytucji i zabierze 
mi dzieci, bo nie będę w sta-
nie ich utrzymać – martwi się 
pani Grażyna. – Staram się do 
tego nie dopuścić, ale czuję się 
coraz słabsza i mniej odporna. 
Od śmierci męża nie potrafi ę 
się pozbierać. Przekonałam 
się, że o niepełnosprawnych 
dużo się mówi, wszyscy nas 
kochają, ale nikt nas nie chce. 
To będą trzecie święta Bożego 
Narodzenia bez męża. Smutne, 
beznadziejne, bez przyszłości. 
Będziemy we trójkę, przygnie-
ceni ogromem problemów. 
Staram się chronić dzieci. 
Oszczędzam je jak tylko mogę. 
Jest mi przykro, że nie mogę 
zapewnić im radosnego i bez-
troskiego dzieciństwa. Córka 
biega i osiąga w tej dyscyplinie 
sukcesy. Syn gra w klubie pił-
karskim. Nie mam sumienia im 
tego zabierać, ale jakiekolwiek 
nakłady fi nansowe nie wcho-
dzą w rachubę. 

– Od początku dzieciom 
mówiłam prawdę o chorobie 
męża – mówi pani Grażyna – 
Nie chciałam ich okłamywać. 
Dzisiaj wiem, że to była dobra 
decyzja. Gdy otrzymałam ze 
szpitala informację o śmierci 
ich ojca, usiedliśmy i wspólnie 
przeżywaliśmy tę chwilę. Po-
dzieliliśmy się obowiązkami. 
Córka przejęła komputer, syn 
narzędzia, a ja rachunki. 

Jaki będzie los tej rodziny? 
Jakie będą ich święta Bożego 
Narodzenia? Czy znajdzie się 
ktoś, kto zechce pomóc zna-
leźć jej pracę? Dla niej każdy 
gest jest bardzo ważny. Osoby, 
instytucje, przedsiębiorstwa, 
fi rmy, wszyscy, którzy są wraż-
liwi na ludzie nieszczęście, 
mogą kontaktować się z panią 
Grażyną pod numerem telefo-
nu 609-877-928 lub dokonać 
wpłaty na konto Fundacji Po-
mocy Osobom Niepełnospraw-
nym „Filantrop”, BZ WBK S.A. 
VI O/Poznań 28-1090-1362-
0000-0001-0665-8259 z dopi-
skiem „Dla pani Grażyny”. 

AURELIA PAWLAK 

Pani Grażyna: „byliśmy szczęśliwą rodziną…”
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Lions Club Patria Polonia 
– międzynarodowa orga-

nizacja dobroczynna, zorga-
nizowała w Starym Browarze 
w Poznaniu XI Jesienny Kon-
cert Charytatywny, z które-
go całkowity dochód został 
przeznaczony na potrzeby 
rodzinnych domów dziecka, 
pomoc młodzieży utalento-
wanej artystycznie oraz pacz-
ki świąteczne dla ubogich, 
wielodzietnych rodzin i dzieci 
chorych na cukrzycę. 

Na uroczysty wieczór w 
niedzielę, 7 listopada do re-
stauracji „Piano Bar” przybyło 
grono sympatyków muzyki 
klasycznej i jazzowej, a wśród 
nich Starosta Poznański Jan 
Grabkowski wraz z małżonką. 
Podczas koncertu wystąpiła 
Agnieszka Wilczyńska, zespół 
Quintet oraz Jarosław Kostka. 
Słowo wstępne do publiczno-
ści skierowała Irena Nowacka 
– Prezydent Lions Club Patria 
Polonia. Prezentacje muzycz-

Justyna Krawczyk z Więc-
kowic koło Poznania mia-

ła zaledwie osiem lat, kiedy 
usłyszała szokującą diagno-
zę – złośliwy nowotwór kości. 
Wówczas była zbyt mała, aby 
zrozumieć, że rozpoczyna wal-
kę o własne zdrowie i życie. 
Dziś ma 23 lata. Jest po sześciu 
chemioterapiach. Dwa miesią-
ce temu amputowano Justynie 
prawą nogę i staw biodrowy. 
Niezbędne okazało się zasto-
sowanie mechanicznej protezy, 
gdyż każda inna stanowiłaby 
zbyt duże obciążenie dla ukła-
du kostnego. Kosztuje 135. 443 
złote. Skromne dochody rodzi-
ny nie pozwalają na tak duży 
wydatek. Dziewczyna wierzy, 
że dzięki bezinteresownej po-
mocy innych uda się zebrać po-
trzebną kwotę. 

Justyna wraz z rodzicami i 
siostrą zajmuje mieszkanie na 
drugim piętrze spółdzielczego 
bloku bez windy. Ma orzeczony 
znaczny stopień niepełnospraw-
ności i na tej podstawie pobiera 
rentę socjalną w wysokości 525 
złotych oraz zasiłek pielęgna-
cyjny 153 złote. Rodzice pracują 
zawodowo, jednakże ledwo star-
cza im na życie. 

– Jako dziecko byłam leczona 
w Klinice Ortopedii i Rehabilita-
cji w Poznaniu. Po seriach che-

XI JESIENNY KONCERT CHARYTATYWNY LIONS CLUB PATRIA POLONIA 

Radość z czynienia dobra
no–wokalne, wzbudzające 
zachwyt słuchaczy, uświetni-
ła aukcja obrazów Czesława 
Znamierowskiego, Bogusława 
Szwacza, Avivy Blum, An-
drzeja Leśnika a także prace 
rzeźbiarskie autorstwa Ka-
tarzyny Werner – członkini 
Wielkopolskiego Związku Ar-
tystów Rzeźbiarzy, która wie-
lokrotnie przedstawiała swoje 
dzieła zarówno w Polsce jak i 
zagranicą – między innymi w 
Galerii „Aquademia”, „Hans-
grohe” oraz Starej Gazowni na 
wystawie zbiorowej „Wielko-
polscy Rzeźbiarze” – projekty 
rzeźb dla Poznania i regionu 
Wielkopolski.

Interesującym punktem pro-
gramu była również loteria z 
cennymi fantami: podwójnym 
albumem Hanny Banaszak z 
dedykacją, bilet na lot widoko-
wy motoparalotnią ufundowa-
ny przez Poznańską Szkołę La-
tania na Paralotniach, komplet 
wełniany (czapka, szalik, ręka-

wiczki) z kolekcji fi rmy Solar, 
przelot szybowcem dla jednej 
osoby ufundowany przez Ry-
szarda Andryszczaka z Lions 
Club Concordia, grafi ka autor-
stwa prof. Wojciecha Mullera 
– wieloletniego Rektora Aka-
demii Sztuk Pięknych w Po-
znaniu, komplet biżuterii, ręcz-
nik golfowy fi rmy Wilson Staff , 

karta upominkowa do perfu-
merii Sephora, zaproszenia na 
spektakle Teatru Animacji w 
Poznaniu i wiele innych niepo-
wtarzalnych atrakcji. Łącznie 
zebrano ponad 6 tysięcy zło-
tych, które zostały przekazane 
na konto potrzebujących. 

 KAROLINA KASPRZAK

S.O.S. dla Justyny

mioterapii wstawiono mi endo-
protezę udowo-kolanową. Choć 
wydawało się, że walka z cho-
robą zakończy się pomyślnie, po 
kilku latach problem powrócił. 
W okolicy kolana ujawniły się 
przetoki, więc zastosowano le-
czenie farmakologiczne i ope-
racyjne. Mimo to skończyłam 
gimnazjum, liceum i dwuletnią 
szkołę kosmetyczną – opowiada 
Justyna.

W 2008 roku nastąpiło pogor-
szenie stanu zdrowia. Przetoki 
robiły się coraz większe. W celu 
opanowania stanu zapalnego 
nogi usunięto endoprotezę i za-
łożono nową: biodrowo-udowo- 
kolanową do połowy piszczeli, a 
następnie przeprowadzono pla-
stykę skóry. Niestety, po pewnym 
czasie powrócił stan zapalny 
kończyny. Powtórzono leczenie 
farmakologiczne, jednak i to 

nie pomogło. Trzeba było usu-
nąć endoprotezę. W rezultacie 
po czternastu latach leczenia 
farmakologicznego i dwunastu 
operacjach jedynym wyjściem 
okazała się amputacja. 

– Lubię być aktywna, dener-
wuje mnie bezczynność – mówi 
Justyna. – Dlatego wyszywam, 
przygotowuję kartki okoliczno-
ściowe i czytam. Szukam pomo-
cy ponieważ pragnę powrócić do 
normalnego życia. Chciałabym 
się dalej uczyć, znaleźć pracę, 
a w przyszłości założyć rodzi-
nę. Aby mogły się spełnić moje 
marzenia, konieczne jest nowe 
oprotezowanie.

Kto chciałby pomóc w sfi -
nansowaniu kosztów zakupu 
protezy proszony jest o kontakt 
mailowy: pomocdlajustyny@
mail.com 

 KAROLINA KASPRZAK

Dokumenty o stanie zdrowia i 
sytuacji materialnej Justyny Kraw-
czyk znajdują się w posiadaniu 
redakcji.
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Kto nie kocha kwiatów? 
Pewnie każdy kocha. Ob-

darowujemy nimi wszyst-
kich, którym chcemy sprawić 
przyjemność. Jakie niezwykłe 
kompozycje kwiatowe można 
wyczarować, pokazywała w 
Galerii „tak” Agnieszka Fran-
kowska, fl orystka i pasjonatka 
biżuterii.

Akademia Radości Życia ma 
wiele ciekawych propozycji dla 
osób pełnych pasji, otwartych 
na świat, chcących nauczyć się 
czegoś nowego. Organizatorzy 
kierują je zarówno do zdrowych 
jak i niepełnosprawnych. W 
ofercie są także warsztaty i kur-
sy lepienia w glinie, szkliwienia, 
decoupage, fotografi i, tworzenia 
biżuterii, wikliniarstwa, fl orysty-
ki, relaksacji i psychologii pozy-
tywnej. Z myślą o tych, których 
inspiruje magia kwiatów, Akade-
mia Radości Życia przygotowa-
ła Festiwal Florystyczny. Zajęcia 
odbywały się między innymi w 
poznańskiej Galerii „tak” przy 
ulicy Mielżyńskiego. Poprowa-
dziła je Agnieszka Frankowska, 
którą od dawna fascynuje pro-
jektowanie i tworzenie. Wyplata 
wiklinowe kosze, układa bukie-
ty, lepi w glinie, projektuje, wy-
konuje biżuterię. Zaraża energią 
i radością. Potrafi  stworzyć nie-
zwykłą atmosferę, dzięki której 
każdy odkrywa w sobie ukryte 
talenty. 

– Lubię wyzwania, jakie sta-
wiają drewno, kamień, papier, 
szkło – mówi Agnieszka Fran-
kowska. – Dużą wagę przy-
wiązuję w moich pracach do 
koloru, kształtu, estetyki. Za 
najwdzięczniejsze tworzywo 
uważam kwiaty i kamienie. – 
Lubię chodzić własnymi ścież-

Wydział Studiów Eduka-
cyjnych Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza we współ-
pracy z Wydziałem Nauk o Zdro-
wiu Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego i 
Wydziałem Edukacji Artystycz-
nej Uniwersytetu Artystyczne-
go w Poznaniu zorganizował 4 
i 5 listopada Międzynarodową 
Konferencję Naukową pod ha-
słem: „Podmiot – Sztuka – Te-

Konferencja o sztuce
rapia – Edukacja”, której celem 
było przybliżenie roli działań 
artystycznych w terapii i pracy 
pedagogicznej z osobami z nie-
pełnosprawnością.

Dwudniową sesję otworzyli: 
prof. dr hab. Jacek Wysocki – 
Rektor Uniwersytetu Medyczne-
go im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu, prof. zw. Marcin 
Berdyszak – Rektor Uniwersy-

tetu Artystycznego w Poznaniu 
i prof. zw. Ewa Wycichowska – 
Prezes Polskiego Stowarzysze-
nia Choreoterapii. Podczas kon-
ferencji w Centrum Kongresowo 
– Dydaktycznym Uniwersytetu 
Medycznego przy ulicy Przyby-
szewskiego poruszono szereg 
tematów z zakresu terapii po-
przez sztukę, między innymi 
zagadnienie bólu i cierpienia w 
sztuce, choroby jako źródła sztu-

ki, teatroterapii, dialogu i pod-
miotowości w edukacji dziecka, 
psychofi zjologii emocji w pracy 
arteterapeutycznej, znaczenia 
kolorów w życiu człowieka i 
wiele innych kwestii.

Wykłady wzbogacono o zaję-
cia warsztatowe, a także o wy-
stawy prac plastycznych. 

 KAROLINA KASPRZAK

Piękno ukryte w bukietach 

kami, szczególnie w miejsca, w 
których można znaleźć inspira-
cję do dalszego tworzenia. 

Uczestnicy listopadowych 
warsztatów w Galerii „tak” z 
zainteresowaniem słuchali, jak 
Agnieszka opowiadała o pod-
stawowych zasadach układania 
bukietów i tworzenia dekoracji 
w różnych naczyniach. Do dys-
pozycji były różnorakie kwia-
ty, liście, słomy, patyki, suszki, 
Układali kompozycje według 
własnych pomysłów, korzysta-
jąc z rad i wskazówek Agniesz-
ki. Kwiatowe dzieła można było 
zabrać do domu, by obdaro-
wać nimi najbliższych. Drugą 
pasją Agnieszki jest biżuteria. 
Stworzone przez nią kolczyki, 
bransoletki, korale, wisiorki za-
chwycają prostotą formy i kolo-
rystyką. 

W grudniu (17 i 18) zaplano-
wano kurs biżuterii, w trakcie 
którego można stworzyć ideal-
ne dla siebie ozdoby. Festiwal 

obejmuje pięć warsztatów. Na 
każdym z nich prezentowana 
będzie inna technika tworzenia 
biżuteryjnych arcydziełek. 

Koraliki, żyłka jubilerska, 
przekładki, bigle i ogniwka 
przydadzą się podczas nauki 
podstaw projektowania biżute-
rii. Warsztaty mają przybliżyć 
metody tworzenia różnego ro-
dzaju kolczyków i naszyjników 
przy użyciu linki jubilerskiej. Bę-
dzie również czas na wymianę 
pomysłów dotyczących profe-
sjonalnego tworzenia biżuterii 
w różnym stylu i kolorystyce. W 
czasie spotkania zaprezento-
wane zostaną zasady tworze-
nia biżuterii z użyciem rzemie-
nia, sznurków oraz materiałów, 
które sprawią, ze wykonane 
ozdoby będą jedyne w swoim 
rodzaju. Przewiduje się użycie 
specjalnych gwoździ, drutów, 
papieru, suszu egzotycznego 
oraz żywych kwiatów. Każda 
uczestniczka będzie mogła 

także przynieść ze sobą swoją 
własną, dawno już zapomnianą 
lub zepsutą biżuterię i przy po-
mocy Agnieszki nadać jej nowy 
wygląd. 

– Na naszych warsztatach 
osoby niepełnosprawne będą 
mogły odkryć drzemiące w 
nich pragnienia i zdolności – 
dodaje Agnieszka Frankowska. 
– Jestem przekonana, że każdy 
ma jakiś talent, tylko trzeba go 
obudzić. – To również szansa, 
by osoby z lekkim niedowła-
dem mogły spróbować rozru-
szać ręce, układając różnorakie 
kompozycje. Mogę popracować 
z osobami upośledzonymi umy-
słowo. Staram się prowadzić 
zajęcia w przyjaznej, domowej 
atmosferze, która sprzyja in-
tegracji. Florystyki nauczyłam 
się w kwiaciarni, w której po-
znałam osoby z fantastyczną 
wyobraźnią i tak zwaną dobrą 
ręką. Natomiast co do biżute-
rii, to któregoś dnia zaczęłam 
sama tworzyć ozdoby.

Agnieszka prowadzi warsz-
taty raz w miesiącu, ale jest 
otwarta na różne propozycje. 
Chętnie poprowadzi zajęcia w 
domach pomocy społecznej, 
ośrodkach i stowarzyszeniach 
osób niepełnosprawnych. Na 
warsztatach z fl orystyki można 
nauczyć się podstaw układania 
bukietów, tworzenia kompozycji 
w przeróżnych naczyniach. Na-
tomiast w przypadku biżuterii 
przekazywana jest wiedza do-
tycząca podstaw projektowania 
i wzornictwa. Zainteresowani 
mogą się kontaktować z Akade-
mią Radości Życia tel: 796 924 
389, info@arz.pl. 

AURELIA PAWLAK 
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Fundacja „Głos dla Życia” 
we współpracy z Regio-

nalnym Ośrodkiem Polity-
ki Społecznej w Poznaniu 
zorganizowała sympozjum 
pod hasłem: „Rodzina pod-
miotem polityki społecznej”. 
W Pałacu Działyńskich na 
Starym Rynku spotkali się 
przedstawiciele środowiska 
nauki i kultury, reprezen-
tanci władz samorządowych 
oraz organizacji pozarządo-
wych z całego kraju.

Sympozjum otworzył dr 
Paweł Wosicki – prezes Fun-
dacji „Głos dla Życia”. Słowo 
wstępne wygłosiła Apolonia 
Wojciechowska – zastęp-
ca dyrektora Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej. 

Podczas konferencji wy-
stąpili: prof. dr hab. Józefi na 
Hrynkiewicz (Uniwersytet 
Warszawski) , prof. dr hab. 

Stowarzyszenie „Poma-
gam” w Kleszczewie koło 

Poznania realizuje projekt 
uczestnictwa osób niepełno-
sprawnych m.in. w spekta-
klach teatralnych pod nazwą 
„Jesień w teatrze”, dotowany 
przez Zarząd Powiatu Po-
znańskiego i Wójta Gminy 
Kleszczewo. W jego ramach 
30 września 50-osobowa gru-
pa niepełnosprawnych miesz-
kańców gminy Kleszczewo 
udała się wraz z opiekunami 
do Teatru Muzycznego w Po-
znaniu na spektakl „Cygańska 
miłość” J. Straussa. 

Dwie godziny spędzone w 
teatrze dały naszym uczestni-
kom wiele doznań artystycz-
nych i muzycznych. Projekt 
ten mieści się w ramach reha-
bilitacji społecznej. „Jesień w 
teatrze” ma na celu dowarto-
ściowanie niepełnosprawnych 
mieszkańców gminy Kleszcze-
wo oraz wspomóc ich uczest-
nictwo w życiu społecznym. 
Stowarzyszenie „Pomagam” 
pragnęło pomóc w ten sposób 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnospraw-

nych „Promyk” z siedzibą w 
Komornikach obchodziło w 
tym roku podwójne święto. 
Z okazji 10-lecia istnienia or-
ganizacji i 7-lecia Warsztatu 
Terapii Zajęciowej „Promyk” 
w Dopiewcu na koncercie 
jubileuszowym zorganizowa-
nym w piątek 29 października 
w auli Gimnazjum w Skórze-
wie spotkali się przedstawi-
ciele władz samorządowych, 
organizacji pozarządowych, 
a także przyjaciele, rodziny i 
osoby niepełnosprawne z te-
renu powiatu poznańskiego. 

W spotkaniu uczestniczyli 

Rodzina, państwo, 
polityka

Kazimierz Korab (Szko-
ła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie), 
dr Henryk Jaroszewicz (Uni-
wersytet Wrocławski), Piotr 
Adamczyk – Radny Miasta 
Łodzi, Tomasz Łęcki – Bur-
mistrz Murowanej Gośliny, 
Bogna Białecka (psycholog), 
Maria Nowak (dziennikarka) 
i Agnieszka Jackowska ze 
Związku Dużych Rodzin „3+” 
w Warszawie. 

Poruszone przez prelegen-
tów kwestie dotyczyły relacji 
państwa i rodziny, polityki 
prorodzinnej samorządów te-
rytorialnych, wychowania w 
rodzinie wielodzietnej, wpły-
wu mediów na kreowanie wi-
zerunku rodziny wielodziet-
nej oraz innych zagadnień.

 KAROLINA KASPRZAK

Niepełnosprawni 
w teatrze

grupie osób niepełnospraw-
nych w realizacji ich istotnych 
potrzeb. Organizator zapewnił 
dojazd i powrót do miejsc za-
mieszkania.

Już w sobotę 23 paździer-
nika byliśmy ponownie w Te-
atrze Muzycznym, gdzie ponad 
50-osobowa grupa kleszcze-
wian obejrzała „Wesołą wdów-
kę” Franza Lehara. Miło było 
usłyszeć nieśmiertelne przebo-
je: „Ach kobietki”, „Usta milczą, 
dusza śpiewa” i „Pieśń o Wilii”. 
Dzięki projektowi „Jesień w 
teatrze” jego uczestnicy mogli 
przeżyć wraz z aktorami uczu-
cia towarzyszące wszystkim 
ludziom od zarania dziejów.

Serdecznie dziękuję wszyst-
kim osobom, które wraz ze 
Stowarzyszeniem „Pomagam” 
zechciały udać się do Teatru 
Muzycznego, aby wspólnie 
przeżywać wspaniałą sztukę. 
Zapraszam do stałej współpra-
cy ze Stowarzyszeniem „Poma-
gam”. 

MIROSŁAWA RADZIMSKA
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Śpiewa Ania Ilminowicz.

List dziękczynny „Promyka” za wieloletnią pomoc Starostwa
Powiatowego czyta Bogdan Maćkowiak. Za chwilę złoży go 
na ręce Marii Grabkowskiej (z lewej). Z prawej Małgorzata 

Bińkowska.

Śpiewa Monika Andrzejewska, 
uczestniczka WTZ „Promyk”.
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10 LAT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK” W KOMORNIKACH 

„Promyk”, 
który ogrzewa serca

m.in.: Tomasz Łubiński – wi-
cestarosta Poznański, Maria 
Grabkowska – radna Sejmiku 
Województwa Wielkopolskie-
go, Andrzej Strażyński – wójt 
Dopiewa, Jan Broda – wójt Ko-
mornik, Włodzimierz Pińczak 
– burmistrz Stęszewa i Elżbieta 
Mazur - kierownik Działu ds. 
Osób Niepełnosprawnych w 
Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu. 

Były upominki, gratulacje i 
podziękowania, które uświet-
niły występy muzyczno-wokal-
ne w wykonaniu Anny Ilmino-
wicz z Leszna, Marty Łuczki 
– pianistki z Konarzewa, Mo-
niki Andrzejewskiej i Violet-
ty Kosmacz – podopiecznych 
„Promyka” oraz zespołu „Strefa 
Zero” z jego solistką Katarzyną 
Czarnecką, zaprzyjaźnioną z 
„Promykiem”. 

Imprezę prowadzili konfe-
ransjerzy Małgorzata i Paweł 
Bińkowscy. Goście mogli podzi-
wiać nie tylko talenty muzycz-
ne wykonawców, ale również 
znakomite prace plastyczne 
uczestników WTZ „Promyk” i 
taneczne pląsy. 

Po ofi cjalnej części nie za-

brakło smacznego poczęstun-
ku i rozmów przedstawicieli 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Buku, Dopiewie, Domu Pomocy 
Maltańskiej w Puszczykowie, 
Fundacji im. Królowej Polski 
Św. Jadwigi, Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną i 
Ruchową „Klaudynka”, Wiel-
kopolskiego Forum Organiza-
cji Osób Niepełnosprawnych i 
wielu innych.

Stowarzyszenie „Promyk” 
powstało w 2000 roku z inicja-
tywy rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych. Siedzibą orga-
nizacji jest gmina Komorniki, 
ale obejmuje ona zasięgiem 
swego działania także sąsied-
nie gminy – Dopiewo i Buk. 
Dzięki zaangażowaniu i twór-
czym działaniom członków 
Stowarzyszenia w listopadzie 
2003 roku utworzono Warsztat 
Terapii Zajęciowej „Promyk” w 
Dopiewcu. 

