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DAR WICEWOJEWODY DLA UCZESTNICZKI WTZ W DOPIEWCU

Ania ma nowy
wózek
P

iątek 11 lutego był szczęśliwym dniem dla Anny
Dudziak
–
uczestniczki
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu,
prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (pod tą samą
uroczą nazwą) w Komornikach. W słoneczne przedpołudnie placówkę tę odwiedził
Wicewojewoda Wielkopolski
Przemysław Pacia, aby przekazać Ani – dziewczynie z
mózgowym porażeniem dziecięcym – elektryczny wózek
inwalidzki sprowadzony z
Holandii.
Uroczystego aktu przekazania wózka dokonał Wicewojewoda Wielkopolski w dzień
obchodów XIX Światowego
Dnia Chorego, ustanowionego
przez Papieża Jana Pawła II.
Do siedziby „Promyka” przybyli goście, na których czekali
uczestnicy zajęć terapeutycznych i odświętnie przygotowana sala „Promyka”. Przemysław
Pacia wraz z Pełnomocnikiem
Wicewojewody Karoliną Szafrańską–Bąk przywieźli nie
tylko wózek dla Ani, ale również słodycze i upominki dla
wszystkich uczestników WTZ.
Byli także: wójt gminy Dopiewo Zoﬁa Dobrowolska, Alicja
Kobus wiceprzewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Murowana Goślina, prezes „Promyka”
Bogdan Maćkowiak i Berna-

Ania Dudziak uczy się obsługi wózka. Wraz z nią od prawej:
Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia,
Bernadeta Gliszczyńska i Bogdan Maćkowiak.
detta Gliszczyńska – dyrektor
byłego Instytutu imienia Hermanusa Woltersa w Poznaniu.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Hermanus Wolters to Holender o wielkim sercu, nieżyjący
już, który przez wiele lat zaopatrywał osoby niepełnosprawne
w Polsce w wózki inwalidzkie.
Wózek, który w „Promyku”
otrzymała Ania, Hermanus
pierwotnie oﬁarował niepełnosprawnemu chłopcu Nikodemowi Kobusowi w Wojnowie.
Niedawno chłopiec otrzymał
skuter elektryczny, więc postanowił podzielić się swoim
sprzętem z inną potrzebującą
go osobą. Dlatego przekazał
go do dyspozycji Wicewojewody Wielkopolskiego, który właśnie przywiózł wózek Ani.

Wzruszona Ania
dziękuje za dar.

– Podziękowania i wielki szacunek należą się tym
wszystkim ludziom, którzy
mają serce otwarte na drugiego człowieka i pomagają
niepełnosprawnym – powiedział Wicewojewoda. – Wózek
dla Ani otrzymałem od moich
przyjaciół, z prośbą o wskazanie osoby, której się on przyda.
To, że mogę wnieść w ten sposób do czyjegoś życia promyk
radości, uważam za wielkie
wyróżnienie i zaszczyt.
Na twarzy Ani przez cały

czas spotkania malował się
uśmiech.
– Wózek, który otrzymałam,
bardzo mi pomoże w rehabilitacji – mówiła wzruszona. –
Dziękuję wszystkim ludziom
wielkiego serca, bo to dzięki nim pojawiła się dla mnie
szansa powrotu do zdrowia.
Dziewczynka mimo swojej
niepełnosprawności jest bardzo aktywna. Posiada zdolności recytatorskie i muzyczne.
Bierze udział w przedstawieniach teatralnych oraz festiwalach takich jak „Złoty Słowik”
w Dopiewcu i innych przedsięwzięciach artystycznych. Spotkanie uświetniła prezentacja
wokalna w wykonaniu uczestniczek „Promyka”, koleżanek
Ani.
Wicewojewoda Wielkopolski z okazji Światowego Dnia
Chorego odwiedził również
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach
oraz obiekt w Konarzewie, w
którym – jak powiedział Bogdan Maćkowiak – planowane
jest utworzenie hostelu, zakładu aktywności zawodowej
oraz poszerzenie działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej.