To prężnie działające Sto-
warzyszenie jest organizato-
rem wielu imprez kulturalnych 
i sportowych: między innymi 
Powiatowego Festiwalu Pio-
senki Osób Niepełnospraw-
nych „Złoty Słowik”, Powiato-
wego Turnieju Bocci a także 
turnusów rehabilitacyjnych. 
Ponadto na stałe w kalendarz 
Stowarzyszenia wpisały się 
imprezy okolicznościowe, fe-
styny, bale, aukcje i zabawy 
integracyjne. 

– Szeregi naszych pod-
opiecznych z roku na rok po-
większają się, a to dlatego, że 
bez „Promyka” radość znika 
– powiedział Bogdan Maćko-
wiak.

Słowa Prezesa Stowarzysze-
nia są jak najbardziej słuszne, 
gdyż to miejsce w sensie do-
słownym otacza optymizmem 
i ogrzewa serca wszystkich 
tych, którzy potrzebują pomo-
cy drugiego człowieka. „Pro-
mykowi” życzymy więc sto lat! 

 KAROLINA KASPRZAK

Pełna aula gości jubileuszu. Na pierwszym planie od lewej: Mirosława Walkowiak – kierownik OPS 
w Stęszewie, Włodzimierz Pińczak – burmistrz Stęszewa, Andrzej Strażyński – wójt Dopiewa,

 Maria Grabkowska – radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Konrad Kołbik 
– prezes WIFOON, Zofi a Dobrowolska – przewodnicząca Rady Gminy Dopiewo.

Wspólne śpiewy i tańce. Druga z prawej Katarzyna Czarnecka.

Koncertuje Marta Łuczka z Konarzewa. 
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„Motyle dla hospicjum” - 
pod takim hasłem roz-

poczęła się 16 pażdziernika w 
Poznaniu kampania na rzecz 
rozbudowy placówki. Zdaniem 
profesora Jacka Łuczaka, twór-
cy i szefa Hospicjum Pallium, 
pilnie potrzeba 30 dodatko-

Interesującą wystawę prac 
plastycznych otwarto 15 listo-

pada w Galerii Sztuki Współ-
czesnej „Starówka” Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej nr 
4 „Klub Starówka” przy uli-
cy Wielkiej w Poznaniu. Była 
to prezentacja nagrodzonych 
prac uczestników konkursu 
na najciekawszy plakat tema-
tycznie związany z projektem 
„S.M.A.K – Senior Młody Du-
chem, Aktywny, Kreatywny”, 
realizowanym we współpracy z 
Urzędem Miasta Poznania pod 
patronatem Prezydenta Pozna-
nia Ryszarda Grobelnego. 

Na zaproszenie do udziału w 
przedsięwzięciu odpowiedziało 
41 osób powyżej 70 roku życia, 
spośród których komisja pod 
przewodnictwem artysty-plasty-
ka Alicji Musiał wyłoniła zwycię-
skie prace i tak: pierwsze miejsce 
zajęła Teresa Barek, drugie Zofi a 
Sobczak zaś na trzecim uplaso-
wała się Helena Nowacka. Wy-
różnienia otrzymali: Agata Róża 

W sobotnie przedpołudnie 
jedna z sal w Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej przy ulicy Szama-
rzewskiego w Poznaniu wypeł-
niła się uczniami na wózkach 
inwalidzkich. Ale nie tylko, na 
pokaz szermierki, przygotowa-
ny między innymi przez Alicję 
Twardosz, przyszły także peł-
nosprawne osoby dorosłe, by 
przyjrzeć się, na czym polega 
ten atrakcyjny sport. 

– Nasz ośrodek powstał po 
pierwszej wojnie światowej i 
pierwotnie nosił nazwę Zakład 
Szkolenia Inwalidów Wojen-
nych i Wojskowych – mówi 
dyrektor Aleksandra Skorniak. 
– Od początku sport odgrywa 
bardzo istotną rolę w rehabili-
tacji ruchowej podopiecznych. 
Jesteśmy więc otwarci na każdą 
propozycję zajęć, która pokrywa 
się z naszym kierunkiem dzia-
łania. W ośrodku jest siedem 
szkół, w których uczy się mło-
dzież z całej Polski, mieszkająca 
w internacie. 

Sportowe osiągnięcia placów-
ki trudno zliczyć. Jedną z najstar-
szych jest sekcja koszykówki na 
wózkach, która powstała w 1992 
roku, ogromne sukcesy odnosi 
także sekcja siatkówki na sie-
dząco. Stąd możliwość zajęć z 
szermierki spotkała się z dużym 
zainteresowaniem. 

– Gdy otrzymaliśmy z Sekcji 

Przedstawiamy kolejnego 
uczestnika VIII Wielkopol-

skich prezentacji Rękodzie-
ła Artystycznego Osób Nie-
pełnosprawnych – Bednary 
2010. Jest nim Dom Pomocy 
Społecznej w Skubarczewie, 
utworzony we wrześniu 1990 
roku i przeznaczony jest dla 
kobiet i mężczyzn przewlekle 
psychicznie chorych.

Wieś Skubarczewo leży na 
szlaku piastowskim Gniezno 
– Trzemeszno – Strzelno – 
Kruszwica na terenie Powidz-
kiego Parku Krajobrazowego. 
Dom otoczony jest pięknym 
parkiem o walorach rekreacyj-
no-terapeutycznych. W skład 
parku wchodzi sad owocowy, 
ogród warzywny, staw rybny w 
kształcie fosy i dworek. 

Dom pozbawiony jest barier 
architektonicznych. Posiada 
windę, pralnię, kuchnię i sa-
mochody osobowe, przystoso-
wane do przewozu osób nie-
pełnosprawnych. Mieszkańcy 
mają możliwość indywidualne-
go korzystania z kuchenek. 

Kadrę domu stanowią pielę-
gniarki, opiekunowie, pracow-
nicy socjalni, instruktor terapii 

Motyle dla hospicjum
wych łóżek. Projekt rozbudo-
wy już jest. Koszt inwestycji to 
około pięć milionów złotych. 
Otwarcie kampanii było połą-
czone z drzwiami otwartymi 
Hospicjum Palium na os. Rusa 
w Poznaniu.

W sobotę tego dnia w hospi-
cjum zorganizowano festyn, 
w którym uczestniczyli chorzy, 
ich rodziny, zaproszeni goście i 
wolontariusze. Kolorowe, papie-
rowe motyle pojawiły się w wie-
lu miejscach placówki. Nazwę 
kampanii, jak mówi profesor 
Łuczak, wymyśliła jedna z cho-
rych.

Był występ dziecięcego zespo-
łu wokalno-instrumentalnego 
„Trzej Królowie”, była też przy-
jaciółka Hospicjum Eleni, która 
dla podopiecznych zaśpiewała 
kilka swoich piosenek. W drugiej 
części zaśpiewał i zagrał na har-
fi e Michał Zator, który specjalnie 
nagrał płytę dla hospicjum. Jest 
ona, jak powiedział, muzycznym 
podziękowaniem za wsparcie 
kampanii na rzecz rozbudowy 
Hospicjum Palium”. Były teatrzyk 
dla dzieci, przygotowany przez 
wolontariuszy, gry i zabawy, kier-
masz książek oraz kawiarenka.

Obecnie hospicjum ma 24 
miejsca na oddziale dziennym. 
Powstanie co najmniej 12 kolej-
nych. Codziennie do hospicjum 
zgłasza się około 20-u nowych 
chorych. To przede wszystkim 
pacjenci z nowotworami. Na 
miejscu opiekują się nimi między 
innymi lekarze i rehabilitanci. W 
nowej części hospicjum działa-
łoby także centrum edukacji.

Zespół hospicjum opiekuje się 
chorymi także w ich domach. 
Ma pod opieką ponad tysiąc pa-
cjentów.

ROBERT STĘPIŃSKI

Robert
Stępiński
R
S

W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „KLUB STARÓWKA” W POZNANIU 

Seniorzy nagrodzeni

Łakatosz, Bolesław Pawlicki, 
Czesława Rajczak, Zofi a Redel-
bach, Mirosława Rybicka, Zofi a 
Sobczak i Marianna Wachowiak. 
Wszyscy Autorzy są zrzeszeni w 
Klubie „Starówka”.

Kontakt: 

Galeria Sztuki „Starówka”
Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej
ul. Wielka 1, 61–774 Poznań

tel. (61) 855 76 47
wielka1@tlen.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny i Kierownik
Dziennego Domu Pomocy Społecznej „ Klub Starówka” 

Ewa Rzepka ogłaszają zwycięzców. 

O kampanii „Motyle 
dla hospicjum” 

mówi profesor Jacek Łuczak.
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Na harfi e gra Michał Zator.
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zajęciowej i kulturalno-oświa-
towy, kapelan, dietetyk psycho-
log, lekarz psychiatra. 

W domu przebywa 51 kobiet 
i mężczyzn w różnym wieku, 
którzy mają zapewnione ca-
łodobowe usługi terapeutycz-
no-opiekuńcze, pielęgnacyjne 
i rehabilitacyjne. Mieszkańcy 
objęci są specjalistyczną opie-
ką lekarską. Korzystają z porad 
lekarza rodzinnego, psychia-

try, psychologa. Dla każdego 
mieszkańca opracowano indy-
widualny plan wsparcia, obej-
mujący zaspokojenie potrzeb 
bytowych i opiekuńczych oraz 
terapię zajęciową, muzykotera-
pię, psychoterapię.

Dwa razy w tygodniu odpra-
wia się nabożeństwa w kaplicy 
Matki Boskiej Ostrobramskiej 
na terenie domu. Mieszkańcy 
mają możliwość korzystania z 
punktu bibliotecznego DPS, bi-
blioteki gminnej oraz prasy.

Można spędzić mile czas przy 
oczku wodnym koło domu, w 
alejkach spacerowych, letniej 
kawiarence. Dom umożliwia 
udział w imprezach kulturo-
wo-oświatowych, organizuje 
spotkania świąteczne, kontakty 
z rodzinami i środowiskiem, 
zwłaszcza ze szkołami.

Jedną z form terapii prowa-
dzonych w DPS jest artetera-
pia. Uczestnicy wykorzystują w 
swoich pracach papier, bibułę, 
sznurek, oraz zebrane w parku 
„dary natury”. Podczas wystawy 

w Bednarach największą furo-
rę zrobiły fi gury zwierząt oraz 
kwiaty wykonane metodą or-
giami przestrzennego. 

O tym, jak powstają takie 
prace, mówi terapeutka ośrod-
ka: 

– Jedna taka praca składa 

się z kilkuset małych, odpo-
wiednio złożonych trójkątów. 
Praca jest podzielona: są osoby 
specjalizujące się w składaniu 
trójkątów oraz osoby, które z 
owych trójkątów wyczarowują 
niezwykłe kompozycje. 

PAWEŁ GROCHOWSKI

Mistrzowie origami przestrzennego

Z szablą lub fl oretem w dłoni

Szermierczej AZS AWF Poznań 
propozycję pokazu, który miałby 
zachęcić naszych podopiecz-
nych do szermierki bardzo się 
ucieszyliśmy – dodaje Aleksan-
dra Skorniak. – Dwie nasze wy-
chowanki postanowiły podczas 
pokazu stoczyć próbną walkę. 
Czy ta dyscyplina się spodoba, 
przekonamy się po pokazie, bo 
wówczas będziemy zbierać za-
pisy na zajęcia. 

– Jeśli będzie duże zaintere-
sowane, to bardzo chętnie zor-

ganizujemy lekcje na miejscu – 
zapewnia Alicja Twardosz. – Od 
połowy października trwają za-
jęcia sportowe i sportowo-reha-
bilitacyjne dla dzieci i dorosłych 
z dysfunkcją narządu ruchu 
kończyn dolnych. Prowadzą je 
trenerzy szermierki (fl oret i szpa-
da) oraz specjaliści z Centrum 
Rekreacji AWF przy współpra-
cy z Katedrą Kultury Fizycznej 
Osób Niepełnosprawnych AWF 
w Poznaniu. W ofercie są trenin-
gi sportowe, zajęcia sportowo-

rehabilitacyjne, lekcje indywidu-
alne, uczestnictwo w zawodach 
sportowych, wyjazdy na obozy 
sportowe i sportowo-rehabilita-
cyjne. 

Uczestnikom spotkania bar-
dzo podobał się pokaz. Na po-
czątku różne techniki walki, róż-
na bronią zaprezentowali dwaj 
pełnosprawni zawodnicy, co ko-
mentował instruktor. Przedsta-
wiciele ośrodka doskonale zdają 
sobie sprawę, że szermierka to 
sport z przyszłością. Liczą, że 
chętnych wśród ich podopiecz-
nych nie zabraknie. Tym bar-
dziej, że w tej dyscyplinie sportu 
zawodnicy odnoszą już sukcesy, 
zdobywając medale na igrzy-
skach paraolimpijskich. 

– Dzięki uprawianiu spor-
tu niepełnosprawni zawodni-
cy zwiedzili wiele ciekawych 
miejsc w świecie – dodaje dyrek-
tor Aleksandra Skorniak. – Na-
wiązali przyjaźnie i znajomości, 
które utrzymują do tej pory. Dla 
wielu naszych podopiecznych 
na przykład wyjazd do Brazylii 
na igrzyska był marzeniem ży-
cia. Nasza młodzież w większo-
ści pochodzi z ubogich rodzin, 
dlatego uprawianie sportu w po-
łączeniu z podróżowaniem jest 

bardzo ciekawą perspektywą. 
Sport to wspaniała rehabilitacja 
społeczna, fi zyczna i psychicz-
na. 

– Szermierka stała się dla 
mnie całym światem – mówi 
niepełnosprawna Sylwia Bajka. _ 
Początki trudne, ale udało mi się 
pokonać opór. Ćwiczenia wyma-
gają koncentracji i wysiłku. Nie 
są łatwe, ale można sobie pora-
dzić. Mnie się udało, dlatego za-
chęcam osoby niepełnosprawne, 
by spróbowały swoich sił.

Zdaniem fachowców szer-
mierka rozwija tak zwane czu-
cie głębokie. Pracują te partie 
mięśni, których człowiek na 
co dzień nie używa, bo są nie-
potrzebne. Dzięki temu rośnie 
zmysł równowagi i maleje możli-
wość kontuzji. A to ma ogromny 
wpływ na proces rehabilitacyjny, 
który tak bardzo jest potrzebny 
podopiecznym ośrodka. To nie 
jedyne walory tej dyscypliny. Do-
chodzi jeszcze swoista widowi-
skowość. Efektowne stroje, fl oret 
lub szabla w ręku, odpowiednia 
technika sprawia, że szermierka 
dla niepełnosprawnych staje się 
coraz bardziej popularna. 

AURELIA PAWLAK 
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– Od wielu lat współpracu-
je Pani z Fundacją Polsat. Na 
czym to polega? 

– Od kilku lat jestem „głosem“ 
Fundacji Polsat: udźwiękawiam 
spoty reklamowe i dłuższe lub 
krótsze fi lmy dokumentalne o 
naszych podopiecznych. Te ma-
teriały fi lmowe można zobaczyć 
na antenie Telewizji Polsat oraz 
na stronie internetowej Fundacji. 
Dwa lata temu zostałam ambasa-
dorką Fundacji, z czym wiąże się 
wiele zajęć reprezentacyjnych. 

– Ma Pani styczność z osoba-
mi niepełnosprawnymi? Spoty-
ka się Pani z nimi? 

– Opiekujemy się dziećmi cho-
rymi i niepełnosprawnymi. Wiele 
z nich poznałam osobiście, przy-
gotowując materiały fi lmowe. Z 
niektórymi zaprzyjaźniłam się, 
pozostaję więc z nimi w kontak-
cie telefonicznym. 

3 października 2010 roku już 
po raz kolejny Caritas Ar-

chidiecezji Poznańskiej zorga-
nizował w Auli Nova Akademii 
Muzycznej w Poznaniu Galę 
Banku Miłosierdzia. Rozpoczę-
ła ona tegoroczny Tydzień Mi-
łosierdzia. 

Na galę przybyli oprócz wo-
lontariuszy Caritas, dyrektorzy i 
właściciele fi rm, które każdego 
dnia wspierają pracę Caritas, a 
zwłaszcza ci, którzy w szczegól-
ny sposób wspomogli Caritas w 
akcji powodziowej. Swoją obec-
nością galę uświetnili również 
przedstawiciele władz, urzędów, 
fundacji i stowarzyszeń.

W pierwszej części uroczysto-
ści, oprócz przemówień księdza 
arcybiskupa Stanisław Gądec-
kiego, marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krystyny Po-
śledniej, dyrektora Caritas Polska 
ks. Mariana Subocza i wicerezy-
denta Poznania Sławomira Hin-
ca, pokazano fi lm Adama Leńca, 
ukazujący działalność prowa-
dzoną przez Caritas Archidie-
cezji Poznańskiej. Uwieńcze-
niem ofi cjalnej pierwszej części 
było wręczenie w uznaniu za 
szczególną pomoc i współpra-
cę wyróżnień „Signum Carita-

Robię to, co kocham
Z ambasadorką Fundacji Polsat KRYSTYNĄ CZUBÓWNĄ rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI. 

– Swojego głosu użycza Pani 
reklamom, fi lmom, a ostatnio 
czyta Pani fi lmy przyrodnicze 
na Discovery... 

– Przede wszystkim udźwię-
kawiam fi lmy dokumentalne, 
rzeczywiście tych o tematyce 
przyrodniczej jest najwięcej. 
Emitowane są w różnych sta-

cjach telewizyjnych i kanałach 
tematycznych. Jestem lektorem 
od 1974 roku, więc słychać mnie 
wszędzie. 

– Wielu fi lmom użyczyła Pani 
głosu. Który z nich zapamiętała 
Pani najbardziej? 

– Czytanie fi lmów to jak czyta-
nie książek. Są mądre, pouczają-
ce, poszerzają nasze horyzonty 
myślowe. Moimi ulubionymi są 
fi lmy Davida Attenborough i nie 
dlatego, że mówią o przyrodzie. 
Attenborough jest dla mnie mi-
strzem gatunku. Nie ma sobie 
równych. Żałuję tylko, że za-
awansowany wiek nie pozwala 
mu pracować tak intensywnie 
jak dawniej. 

– Czy oprócz Fundacji Polsat 
współpracuje Pani jeszcze z ja-
kąś organizacją? 

– Tylko wówczas, gdy moja 
fundacja włącza się do jakiejś 

akcji innej fundacji. Reprezen-
tować mogę tylko jedną organi-
zację. 

– Ma Pani jakieś marzenie? 
– Póki marzymy, nasze życie 

ma sens, więc i ja marzę. Na 
przykład, aby podróżować i po-
znawać świat, znaleźć czas na 
czytanie zaległych książek, na 
zabawę z moimi wnuczkami. 
Ciągle dużo pracuję, nawet za 
dużo, ale tak chyba jest z każ-
dym, kto kocha swój zawód. 

– Czy Pani wierni fani mogą 
się spodziewać jakiegoś nowe-
go programu z udziałem Kry-
styny Czubówny? 

– Spełniam się w tym, co robię, 
więc nie szukam nowych zajęć. 
Jeśli pojawi się propozycja, która 
mnie zainteresuje, na pewno nie 
odmówię.

Krystyna Czubówna z autorem 
wywiadu.

Gala miłosierdzia

tis”. Statuetka trafi ła do rąk ks. 
Przemysława Kompfa za wkład 
i zaangażowanie na rzecz uza-
leżnionej młodzieży. Za swoją 
działalność zostały wyróżnione 
również trzy Parafi alne Zespoły 
Caritas: z Poznania – przy pa-
rafi i Maryi Królowej, z Szamotuł 
– przy parafi i pw. Matki Bożej 

Gimnazjum im gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego w Opalenicy 
oraz przy Szkole Podstawowej nr 
60 im. Wojciecha Bogusławskie-
go w Poznaniu. Nagrodę otrzy-
mało także radio Emaus.

W muzycznej części wystapili 
Julia i Grzegorz Kopala.

ROBERT STĘPIŃSKI

Pocieszenia i św. Stanisława, zaś 
Caritas przy parafi i św. Józefa Ob-
lubieńca NMP z Baranowa wy-
różniono za pomoc dla parafi i z 
terenów zniszczonych przez po-
wódź. Wyróżniono też szkolne 
koła Caritas – przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Józe-
fa Nojego w Czarnkowie, przy 
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Dla społeczności Specjal-
nego Ośrodka Szkolno 

Wychowawczego dla Dzieci 
Słabo Widzących i Niewido-
mych w Dąbrowie Górniczej 
najważniejszym miesiącem 
w jego historii będzie paź-
dziernik 2010 roku. Trzydnio-
we obchody 20-lecia istnie-
nia placówki rozpoczęły się 
poświęceniem sztandaru w 
najstarszym dąbrowskim ko-
ściele Św. Antoniego. Przyby-
łego na uroczystość biskupa 
Grzegorza Kaszaka powita-
ły starym zwyczajem dzieci 
w towarzystwie dyrektora 
Ośrodka Violetty Trzciny. 
Obecni byli przedstawiciele 
władz miejskich, przyjaciele 
szkoły i patronka placówki 
Zofi a Książek-Bregułowa. 

Tegoż dnia 8 października 
obchody kontynuowane były 
w Dąbrowskim Pałacu Kultury. 
Uczestniczyli przedstawiciele 
władz wojewódzkich, miej-
skich, oświatowych, dyrekto-
rzy Ośrodków dla Dzieci Sła-
bo Widzących i Niewidomych 
z całej Polski, dyrektorzy dą-
browskich placówek oświa-
towych i młodzież. Gościem 
honorowym była niewidoma 
aktorka i poetka Zofi a Ksią-
żek-Bregułowa. Spośród wie-
lu kandydatów to ją właśnie 
wybrano na patronkę szkoły. 
Zna doskonale problemy osób 
niewidomych, uczestniczyła 
w Powstaniu Warszawskim, 
była więźniem niemieckiego 
obozu, jest aktorką i poetką, 
kobietą o wielkiej charyzmie. 

Gdy na scenie pojawiły się 
poczty sztandarowe dąbrow-
skich szkół, rozpoczęło się 
przekazanie przez Prezydenta 
Zbigniewa Podrazę Dyrekto-
rowi Ośrodka sztandaru będą-
cego symbolem najwyższych 
wartości wraz ze słowami, aby 
młodzi „poznawali prawdę, 
byli wytrwali i z wiarą patrzy-
li w przyszłość”. Uczniowie 
złożyli uroczystą przysięgę i 
przejęli sztandar.

Na scenie zajęła miejsce 

JUBILEUSZ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

20 lat w służbie
niewidomym

patronka szkoły Zofi a Ksią-
żek-Bregułowa, która nie kry-
ła łez wzruszenia i zapewniła 
uczniów, że będzie z nimi w 
stałym kontakcie, aby jako 
świadek historii naszego kraju 
móc przekazać wiele prawd i 
wspomnień. Słowami: „Jestem 
jedyną w Polsce niewidomą 
aktorką uprawiającą swój za-
wód mimo kalectwa”, pani Zo-
fi a uświadomiła słuchaczom, 
że w życiu każdy czyn po-
wstaje z wielkiego marzenia. 
W czasie wystąpienia ukazała 
się zebranym jako osoba peł-
na humoru, a jej dowcipne 
komentarze i zdystansowane 
do wspomnień z życia uwa-
gi sprawiły, że słuchano jej z 
wielką uwagą.

 Goście gratulowali Ośrod-
kowi patrona, który będzie 
drogowskazem i wzorem 
do naśladowania dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Całym 
swoim życiem pani Zofi a udo-
wodniła, że można pokonać 
ból, cierpienie i osiągnąć bar-
dzo wiele. 

Przyszedł wreszcie czas na 
krótką historię 20 lat pracy 
Ośrodka, a uczniowie uczynili 
to poprzez muzykę, piosenkę 
i recytację własnych utwo-
rów poetyckich. Imprezę za-
kończyły gratulacje, kwiaty i 
prezenty od władz, przyjaciół 
i wszystkich, którym bliskie 

są problemy osób niepełno-
sprawnych. 

Uroczystości zbiegły się z 
urzeczywistnianiem się ma-
rzeń o nowoczesnej placówce, 
gdyż 1 października zostały 
wbite pierwsze łopaty na te-
renie, gdzie już za kilka lat 
powstanie dla wszystkich nie-
pełnosprawnych dzieci kom-
pleks obiektów szkolnych na 
miarę europejską, wieńczący 
wieloletnie starania władz 
miasta i dyrekcji placówki o 
tak potrzebną inwestycję.

Ponieważ budowa to gi-
gantyczne fi nansowe przed-
sięwzięcie, zrodził się pomysł 
napisania petycji w brajlu 
i dostarczenia jej Sejmowi. 
Autorami byli uczniowie, a 
dostarczenia jej podjęli się 
dąbrowscy sportowcy. Gdy 
dobiegli do Warszawy 5 paź-
dziernika, czekali tam już nasi 
uczniowie i wspólnie z biega-
czami wręczyli petycję Mar-
szałkom Sejmu.

Jubileusz był okazją do 
wspomnień i planów. W histo-
rii placówki było wiele okazji 
do radości z sukcesów na are-
nach miejskich, regionalnych, 
krajowych i europejskich. 
Warto wspomnieć, że w 2001 
r. mieliśmy mistrzynię Europy 
w biegach i 6 miejsce w Sza-
chowych Mistrzostwach Świa-
ta. Wokalnie utalentowani 

uczniowie od wielu lat zajmują 
czołowe lokaty w konkursach i 
festiwalach muzycznych. Każ-
dego roku zdobywają nagrody 
na prestiżowym Ogólnopol-
skim Festiwalu Zaczarowanej 
Piosenki im. Marka Grechuty 
dla osób niepełnosprawnych, 
organizowanym przez Fun-
dację Anny Dymnej „Mimo 
wszystko”. Zapraszani są na 
Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczny „Salve Caritas, Sa-
lve Vita” w Strakonicach (Cze-
chy) i Tmavomodry Festival w 
Brnie (Czechy). Uczeń VI LO 
jako jedyny z Dąbrowy Górni-
czej został laureatem VIII edy-
cji Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy o Unii Europejskiej 
„Wygraj Brukselę”. W 2008 r. 
SOSW otrzymał Puchar Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej za czterokrotne z rzędu 
zdobycie I miejsca w sporto-
wej klasyfi kacji drużynowej w 
województwie śląskim. 

Święto Ośrodka zakończyło 
się spotkaniem absolwentów, 
jego przyjaciół i wszystkich, 
którzy przez wiele lat poświę-
cali swoją prace dzieciom z 
dysfunkcją wzroku. W ser-
decznej atmosferze wspo-
minano chwile spędzone w 
szkole, poznawano swoje 
kariery zawodowe i naukowe, 
zwiedzano Ośrodek, który 
dzisiaj, mimo starego bu-
dynku i nienajlepszej infra-
struktury, jest jedną z najle-
piej wyposażonych placówek 
specjalistycznych w naszym 
województwie. Dysponuje 
pracowniami przedmiotowy-
mi, świetnie wyposażonym 
przedszkolem, a co najważ-
niejsze, profesjonalną kadrą, 
która pomaga dzieciom nie-
pełnosprawnym od wczesne-
go dzieciństwa do ukończenia 
szkoły i startu w dorosłe życie, 
a także sprawia, że osiągają 
one sukcesy naukowe, arty-
styczne i sportowe.

RENATA SZAŁWIŃSKA
MAŁGORZATA 

ROZWADOWSKA

Przemawia Zofi a Książek-Bregułowa (druga z prawej).



STRONA30 GRUDZIEŃ 2010

Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne „Przystań” we 

współpracy z Fundacją „Mimo 
Wszystko” Anny Dymnej w 
ramach trzeciej edycji Festi-
walu Artystycznego „Mimo 
Wszystko w… Przystani” zor-
ganizowało w sobotę 30 paź-
dziernika w Schronie Kultury 
„Europa” przy ulicy Rolnej w 
Poznaniu recital niewidomej 
wokalistki Katarzyny Marii 
Nowak z Wrocławia. XXII wie-
czór pod tytułem „Baśniowy 
świat” uświetniła prezentacja 
prac plastycznych Jerzego 
Łuczaka i rozmowa artystki z 
publicznością.

Wraz z artystka przybyli do 
Schronu jej rodzice Bożena i 
Anatol Nowakowie, przyjacie-
le i osoby zainteresowane ba-
śniową sztuką. Słowo wstępne 
nawiązujące do wystawy i pre-
zentacji muzycznych wygłosił 
Roman Kawecki – społeczny 
dyrektor projektu. Spotkanie 
prowadzili Tomasz Szwałek i 
niżej podpisana.

Kasia Nowak rozpoczęła 
swój niepowtarzalny występ 
piosenką „Baśniowy świat”, na-
pisaną specjalnie na tę okazję 
przez organizatorów Schronu 
Kultury „Europa”. Publiczność 
mogła usłyszeć także znako-
mite interpretacje utworów 
Czesława Niemena, grupy „Pod 
Budą” i wiele innych, znanych 
przebojów. Wokalistka śpie-
wała je wspólnie z publiczno-

RADOSŁAW JABŁOŃSKI
ŁÓDŹ

Przemiana
mojego
Karusia
Kochani, może pamiętacie 

artykuł, w którym opisy-
wałem historię mojego konia 
Karusia. Ostatnio stało się z 
nim coś, w co trudno uwie-
rzyć. Pewnego dnia zaczął się 
zachowywać jak pięcioletnie 
dziecko. Wystarczy, że mu 
powiem: pomóż mi, kochanie 
– a on natychmiast przybie-
ga i staje przy mnie, strzegąc 
mnie niczym skarbu. 

Pewnego razu, gdy wsze-
dłem do boksu dla uzupełnie-
nia wody w wiaderkach, Karuś 

ścią, akompaniując sobie na 
gitarze.

W przerwie między piosen-
kami Kasia dzieliła się swoimi 
doświadczeniami, odpowia-
dając na zadawane pytania. 
Jest osobą niezwykle utalen-
towaną. Ukończyła szkołę mu-
zyczną, dwa kierunki studiów: 
kulturoznawstwo oraz fi lologię 
polską we Wrocławiu, zna kilka 
języków obcych… Dysfunkcja 
narządu wzroku nie stanowi 
dla niej przeszkody w osiąga-
niu zamierzonych celów. Świat 

W SCHRONIE KULTURY EUROPA 

Scena pełna baśni

Niepowtarzalny recital Kasi… 

Mój Karuś 
(na pierwszym planie), 
za nim jego „kolega”.

Kasi to nie tylko muzyka, praca 
i nauka, ale także kontakty z 
ludźmi. 

Piosenki liryczne doskonale 
wkomponowały się w prezen-
towane na ścianach Schronu 
Kultury „Europa” martwe na-
tury autorstwa Jerzego Łucza-
ka. Jest to również niezwykły 
artysta, obdarzony malarskim 
talentem, wyobraźnią i pasją 
tworzenia.

Recital uwieńczyła tradycyj-
na „agapa”, podczas której Ka-
sia Nowak dedykowała swoją 
płytę „Twarze” oraz rozmawia-
ła z gośćmi. 

Serdeczne podziękowania 
składamy darczyńcom i me-
cenasom: Wydziałowi Kultury 
i Sztuki oraz Wydziałowi Bez-
pieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta 
Poznania, Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Rolna”, Radzie Osie-
dla 28 czerwca 1956 r., Agencji 
Artystycznej „KaRo”, Prezyden-
towi Miasta Poznania Ryszar-
dowi Grobelnemu za patronat 
honorowy, patronom medial-
nym: TVP Poznań, Radiu Mer-
kury, miesięcznikowi „Filantrop 
Naszych Czasów”, Portalowi 
Internetowemu Ezoteryczny 
Poznań, a także wszystkim 
wolontariuszom zaangażowa-
nym w przygotowywanie i or-
ganizację koncertu. 

 KAROLINA KASPRZAK
 KOORDYNATOR PROJEKTU 

Janina Stachowiak – prezes Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego Przystań i Roman Kawecki 

dziękują Kasi Nowak za występ w Schronie.
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najwyraźniej uznał, że jestem 
w niebezpieczeństwie. Odcze-
kał, aż wleję wodę, a następnie 
pukał mnie pyszczkiem, póki 
nie znalazłem się w rogu. Gdy 
już mnie tam poniekąd zapro-
wadził, dał porządną burę swo-
jemu koledze. Mimo że używał 
kopytek i ząbków, bardzo uwa-
żał, aby mnie nie uderzyć.

Niezwykła sytuacja zdarzyła 
się też, gdy we wrześniu pro-
wadziłem go na pastwisko. W 
połowie drogi doznałem dziw-
nego osłabienia, zaczęło mi 
dzwonić w uszach. Karuś za-
raz to zauważył i końcowy od-
cinek to nie ja go prowadziłem, 
ale on mnie. Na miejscu po-
prosił mnie, abym usiadł. Zro-
bił to bardzo prosto: po prostu 
położył się. A gdy spełniłem 
jego życzenie, to wstał, chodził 
wolniutko koło mnie, szczypał 
trawkę i zarazem spoglądał 
na mnie jakby w nadziei, że z 
min i spojrzeń pozna prawdę o 
moim samopoczuciu. 
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Bohaterów opisywanych w 
tym cyklu nic nie łączy. 

Może po za jednym. Wszyscy, 
chociaż raz byli w Schronie 
Kultury „Europa” i… otrzyma-
li pamiątkowy „wiatraczek 
szczęścia”. Wiatraczki wy-
twarza emerytowany artysta, 
dorabiając sobie w ten sposób 
do skromnej emerytury. Jak 
twierdzi – dzięki temu czasem 
wystarcza na wykupienie le-
karstw. A może jednak łączy 
ich coś więcej? Zresztą najle-
piej przeczytajcie i… sami się 
przekonajcie.

W trakcie naszych koncertów 
często zdarzają się sytuacje nie-
przewidziane w scenariuszu. 
4 września zorganizowany zo-
stał XXI koncert inaugurujący III 
edycję Festiwalu Artystycznego 
„Mimo Wszystko w… Przystani”. 
Miał on charakter szczególny, 
gdyż jego współorganizatorem 
był miesięcznik „Filantrop Na-
szych Czasów”. Aby unaocznić 
Czytelnikom to niezwykłe wy-
darzenie, proszę, przenieśmy 
się na chwilę sercem i umysłem 
do tamtego dnia… 

Na sali gościmy poważną 
delegację z Republiki Czeskiej. 
Jest starosta jednej z przygra-
nicznych gmin – Peter Trojek 
z małżonką, jest znana czeska 
malarka Renata Filipowa, po-
ważna reprezentacja Urzędu 
Miasta Poznania, przewodni-
czący poznańskich rad osie-
dli i bardzo wielu ofi cjalnych 
gości zaproszonych przez 
redaktora naczelnego „Filan-
tropa” – Marcina Bajerowicza i 
prezesa Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego „Przystań” 
– Janinę Stachowiak. Oczywi-
ście, są również nasi stali wi-
dzowie. Część ogląda koncert 
na specjalnych telewizorach w 
sąsiednich salach, które dzięki 
naszym mecenasom mogliśmy 
niedawno zakupić. Przedsię-
wzięciu jak zwykle towarzyszą 
emocje organizatorów, którzy 
tego wieczoru chcieli podzię-
kować „Filantropowi” za kilku-
letnią współpracę. 

Karolina Kasprzak – dobrze 
znana Czytelnikom zarówno z 
tego, że pisze piękne teksty jak i 
wzruszające wiersze, zaprosiła 
do udziału w koncercie między 
innymi młodą, kilkunastoletnią 
piosenkarkę – Anię Ilminowicz, 
która przyjechała z Leszna ra-
zem z mamą. Ania wygląda jak 

Roman
Kawecki
POZNAŃ
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OPOWIEŚCI Z WIATRACZKIEM

„Kruszynka”, 
która poruszyła 
schron przeciwlotniczy

mała kruszynka. Patrząc na nią 
miałem wrażenie, że jest pusz-
kiem, artystycznym motylem. 
Dziewczynka ma bardzo słaby 
wzrok i cechy autystyczne. Cza-
sami o takich wykonawcach 
używa się dość niemądrego 
określenia, że są „zjawiskowi”. 
Nie wiem, dlaczego, ale od 
pierwszej chwili spotkania w 
moich myślach Ania była „zja-
wiskowa”…

Patrząc na młodą wokalistkę, 
jak podczas próby podśpiewu-
je sobie do przygotowanych 
podkładów muzycznych, za-
stanawiam się, jak to – jeszcze 
dziecko – poradzi sobie z pu-
blicznością, która już niejed-
no widziała i słyszała, i potrafi  
docenić kunszt artystyczny, ale 
także potrafi  krytycznie spoj-
rzeć na nieporadne próby zaist-
nienia wykonawców, którzy po-

winni jeszcze dużo pracować 
nad sobą, aby zasłużyć na tytuł 
„artysty”. Scena Schronu Kultury 
„Europa” potrafi  dać satysfakcję 
z udanego występu, ale bywa 
także okrutna, gdy wykonawca 
odpowiednio się nie przygoto-
wał do występu, lub, co gorsze, 
odważył się ją zlekceważyć. 
(Czasami niestety tak bywa, że 
artyści wiedząc, że mają wielki 
talent – nie pracują nad jego 
wzrostem, bywa również – z 
przykrością to stwierdzam ze 
schronowych doświadczeń, że 
potrafi ą swój talent zmarno-
wać).

Słucham próby muzycznej 
naszego młodego gościa. Za-
stanawiam się, jak „zjawiskowa 
Ania” poradzi sobie z trudnym 
programem, który przygoto-
wała. Filigranowość bohaterki 
sprawia wrażenie niemożności 
udźwignięcia trudu, jakiego się 
podjęła. Także wrażenie osoby 
strwożonej i trochę jakby nawet 
nieobecnej. Jest bardzo zdener-
wowana. Jak zawsze w takich 
sytuacjach próbuję przed kon-
certem trochę porozmawiać, 
aby rozładować emocje, jakie w 
tym dziecku są nagromadzone.

I tu pierwsze pozytywne zdzi-
wienie. Ania odpowiada bardzo 
rzeczowo na pytania związane 
z jej śpiewaniem. Mam wra-
żenie, że wewnętrzny intelekt 
dziewczynki nie mieści się w 
misternej sylwetce. No cóż, my-
ślę sobie, na koncercie będzie 
jak będzie. Boję się tylko, czy 
nie będzie zbyt dużą przykro-
ścią dla Ani, gdyby się okazało, 
że występ się nie powiódł. 

Następuje moment, w którym 
nasz akustyk Jakub Ciszak włą-
cza podkład muzyczny przy-
gotowany przez piosenkarkę. 
Wydaje mi się, że jestem świad-
kiem szczególnej metamorfozy. 
Oto drobniutka Ania znakomi-
cie interpretuje przedstawiane 
utwory. Właśnie, interpretuje, 
ponieważ wydaje się, że śpiewa 
nie tylko głosem, ale całą sobą. 
Jesteśmy świadkami artystycz-
nej kreacji rzadko spotykanej u 
tak młodej osoby. Jestem zadzi-

wiony a zarazem zaskoczony 
jej muzyczno-wokalną dojrza-
łością. Faktem oczywistym jest 
– gdy słucham burzliwych owa-
cji – że to Ania została najlepiej 
ocenioną wykonawczynią tego 
wieczoru. A gdy kończy mini 
recital piosenką „List do Mat-
ki” z repertuaru Violetty Villas 
– oczy widzów są wilgotne, a 
część osób (w tym żona pana 
starosty) po prostu nie może 
opanować głośnego płaczu ze 
wzruszenia. Patrzę na wysta-
wione na ścianach sali kon-
certowej obrazy – przez chwilę 
mam złudzenie, że wzruszone 
są również postacie na nich 
przedstawione. Zdumiewają-
ca potęga sztuki. Jaka energia 
sprawia, że dorośli ludzie nie 
mogą opanować porusze-
nia, słysząc doskonale znaną 
piosenkę? Podkreślmy: także 
znakomicie zinterpretowaną. 
W wykonaniu Ani Ilminowicz 
zawarta jest prawda słów wy-
śpiewanych w zgodzie z poda-
ną frazą muzyczną. Wszyscy to 
czujemy i słyszymy. Kiedy Ania 
śpiewała – wydawało się, że 
drżą potężne ściany przeciw-
lotniczego schronu, w którym 
znajduje się nasz klub.

Występ Ani kończy się wiel-
ką owacją. Kiedy adrenalina 
opada – znów staje się zwykłą 
drobną dziewczynką. Zadzi-
wiający jest ten „ogród sztuki”. 
Już wiem – musimy zaprosić ją 
ponownie na któryś z kolejnych 
wieczorów…

ROMAN KAWECKI

*) Ania Ilminowicz ponownie 
wystąpi w Schronie Kultury „Eu-
ropa” w Poznaniu na XXV kon-
cercie z cyklu „Mimo Wszystko 
w… Przystani” - 18 grudnia 2010 
roku o godzinie 18.00. Będzie to 
świąteczny prezent dla wszyst-
kich Czytelników „Opowieści z 
Wiatraczkiem” , ale także dla 
tych, którzy kochają muzykę i 
pragną poznać artystyczny świat 
naszej bohaterki. Wstęp wolny. 
Zapraszamy.

Kruszynka”, która poruszyła 
Schron…
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W Klubie Seniora „Złota Je-
sień” na os. Powstań Na-

rodowych przy Domu Kultury 
„Jagiellonka” Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Osiedle Młodych” w 
Poznaniu ma siedzibę Koło nr 
54 Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów. 
Było ono organizatorem za-
bawy, podczas której do tańca 
przygrywał i śpiewał Radosław 
Giziński z zespołu „Di Piano”. 

Raz w miesiącu na zapro-
szenie Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego „X” działającego 
przy X Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Przemysła II na os. 
Rzeczypspolitej seniorzy biorą 
udział w seansie fi lmowym. 
Podczas pierwszego obejrzeli 
fi lm „Mężczyźni są z Wenus, 
a kobiety z Marsa”. Przygoto-

W sobotę 20 listopada w hali 
sportowej Gimnazjum nr 

54 z Oddziałami Integracyj-
nymi przy ulicy Newtona 2 w 
Poznaniu trybuny były pełne 
kibiców, a korytarz wypełnio-
ny oczekującymi zawodnika-
mi. A to za sprawą niezwykłej 
inicjatywy Wielkopolskiego 
Oddziału Regionalnego Olim-
piad Specjalnych Polska. Już po 
raz jedenasty na rozgrywkach 
sportowych spotkało się ponad 
120 uczestników z terenu wo-
jewództwa wielkopolskiego, 
trenerzy, rodzice, opiekuno-
wie oraz wolontariusze. Tym 
razem hasło Wielkopolskiego 
Dnia Treningowego Progra-
mu Aktywności Motorycznej 
brzmiało: „Bo radość jest w 
nas”. 

Przedsięwzięcie, które wsparł 
fi nansowo Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego i 
Urząd Miasta Poznania, umożli-
wiło uczestnictwo w działaniach 
Olimpiad Specjalnych osobom z 
głębszą niepełnosprawnością 

Tosia Papaj miała sześć mie-
sięcy, kiedy rodzice zauwa-

żyli niepokojące zmiany w le-
wym oku w postaci przebłysku 
w źrenicy. Badania okulistycz-
ne wykazały u dziewczynki 
wewnątrzgałkowy obuoczny 
nowotwór siatkówczak. Dziś 
Antosia na lewe oko nie widzi, 
ale reaguje na światło. Szansą 
jest operacja w Londynie, któ-
rej koszt wynosi aż 60 tysięcy 
funtów (około 300 tysięcy zło-
tych). Monika Dzwoniarkie-
wicz i Dariusz Papaj – rodzice 
Tosi, postanowili działać. Z ich 
inicjatywy 31 maja 2010 roku 
została powołana Fundacja 
„Antosia” – Pomoc Dzieciom z 
Chorobami Nowotworowymi 
Oczu, która na przełomie paź-
dziernika i listopada zorgani-
zowała dwa koncerty charyta-
tywne pod hasłem: „MUZYKA 
TOSIĘ LECZY”.

Na pierwszy z nich rodzice, 
przyjaciele i ludzie wielkiego 
serca przybyli do Klubu „Esku-
lap” w Akademickim Centrum 
Kultury przy ulicy Przybyszew-
skiego 37 w Poznaniu, we 
czwartek, 28 października. Tego 
wieczoru na dwóch scenach (na 
parterze oraz piętrze) wystąpiły 
gwiazdy ogólnopolskich stacji 
telewizyjnych i radiowych: Mał-
gorzata Ostrowska z zespołem, 
Kasia Wilk, Ania Kapera, „Żuki” 
– Rock & Roll Band, zespół „All 
Sounds Allowed”, „Bezjahzgh” 
a także gwiazdy muzyki tran-

– Jak wspominasz występy z 
zespołem Ich Troje? 

– W Ich Troje byłam odpowie-
dzialna za taniec, za balet. Było 
fantastycznie. Przy całym zespo-
le i Michale nauczyłam się wiele. 
Był to dla mnie niezapomniany 
etap życia, z tego okresu mam 
wiele znajomych, przyjaciół. 
Gdy trafi łam do zespołu, miałam 
zaledwie szesnaście lat, zespół 
się dopiero tworzył. Budowali-
śmy go od początku. 

– Ludzie świetnie się bawią 
na Twoich koncertach. Czy 
chcesz przekazać im, poprzez 
swoją muzykę, jakieś warto-
ści? 

– Muzyka jest lekiem na całe 
zło. Powinna łączyć i łagodzić 
obyczaje. A jeśli chodzi o kon-
certy, to z naszej strony jest nie-
zmiennie płynąca energia. 

– Mandaryna to nie tylko wo-
kalistka, ale tancerka i aktorka. 
Co lubisz najbardziej? 

– Wszystko to kocham. Aktor-
stwo – bardzo. Taniec? Mówię 
zawsze, że urodziłam się jako 
tancerka. Jako dziecko chodzi-
łam na lekcje tańca. Uczę tańca 
dzieci i młodzież w mojej szko-

Aktywni seniorzy 
wano dla nich przed seansem 
prelekcję. Podczas kolejnego 
seansu obejrzeli fi lm „Nad Nie-
mnem”. Seniorów ze „Złotej 
Jesieni” odwiedzili zaprzyjaź-

XI WIELKOPOLSKI DZIEŃ TRENINGOWY PROGRAMU AKTYWNOŚCI 
MOTORYCZNEJ 

Sportowa terapia 
śmiechem

intelektualną oraz ze sprzężo-
nym upośledzeniem narządu 
ruchu. Popularyzowano także 
Dzień Treningowy Programu 
Aktywności Motorycznej jako 
program rehabilitacyjny, pod-
sumowano efekty zajęć w pla-
cówkach terapeutycznych oraz 
upowszechniono integracyjną 
ideę Olimpiad Specjalnych. 

Zawodnicy wykonywali za-
dania: unoszenie głowy, poko-
nywanie nierównego podłoża, 
przechodzenie przez tunel, 
rzut piłeczką tenisową do celu, 
nakładanie kółek na stojak, 
pokonanie dystansu 5 metrów, 
zbieranie przedmiotów. Były też 
konkurencje w wodzie: zanu-
rzenie głowy, położenie się na 
plecach, przepłynięcie dystansu 
5 metrów.

Walczyli reprezentanci: Sto-
warzyszenia na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży z Mózgowym Pora-
żeniem Dziecięcym „Żurawin-
ka” w Poznaniu, Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej „Zawsze 

Razem”, Warsztatu Terapii Za-
jęciowej „Amikus”, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego w Mosinie, Zespołu Szkół 
Specjalnych w Wolsztynie, Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 103 
w Poznaniu, Domu Pomocy 
Społecznej dla Dzieci przy ulicy 
Św. Rocha, Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi w 
Trzciance, Dziennego Ośrodka 
Adaptacyjnego przy ulicy Saper-
skiej w Poznaniu, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego przy ulicy Mariackiej, 
Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum z Oddziałami Integracyj-
nymi przy ulicy Zakątek oraz 
reprezentacja Wielkopolskiego 
Oddziału Regionalnego Olim-
piad Specjalnych w Koninie. 
Uczestnicy otrzymali pamiątko-
we medale. Był też występ Marty 
Cugier i Grzegorza Stróżniaka z 
zespołu „Lombard” oraz pokaz 
taneczny w wykonaniu Piotra 
Szwarca z programu „Mam ta-
lent”.

 KAROLINA KASPRZAK 

nieni z Klubem młodzi ludzie 
z zespołu „Erato” przy Domu 
Kultury „Orle Gniazdo”. 

ROBERT WRZESIŃSKI
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DWA KONCERTY CHARYTATYWNE DLA 15-MIESIĘCZNEJ TOSI PAPAJ Z NOWOTWOREM OCZU

Aby mogła zobaczyć świat

ce, z którymi publiczność od-
dawała się tanecznym pląsom. 
Spotkanie poprowadził Maciej 
Narożny. Do specjalnych puszek 
ze zdjęciem Tosi wolontariusze 
zbierali darowizny. Zarówno 
środki ze zbiórki, jak i dochód 
ze sprzedaży biletów zostały w 
całości przekazane na sfi nanso-
wanie leczenia zagranicą. 

Drugi koncert został zreali-

zowany w środę, 3 listopada w 
„Blue Note” – Jazz Club przy ulicy 
Św. Marcin 76 w Poznaniu. Tym 
razem dla 15 – miesięcznej Tosi 
wystąpiły zespoły muzyczne: 
„Sofa”, „Sonic Lake” oraz Tomasz 
Gdreń, prezentujące widowni 
utwory w klimacie jazzowym. 
Imprezę poprowadził Mariusz 
Kwaśniewski. Podczas aukcji 
licytowano cenne przedmioty 
takie jak: suknia Doroty Gardias 

– Skóry z „Tańca z Gwiazdami”, 
książka Beaty Tyszkiewicz z au-
tografem, płyta Czesława Nie-
mena z pozdrowieniami Mag-
daleny Niemen, piłka z Klubu 
„Chelsea Londyn” z autografami 
piłkarzy i certyfi katem, kapelusz 
z serialu „Majka” emitowanego 
w TVN, zdjęcie uczestników 
ostatniej edycji programu „You 
Can Dance”, książka z autogra-
fem zmarłej Krystyny Feldman i 
wiele innych. 

Aktualnie, dzięki bezintere-
sownej pomocy dobroczyńców 
– osób prywatnych i fi rm – na 
koncie Fundacji zgromadzone 
jest ponad 100 tysięcy złotych. 
Jednak to wciąż za mało, by 
Tosia mogła zobaczyć świat. 
Darowizny można wpłacać na 
konto: 22 1240 6625 1111 0010 
3510 4387 z dopiskiem: „Na le-
czenie Antoniny Papaj”.

Kontakt:
Fundacja „Antosia” - Pomoc 

Dzieciom z Chorobami Nowo-
tworowymi Oczu

ul. Radosna 1/8, Zalasewo
62 – 020 Swarzędz
www.tosia.net.pl 

 KAROLINA KASPRZAK
Tomasz Grdeń koncertuje 

w „Blue Note”.

Taniec – lek na wszystko
Z MARTĄ WIŚNIEWSKĄ rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.

le tańca. Sprawia mi to wielką 
przyjemność. 

– Powiedziałaś publicznie, że 
jesteś chora na cukrzycę. 

– Nie wstydzę się choroby. Jest 
wielu ludzi chorych na tę czy 
inną chorobę. Jeśli pokażę im, 
że człowiek znany koncertuje, 
tańczy i śpiewa mimo choroby 
– to pomogę chorym uwierzyć, 
że mogą normalnie żyć, spełniać 
swoje marzenia. Biorę udział w 
spotkaniach z dziećmi i osoba-
mi dorosłymi, które tak jak ja są 
chore na cukrzycę. Są to bardzo 
miłe spotkania. Moi fani, także 
ci chorzy, dają mi siłę do walki 
z chorobą. Cały czas jestem jej 
świadoma. Gdybym ją ukrywała, 
byłoby mi z nią ciężko. A tak to 
wszyscy wiedzą, że Mandary-
na jest chora i mimo to idzie do 
przodu! 

– Prowadzi studio tańca, 
koncertuje i nagrywa płyty. Czy 
trudno pogodzić karierę estra-
dową z wychowaniem dzieci? 

– Gdy się dobrze rozplanuje, 

to okazuje się, że czasu wolnego 
jest dużo. Dzieci uwielbiają cho-
dzić do mojej szkoły tańca. W 
ogóle nie chcą z niej wychodzić. 
Staram się poświęcać im jak naj-
więcej czasu. 

– W jaki sposób odpoczy-
wasz? 

– Relaksują koncerty, kiedy 
czuję siłę i energię płynącą od 
moich fanów. A poza tym uwiel-
biam czytać książki, oglądać 
fi lmy. Potrafi ę cały dzień leżeć i 
oglądać fi lm za fi lmem. Uwiel-
biam fi lmy Woody Allena. 

– Czy taniec może być sku-
teczną formą psychoterapii? 

– Najskuteczniejszą! W Po-
znaniu byłam na imprezie ta-
necznej w jednym z klubów na 
Starym Rynku. Był tam chłopak 
na wózku, który pokazał, że 
chce się bawić jak wszyscy i to 
było wspaniałe! Taniec wywo-

łuje w ludziach niesamowitą 
adrenalinę. Znam wiele osób, 
które tańczą mimo niepełno-
sprawności. Taniec jest lekiem 
na wszystko! 

– Bierzesz udział w koncer-
tach charytatywnych? 

– Często. Taka pomoc jest bar-
dzo ważna. 

– Co jest dla ciebie najważ-
niejsze w życiu? 

– Powiem krótko... miłość. 
– Czym się kierujesz w ży-

ciu? 
– Miłością. Być kochanym to 

jest coś najpiękniejszego. Mieć 
kogoś, kto się o ciebie martwi, 
kto cię kocha. Kieruję się także 
tym, by nie kłamać, być uczci-
wym. Nienawidzę oszustw i ob-
łudy. Każdy człowiek powinien 
iść do przodu, nie oglądać się 
za siebie. Trzeba spełniać swoje 
marzenia! 

– Jakie masz najbliższe pla-
ny? 

– Już niebawem wchodzę do 
studia nagrań i nagrywam nowe 
piosenki. Dodam, że odnawiam 
współpracę z Michałem Wi-
śniewskim, który będzie zajmo-
wał się moją nową płytą.

Słuchacze pierwszego koncertu.

FO
T.

 (2
X

) K
A

R
O

LI
N

A
 K

A
SP

R
Z

A
K



STRONA34 GRUDZIEŃ 2010

Zagrajmy 
w śnieżki 

Wiele osób, zwłaszcza nie-
pełnosprawnych, niezbyt lubi 
zimę. Na pewno kochają tę 
porę roku dzieci, szczególnie 
na wakacjach, w górach, gdy 
jest śnieg. Ale szara zimowa 
codzienność w mieście? Te 
krótkie, zimne dni bez słoń-
ca, długie wieczory przed te-
lewizorem, roztopiony solą 
brudny śnieg na chodnikach 
albo oblodzone, śliskie i mało 
przyjazne jezdnie i chodniki. 
Okropność!

 Żyjemy w takiej strefi e kli-
matycznej, której zima, nieste-
ty, nie omija. Ta kalendarzowa 
jest 22 grudnia, chociaż jej 
pierwsze oznaki widać zwy-
kle wcześniej. Pierwszy śnieg 
spadł przecież już w listopa-
dzie i zima, jak zwykle, zasko-
czyła drogowców. 

 Chciałabym Was namówić, 
abyście polubili zimę i starali 
się ją „oswoić’”. Zima nie musi 
być zła. Przypomnijmy sobie 
dzieciństwo. Z jaką niecierpli-
wością czekaliśmy, kiedy spad-
nie pierwszy śnieg, a mróz 
zetnie wodę w kałuży przed 
domem i będzie można się śli-
zgać. To nic, że można się było 
przewrócić. Siniaki prawie nie 
bolały, łzy szybko obsychały. 
Zabawa w śnieżki była super, a 
ile przy tym radości i śmiechu. 

 Spróbujmy odnaleźć w so-
bie tę radość dzieciństwa, kie-
dy wypatrywaliśmy pierwszej 
gwiazdki, aby móc wspólnie 
zasiąść do wigilijnej wieczerzy 
i podzielić się opłatkiem. Ta 
choinka, którą z taką radością 
ubieraliśmy, anielskie włosy z 
lamety i aniołek – nieodłącz-
ny element świąt Bożego Na-
rodzenia. Prezenty, Gwiazdor 
albo Święty Mikołaj. Klimat 
jedyny w roku. 

 Mamy trochę więcej lat, 
nie jesteśmy już tak sprawni, 
cierpimy na jakieś choroby i 
ułomności. To wszystko nic, 
gdy niebo rozbłyśnie tysiącem 
sylwestrowych fajerwerków, a 
Nowy Rok zapuka do naszych 
drzwi i rozpocznie się wielki 
karnawałowy korowód. Płatki 
śniegu tańczą radośnie, drze-
wa w parkach urzekają białą 
szadzią. Te wszystkie cuda są 
tylko zimą. Cieszmy się nimi. 
Bądźmy znowu przez chwilę 
dziećmi.

EWELINA WĘGLEWSKA 

W literaturze pedago-
gicznej coraz częściej 

podejmowany jest problem 
stereotypowego postrzega-
nia zjawiska niepełnospraw-
ności. Na rynku wydawni-
czym pośród kilku pozycji z 
tej dziedziny dostępna jest 
zbiorowa publikacja zaty-
tułowana: „Stereotypy nie-
pełnosprawności. Między 
wykluczeniem a integracją” 
(Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2010). Książka autor-
stwa Marii Chodkowskiej, 
Stanisławy Byry, Zdzisława 
Kazanowskiego, Danuty 
Osik-Chudowolskiej, Moni-
ki Parchomiuk i Beaty Sza-
bała napisana pod redakcją 
Jadwigi Branickiej przybliża 
właśnie zagadnienie stereo-
typizacji osób z niepełno-
sprawnościami.

Lubelski Zespół Socjope-

Nowością na rynku wydaw-
niczym jest publikacja prof. 

dr hab. Władysława Dykcika 
„Tendencje rozwoju pedagogiki 
specjalnej”, prezentująca osią-
gnięcia naukowe i doświadcze-
nia praktyczne autora, zdobyte 
w perspektywie pięćdziesięciu 
lat pracy pedagogicznej z oso-
bami z niepełnosprawnością 
(Wydawnictwo Naukowe Pol-
skiego Towarzystwa Pedago-
gicznego, Poznań 2010).

Książka w interesujący spo-
sób przybliża różnorodność za-
gadnień dotyczących edukacji 
i rehabilitacji osób z niepełno-
sprawnością. We wstępie autor 
podkreśla, że celem opracowa-
nia jest kontynuacja dyskusji 
nad twórczym podejściem do 
założeń teorii i metodologii ba-
dań pedagogicznych. Porusza 
też kwestie z zakresu aktywne-
go udziału pedagogiki specjal-
nej w badaniu i rozwiązywaniu 
życiowych problemów osób z 
ograniczoną sprawnością, te-
rapeutycznych umiejętności, 

KSIĄŻKA

Pedagogika 
specjalnej troski

relacji i funkcji doradczych pe-
dagoga specjalnego w systemie 
edukacyjnym, problemów ro-
dziny osoby niepełnosprawnej 
w relacjach wewnętrznych i ze-
wnętrznych, kontrowersji wokół 
oceny kompetencji i efektywno-
ści funkcjonowania pedagogów 
specjalnych zatrudnionych w 
szkolnictwie dla uczniów z nie-
pełnosprawnością intelektualną 
oraz szereg innych rozważań. 

Autor pisze m.in. o rozporzą-
dzeniu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, które nakłada wy-
móg posiadania przez nauczy-
cieli szkół podstawowych dla 
uczniów z upośledzeniem umy-
słowym przygotowania przed-
miotowego. Rozporządzenie to 
wskazuje na przykład, że na-
uczyciel matematyki zatrudnio-
ny w szkole życia dla uczniów 
z głębszą niepełnosprawnością 
intelektualną będzie kompetent-
nym nauczycielem, jeśli ukoń-
czy roczny kurs kwalifi kacyjny z 
pedagogiki upośledzonych umy-
słowo.

Zdaniem prof. Władysława 
Dykcika w procesie wspomaga-
nia ucznia w rozwoju nauczy-
ciel – pedagog specjalny jest 
osobą wspierającą, a warun-
kiem koniecznym poprawności 
i skuteczności jego działania jest 
eksponowanie w kontakcie tera-
peutycznym takich cech osobi-
stych jak: świadomość własnego 
systemu wartości, wyzwalanie 
życzliwych uczuć i humoru, cier-
pliwe wspomaganie dziecka 
z trudnościami edukacyjnymi 
oraz intuicja i empatia. Autor 
zwraca również uwagę, że roz-
wój i wychowanie dzieci niepeł-
nosprawnych uwarunkowane 
jest licznymi ograniczeniami, co 
komplikuje i modyfi kuje funkcje 
pełnione w rodzinie, a zarazem 
poszerza treść i zakres odpowie-
dzialności za ich dobro i bezpie-
czeństwo.

Książka „Tendencje rozwoju 
pedagogiki specjalnej” zawiera 
ponadto charakterystykę róż-
nych niepełnosprawności m.in. 
niepełnosprawności fi zycznej 
(motorycznej), dysfunkcji na-
rządu wzroku, słuchu, niepeł-
nosprawności rozwojowych 
takich jak mózgowe porażenie 
dziecięce czy autyzm, zaburzeń 
psychicznych, psychospołecz-
nych, defi cytów poznawczych i 
innych.

 KAROLINA KASPRZAK 

KSIĄŻKA

Widziani przez innych
dagogiki Specjalnej, który 
zajmuje się diagnozą pro-
blemów osób z ograniczoną 
sprawnością oraz poszuki-
waniem poprawy jakości ich 
funkcjonowania, przybliża 
problematykę stereotypów 
odnoszących się do niepeł-
nosprawności, z uwzględ-
nieniem czynników warun-
kujących ich powstawanie i 
trwanie. W wypowiedziach 
autorów poruszane są kwe-
stie dotyczące stereotypów w 
odniesieniu do ludzi z upośle-
dzeniem umysłowym, styg-
matyzacji osób z niepełno-
sprawnością, relacji uczniów 
gimnazjum w stosunku do 
niepełnosprawnych kolegów 
i mechanizmów kształtowa-
nia się stereotypów.

Interesująco przedstawio-
ne są konsekwencje stereo-
typowości w wizerunkach 
niepełnosprawnych bohate-

rów fi lmów fabularnych. W 
rozdziale tym podjęto próbę 
przyporządkowania analizo-
wanych postaci poszczegól-
nym stereotypom. 

Recenzent prof. Czesław 
Kosakowski w słowie wstęp-
nym pisze: „Zespół Profesor 
Marii Chodkowskiej zmierzył 
się z wartym uwagi bada-
cza problemem, aczkolwiek 
niełatwym, bowiem na pro-
blem można spojrzeć z wielu 
punktów widzenia. Autorzy 
przyjęli spojrzenie socjope-
dagogiczne. Uczynili słusznie, 
gdyż jest to zjawisko o silnie 
zaznaczającym się nie tyle 
indywidualnym, co przede 
wszystkim społecznym ro-
dowodzie i społecznych 
konsekwencjach (…). Pragnę 
podkreślić wysoki poziom 
książki jako całości (…)”.

 KAROLINA KASPRZAK 
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Wydawnictwa i czasopi-
sma regionalne, wspie-

rające społeczny ruch wza-
jemnej pomocy, są częścią 
lokalnej polityki władz samo-
rządowych, otwierają bowiem 
na głosy „innych” i kontrower-
sje w sprawie oceny sposobu 
zaspokajania życiowych po-
trzeb ludzi chorych, słabych, 
o nietypowym rozwoju, po-
wodującym różne ogranicze-
nia sprawności psychofi zycz-
nej i społecznej. 

Wspomagają także peda-
gogikę specjalną, opiekuńczą 
i społeczną, której zadaniem 
jest poszukiwanie możliwo-
ści zrozumienia człowieka w 
zdrowiu i chorobie oraz spo-
sobów skutecznego radzenia 
sobie w rozwiązywaniu pro-
blemów życiowych. 

Humanistyczna rola wydaw-
nictw, czasopism i mediów o 
charakterze informacyjnym, 
pomocowym, promocyjnym i 
interwencyjnym w środowisku 
życia osób mniej sprawnych 
polega na łatwiejszym rozpo-
znawaniu, analizie oraz oce-
nie ich życiowych możliwości. 
Mimo zróżnicowań w obrębie 
poszczególnych grup osób 
dorosłych i dzieci należy stale 
rozszerzać potencjał każdego 
ludzkiego życia, w zakresie po-
szukiwania realnych możliwo-
ści ukazywania nowoczesnej 
wizji pomocy i dobroczynienia 
(medycznego, społecznego i 
kulturowego) dla każdej demo-
kratycznej, lokalnej wspólnoty 
osób z różną niepełną spraw-
nością genetyczną, wrodzoną 
i nabytą.

Osiąganie powodzenia, po-
konywanie choroby, pomyślna 
edukacja, zdobywanie zawodu, 
wspomaganego zatrudnienia i 
godnej samorealizacji każde-
go człowieka trwa przez całe 
życie. Wiąże się ono ze zdoby-
waniem samodzielności oraz 
oczekiwanego dobrostanu do-
rosłości, zwłaszcza tych osób, 
co do których zachodzi obawa, 
że mogą nie zdobyć autonomii 
w zaspokajaniu własnych po-
trzeb zdrowotnych, psychicz-
nych, emocjonalnych, ekono-
micznych i socjalno-by towych.

Lokalna opinia i kontro-
la społeczna, kształtowana 
przez różne media, może być 
skutecznym stymulatorem, 
regulatorem, katalizatorem 
bądź przeszkodą do osiąga-
nia dobrobytu w obrębie da-
nej społeczności. Prasa i inne 
publikatory mogą mieć istotne 
znaczenie dla nowego roz-
pisania zależności pomiędzy 
wiedzą i władzą – a ludzkimi 

WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Z prasą łatwiej
pragnieniami i oczekiwaniami. 
Wśród grup lokalnie podpo-
rządkowanych, znaczących i 
uprzywilejowanych ciągle po-
szukiwać trzeba osób dobrej 
woli jako zaangażowanych 
liderów na rzecz transforma-
cji społecznej oraz artykulacji 
niezaspokajanych i pogłębia-
jących się potrzeb ludzkiego 
przetrwania. 

Zwykle bywa tak, że zbyt 
liczne przeszkody natury for-
malnej i fi nansowej, niestety, 
nie doprowadzają do pełnego 
zrealizowania oczekiwanej 
jakości życia, według podsta-
wowych, międzynarodowej 
i krajowych wartości i stan-
dardów. Jakość i pełnia samo-
realizacji życia osób chorych 
niepełnosprawnych w potocz-
nym mniemaniu zależy przede 
wszystkim od problemów by-
towych, potrzeb konsumpcyj-
nych czy materialnych, fi nan-
sowych, choć w stereotypach 
społecznych nadal ceniona 
jest jałmużna, datki pieniężne 
kiedyś darczyńców, a obecnie 
sponsorów (S.Kowalik, 2007, 
s.147).

Tymczasem wychowanie i 
rehabilitacja mają dać tym jed-
nostkom psychiczne i społecz-
ne wsparcie dla kształtowania 
poczucia własnej wartości, 
godności i autonomii. W wiel-
kim ruchu samopomocowym 
społeczeństwa polskiego wo-
bec ludzi mniej sprawnych 
ujawnia się tendencja do uka-
zywania znaczenia kulturo-
terapii oraz spontanicznej 
twórczości artystycznej w pro-
cesie skutecznej samorealiza-
cji. Coraz więcej z nich potrafi  
i wie, „Jak żyć wśród ludzi” (Les 
Giblin, 1988), „Jak skutecznie 
sprzedawać siebie”(Joe Girard, 
1999), jakby znało lekturę do-
radcy prezydenta Clintona An-
thony Robbinsa pt. „Nasza moc 
bez granic” (1997) czy „Obudź 
w sobie olbrzyma” (1995).

Obecny system edukacji 
(specjalnej w szczególności) 
nie radzi sobie z kształtowa-
niem osobowościowotwórczej 
postawy ludzi mniej spraw-
nych jako dobrze przygotowa-
nych do otwartości, różnorod-
ności i nieprzejrzystości świata 
oraz do stałej zmienności wła-
snych ról oraz trwałości losu 

w proaktywnej obywatelskiej 
samoregulacji (por. Z. Kwie-
ciński, 2010, s. 17). Nigdy jed-
nak przyszłość świata nie była 
tak nieprzejrzysta, zmienna i 
niepewna, a przebieg życia dla 
wielu ludzi stał się linią zbyt 
trudną do przewidzenia, żeby 
mieć odwagę otwartej, racjo-
nalnej refl eksji w myśleniu i 
działaniu.

Językowi polityki społecznej 
i etyki chronienia osób nie-
pełnosprawnych brakuje spój-
ności merytorycznej w pryn-
cypiach działaniowych, jest 
to język, w którym nie mówi 
się wraz innymi, lecz wyłącz-
nie dla innych. Wygląda na to, 
że ci, którzy zostali powołani 
(wybrani) do odpowiedzial-
ności za kraj i społeczeństwo, 
wpisują się w instytucje wła-
dzy i stosunków społecznych 
jako osoby o egocentrycznej 
postawie moralno-społecznej. 
Są to niestety osoby, które nie 
przekształcają naszej rzeczy-
wistości, lecz ją kompromitują, 
korumpują i zniekształcają ład 
społeczny, burzą wzajemne 
zaufanie, uczciwość i prawość, 
nie troszczą się o grupy spo-
łecznie marginalizowane, de-
gradowane, najsłabsze, żyjące 
w biedzie i bezradności. 

Osoby głębiej i głęboko nie-
pełnosprawne intelektualnie są 
najbardziej dyskryminowane 
w dostępie do zróżnicowanych 
form edukacji i pomocy spo-
łecznej, a przede wszystkim 
marginalizowane są na rynku 
pracy i formach wspomagane-
go zatrudnienia. Współczesne 
podłoże marginalizacji grup 
„społecznie słabszych” w spo-
łeczeństwie polskim przed-
stawił syntetycznie w kilku 
tezach wprowadzających A. 
Krause (2009, s.9-17), z których 
wynika, że idea integracji osób 
niepełnosprawnych i całkowi-
te wyeliminowanie przyczyn 
marginalizacji i społecznego 
wykluczenia skazane są na 
niepowodzenie.

Powstaje pytanie: czy i jak 
skuteczne będzie porozumie-
nie na rzecz parlamentarnej i 
samorządowej reprezentacji 
osób niepełnosprawnych, pod-
pisane już przez sygnatariuszy 
organizacji reprezentujących 
interesy osób i środowisk nie-

pełnosprawnych oraz pracu-
jących na ich rzecz? Dotąd 
nie znajdują odzwierciedlenia 
w praktyce życia społecznego 
i politycznego wyborcze za-
pewnienia parlamentarzystów 
i samorządowców o wrażliwo-
ści, życzliwości i pełnym zro-
zumieniu trudnych problemów 
społeczności osób niepełno-
sprawnych. Coraz mniej jest 
wiary i nadziei na przyszłość, 
czy inicjatywy społeczne lu-
dzi niepełnosprawnych i osób 
je wspierających są w stanie 
wprowadzić w życie wspólny 
program systemowych i trwa-
łych rozwiązań zmierzających 
do wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych, ich inte-
gracji ze społeczeństwem oraz 
normalizacji niełatwego co-
dziennego życia (A. Rzymelka-
Frąckiewicz, 2010).

Współczesność dostarcza 
sentymentalnej wiary w racjo-
nalną sprawczość ludzkiego 
działania i przyznaje, że choć 
przeszłość zbudowana była na 
cierpieniu, wykorzystywaniu 
innych, ich poniżeniu i spo-
łecznej degradacji oraz izola-
cji, oświeceniowy rozum, który 
teraz jest w kryzysie, tworzy 
wciąż założenie i nadzieje, 
że człowiek potrafi  zmieniać 
świat, w którym żyje. Pozor-
nie neutralna aksjologicznie 
niepełnosprawność akcentuje 
braki w sprawnym korzysta-
niu z życia, w przydatności 
człowieka ujmowanej jako 
wykorzystywanie istniejących 
możliwości konsumpcyjnych 
w zakresie tego wszystkiego, 
co oferują społeczeństwo i kul-
tura. 

Prasa regionalna i lokalna 
pełni szereg ważnych, potrzeb-
nych i pożytecznych funkcji 
społecznych wobec osób z 
ograniczoną sprawnością, 
kształtując opinię społecz-
ną i portret środowiska w ich 
życiowych potrzebach, ocze-
kiwaniach i roszczeniach na 
użytek nadrzędnych ośrodków 
decyzyjnych, jak i władz.

PROF. DR HAB. 

WŁADYSŁAW DYKCIK
KIEROWNIK ZAKŁADU

PEDAGOGIKI SPECJALNEJ 
WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH 

UAM
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Czwartego listopada w Sali 
Sesyjnej Urzędu Miasta Po-

znania odbyło się spotkanie z 
Moniką Misztal, naczelnikiem 
Wydziału Rehabilitacji Zawodo-
wej i Pomocy Publicznej Biura 
Pełnomocnika Rządu do spraw 
Osób Niepełnosprawnych w 
Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Społecznej. Podczas obrad, 
które miały charakter semina-
rium szkoleniowego, omówiono 
przyjętą przez Sejm nowelizację 
ustawy o rehabilitacji społecznej 
i zawodowej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy, że w ustawie 
określono między innymi wy-
sokość najniższego wynagro-
dzenia w sposób sztywny, jako 
minimalne wynagrodzenie za 
grudzień 2009 roku, co oznacza 
że podstawą do obliczania kwo-
ty w szczególności dofi nanso-
wania do wynagrodzeń pracow-
ników niepełnosprawnych także 
w latach następnych będzie 1276 
złotych. 

Zaproponowano także, aby 
niepełnosprawnych pracowni-
ków wliczać do wskaźnika za-

Sztuka jest dla każdego czło-
wieka sposobem wyrażania 

własnych emocji. Osobie z nie-
pełnosprawnością wskazuje 
drogę poszukiwań swojego 
miejsca w świecie. Sztuka łączy 
w sobie różnorodne dziedziny 
sztuki, takie jak muzyka, malar-
stwo, rzeźba, rysunek, taniec i 
teatr. Ostatnia z wymienionych 
ma szczególne zastosowanie 
w leczeniu i rehabilitacji ludzi 
z ograniczoną sprawnością w 
sferze fi zycznej, psychicznej 
oraz intelektualnej. 

Kilkanaście lat temu teatry, 
kina, muzea i inne budynki 
użyteczności publicznej były 
pozbawione dostosowań archi-
tektonicznych. Obecnie można 
zauważyć zmiany na lepsze. 
Integracja ludzi z różnych śro-
dowisk i kręgów kulturowych, 
przełamywanie uprzedzeń i 
doświadczanie satysfakcji z 
wzajemnego kontaktu, odbywa 
się właśnie poprzez teatr. Na 
scenie zawsze dzieją się cuda: 
niemożliwe staje się możliwym, 
człowiek słaby silnym, brzyd-
ki pięknym. Metamorfozy czyli 
przeobrażenia dotyczą zarówno 
widza, jak i aktora.

Już w starożytności przypi-
sywano teatrowi znaczenie 
terapeutyczne. Jego leczniczy 
wpływ związany jest z funkcją 
ekspresyjną – ujawnianiem sta-
nów emocjonalnych, jakie w 
danym momencie towarzyszą 

Już po raz szósty 18 listopada 
2010 roku na hali lekkoatle-

tycznej OSRiR w Kaliszu, prze-
prowadzono Międzynarodowe 
Halowe Mistrzostwa Kalisza 
Osób Niepełnosprawnych w 
Lekkiej Atletyce. Organizato-
rem imprezy była Fundacja In-
walidów i Osób Niepełnospraw-
nych „Miłosierdzie” i Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Kaliszu. 
Współorganizowali: Ośrodek 
Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji 
oraz Stowarzyszenie „Wszyst-
ko dla Kalisza”. 

Imprezę sfi nansował Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kaliszu ze środków PFRON. 
Sponsorowały piekarnie Ewy i 
Grzegorza Olszyny, Mirosławy i 
Stanisława Paraczyńskich, pie-
karnia KUBERACKI z Kalisza, 
Spółdzielnia Mleczarska LAZUR 
z Nowych Skalmierzyc, Zakłady 
Mięsne „WERBLIŃSKI” z Dębnia-
łek Kaliskich, Zakłady Mięsne 
„KRĄŻYŃSKI” z Końskej Wsi, 
Kawiarnia „Muzealna” Romuald 
Bartosik, Grzegorz Chwiałkow-
ski Stowarzyszenie „Bank Chle-
ba” w Kaliszu.

Nagrody ufundowali: Prezy-
dent Kalisza i patron imprezy 
Janusz Pęcherz, Stanisław Bronz 
Prezes Fundacji „Miłosierdzie” 
w Kaliszu, LOTTO, AUTOCEN-
TRUM oraz Państwo Margota i 
Cezary Suszyńscy z Firmy KAL-
Pab w Kaliszu. Organizacyjnie 
pomogli: II Liceum Ogólno-
kształcące im. T. Kościuszki w 
Kaliszu, Szkoła Podstawowa nr 

Lecznicza moc teatru 

człowiekowi, wywoływanie ich, 
prezentowanie a następnie roz-
ładowywanie. 

Teatroterapia jest zarówno 
sztuką jak i rzemiosłem, gdyż 
służy jako narzędzie wzrostu, 
rozwoju i wzbogacania osobo-
wości. Proces teatroterapeutycz-
ny dostarcza również osobie z 
niepełnosprawnością doświad-
czeń, ucząc jednocześnie wyko-
rzystywania potencjału twórcze-
go w praktycznych działaniach. 

Geneza i początek teatrote-
rapii w Polsce wywodzi się z 
działalności Teatru „Roślinka”, 
powołanego do istnienia w 1990 
roku w Lublinie przez nauczy-
cielkę szkoły specjalnej – Marię 
Pietruszę-Budzyńską. Inspiracją 
do pierwszych spektakli i dzia-
łań teatroterapeutycznych było 
odkrycie, że uczeń pobierający 
naukę w placówce kształcenia 
specjalnego ma talenty, a po-
nadto wykazuje chęć kreowa-
nia roli, grania na scenie, gdzie 
spełnia się jako człowiek i aktor. 
Odniesiony zaś sukces daje mu 
siłę i motywację do życia, które z 
racji upośledzenia umysłowego 
nie jest łatwe. 

Działania teatralne podjęte 
przez Marię Pietruszę-Budzyń-
ską w szkole specjalnej posze-
rzały i uzupełniały zamierzone 
efekty zarówno na płaszczyźnie 
dydaktycznej, jak i wychowaw-
czej. Przemiany dokonujące się 
w aktorze-uczniu oraz środowi-

sku szkolnym i rodzinnym pod 
wpływem odnoszonych sukce-
sów przez dziecko z ogranicze-
niami intelektualnymi spowodo-
wały rozwój ruchu teatralnego w 
Lublinie i innych miastach Pol-
ski. 

Ideę pracy terapeutycznej z 
wykorzystaniem teatru z powo-
dzeniem realizuje od kilkunastu 
lat Warsztat Terapii Zajęciowej 
„Teatroterapia” w Lublinie, któ-
rego inicjatorką i pomysłodaw-
czynią była właśnie Maria Pie-
trusza-Budzyńska. Badaniem 
zjawiska teatru ludzi z niepełno-
sprawnościami od 1994 roku w 
naszym kraju zajmuje się Zakład 
Dramatu i Teatru Katedry Teorii 
Literatury, Teatru i Filmu Uniwer-
sytetu Łódzkiego przy współ-
pracy Stowarzyszenia „Terapia 
i Teatr” oraz Polskiego Ośrodka 
Sztuki w Łodzi. 

 KAROLINA KASPRZAK 

Bibliografi a:
„Teatroterapia osób niepełno-

sprawnych intelektualnie. Wokół 
standardów jakości pracy terapeu-
tycznej w porównaniu ze standar-
dami imprez artystycznych” (red.) 
M i T. Siemież, Wrocław 2008.

„Teatroterapia jako antidotum 
przed odrzuceniem”. Studia Pe-
dagogiczno-Artystyczne. T II. IPA 
UAM Poznań 2002. 

Doświadczenia i wiedza wła-
sna. 

Widowisko „Wesołe kumoszki” w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej seniorów z Owińsk koło 
Poznania.
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VI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA KALISZA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Biegi, skoki, rzuty
12, Liceum Ogólnokształcące 
Sióstr Nazaretanek i Zakład Kar-
ny w Kaliszu.

Zawodnicy, kobiety i mężczyź-
ni, startowali w biegu na 60 m, 
wyścigu wózków na 60 m, bie-
gu sztafetowym 4 x 60 m (skład 
mieszany), skoku w dal, skoku 
wzwyż, rzucie piłką lekarską, 
rzucie do kosza, pokonywaniu 
toru sprawnościowego.

W zawodach udział wzięło 
21 placówek zajmujących się 
rehabilitacją osób niepełno-

sprawnych głównie z terenu 
Województwa Wielkopolskiego 
oraz 3 ekipy z Kijowa, Char-
kowa i Odessy na Ukrainie. 
Uczestniczyło 150 zawodników 
z warsztatów terapii zajęciowej 
z Kalisza, Ostrowa Wielkopol-
skiego, Przygodzic, Doruchowa, 
Odolanowa, Kuźnicy Grabow-
skiej, Piarzowic, Wieruszowa, 
Kuchar, Koła, Gniezna, Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego z Kalisza, Dziennego 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Wy-

chowawczego „Tulipan”, środo-
wiskowych domów samopo-
mocy z Nowych Skalmierzyc, 
Doruchowa i Odolanowa oraz 
organizacji zagranicznych.

W kategorii indywidualnej za 
trzy pierwsze miejsca zawod-
nicy otrzymali dyplomy, meda-
le i upominki. Wszystkie ekipy 
otrzymały dyplomy, statuetki 
pamiątkowe i piłki. W kategorii 

Ustawa na fi niszu 
trudnienia osób niepełnospraw-
nych od dnia następującego po 
dniu przedstawienia pracodaw-
cy dokumentu potwierdzające-
go niepełnosprawność w rozu-
mieniu ustawy. W przypadku 
przedstawienia pracodawcy ko-
lejnego dokumentu potwierdza-
jącego niepełnosprawność w 
rozumieniu ustawy, osoby nie-
pełnosprawne mają być wlicza-
ne do stanu zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych również w 
okresie pomiędzy złożeniem 
wniosku o wydanie orzeczenia, 
a wydaniem orzeczenia po-
twierdzającego niepełnospraw-
ność, jeżeli wniosek taki został 
złożony przed upływem terminu 
ważności poprzedniego orze-
czenia potwierdzającego niepeł-
nosprawność. 

Radykalna zmiana ma do-
tyczyć norm czasu pracy pra-
cowników niepełnosprawnych, 

które teraz dla osób ze znacz-
nym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności nie mogą 
przekraczać 7 godzin na dobę 
i 35 godzin tygodniowo. Zgod-
nie z przedłożoną propozycją 
po upływie 6 miesięcy od dnia 
ogłoszeniu ustawy jedynie czas 
pracy osoby niepełnosprawnej 
zaliczonej do znacznego stopnia 
niepełnosprawności nie będzie 
mógł przekraczać 7 godzin na 
dobę i 35 godzin tygodniowo. 
Lekarz przeprowadzający ba-
dania profi laktyczne  pracow-
ników lub w razie jego braku 
lekarz sprawujący opiekę nad 
osobą niepełnosprawną będzie 
mógł wydać zaświadczenie 
wskazujące, że czas pracy oso-
by niepełnosprawnej zaliczo-
nej do umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności nie może 
przekraczać 7 godzin na dobę i 
35 godzin tygodniowo 

Osoba niepełnosprawna ma 
nabywać uprawnienia pracow-
nicze od dnia następującego po 
dniu przedstawienia pracodaw-
cy dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność lub zgody 
lekarza na pracę w niższym wy-
miarze czasu pracy. 

Na spotkaniu 4 listopada sta-
rano się jeszcze raz w najprost-
szy sposób wyjaśnić najistot-
niejsze zmiany proponowane w 
ustawie. Na czym będą polegać? 

– Najprościej rzecz ujmując, 
od pierwszego stycznia przy-
szłego roku dla wszystkich osób 
niepełnosprawnych bez wzglę-
du a stopień niepełnosprawności 
obowiązywać będzie ośmiogo-
dzinny dzień pracy – stwierdził 
radny Michał Tomczak. – Chy-
ba, że lekarz sprawujący opiekę 
nad osobami ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności stwierdzi, że 

powinni oni pracować krócej. 
Druga, bardzo ważna sprawa 
dotyczy zwiększenia wymaga-
nego pułapu zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych dla praco-
dawców. Zwiększono także do-
celowy limit zatrudnienia osób 
z niepełnosprawnością w za-
kładzie pracy chronionej. Jednak 
ten zapis wejdzie w życie dopie-
ro w styczniu 2012 roku. Podpi-
sanie nowelizacji ustawy przez 
prezydenta zaplanowano w li-
stopadzie, dzięki temu od nowe-
go roku nowe przepisy zaczną 
obowiązywać i będzie można je 
egzekwować. 

– Senator Mieczysław Augu-
styn, który jest przewodniczą-
cym Senackiej Komisji Polityki 
Społecznej, poinformował, że 
nie wniesiono żadnych popra-
wek – dodaje radny Michał Tom-
czak. – Senat mógł więc bez 
przeszkód przyjąć zapropono-
waną nowelizację. To daje na-
dzieję, że proponowane zmiany 
przyczynią się poprawy sytuacji 
osób niepełnosprawnych w Pol-
sce. awa

zespołowej przyznano 3 nagro-
dy rzeczowe i 7 wyróżnień. 

W klasyfi kacji zespołowej 10 
punktowanych miejsc zdobyły: 
WTZ Gniezno, WTZ Kalisz, ekipa 
Charków Ukraina, SOSW Kalisz, 
WTZ Kuźnica Grabowska, ŚDS 
N. Skalmierzyce, WTZ Ostrów 
Wlkp., WTZ Wieruszów, Ekipa 
Kijów Ukraina i WTZ Gizałki.

MARIUSZ PATYSIAK



STRONA38 GRUDZIEŃ 2010

„Nie dam rady, nie potrafi ę, 
nigdy tego nie zrobię, 

poddaje się, niech inni zrobią 
to za mnie”…

Pewność siebie to jedna z 
podstawowych wartości czło-
wieka. Aby móc rozwijać się, 
wzrastać, samo-decydować i 
kierować swoim życiem, trzeba 
cenić i szanować siebie. To pod-
stawa, która pozwala nam wyra-
żać swoje Ja. Jednocześnie czyni 

„Nie” – może być piękne!
kiwań. Bez oporu. Tylko osoby, 
które znają Anie, wiedzą, kiedy 
nie zgadza się na coś, mimo że 
mówi i robi coś zupełnie innego. 
Niełatwo jej odmawiać innym 
ludziom. Trudno jej odróżnić 
sytuacje, gdy ktoś naprawdę po-
trzebuje pomocy, od sytuacji, gdy 
próbuje ją wykorzystać. 

W słowniku Ani słowo NIE 
prawie nie istnieje. Praca z Anią 
bywa trudna, wręcz upiornie 
trudna. Ciężko bowiem przeko-
nać ją do tego, że pewne rzeczy 
jest w stanie zrobić samodzielnie 
i potrafi  ich dokonać bez pomo-
cy innych osób. Do tego ta ciągła 
niepewność, która wręcz kłuję 
w oczy i bywa bolesna. Bolesna, 
bo zdradza wielką samotność tej 

to rodzi wiele zagrożeń, przez 
które nawet młodemu człowie-
kowi w tak zwanej normie inte-
lektualnej trudno przebrnąć bez 
draśnięcia. 

Osobie z niepełnosprawnością 
tym trudniej. Kobiecie z niepeł-
nosprawnością zdecydowanie 
trudniej. Boryka się bowiem do-
datkowo z kulturowo i społecz-
nie przypisaną rolą bezradnego 
dziecka i dziewczynki. 

Jakikolwiek przejaw zaintere-
sowania ze strony drugiego czło-
wieka bywa często dla osoby z 
niepełnosprawnością intelektu-
alną źródłem emocji tak dużych 
i intensywnych, że jest odbiera-
ny przez nią jako wyraz wiel-
kiej miłości. Ufność i trudność 
przewidywania konsekwencji 
niektórych działań w zetknięciu 
z potrzebą akceptacji i miłości 
rodzi potężny problem.

Niedawno Ania wzięła udział 
w treningu asertywności i samo-
obrony WenDo (Droga Kobiet) 
zorganizowanym dla kobiet z 
niepełnosprawnością intelektu-
alną. Uczyła się, jak odróżniać 
dobre sytuacje od złych. Dobrych 
ludzi od tych, którzy mogą mieć 
złe zamiary. Czym jest zły dotyk i 
jak się przed nim bronić. Wresz-
cie uczyła się, jak głośno i zdecy-
dowanie mówić słowo NIE. Od-
kryła, że słowo to ma moc i choć 
trudno przechodzi przez gardło, 
może być i przez nią wykorzy-
stane. Wreszcie Ania zobaczyła, 
siebie jak za jednym zamachem 
nogi łamie drewniana deskę. Pod 
jej uderzeniem deska przełamała 
się na dwie niemalże równiutkie 
części. Uśmiech na twarzy Ani. 
Złość i zdenerwowanie ustępuje 
miejsca uldze. 

„Czy ja naprawdę tego do-
konałam?” – niedowierzanie i 
chwilowa konsternacja. Potem 
już tylko radość i triumf. 

Być może to pierwszy raz, gdy 
zupełnie świadomie Ania doko-
nała czegoś tak mocnego i wy-
razistego. Może coś się zadziało 
na dłużej, może na chwilę, trud-
no to określić. Właściwie nawet 
nie trzeba tego określać. Oby tak 
dalej…

Imię głównej bohaterki zosta-
ło zmienione.

AUTORKA JEST TRENERKĄ
WARSZTATÓW SEKSUOLOGICZNYCH

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA
INTELEKTUALNĄ

WTZ „PRZYJACIELE” KOŁA PSOUU
W POZNANIU 

WTZPRZYJACIELE1@INTERIA.PL
AGNES97@INTERIA.PL

Agnieszka
Liberacka
POZNAŃ

z nas podmioty relacji z drugim 
człowiekiem. W dużym stopniu 
świadomość własnej wartości 
warunkuje nasze subiektywne 
poczucie szczęścia. 

Ania jest ładną, miłą, trochę 
nieśmiałą dziewczyną. Chyba 
nawet nie zdaje sobie sprawy, 
jak wielkie wrażenie robi na 
mężczyznach. Miła, uczynna, 
zawsze gotowa do pomocy. Jej 
duże, ciemne oczy zdradzają ja-
kiś rodzaj melancholii i tęsknoty. 
Tęsknoty pomieszanej ze stra-
chem i jakimś niewypowiedzia-
nym lękiem, który kryje się w jej 
spojrzeniu. 

Na pytanie „pomożesz?” za-
wsze odpowiada tak samo – 
„oczywiście, pomogę”. 

Dla kobiety z niepełnospraw-
nością intelektualna to prawdzi-
wy stan zagrożenia. Niepewna, 
ufna, nauczona, że zawsze trze-
ba być dobrym dla innych ludzi. 
Poddana, nie stawiająca ocze-

młodej kobiety i niezrozumienie, 
z jakim się spotyka. Wszystko 
to – zamknięte w ciele młodej, 
atrakcyjnej, pełnej energii dziew-
czyny – stanowi pożywkę dla 
naciągaczy i oszustów, których 
działanie nie do końca wynika z 
dobrych zamiarów.

Ania już raz była zakochana. 
Scenariusz był bardzo podobny 
do tych, jakie oglądamy w ro-
mantycznych fi lmach, tyle tylko, 
że zakochanie Ani było bez do-
brego zakończenia. 

Wiele dorosłych osób z nie-
pełnosprawnością intelektualna 
cechuje młodzieńczy seksu-
alizm. Naiwność w relacjach 
z drugim człowiekiem. Łatwo-
wierność i ciągłe poszukiwanie 
akceptacji. Bunt i zaprzeczenie 
jako element poszukiwania 
swojego miejsca w środowisku. 
Romantyczna wizja miłości i 
związku, utrudnia czasem od-
powiedzialne zachowania oraz 
realną ocenę sytuacji. Wszystko 

WIELSPIN – Wielkopolskie 
Centrum Rehabilitacji 

Spółdzielnia należy do grona 
największych i najdłużej dzia-
łających organizatorów turnu-
sów rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych.

Posiada dwa ośrodki rehabili-
tacyjno-wypoczynkowe: w Wą-
growcu i w Puszczykowie oraz 
Centrum Organizacji Turnusów 
– Biuro Turystyczne w Pozna-
niu.

Działamy już od ponad 20 lat i 
udało nam się zaistnieć w świa-
domości społecznej, szczególnie 
osób niepełnosprawnych i wy-
pracować odpowiednią pozycję i 
markę. Staramy się ciągle dosko-
nalić, aby pobyt gości w naszych 
ośrodkach należał do udanych 
zarówno pod względem kondy-
cji fi zycznej jak i psychicznej. 

Ośrodek w Wągrowcu poło-
żony w kompleksie leśnym, na 
skarpie przylegającej bezpośred-
nio do jeziora Durowskiego, jest 
miejscem, gdzie czas płynie ina-
czej, odmierzany przez ćwicze-
nia rehabilitacyjne, rekreacyjne, 
sportowe, odprężające zabiegi 
odnowy biologicznej.

Ośrodek – bez barier architek-
tonicznych – przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych, w tym 
w szczególności dla osób poru-
szających się na wózkach.

Dysponuje 180 miejscami 
noclegowymi w budynku hote-
lowym oraz w domkach aparta-
mentowych, które zostały pod-
dane całkowitej modernizacji.

Posiada nowoczesną bazę re-
habilitacyjną, oferującą zabiegi z 
zakresu hydroterapii, krioterapii, 
laseroterapii, magnetoterapii, 
termoterapii, kinezyterapii , ma-
saży, gabinety odnowy, saunę, 
kręgielnię, salę gimnastyczną, 
domek ogniskowy. 

Niewątpliwą atrakcją ośrodka 
jest basen z podgrzewaną wodą 
i hydromasażem oraz cieszące 
się dużym powodzeniem zajęcia 
z instruktorem z zakresu NOR-
DIC WALKING. Do dyspozycji 
gości są również tereny rekre-
acyjno-sportowe, sprzęt wodny, 
rowery, parking monitorowany, 
piękna, oświetlona promenada 
wokół jeziora, prowadząca do 
centrum miasta.

Kręgielnia w wągrowieckim 
Ośrodku.
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WIELSPIN – 20 lat 
w służbie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych

profesjonalnym sprzętem audio-
wizualnym i multimedialnym. 
Posiada nowoczesne, klimaty-
zowane sale, mogące pomieścić 
jednorazowo ponad 400 osób. 

Ośrodek w Puszczykowie 
położony jest wśród leśnych 

wzgórz morenowych w otulinie 
Wielkopolskiego Parku Naro-
dowego. W okolicy znajdują się 
liczne atrakcje turystyczne, mię-
dzy innymi Muzeum Pracownia 
Arkadego Fiedlera, Pałac i Park 
Krajobrazowy w Rogalinie, Za-
mek w Kórniku. 

Ośrodek bez barier architek-
tonicznych dysponuje 44 miej-
scami noclegowymi w pokojach 
2 i 3 osobowych z łazienkami, a 
kuchnia ośrodka cieszy się za-
służonym uznaniem i renomą.

Od 2009 roku specjalnością 
Ośrodka są turnusy rehabili-
tacyjne dla dzieci i młodzieży 
z kompleksową rehabilitacją 
neurofi zjologiczną, obejmujące 
zabiegi z zakresu kinezyterapii, 
logopedii, terapii ręki, masaże 
specjalistyczne, fi zykoterapię, 
hydroterapię, światłolecznictwo 
i refl eksoterapię, a także hipote-
rapię i dogoterapię. 

Od 2011 uruchomiony będzie 
AQUA PARK w Wągrowcu, który 
dla gości przebywających w na-
szym ośrodku będzie stanowił 
dodatkową atrakcję. 

W 2010 roku w Ośrodku zo-
stała przeprowadzona grun-
towna modernizacja zaplecza 
gastronomicznego. Aktualnie do 
dyspozycji gości przeznaczona 
jest nowoczesna sala konsump-
cyjna, mogąca jednorazowo po-
mieścić 120 osób.

Działalność ośrodka, oprócz 
organizacji turnusów rehabilita-
cyjnych, w tym również specja-
listycznych turnusów dla dzieci i 

Działalność Ośrodka obejmuje 
również pobyty wypoczynkowe, 
weekendowe , imprezy okolicz-
nościowe i integracyjne.

Ten mały, kameralny Ośrodek, 
urokliwie położony, to oaza ciszy 
i spokoju, polecana szczególnie 
osobom wymagającym wycisze-
nia i relaksu, pozwala uciec od 
stresu i zgiełku codzienności.

Centrum Organizacji Tur-
nusów – Biuro Turystyczne w 
Poznaniu oferuje szeroką i bo-
gatą ofertę turnusów rehabilita-
cyjnych, zarówno pełnopłatnych 
jaki i z dofi nansowaniem ze 
środków PFRON w atrakcyjnych 
pod względem turystycznym 
miejscowościach oraz zróżni-
cowanych pod względem pro-
gramowym i oczekiwań osób 
niepełnosprawnych ośrodkach 
i sanatoriach na terenie całej 
Polski m.in. nad morzem w Ko-
łobrzegu, Świnoujściu, Dźwi-
rzynie, Mrzeżynie, Sarbinowie, 
Łebie, Krynicy Morskiej, Pogorze-
licy, Pobierowie, Międzywodziu, 
Ustce; w górach w Dusznikach 
Zdroju, Kudowie Zdrój , Polanicy 
Zdrój, Karpaczu, Krynicy Zdrój, 
Ustroniu, Zakopanem, Iwoniczu 
oraz w Ciechocinku. 

Nie zamierzamy poprzestać 
na tym, co osiągnęliśmy, będzie-
my działać z jeszcze większą 
energią, aby czas spędzony w 
naszych ośrodkach był coraz 
bardziej komfortowy i atrakcyj-
ny. 

Pełna oferta naszej działalno-
ści na stronie www.wielspin.pl

MAŁGORZATA WASILEWSKA

młodzieży, obejmuje również po-
byty wypoczynkowe, weekendo-
we, integracyjne, organizację we-
sel, imprez okolicznościowych.

Ośrodek stanowi również do-
skonałe miejsce do prowadzenia 
szkoleń i konferencji, dysponuje 

Basen w Wągrowcu.
Widok budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego 

w Wągrowcu od strony jeziora.

Budynek ośrodka w Puszczykowie.

Stołówka w Wągrowcu.
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Klub Seniora „Tęcza” przy 
Domu Kultury „Jędruś” ist-

nieje 11 lat. Swoją rocznicę 
powstania uczcił uroczystym 
spotkaniem. 

Mirosław Maj szczególnie 
ciepło powitał Danutę Gacę – 
główną kreatorkę, animatorkę 
i realizatorkę działań „Tęczy”. 
Seniorzy zaprezentowali część 
artystyczną. Jadwiga Zaporow-
ska i Sabina Hoff mann recyto-
wały wiersze. Inni członkowie 
klubu dali popis swoich umie-
jętności wokalnych. Nie zabra-
kło miłej niespodzianki: wy-
konawcom części artystycznej 
wręczono kwiaty ufundowane 

Stowarzyszenie dla Ochrony i 
Promocji Zdrowia Psychicz-

nego „Bądźmy Razem” w Mię-
dzychodzie otrzymało dotację 
z Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego na otwarcie 
Punktu Wsparcia Osoby Niepeł-
nosprawnej „Źródło” w kwocie 
27.000 zł, przy czym całkowity 
koszt zadania wyniesie 27.750 
zł. Punkt rozpoczął działalność 
24 maja tego roku. Trwała ona 
do 30 listopada. 

Na świecie żyje około 500 
milionów ludzi niepełnospraw-
nych, a w Polsce co siódmy oby-
watel to osoba w jakimś stopniu 
niepełnosprawna. Są wśród nich 
dzieci, młodzież i dorośli. Osoby 
te są członkami społeczeństwa 
i mają prawo do aktywności 
we własnym środowisku. Tym 
właśnie kierowaliśmy się, two-
rząc Punkt Wsparcia Osoby 
Niepełnosprawnej „Źródło”, aby 
uzupełnić pomoc świadczoną 
przez ośrodki pomocy społecz-
nej i Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie. W Punkcie „Źródło” 
oferujemy pomoc i wsparcie 
specjalistów. Chcemy przedłu-
żyć tę działalność o kolejne pół 
roku. Zatrudniamy psychologa, 
rehabilitanta, pedagoga specjal-
nego, prawnika, asystenta osoby 
niepełnosprawnej i koordyna-
tora. Nasze usługi są bezpłatne. 
Jest to szczególnie ważne dla 
rodziców niepełnosprawnych 
dzieci, którzy często ze względu 
na opiekę nad chorym dziec-

Kiedy w Święto Zmarłych 
pojechałem położyć kwiaty 

i zapalić znicze na cmentarzy-
ku w rodzinnym Kowalowie na 
grobach kochanych rodziców i 
rodzeństwa (niestety, zosta-
łem już sam na tym padole), 
znalazłem chwilę czasu, aby 
odwiedzić też Grzesia i sobie z 
nim “porozmawiać”.

Jednak zanim wrócę do Grze-
sia, podzielę się refl eksjami z 
powrotów w ten dzień do Ko-
walowa.

Prawie wszyscy się tu znamy, 
tu wyrośliśmy i wychowywali 
się. Chociaż często losy rzuci-
ły nas w różne strony świata, a 
czas przysporzył zmarszczek i 
przyprószył skronie, to właśnie 
w tym jednym dniu w roku jed-
noczymy się i wracamy do swo-
jej małej ojczyzny. Odwiedzamy, 
wspominamy, modlimy się na 
grobach najbliższych. Na cmen-
tarzu w Kowalowie zawsze 
mam wyrzuty sumienia, że tak 
rzadko go odwiedzam. Zawsze 
sobie obiecuję, że w przyszłości 
będę tu częściej, aby wspomi-
nać rodzinę, kolegów, sąsiadów, 
znajomych, nauczycieli, zarów-
no tych, którzy tu „zamieszkali” 
na stałe, jak i tych, którzy – po-
dobnie jak ja – przybyli w tym 
dniu pozbierać wspomnienia.  
Uroczystość była ciepła i miła, 
do czego przyczynił się miejsco-
wy proboszcz ksiądz Wojciech 
Krajenta, jak i piękna, jesienna 
pogoda. Nie ma tu cmentarnej 
rywalizacji (kto ma lepszy po-
mnik, droższe kwiaty, bardziej 
okazałe znicze). Ludzie przy-
chodzą z szacunku dla zmar-
łych. Myślimy o ludziach, którzy 
żyli i pracowali wraz z nami. 

Z kowalowskiego cmentarza 
doskonale widać w całej okaza-
łości Grzesia.

W Kowalowie urodziłem się 
w 1947 roku. Jako czteroletni 
chłopiec bawiłem się w centrum 
wioski (na dzisiejszym skwerku 
obok Ośrodka Zdrowia, naprze-
ciw stacji paliw i marketu Nasza 
Chata), pod rozłożystym, kilku-
setletnim dębem. Obok miesz-
kała moja babcia, a ciocia Te-
resa Tomaszewska mieszka tu 
do dzisiaj. Pewnego dnia przy-
niosłem do domu żołędzie tego 
ogromnego drzewa. Mama zro-
biła mi z tych nasion i zapałek 
różne postacie zwierząt i ludzi-
ków. Opowiedziała, że właśnie 
z takich maleńkich nasionek 
urośnie duże i potężne drzewo, 
jak dąb obok mieszkania babci. 

Następnego dnia przyniosłem 
całą kieszeń żołędzi i nikomu 
nic nie mówiąc zakopałem przy 
drodze obok domu, w którym 
mieszkaliśmy. Przez cały wie-
czór myślałem, czy z tych na-

Jedenaście lat „Tęczy”

INICJATYWA STOWARZYSZENIA „BĄDŹMY RAZEM” W MIĘDZYCHODZIE

„Źródło” otwarte
kiem muszą zrezygnować z 
pracy zawodowej. 

Istotną rolę w Punkcie od-
grywają psycholog, pedagog 
specjalny i rehabilitanta. Reali-
zują oni także po części zadania 
ośrodka wczesnej interwencji, 
jakiego w Międzychodzie nie 
ma. Małe dzieci niepełnospraw-
ne korzystają z pomocy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, 
jednak są to zazwyczaj kontakty 
jednorazowe w celu ustalenia 
stopnia niepełnosprawności. 
Poradnia zatrudnia tylko psy-
chologa i logopedę oraz nie 
prowadzi zajęć rewalidacyjnych 
z dziećmi. Na terenie miasta 
prowadzone jest przedszkole 
integracyjne, jednak tam przyj-
mowane są dzieci tylko z lekkim 
lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. Miasto nie 
zapewnia wsparcia dzieciom 
ze znaczną i głęboką niepełno-
sprawnością intelektualną. Nasz 
Punkt dysponuje specjalistami, 
którzy mogą realizować zada-
nia wczesnej interwencji.

Ważna jest także rola asy-
stenta osoby niepełnosprawnej. 
Nie jest łatwo na wózku opuścić 
mieszkanie, trudno wypełnić 
niesprawnymi dłońmi formu-
larz, nie sposób przeczytać 
korespondencję lub ulubioną 
książkę, gdy oczy odmawiają 
posłuszeństwa. 

W Punkcie Wsparcia „Źródło” 
prowadzone są także zajęcia 

z dogoterapii, w których biorą 
udział osoby korzystające z po-
mocy i wsparcia naszych spe-
cjalistów. Dogoterapia wspoma-
ga rehabilitację. Niezbędny jest 
odpowiednio dobrany pies, za-
jęcia prowadzi kynoterapeuta. 
Usprawniają one psychomoto-
rycznie, pozytywnie nastawiają 
do siebie i otoczenia, usuwają 
bariery psychiczne, ułatwiają 
nawiązywania kontaktów ze 
światem, aktywizują, wspoma-
gają koncentrację uwagi, rozwój 
mowy, wyciszają i relaksują. 

Punkt z dniem 30 listopada 
kończy swoją działalność. Od 
1 grudnia osoby korzystające z 
Punktu Wsparcia Osoby Niepeł-
nosprawnej „Źródło” pozostaną 
bez pomocy i wsparcia, dlatego 
też Stowarzyszenie dla Ochrony 
i Promocji Zdrowia Psychiczne-
go „Bądźmy Razem” w Między-
chodzie zbiera pieniądze na dal-
szą działalność Punktu.

Jedyną formą uzyskania 
wsparcia fi nansowego od Gmi-
ny Międzychód był udział w 
otwartym konkursie ofert. Ze w 
względu na ograniczone środki 
fi nansowe w budżecie Gminy nie 
przewiduje się już w tym roku 
takiego konkursu. Dlatego jedy-
ną formą pozyskania pieniędzy 
na dalszą działalność Punktu 
„Źródło” jest pomoc od przedsię-
biorców i osób prywatnych.

KATARZYNA DZIECHCIARZ
KOORDYNATOR PUNKTU
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przez DK „Jędruś” w imieniu 
mieszkańców. Mirosław Maj 
życzył seniorom „sto lat”. Do 
tańca przygrywał i śpiewał 

zespół „Trojka”. Posiłek przy-
gotował Gastro-Plan-catering 
Tomasza Urbackiego.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Grzesia 
też odwiedziłem

sion wyrośnie drzewo. W nocy 
śniło mi się, że wyrósł duży dąb 
na środku mieszkania. Na drugi 
dzień rano pobiegłem zobaczyć, 
czy coś wyrosło, rozgrzebałem 
ziemię do zasypanych nasion i 
z przykrością stwierdziłem, że 
leżą sobie w ziemi jak dzień 
wcześniej. 

Wypytywałem mamę, co 
robić, aby takie drzewo uro-
sło. Opowiedziałem o swoich 
pracach, pokazałem, gdzie to 
zrobiłem. Mama uświadomiła 
mnie, że należy cierpliwie cze-
kać, bo drzewo tak szybko nie 
rośnie. Był to rok 1951. Po roku 
zaczęły wyrastać z ziemi pędy 
dąbka, które zauważyła mama. 
Był to zalążek drzewka wyrasta-
jącego z nasion, które zasadzi-
łem. Mieszkaliśmy na ulicy Po-
lnej w ostatnim domu po prawej 
stronie. Tu właśnie zasadziłem 
mojego dąbka. Wychowywałem 
się i młodość spędziłem na „za-
torach”. Jest to część wioski za 
torami kolejowymi, przy ulicach 
Starkowskiej i Polnej.

Ta właśnie ulica była miej-
scem naszego wzrastania, wy-
chowania i zabaw. Jako młodzi 
chłopcy pomagaliśmy rodzicom 
w pracach polowych, pasali-
śmy krowy, łowiliśmy ryby w 
pobliskich jeziorkach, robiliśmy 
wyprawy na grzyby do lasu, 
zarabialiśmy pierwsze swoje 
pieniądze na obrywaniu czere-
śni na alei czereśniowej i urzą-
dzali przeróżne wymyślne gry i 
zabawy. Z czasem dorastałem, 
poszedłem do szkoły średniej, 
do wojska, na studia, w końcu 
wyemigrowałem z Kowalowa, 

początkowo do Ośna, a później 
do Drezdenka. 

A dąbek rósł sobie i stawał 
się coraz bardziej dorodnym 
drzewem. W międzyczasie 
nazwałem go Grzesiem. Nie 
wiem dlaczego dałem mu takie 
imię. Pamiętam tylko, że było 
to w czerwcu 1966 roku, kie-
dy przyszedłem pochwalić się 
że zdałem maturę. Przy okazji 
kolejnych powrotów, a później 
odwiedzin rodziców i rodzinne-

go domu, zawsze znajdowałem 
chwilę czasu, żeby odwiedzić 
Grzesia, dotknąć, pogłaskać, 
poszeptać do niego, co słychać, 
co się zmieniło w moim życiu, 
szczególnie, gdy było mi ciężko. 
A on, mój przyjaciel, poprzez 
szum swoich gałązek i listków 
rozmawiał ze mną i zawsze 
dawał mi siłę i nadzieję. Chwa-
liłem mu się najpierw żoną, sy-
nem, wnukami. Opowiadałem o 
moich sukcesach i porażkach. I 
tak trwa nasza przyjaźń do dzi-
siaj. 

Grześ jest dorodnym, prawie 
60 letnim dębem, a ja 64 letnim 
dziadkiem, nie w pełni spraw-
nym po ciężkie operacji. Od-
wiedzając w tym roku Grzesia 
pomyślałem, że zapewne nie-
wielu mieszkańców Kowalowa 
wie, że na końcu ulicy Polnej ro-
śnie sobie spokojnie mój Grześ. 
Może to pierwsze drzewo zasa-
dzone w Kowalowie po drugiej 
wojnie światowej, a może to 
pierwsze drzewo zasadzone w 
tym okresie w Nadleśnictwie 
Rzepin. Kto w tych czasach 
myślał o zalesianiu. Był to czas, 
gdy zasiedleni na tym terenie 

Polacy traktowali wszystko jako 
tymczasowe, nie swoje, ponie-
mieckie. Drzewo raczej wycina-
li, głównie na opał. 

Może zainteresują się Grze-
siem władze Nadleśnictwa Rze-
pin, może ludzie z organizacji 
ochrony przyrody. Może Grześ 
doczeka się miana pomnika 
przyrody i pierwszego zasadzo-
nego drzewa w powojennej hi-
storii Nadleśnictwa Rzepin lub 
Kowalowa. Przecież zapusz-
czając korzenie w tej kowalow-
skiej ziemi Grześ jest zapewne 
symbolem polskości na tym 
terenie, podobnie jak osadnicy, 
którzy przybyli tu w roku 1945, a 
którzy dziś niestety spoczywają 
niedaleko Grzesia na pobliskim 
cmentarzu. 

Niestety, zdrowy i okazały 
dąb rosnący w centrum Kowa-
lowa, ojciec Grzesia, w pewnym 
okresie z premedytacją został 
przez wandali bezkarnie i bez-
podstawnie wycięty. Tylko dla-
tego, że zasłaniał okna przed 
promieniami słońca. Do dzisiaj 
można w tym miejscu spotkać 
okazały pniak. Oby taki los nie 
spotkał mojego Grzesia. 

Na koniec moich wspomnień 
pragnę serdecznie pozdrowić 
i wymienić kolegów z którymi 
razem spędzaliśmy młodość na 
„zatorach”: Jurek, Stefan+, Hen-
ryk Niewiadomscy, Janek, Fra-
nek, Leon Dąbrowscy, Stanisław, 
Henryk Kurowscy, Józef Lenart+ 
i mój brat Włodzimierz+. Bardzo 
serdecznie ich pozdrawiam. 
Niektórych spotkałem na cmen-
tarzu, na grobach rodziców i 
bliskich. Oznaczonych krzyży-
kiem nie ma już wśród nas. 

 HENRYK KUBISZTAL

Mój Grześ w całej okazałości. 
Jesień 2010 roku. 

Zima 1951 roku. Stoję z rodzicami obok miejsca, w którym 
zasadziłem niewidocznego jeszcze Grzesia.

To ja z wnukiem Jakubem. Za nami Grześ…
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Zapadał wczesny, grudnio-
wy zmrok. Na ulicach zapa-

liły się już lampy, oświetlając 
okna mieszkania żółtawą po-
światą. Zbyszek odłożył gaze-
tę, której już i tak od dłuższe-
go czasu nie czytał. Nie mógł 
się na niczym skupić. Wciąż 
zastanawiał się nad tym, jak 
powinien postąpić, choć decy-
zję właściwe już podjął. 

– Trudno, raz nie będę na 
Wigilii, świat się od tego nie 
zawali – powiedział półgłosem, 
ale tak, żeby krzątająca się po 
pokoju żona usłyszała. 

Wstał i zaczął nerwowo cho-
dzić. Kiedy rano mówił Uli o 
ważnym spotkaniu, widział, że 
się zdenerwowała. Teraz też 
zacisnęła wargi, a jej oczy na-
gle pociemniały. 

– Naprawdę muszę dzisiaj 
wyjść, to ważne dla fi rmy – 
skłamał. 

Od czasu, gdy poznał Wan-
dę, często to robił. 

– Ten kontrahent przyjeżdża 
z Belgii tylko na jeden dzień i 
ja muszę się z nim spotkać – 
tłumaczył, chociaż żona o nic 
nie pytała. Bardzo mu zależało, 
żeby uwierzyła. 

– No, jeżeli rzeczywiście nie 
możesz inaczej – powiedziała 
łagodnie. 

Podniosła głowę i obrzuci-
ła go dziwnym spojrzeniem. 
Przez moment sprawiała wra-
żenie, jakby czekała na coś. 
Może miała nadzieję, że jeszcze 
zmieni zdanie. Zbyszek jednak 
milczał. Spuściła więc wzrok, 
odwróciła się i wyszła. 

Po chwili usłyszał brzęk na-
czyń w kuchni i wesoły gwar 
dzieci. No właśnie, dziewczyn-
ki. Jeśli miałby zostać dziś w 
domu, to tylko dla nich. Ula 
jednak nie wykorzystała tego 
argumentu. Czyżby się czegoś 
domyślała? Nie, to niemożliwe, 
uspakajał się. Bardzo uważał, 
żeby żona niczego nie zauwa-
żyła. Był czuły i uczynny, jak ni-
gdy dotąd. 

To Ula się zmieniła, nieste-
ty, na gorsze. Zrobiła się taka 
chłodna i daleka. Przypuszczał 
więc, że niewiele ją obchodzi 
jego nieobecność przy wigilij-
nym stole. A co z dziewczyn-
kami? Pewnie będzie im trochę 
przykro i markotno. Pomyślał 
jednak, że zajmą się choinką i 
prezentami, i szybko zapomną, 
że nie ma z nimi taty. 

Spojrzał na zegarek. Miał 

Henryk
Kubisztal
DREZDENKO
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Tato, bez ciebie
jeszcze trochę czasu. Musiał 
się jednak przygotować do 
wyjścia. Goląc się w łazience, 
wrócił myślami do Wandy. To 
dopiero była kobieta! Takich 
nie spotyka się na co dzień. Dla 
niej warto popełnić szaleństwo, 
nawet większe niż nieobecność 
w domu na Wigilii. To diablica. 
Żeby wyprawiać urodziny wła-
śnie dziś – myślał przykładając 
dłoń do piekących policzków. 
Wydawało mu się, że jej zmy-
słowe usta uśmiechają się iro-
nicznie, a czarne, lekko skośne 
oczy patrzą na niego. Pewnie 
zrobiła to tylko po to, by go 
wypróbować i przekonać się, 
czy poświęci dla niej Wigilię w 
domu. Dlatego nie chciała zgo-
dzić się na godzinę dwudziestą 
pierwszą, a upierała się przy 
osiemnastej, kiedy wszyscy ła-
mią się opłatkiem. 

No i dopięła swego, roze-
śmiał się w duchu. Nie mógł 
jej zawieść, zresztą przyrzekł, 
że na pewno przyjdzie. Wanda 
wszystko świetnie zorganizo-
wała, będzie wspaniała zaba-
wa. No i uniknie żartów, że sie-
dzi u żony pod pantofl em. To on 
utrzymuje dom, więc ma prawo 
do rozrywki. Co z tego, że akurat 
Wigilia. Podniecony perspek-
tywą imprezy, założył jeszcze 
krawat i przyjrzał się swemu 
odbiciu, Mimo, że zbliżał się do 
czterdziestki, wyglądał całkiem 
młodo. Postawny, jasnowłosy, z 
poczuciem humoru. Nic dziw-
nego, że podobał się kobietom. 

Zadowolony ze swojego wy-
glądu, wyszedł w końcu z ła-
zienki. To dziwne, Ula nawet 
nie próbowała go zatrzymać, 
pomyślał, stając w otwartych 
drzwiach pokoju. Stół był już 
nakryty, choinka przystrojona. 
W cieple palących się, kolo-
rowych lampek drżały powie-
szone na złocistych sznurecz-
kach postacie aniołków. Na 
komodzie niebieskie świece w 
mosiężnym, starym lichtarzu 
przyciągały wzrok. Jeszcze raz 
spojrzał na stół i zrobiło mu się 
przykro. Tylko cztery nakrycia. 
Zawsze było pięć, dla nich i nie-
spodziewanego gościa. 

A więc Ula tak łatwo pogo-
dziła się z tym, że nie będzie go 
na wieczerzy. Może nawet jej to 
na rękę, pomyślał urażony. Nie 
chciała tłumaczeń, wyjaśnień, 
tylko po prostu przyjęła do wia-
domości, że Zbyszek wychodzi 
i nakryła stół na cztery osoby. 
Poczuł ucisk w sercu. Przecież 
wciąż był jej mężem i panem 

domu. Mogła sprzątnąć talerz 
przeznaczony dla niego do-
piero po jego wyjściu. Ale nie, 
ona wolała to zrobić od razu. 
Pewnie nawet chciała, żeby to 
zauważył. 

Wzrok jego padł na stojącą 
na staroświeckiej komodzie 
fotografi ę Uli. Spoglądały na 
niego szare, zwykłe oczy żony, 
jakże inne od tajemniczego 
spojrzenia Wandy. Uśmiech Uli 
wydawał mu się taki banalny. 
Po raz pierwszy nasunęło mu 
się porównanie tych dwóch 
kobiet, tak różnych od siebie. 
Stał chwilę zamyślony. Nie, to 
absurd, żachnął się w końcu, 
zły sam na siebie. Dla Wandy 
można było stracić głowę, ale 
nie będzie się przecież przez 
nią rozwodzić. Z takimi kobie-
tami jak ona mężczyźni się nie 
żenią. Chociaż kto wie, co by 
zrobił, gdyby tego zażądała. 
Była przecież taka zmysłowa i 
pociągająca! Naprawdę trudno 
było jej się oprzeć. 

Zbliżał się moment, w któ-
rym musiał wyjść. Wolał zrobić 
to trochę wcześniej, może pod-
świadomie bał się, że w ostat-
niej chwili zabraknie mu odwa-
gi. Szukając rękawiczek, starał 
się nie robić zbytniego hałasu. 
Mimo wszystko w pewnym 
momencie poczuł się nieswojo. 
Zdał sobie sprawę, że wygląda 
tak, jakby cichcem uciekał z 
własnego domu. 

Nagle dobiegł go pisk z po-
koju córeczek. To pewnie pię-
cioletnia Ania jak zwykle nie 
pozwalała starszej siostrze 
zapleść swoich rudych, nie-
sfornych loczków w warkocze. 
Zawsze broniła się przed ich 
uczesaniem. A może powinien 
pożegnać się z dziećmi i złożyć 
im życzenia? Jak wróci, na pew-
no będą spały. Już skierował się 
w stronę ich pokoju, gdy zmie-
nił zdanie. Zdecydował, że nie 
powinien się tak rozczulać. 

Kiedy wkładał płaszcz, drzwi 
dziecięcego pokoju otworzyły 
się z hukiem i wybiegła z nich 
młodsza córka. Miała na sobie 
odświętna sukienkę. Jej fryzura 
przedstawiała dziwny widok. 
Połowa włosów była splecio-
na w ciasny , złoty warkoczyk, 
druga połowa jasną burzą dłu-
gich loków opadała na ramie. 

–Tato, Łucja mnie tak strasz-
nie szarpie, to boli! – zawołała, 
obejmując go rękoma w pasie. 

Pochylił się nad nią, wziął na 
ręce i uniósł w górę. 

– W Wigilię trzeba wyglądać 
porządnie, nie możesz nieucze-
sana zasiąść przy stole. 

Postawił ją na podłodze i 
jeszcze bardziej zmierzwił rude 
włoski, co wywołało salwę ra-
dosnego uśmiechu. 

– Tato, powiedz jej coś, ja już 
nie mam dla niej siły. 

W drzwiach pokoju stanęła 
Łucja, poważna trzynastoletnia 
pannica. Urwała jednak, gdy 
zobaczyła, że jest gotowy do 
wyjścia. 

– Tatusiu, ty wychodzisz? 
Przecież zaraz będzie wiecze-
rza! 

– Muszę, kochanie, jest mi na-
prawdę przykro. Czeka na mnie 
pewien pan, z którym robię in-
teresy. On przyjechał z daleka i 
może się ze mną spotkać tylko 
dzisiaj – Zbyszek mówił powoli, 
czując dziwne ukłucie w ser-
cu. Okłamywał własne dzieci! 
Tymczasem Łucja spojrzała na 
niego spod oka i rzuciła się do 
kuchni. 

– Mamo, tato chce wyjść w 
interesach, przecież dzisiaj jest 
Wigilia, nie pozwól mu! 

Stał tak na środku przedpo-
koju, całkowicie ubrany. Na-
przeciwko niego Ania, obgryza-
jąca paznokcie, przyglądała mu 
się ze zdziwieniem. W progu 
kuchni pojawiła się Ula w ko-
lorowym fartuszku, z drewnia-
ną łyżką w dłoni. Obrzuciła ich 
spokojnym, jakby zrezygnowa-
nym spojrzeniem i lekko wzru-
szyła ramionami. 

– Dziewczynki, dajcie tatu-
siowi spokój – jej cichy głos 
brzmiał stanowczo. – Jeżeli 
mówi, że musi wyjść, to pew-
nie musi. Nic na to nie poradzi-
my… 

– Ale mamo, tak przecież nie 
można – zaoponowała Łucja 
– czy interesy nie mogą pocze-
kać? 

– Widocznie nie. 
Oczy Uli dziwnie zabłysły 

pod zmarszczonymi brwiami. 
Szybko odwróciła głowę. Czy 
mu się zdawało, czy rzeczywi-
ście ujrzał w nich łzy? Nie mógł 
się już wycofać. 

– Ja naprawdę muszę iść – 
rzekł bez przekonania. – Myślę, 
że doskonale dacie sobie radę 
beze mnie. 

– Ale ja byłam taka grzeczna, 
tatusiu. 

Ania znowu przywarła do 
niego. Poczuł, jak po plecach 
cieknie mu kropelka potu. Na-
dal przecież miał na sobie cie-
pły płaszcz. 
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nie będzie wigilii
– Przepraszam, że nie po-

zwoliłam się uczesać, już nie 
będę. Zostań tatusiu. 

– Tato przecież bez ciebie to 
nie będzie żadna Wigilia – po-
parła ją Łucja. 

Ula wciąż stała w progu kuch-
ni z tą drewnianą łyżką w ręce. 
Patrzyła gdzieś na ścianę, mil-
czała, ale była jakaś spięta, jak-
by na coś czekała. Tymczasem 
Ania rozpłakała się. Zrobiło mu 
się jej żal, więc znowu wziął ją 
na ręce i mocno przytulił. 

– Nie płacz, Aniu – pocałował 
ją w mokre od łez policzki. – Ju-
tro po obiedzie pojedziemy na 
sanki, obiecuję! Zobaczysz, bę-
dzie fajnie. 

– Ja nie chcę sanek, chcę ta-
tusia – mała objęła go swoimi 
drobnymi rączkami. – Ciągle 
nie masz czasu, nie całujesz 
mnie na dobranoc, a mamusia 
płacze. Jesteś niedobry, tatusiu. 

– No, dosyć tego gadania, 
przerwał jej żale ostry głos Uli. 

Podeszła do niego szybko 
i zabrała córkę. Oczy miała 
opuszczone. 

– No, dziewczyny, nie zawra-
cajcie tacie głowy, bo się spóź-
ni. A my zajmijmy się kolacją. 
Już chyba najwyższy czas. 

Odwróciła się i poszła do 
kuchni. Zbyszek poczuł się nie-
swojo. Nie tak wyobrażał sobie 
wyjście z domu. Odetchnął głę-
boko, rozpinając płaszcz. Zro-
biło mu się gorąco. Spojrzał na 
stojącą w drzwiach starszą cór-
kę. Miała smutną minę i wzrok 
wbity w podłogę. 

– Łucjo, broń ojca – uśmiech-
nął się do niej żartobliwie, ale 
sam wiedział, że jego grymas 
miał niewiele wspólnego z 
uśmiechem. – Ania mówi, że 
jestem dla was niedobry. Ty też 
tak uważasz córeczko? 

– Nie wiem, tatusiu, powie-
działa z powaga. – Ale chyba 
już nas tak nie kochasz jak 
dawniej. 

Odwróciła się na pięcie i 
ciągnąc Anię za rękę zniknęła 
w dziecinnym pokoju. Twarz 
Zbyszka oblała fala gorąca. 
Tym razem ciepły płaszcz nie 
miał z tym nic wspólnego. Było 
mu przykro. Więc nawet dziew-
czynki zauważyły, że ostatnio 
zaniedbuje dom. A Ula płaka-
ła. Nie wiedział o tym. Sądził, 
że niczego się nie domyślała. 
Zastanawiał się przez moment. 
Wigilijna kolacja nie potrwa 
dłużej niż do dziewiętnastej, 
potem dzieciaki zajmą się pre-

zentami. Wtedy będzie się mógł 
jakoś wymknąć. Może uda 
mu się wytłumaczyć Wandzie 
spóźnienie, kombinował. 

Zresztą nieważne, zdecydo-
wał, że zostaje. Zdjął płaszcz, 
otarł spoconą twarz chusteczką 
i poszedł do pokoju dziewczy-
nek. Łucja nadal szarpała Anię 
za włosy, ta jednak siedziała 
cichutko na małym stołeczku 
i nie protestowała. Zbyszek 
wyjął starszej córce grzebień 
z dłoni i sam zaczął delikatnie 
czesać Anię. 

– Nie płacz, maleńka – starał 
się mówić wesoło – zostanę z 
wami na kolacji, interesy mogą 
poczekać. 

– Naprawdę?! Ojej, tatusiu! – 
zawołała, odwracając do niego 
gwałtownie swą mokrą twa-
rzyczkę. 

Nagle poczuł, że starsza cór-
ka obejmuje go za szyję. 

– Bez ciebie, tato, byłoby nam 
smutno – powiedziała drżącym 
głosem. 

Po chwili drzwi pokoju otwo-
rzyły się i na progu stanęła Ur-
szula. Kiedy go ujrzała z grze-
bieniem w ręku, uniosła ze 
zdziwienia brwi. 

– Mamusiu, tatuś zostaje na 
kolacji zaszczebiotała wesoło 
Łucja. 

Zbyszek zauważył, że twarz 
żony rozjaśniła się w uśmie-
chu. 

– Naprawdę? – jej głos zno-
wu stał się wesoły. – W takim 
razie idę położyć jeszcze jedno 
nakrycie! – zawołała i szybko 
pobiegła do kuchni. 

Punktualnie o osiemnastej 
Urszula zapaliła świece w lich-
tarzu na stole. Zbyszek stanął 
przy swoim krześle, zmiesza-
ny i jakiś nieswój. Wielka kula 
dławiła mu gardło, czuł się wi-
nowajcą. Nie spodziewał się po 
sobie takich uczuć i był o to zły. 

Tymczasem Ula wzięła ze 
stołu opłatek i podeszła do nie-
go. 

– Życzę ci wszystkiego do-
brego, kochanie – powiedziała 
szeptem. – Bardzo ci dziękuję, 
że zostałeś z nami. 

Schylił nisko głowę. Ujął dłoń 
żony i w milczeniu pocałował 
ją. Przez zaciśnięte gardło z 
trudem przeszły mu słowa ży-
czeń. 

– Ja tobie też życzę wszyst-
kiego co dobre – ułamał kawa-
łek opłatka i pocałował żonę w 
policzek. 

Zasiedli do stołu. Dzieciaki 
wesoło rozmawiały, przekoma-

rzały się z nimi. Gdzieś znikło 
jego zakłopotanie, z przyjem-
nością dał się Uli wciągnąć w 
rozmowę. Wyglądała dziś tak 
ładnie. Jej oczy błyszczały, a po-
liczki różowiły się. Przygląda-
jąc się jej Zbyszek zamyślił się, 
próbując sobie przypomnieć, 
co go tak kiedyś w tej kobie-
cie pociągało. Była wprawdzie 
pięć lat starsza od niego, ale to 
nigdy mu nie przeszkadzało. 
Od chwili, w której ją poznał, 
podziwiał w Uli pogodę ducha. 
Było w niej tyle ciepła i serdecz-
ności dla innych. Tylko przy niej 
czuł się spokojny i pewny. Jej uf-
ność i wiara zawsze dodawała 
mu sił. 

Niestety, ostatnio twarz Uli 
była coraz bardziej smutna. 
Wanda była zupełnie inna, 
znowu mimo woli porównał te 
dwie kobiety. 

Po kolacji przyszedł czas na 
prezenty. Dziewczynki już od 
pewnego czasu zerkały z cieka-
wością pod choinkę, gdzie le-
żały kolorowe paczki. I właśnie 
w tym momencie uświadomił 
sobie, że nie pomyślał o pre-
zentach dla dzieci. Wszystko 
co znajdowało się pod choin-
ka, przygotowała Urszula albo 
przysłali dziadkowie. Od Zbysz-
ka niczego tam nie było. I zno-
wu zrobiło mu się przykro, już 
po raz trzeci tego wieczoru. 

– Tatusiu dziękuję ci, jest taka 
piękna – z zamyślenia wyrwał 
go okrzyk Ani. – Taką właśnie 
chciałam dostać! 

Pokazywała kolorową książ-
kę z bajkami. 

– Ale ona nie jest ode mnie – 
powiedział ze zdziwieniem. 

Na kartoniku było napisane 
pismem Uli: „Od tatusia”. 

Po chwili już Łucja dzięko-
wała mu za wymarzone płyty. 
Podszedł do żony. 

– O niczym nie zapomniałaś 
– powiedział drżącym głosem. – 
Ja nie pomyślałem o prezentach 
dla dzieci. 

– Widziałam, że jesteś czymś 
zajęty. Dlatego kupiłam upo-
minki w twoim imieniu. 

Nie powiedział nic, tylko spoj-
rzał na żonę z wdzięcznością. 
Potem śpiewali kolędy, pili her-
batę, zajadali się ciastem upie-
czonym przez Urszulę. Było im 
razem tak dobrze. 

Wtem jakiś niepokój odezwał 
się w jego sercu. Spojrzał na ze-
garek, było już po dwudziestej. 
Ostatnia chwila, żeby pójść do 
Wandy – przemknęło mu przez 
głowę. 

Ale nagle zrozumiał, że wła-
ściwie nie miał ochoty stąd ni-
gdzie wychodzić. I o dziwo, po-
czuł ulgę, jakby kamień spadł 
mu z serca. Czyżby urok Wandy 
przestał na niego działać? – 
przemknęło mu przez głowę. 
Przecież jeszcze dwie godziny 
temu był zdecydowany do niej 
iść. I nagle uświadomił sobie, że 
jego miejsce jest u boku Urszu-
li, matki ich dzieci. 

Dziękował Bogu, że nie sza-
leje teraz na imprezie, tylko 
siedzi z żoną i córkami. Ania 
prawie zasnęła mu na rękach. 
Musiał zanieść ją do łóżka. Na 
dobranoc Łucja pocałowała go 
i szepnęła do ucha: 

– Tatusiu, jeszcze nigdy nie 
było tak fajnej Gwiazdki. 

Kiedy Ula zgasiła lampkę 
i wyszli na palcach z pokoju 
dziewczynek, było już po dwu-
dziestej pierwszej. Zbyt późno, 
by pójść do Wandy. Zresztą 
teraz wiedział to na pewno: 
wcale nie miał ochoty tam iść. 
Chciał pomóc żonie posprzą-
tać ze stołu, ale wygoniła go z 
kuchni. 

Wrócił do pokoju, nalał so-
bie lampkę wina i usiadł w fo-
telu. Pogrążył się w myślach. 
Oj, nie były one wesołe! Co on 
najlepszego chciał zrobić? W 
taki wieczór, ten jeden jedyny 
w roku, zostawić żonę z dzie-
ciakami? I to dla kogo? Dla 
kobiety, która chciała rozbić 
jego rodzinę? Jak mógł tego nie 
widzieć? – wyrzucał sobie w 
duchu. To była chora namięt-
ność. Dlaczego nie zauważył, 
że Wanda po prostu nim ma-
nipulowała? Celowo urządziła 
przyjęcie w Wigilię. Wiedziała, 
że jeśli zostawi rodzinę w takim 
dniu, będzie gotowy poświęcić 
dla niej wszystko. Boże, o mało 
nie skrzywdził żony i dziewczy-
nek. Właśnie, gdyby nie dzieci, 
poszedłby na tamto przyjęcie, 
bo Urszula na pewno nie pró-
bowałaby go zatrzymać. Tego 
był pewien. 

W tej chwili z zamyślenia 
wyrwał go jakiś hałas w przed-
pokoju. Wstał z fotela i poszedł 
sprawdzić. Ujrzał żonę gotową 
do wyjścia. 

– Wychodzisz o tej porze? – 
spytał ze zdziwieniem. 

– Idę na pasterkę, prze-
cież zaraz będzie dwudziesta 
czwarta – uśmiechnęła się. 

– Nie możesz sama chodzić 
po nocy. 

Po chwili, po raz pierwszy od 
wielu dni, wyszli razem. W tę 
cichą, świętą noc. Było mroźno 
i jasno, prószył śnieg, a na sia-
nie, w ubogim żłobku, czekało 
na nich Dzieciątko.
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Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA

Fraszki

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

MARZENIA
Czy kiedyś zwycięży
Zdrowy rozsądek?
Czy nad Wisłą zapanuje
Zgoda, prawo, porządek?

KAMPANIA
Kampania wyborcza
Niemało kosztuje.
Wniosek jest prosty:
Władzę się kupuje. 

EPIDEMIA
Polityków choroba
Prześladuje jak zmora:
Wszyscy tracą pamięć
Zaraz po wyborach.

TANIOCHA
Mamy tanie państwo,
Bo wszystko po trosze
Obcym wyprzedaje
Się za marne grosze.

WSPÓŁCZESNOŚĆ
Honor uczciwość,
Miłość ojczyzny…
Dziś to puste słowa
I anachronizmy. 

WZROST
Rzeczywiście rosną,
Zaprzeczyć się nie da,
Ale bezrobocie
I powszechna bieda.

BEZ ZMIAN
Coś się widać zacięło
W fortuny kole,
Bo bogaci wciąż na górze,
A biedni na dole.

PRZEMIANY
Był kapitalizm
I była sanacja.

A potem socjalizm
I dziś – bzdurokracja. 

REFORMY
Damskie i rządowe
Wspólną cechę maja:
Jedne i drugie
Do d… się nadają.

ZNASZ LI TEN KRAJ?
Znasz li ten kraj,
W którym bujnie rozkwita
Przestępczość, korupcja,
Nędza, bzdura i lipa?

OSTRZEŻENIE
Żyć coraz trudniej.
Więc przypomnieć czas:
Strzyc można długo,
Zarżnąć – tylko raz. 

POSEŁ
Ślęczy nad ustawą,
Cudów nie dokona,
Lecz jego rodzina
Będzie ustawiona.

DEFORMACJA
Taką formę miewa
Zwykle ciemna masa,
Jaki kształt narzuci
Jej centralna prasa. 

NIERÓB
Gotów jest poprzeć
Największe bzdury,
By nie utracić
Swej synekury.

CZYSTY ZYSK
Ten ma ręce czyste
I interes złoty,
Kogo stać na łotrów
Od brudnej roboty.

PRZYMIARKA
Nie pomoże nawet
Żelazny pas cnoty,
Jeśli się przymierzy
Ślusarz do roboty.

DRUGA MŁODOŚĆ
Znowu poczuł nowy
Pęd do białogłowy
Jego opóźniony
Pociąg osobowy. 

DOWCIPNA 
– Babcia dobrze się trzyma. 
– Oj tak, dziecko drogie,
Chciałabym się puścić,
Ale już nie mogę. 

MARYNARZ
Raz mu zaglądała
Śmierć w oczy po burzy:
Po wyjściu z tawerny
Topił się w kałuży.
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Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

K
G
Ł

– Panowie, kończmy tę liba-
cję i chodźmy spać, bo przed 
świtem idziemy nad Wartę, 
wtedy ryby dobrze tu biorą 
– przypomniał kolegom Cze-
sław Bryś.

Był ostatni, lipcowy wieczór. 
Przyjechali tu we trzech: Bryś, 
Andrzej Smolak i Zenon Pluta 
– pracownicy pionu głównego 
mechanika w łódzkiej Albie. 
Gdy jeszcze było widno, roz-
stawili namiot na niewielkim, 
trawiastym pagórku. Z jednej 
strony mieli Wartę, a z drugiej 
szosę, którą przyjechali. Po 
minionym dniu i litrze „Wybo-
rowej” zasnęli niemal natych-
miast.

Obudzili się przed świtem, 
jak zaplanowali, zabrali węd-
ki i wszystko, co potrzebne 
dołowienia ryb – i wyszli. Było 
jeszcze ciemno i mgła. To ich 
nie powstrzymało. Mgły się 
nie obawiali, ponieważ przy 
wędkach mieli nafosforyzo-
wane spławiki. Do rzeki nie 
było daleko, więc zaraz ujrzeli 
jej jaśniejszą smugę. Znaleźli 
nieco wyższe miejsce tuż przy 
wodzie, nałożyli przynęty i za-
rzucili wędki. 

– Ale gęsta ta mgła – za-
uważył Pluta. – Nawet nie było 
słychać, jak przynęta i spławik 
wpadły do wody. 

TADEUSZ MARYNIAK
WARSZAWA

Fraszki
PRACOWITY
Ma czyste sumienie,
Leń odrazę w nim budzi.
Może tłuc kamienie…
Gdy dadzą mu ludzi.

PODŁY GEST NATURY
To jest natury
Najpodlejszy gest,
Gdy wilk wilkowi 
– Człowiekiem jest.

NA PROMINENTA
Ile sił w nogach
Pędzi do Boga,
Kiedy rozliczyć
Chce go załoga. 

Gulorza (indyka) Kaczmar-
kowyj pozywali Ingolem. 

Kómisjo wyborczo na Cier-
piyngach wycyganiła od onyj 
tegó stwora. Rozchodziyło sie 
o to, żeby Ingol wybroł rad-
nygó. Rozchodziyło sie tyż o 
to, żeby to wziunć na skróty i 
uniknunć kosztów.

Futer wsypali kómisyjnie do 
trzech równych kachli (kafl i) z 
kachloka (pieca kafl owego), a 
były obrócóne do góry girkami. 
Kachle zastympowały korytka.

Zes patyka (kurnika) wy-
puścili Ingola. Stwór doprysł 
do pierwszygó kachla i zdżarł 
wszystko, oż wywaloł ślipie. 
Zes innych kachli nie zdżar 
komplet nic. Gulorz zatkoł się, 

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Szosowi wędkarze 
– No to wypijmy po jednym 

– zaproponował Smolak. 

– A wziąłeś? – zapytali. 

– Wziąłem, tylko zapomnia-
łem o kubkach. 

– Wypijemy z gwinta – zde-
cydował Bryś. 

Po wypiciu połowy zapalili 
papierosa i postanowili mil-
czeć, by nie płoszyć ryb. Jednak 
nie było spokojnie. Co pewien 
czas, jakby przy przeciwnym 
brzegu, przepływała motorów-
ka. Złościło ich to i dziwiło, bo 
dźwięk silników motorówek 
przypominał warkot silników 
samochodowych. 

– Cholera, jesteśmy zmę-
czeni, motorówki mylimy z 
autami – powiedział Smolak. 

– Chyba masz rację – przy-
znali. 

– No to jeszcze po jednym 
– zaproponował sennym gło-
sem Smolak. 

Wypili, zamilkli i po chwili 
zasnęli. 

Pierwszy obudził się Pluta. 
Stało przy nim dwóch mili-
cjantów, jeden z nich potrzą-
sał jego ramieniem. 

– Obywatele zabłądzili czy 
nie mają gdzie spać? – zapytał 
drugi

Obudzili się Bryś i Smolak. 

– Przecież jesteśmy nad rze-
ką – powiedział Smolak. 

– Chyba nad Styksem – mili-
cjant był rozbawiony. 

– To gdzie jesteśmy? – Bryś 
przecierał oczy. – Przecież by-
liśmy nad Wartą… 

– Chyba innym razem, bo 
teraz jesteście przy szosie 
równoległej z Wartą. Ale o 
tym potem, teraz poproszę 
dokumenty – policjant spo-
ważniał. 

– Więc jak się tu znaleźliśmy, 
skoro łowiliśmy w Warcie? – 
nie dowierzał Pluta. – Zgoda, 
popiliśmy, ale czułbym, gdyby 
mnie przenoszono. Pan coś 
wie o tym, panie władzo. 

– Wiemy to obaj – milicjant 
tłumił śmiech. – Obserwowa-
liśmy was od początku. Mie-
liśmy widowisko lepsze jak w 
telewizji. 

– A te motorówki?! – nie 
wytrzymał Smolak. – Przecież 
ciągle przepływały! 

– To nie były motorówki, 
obywatelu, lecz samochody. 
Za dużo było „Wyborowej”, 
obywatele. 

– Pan władza ma rację – 
wtrącił Bryś – z tymi moto-
rówkami od razu mi coś nie 

pasowało. Przecież głośniej 
warczą. 

– Schowajcie dokumenty, 
zabierajcie wędki i idźcie się 
przespać – przerwał spraw-
dzający dokumenty sierżant, 
najstarszy stopniem. – Daruje-
my wam, gdyż współczujemy 
śmiesznej pomyłki. Prawda, 
kapralu? 

– Tak, obywatelu sierżancie 
– zgodził się drugi policjant. 

– Ale z nas durnie – przerwał 
milczenie Pluta, gdy wracali 
do namiotu. – Żeby na szosie 
łowić ryby! To się w głowie nie 
mieści. Gdy się zony dowie-
dzą, to nas nigdy na ryby nie 
puszczą. Żeby w tym wieku 
tak zdurnieć! 

– Trudno, stało się – uspo-
kajał najstarszy z trójki Bryś, 
w Albie mistrz warsztatu me-
chanicznego. – Zapomnijmy o 
tym i nie mówmy nikomu. 

– Po co? Żeby cała fabryka 
się śmiała?! – zgodzili się Plu-
ta i Smolak.

Ale nie wiadomo skąd po 
kilku dniach wszyscy w Albie 
wiedzieli, że mistrz z kolega-
mi łowili ryby na szosie. Przy-
lgnęło do nich miano „szoso-
wych wędkarzy”. 

Niech wybiyro gulorz
bo Kómisja zaboczyła (zapo-
mniała) dać wody dla stwora. 
Zwyciństwo piyrwszygó ka-
chla długo nie trwało, bo któś 
sztychnył (doniósł), że gulorz 
trzy dni źryć nie dostoł i trzeb-
no było unieważnić wybory.

Jedyn był nerwerwer i zrezy-
gnowoł, bo ni mioł psa, a mieli 
teroz losować, którnygó kejter 
chyci knebloszek (parówkę) na 
sznuryszku. Niewiada było, ja-
kiygo kto mo czworonoga.

Kómisja zawiesiła knoblo-
cha. Jedyn zes kandydatów 
wtaśtoł sie z dużym lamorem 
(dużym psem), zaś drugi przy-
loz zes jajnikiem. Lamor hujt-
nył (podskoczył) i hapnył żyr. 

Jajnik ni mioł żadnych szans. 
Styndy tyż radnym zostoł Kon-
drat, jak go pozywomy – Kun-
dziu, pseudonim Kapucha. Zaś 
tyn, co przegroł – Pomidorek – 
żundoł, że ściungnom ośmior-
nice Paula zes Mimiec.

Jednako poniewoż stwór 
po Mundialu przeniósł sie do 
Hiszpanii, Urząd Miasta ni 
mioł bejmów zadość, żeby 
ściungnunć stwora.

I stanyli na tym, żeby wybrać 
kogóś choć o jednym oku, byle 
tegó roku.

ZES WYBORÓW SAMORZĘDOWYCH
SPRAWOZDAWOŁ 

BOLECH
ZES CIERPIYNGÓW 
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Doktor Barbara Szychowiak 
urodziła się 1 grudnia 1949 

roku w Gnieźnie. Studia psy-
chologiczne w Uniwersytecie 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
ukończyła w 1972 roku, specja-
lizując się w zakresie psycho-
logii wychowania i nauczania. 
Pracę rozpoczęła na oddziale 
dziecięcym w Klinice Ortopedii 
Instytutu Ortopedii i Rehabilita-
cji AM w Poznaniu, by wkrótce 
związać się już na stałe z Insty-
tutem Pedagogiki UAM. 

26 czerwca 1978 roku Rada 
Wydziału Nauk Społecznych 
UAM nadała Basi stopień nauko-
wy doktora n. humanistycznych 
w zakresie psychologii. Za osią-
gnięcia w pracy badawczej, na-
uczycielskiej, organizatorskiej 
i społecznej otrzymywała na-
grody rektorskie i resortowe. W 
2005 roku za zasługi dla szkol-
nictwa wyższego wręczono Jej 
Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej. Uczyła m.in. zaburzeń za-
chowania i rozwoju, psychologii 
osób z niepełnosprawnością in-
telektualną, wczesnej interwen-
cji edukacyjnej, opieki nad oso-
bami z niepełnosprawnością. 

W 1989 roku podjęła pracę 
psychologa w Domu Pomocy 
Społecznej dla Dzieci „Caritas” 
Zgromadzenia Sióstr Serafi tek 
w Poznaniu, zajmującym się 
opieką nad dziećmi z głębszymi 
umysłowymi upośledzeniami. 
W sprawach rodzinnych oraz 
nieletnich przygotowywała 
orzeczenia psychologiczne dla 
sądów w Województwie Wiel-
kopolskim. 

Z końcem 2006 roku prze-
szła na wcześniejszą emerytu-
rę. Zajęcia ze studentami miała 
jeszcze nadal w Wyższej Szko-
le Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej przy Różanej oraz 
Wyższej Szkole Humanistycznej 
przy Starym Rynku w Poznaniu. 

Nowotworowa choroba ukła-
du pokarmowego 5 maja 2010 
roku wyrwała Basię z różno-
kierunkowej aktywności oraz z 
rozlicznego grona tych, którzy 
nie szczędzili Jej uzasadnionego 
podziwu, sympatii i miłości! 

„Unikalnością własnej oso-
bowości stworzyła dzieło nasy-
cone spokojem, umiejętnością 
słuchania drugiego człowieka, 
wczuwaniem się w niego, od-
krywaniem jego niepowtarzal-
ności. Wciąż a nowo odkrywała 
nigdy nie zgłębioną do końca 

Maciej
Sieradzki
POZNAŃ

MM
SS
PP

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

O Basi…

tajemnicę ludzkiej duszy. Jest w 
tym tak głęboki sens, że prze-
mijanie przestaje być przemija-
niem. Dziś ów sens odnosimy 
do Jej osoby, dostrzegając, że 
dobrzy ludzie nie odchodzą na 
zawsze.” (Profesor Agnieszka 
Cybal-Michalska, Prodziekan 
Wydziału Studiów Edukacyjnych 
UAM, z „Mowy Pogrzebowej” 14 
maja 2010 roku na Cmentarzu 
Junikowskim). 

We wrześniu 1980 roku w 
Wągrowcu uczestniczyłem w 
studenckim obozie rehabilita-
cyjnym. Z Basią tam zetkną-
łem się po raz pierwszy. Była z 
czteroletnią wtedy córką Kasią. 
Basia Kasi różne sprawy obja-
śniała, zaznajamiając ją, z kim 
tylko mogła. Jako fachowiec 
od niepełnosprawności znała 
ogromną wagę tego, aby jed-
nostkę od kołyski zaznajamiać 
z problematyką choroby, kalec-
twa, inności… 

Zapamiętałem wykładaną 
wówczas przez Nią teorię „żół-
tej cytryny”. „Wszelkie wpadki, 
rozczarowania, niepowodzenia, 
załamania – mówiła – uczmy się 
przeżywać, jakbyśmy rozgryza-
li owoc cytryny. Trzeba, byśmy 
dali sobie czas, aż się dyskom-
fort psychiczny w nas samych 
rozejdzie. Tak, jak po cytrynie. 
Dzięki doświadczanym niepo-
wodzeniom wzmaga się nasza 
odporność na kolejne, czekają-
ce nas w życiu trudne sytuacje i 
przeciwności losu”. 

Spotykaliśmy się potem z Ba-
sią na przystanku w drodze z 
zajęć do domu. Mieszkaliśmy w 
sąsiadujących ze sobą osiedlach 

na Piątkowie. Wysiadała o przy-
stanek wcześniej aniżeli ja. Nie-
raz jechała przystanek dalej, by 
nie przerywać kontynuowanego 
wątku myślowego. Z „mojego” 
przystanku nie miała do „swoje-
go” bloku dużo dalej. 

O czymkolwiek wypadło nam 
rozmawiać, zawsze przeradzało 
się to w dyskusję wielce intere-
sującą. Basia uważnie wsłuchi-
wała się w rozmówcę, usiłując 
zawsze odnaleźć w jego wypo-
wiedzi racjonalne jądro, by na-
stępnie lapidarnie je wyrazić czy 
„po swojemu” skomentować. 

Korzystałem z posiadanej 
przez Nią „orientacji w piętnie”, 
jakim w społeczeństwie bez 
wątpienia nadal jest wizual-
nie zaznaczająca się fi zyczna 
„inność” niepełnosprawności. 
Otrzymywałem od Niej króciut-
kie, lecz jakże mądre uwagi i 
wskazówki, dotyczące „zawie-
ruch” w życiu wewnętrznym i w 
stosunkach z ludźmi, o których 
Jej czasami opowiadałem. 

„Musisz po prostu przetrwać 
trudny dla Ciebie obecny czas. 
Ciesz się tym, że on się niedłu-
go skończy” – mówiła do mnie 
w marcowym – jeszcze zimo-
wym – dniu 2006 roku podczas 
odwiedzin w Zakładzie Opieki 
Leczniczej i Rehabilitacji Me-
dycznej przy Mogileńskiej, gdzie 
przebywałem w stanie po repo-
zycji prawego stawu barkowe-
go. Jedno zdecydowanie mądre 
zdanie, wypowiedziane ustami 
przyjaciela, przestawiło moje 
myślenie na tory optymistyczne. 

Mojej Mamie ongiś oświatowi 
biurokraci oznajmiali, że miej-

sce „takich dzieci” jest w szkole 
specjalnej. Dwa lata nieugię-
tych zabiegów Mamy upłynęły, 
zanim ustabilizował się wresz-
cie mój status pełnoprawnego 
ucznia powszechnej podsta-
wowej szkoły. Basia uważnie 
wsłuchiwała się we wszystko, 
co opowiadałem Jej o Mamie. 
Odwiedzając nas w domu przy-
najmniej raz w roku w związku 
z moimi imieninami, od mojej 
Mamy usiłowała dowiedzieć 
się, w jaki sposób radziła sobie 
z problemami, z którymi stykała 
się w związku z moim wycho-
waniem, uczeniem konkretnych 
czynności czy nauką szkolną. 

 „Mądra i dalekowzroczna, ale 
i odważna była Pani pedagogia 
rodzicielska! To ona sprawiła, 
że Maciej – mimo dużej niepeł-
nosprawności – funkcjonuje dziś 
w życiu normalnie!” – zwięźle 
i rzeczowo brzmiał komentarz 
Basi. 

Z Anną Lamprycht wraz z 
6-letnim synem Maciejem z leu-
kodystrofi ą zapoznałem się wą-
growieckim Ośrodku Wielspinu 
w październiku 2008 roku. Udo-
stępniła mi interesujące mate-
riały dotyczące jego zdrowia i 
problemów związanych z lecze-
niem i rehabilitacją. 

W przygotowaniu na ich pod-
stawie tekstu dla „Filantropa…” o 
konsultację zwróciłem się natu-
ralnie do Basi. Tekst drukowa-
ny był w dwóch kolejnych nu-
merach „Filantropa …” („Dajmy 
Maciejowi szansę!”, „Filantrop” 
nr 12, 2008, s.24-25 oraz nr 1, 
2009, s.18). 

Pani Anna Lamprycht – po-
dobnie jak kiedyś moja Mama 
– także nie zgadza się z opinia-
mi fachowców odnośnie per-
spektyw edukacyjnych syna! 
„Według specjalistów – pisałem 
o Maćku w „Filantropie…” – naj-
lepiej funkcjonuje on w domu, 
z kolei matka nie chce w nim 
chłopca zamykać!”. 

Zakończenie napisała Basia. 
Uczyniła to realistycznie, pisząc: 
„Chłopcu – ze względu na jego 
chorobę – potrzebna jest re-
habilitacja, ale – jak każdemu 
człowiekowi – potrzebne mu 
są też kontakty z innymi ludź-
mi. Przede wszystkim z kocha-
jącymi rodzicami, ale także z 
dziećmi. Trzeba wierzyć, że jest 
gdzieś miejsce, w którym jest to 
możliwe. I potrzebna jest jeszcze 
wiara w to, że – dzięki dobrym 
ludziom – rehabilitacja nie bę-
dzie tylko epizodem w trudnym 
życiu chłopca, ale jego stałym, 
konstruktywnym elementem. 
Dajmy Maciejowi szansę!”. 
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Zimowy 
makijaż
Grudzień to czas świąt, po-

pularnych imienin, imprez 
i spotkań towarzyskich – i tak 
oczekiwany Sylwester. Czas 
więc pomyśleć o nowym, zi-
mowym makijażu.

Eduardo Ferreira – głów-
ny makijażysta marki Bobbi 
Brown, tegoroczny zimowy ma-
kijaż określa krótko: “To będzie 
bardzo efektowny i wytworny 
sezon, zakładający intensyw-
ny makijaż zarówno oczu, jak 
i ust. Ale kobiety zawsze mogą 
wybrać, na którym elemencie 
twarzy się skupią”. 

Radzę wykonać tej zimy maki-
jaż smoky-eyes. Jest to make-up, 
który króluje w roku 2010/2011. 
Oko dobrze prezentuje się w 
matowych cieniach, pomalowa-
ne na jeden kolor. Jeśli oczy są 
małe i wąskie, nie trzeba ich ob-
rysowywać w całości. Kolorów 
do wyboru jest wiele: ciemny 
grafi t, srebro, złoto, fi olet i szary. 

Na topie jest też tzw. „kocie 
oko”, ale tym razem bez dolnej 
kreski, którą rysowały kiedyś 
nasze mamy. W tym roku kreska 
powinna być gruba, pomalowa-
na tylko na górnej powiece od 
strony zewnętrznego kącika. Do 
tego dobrze jest podkreślić brwi 
i mocno wytuszować rzęsy. W 
tym makijażu modne są też po-
marańczowe usta, które nawią-
zują do lat -40-tych. 

 Nadal trendy jest przypinane 
sztucznych rzęs. Długie i zakrę-
cone są bardzo kobiece. Świet-
nie wyglądają przy kontrastowej, 
gładkiej i skromnej fryzurze. Na 
wieczór można zaszaleć i ozdo-
bić oko cekinami czy piórami, a 
usta ozdobić brokatem. Na co 
dzień proponuję makijaż zde-
cydowanie spokojniejszy. Lekki i 
delikatny makijaż jest niezwykle 
dziewczęcy i świeży. W tym sty-
lu oczy rozjaśnione są cielistymi 
cieniami, a rzęsy dokładnie wy-
tuszowane. 

Ładnie wyglądają też oczy 
pomalowane w bursztynowych 
odcieniach, a usta podkreślone 
beżową pomadką. Ciekawie wy-
gląda cień zielony. Jest bardzo 
twarzowy. Najlepiej rozetrzeć 
go przy górnej i dolnej powiece, 
a całość podkreślić ciemniejszą 
kredką. Rzęsy można wytuszo-
wać zieloną maskarą. Policzki 
zawsze dobrze jest podkreślić 
różem. Lekki i delikatny makijaż 
podkreśli naszą urodę. 

 EWELINA WĘGLEWSKA 

51,75 litrów krwi dostarczyła 
51. akcja Klubu Honorowych 

Dawców Krwi PCK „Lubonian-
ka” w Luboniu, zorganizowana 
w niedzielę 10. października w 
sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Krew przeka-
zało 115 krwiodawców. Spon-
sorowali: Zakłady Chemiczne 
„Luvena”, fi rma „Dramers” SA 
Rabowice koło Swarzędza, Ra-

Jesteśmy 
Polakami
Polskie Forum Osób Nie-

pełnosprawnych zaini-
cjowało kampanię obywa-
telską pod hasłem „Jesteśmy 
Polakami”, adresowaną do 
mediów, parlamentarzystów, 
pracowników administracji, 
służby zdrowia, samorzą-
dowców, wspólnot lokal-
nych, działaczy kultury oraz 
wszystkich, którzy pragną 
troszczyć się o dobro nie-
pełnosprawnych Polaków. 

Pierwszy etap kampanii 
przeprowadzono między 11 
listopada a 3 grudnia. Roz-
poczęły go wydarzenia pod 
sztandarem „Jesteśmy Pola-
kami” organizowane przez 
podmioty trzeciego sektora 
w całym kraju, akcja „Nie wy-
kluczajcie nas!” oraz relacje 
na żywo z wydarzeń, publi-
kowane przez media spo-
łecznościowe.

Celem było zwrócenie 
uwagi na potrzeby i problemy 
niepełnosprawnych obywate-
li, a w szczególności na kwe-
stię ograniczonych środków 
fi nansowania programów 
z zakresu rehabilitacji spo-
łecznej i zawodowej. Bliższe 
informacje można znaleźć 
na stronie internetowej www.
jestesmy-polakami.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Krwiodawcy dopisują
dio „Merkury” Poznań, Urząd 
Miejski w Luboniu, Przed-
siębiorstwo Farmaceutyczne 
„Ziołolek” Sp. z o.o. Poznań i 
„Unilever” Polska. W przygoto-
waniu akcji pomagali: Zbyszko 
Wojciechowski, Jerzy Zieliński, 
Józef Wyzujak, Maciej Kubiś, 
Bronisław Tomkowiak i Łukasz 
Sobkowski.

ROBERT WRZESIŃSKI
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W starej chacie u Kowola
Spółdzielnia Mieszkanio-

wa „Osiedle Młodych” w 
Poznaniu i Dom Kultury „Na 
Pięterku” zorganizowały dla 
50 seniorów biesiadę „W sta-
rej chacie u Kowola”, w Klu-
czewie, w Przemęckim Parku 
Narodowym. 

W drodze do Kluczewa w 
miejscowości Górsko zwiedza-
no niezwykłą „Galerię Ptaków”, 
rzeźbionych w drewnie przez 
Mariana Murka. „U Kowola” 
zabawę umilał uczestnikom 
zespół „Akces”. Seniorzy ze-
brali się przy grillu. Była swoj-
ska kaszanka, salceson, pasz-
tet, masło, ser, chleb, smalec, 
ogórki, gorąca strawa. Była też 
wycieczka, przejażdżki brycz-
ką. 

ROBERT WRZESIŃSKIZabawy w Kluczewie.
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Wiele samorodnych ta-
lentów aktorskich, ka-

baretowych, tanecznych, 
wokalnych wśród seniorów 
wyłonił Przegląd Teatrów 
Amatorskich Ludzi Starszych 
pod nazwą „III Dopiewska 
Jesień Teatralna”. Organi-
zatorem imprezy była tra-
dycyjnie Gminna Biblioteka 
Publiczna w Dopiewie, przy 
współpracy Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach. 

Tutaj też właśnie, na scenie 
sali widowiskowej, seniorzy 
prezentowali swoje umiejęt-
ności, gorąco oklaskiwani 
przez mieszkańców DPS-u i 

III DOPIEWSKA JESIEŃ TEATRALNA W LISÓWKACH

Muzycznie, tanecznie, 
z humorem
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Grupa „Humoreska” z Lubonia w przedstawieniu
„Wesołe kumoszki”.

licznych gości z powiatu po-
znańskiego, Poznania i dal-
szych okolic. Wzruszenie bu-
dziły znane piosenki, między 
innymi z lat dwudziestych, 
salwami śmiechu nagradza-
no scenki kabaretowe. 

Wystąpiły grupy „Humo-
reska” i „Aktywny Senior” z 
Lubonia, seniorzy z DPS w Li-
sówkach ze scenką kabareto-
wą „W redakcji pewnej gaze-
ty”, grupa „Małolaty” z Klubu 
Kopernik w Poznaniu, grupa 
teatralna „Baj” przy Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w 
Dopiewie i grupa teatralna z 
Klubu Seniora w Owińskach. 
Gościem specjalnym przeglą-
du, który wystąpił poza kon-
kursem, był zespół „Modrzan-
ki” z Modrza koło Stęszewa z 
programem „Dziś prawdzi-
wych Cyganów już nie ma”. 

Jury w składzie: Barbara 
Bawer – dyrektor Domu Kul-
tury w Stęszewie, Marcin Ba-
jerowicz – redaktor naczelny 
„Filantropa” i Jerzy Taciak z 
Klubu Seniora Hetman na 
osiedlu Jana III Sobieskiego 
w Poznaniu przyznało dwa 
wyróżnienia: grupie teatral-
nej „Baj” za przedstawienie 
„Wesołe kumoszki” i grupie z 
Owińsk za arcyzabawne wi-
dowisko „Bajka o zdrowiu”. 
mb

Aktorzy z Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. „Baj” czarował tańcami i piosenkami.

„Małolaty” z osiedla Kopernika w Poznaniu.

Samorodne talenty aktorskie 
z Owińsk.