KAROLINA KASPRZAK

J

uż od ponad piętnastu lat
Polskie Towarzystwo Opieki
Paliatywnej Oddział w Poznaniu organizuje koncerty na
rzecz Hospicjum Palium Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego poznańskiego
Uniwersytetu
Medycznego.
Koncerty te są dedykowane
wszystkim, którym los podopiecznych Hospicjum leży
na sercu i którzy w różny sposób je wspierają.
W tym roku kolejny uroczysty koncert odbył się w sobotę
22 stycznia w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Był on dedykowany
darczyńcom, przyjaciołom, wolontariuszom i pracownikom
Hospicjum Palium. Honorowy
patronat nad tym wydarzeniem
objęli Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak i Jego Magniﬁcencja Rektor Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu prof. dr hab. Jacek
Wysocki. Koncert był częścią
kampanii na rzecz rozbudowy
Hospicjum pod hasłem „Motyle dla Hospicjum”, wspieranej
przez Koalicję Poznańskich Mediów. Odbył się w Europejskim
Roku Wolontariatu, co stało się
okazją do szczególnych podziękowań dla wszystkich wolontariuszy Hospicjum.
W pierwszej części koncertu
Orkiestra Symfoniczna Poznańskiej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza
w Poznaniu pod dyrekcją Aleksandra Grefa wykonała utwory
Chopina, Wieniawskiego, Bizeta. Równie znakomite były
interpretacje standardów jazzowych w wykonaniu zespołu
Big Band pod dyrekcją Mariusza
Pikulskiego. Aulę uniwersytecką
wypełniali wzruszeni słuchacze,
dla których hospicyjna idea jest
ważna i godna wsparcia: profesorowie, przedstawiciele władz
miejskich, rodziny podopiecznych Hospicjum, pielęgniarki,
darczyńcy, wolontariusze, lekarze, księża.
Wzruszenie rosło w miarę
rozwoju wydarzeń na scenie
Auli. Gości witał sam twórca i ordynator Hospicjum Palium profesor Jacek Łuczak. Prowadząca koncert Monika Stachurska
przeczytała fragmenty przedmowy jego autorstwa do niezwykłej
książki księdza doktora Zbigniewa Knopa „Nadzieja nie umiera”,
która powstała po spotkaniach
autora z podopiecznymi, pracownikami i wolontariuszami
Hospicjum Palium. Recenzję
na jej temat autorstwa Eweliny
Węglewskiej opublikowaliśmy
w listopadowym wydaniu „Filantropa” z ubiegłego roku.
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KONCERT DZIĘKCZYNNY W AULI UAM W POZNANIU

Motyle dla Hospicjum
Eugeniusz Gensler, ksiądz dr
Zbigniew Knop, Jego Magniﬁcencja Rektor UAM prof. dr
hab. Bronisław Marciniak, ﬁrma
„Proﬁle Poznań”, poseł RP Michał Stuligrosz, Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego
Leszek Wojtasiak, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak, Jego Magniﬁcencja Rektor UM prof. dr hab.
Jacek Wysocki i koncertujący
dla chorych w Hospicjum muzyk harﬁsta Michał Zator.
Specjalny dyplom profesorowi Jackowi Łuczakowi przekazali wolontariusze z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr
15 i Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu – z życzeniami, aby siły do
budowania i rozwijania Hospicjum nigdy Go nie opuszczały.
W drugiej części koncertu
śpiewała charytatywnie Hanna
Banaszak. Wykonała utwory
między innymi Grechuty, Młynarskiego i Kofty.
Marszałek Marek Wożniak przekazuje profesorowi Jackowi Łuczakowi książkę
księdza dra Zbigniewa Knopa „Nadzieja nie umiera”.
jewództwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak symbolicznie
przekazał 300 egzemplarzy
tego wydawnictwa profesorowi Jackowi Łuczakowi.

FOT. (3X) MARCIN BAJEROWICZ

Książka ta to jedyne w swoim rodzaju świadectwo tego
wszystkiego, co dla najgłębiej cierpiących ludzi czyni
poznańskie Hospicjum. Podczas koncertu Marszałek Wo-

Przed i po koncercie w holu
auli sprzedawane były rękodzie-

Specjalny dyplom z „Motylami dla Hospicjum” dla profesora
Jacka Łuczaka od małych wolontariuszy.

Mali wolontariusze wręczają Eugeniuszowi Genslerowi dyplom
„Przyjaciela Hospicjum”. Z lewej profesor Jacek Łuczak.
Podczas koncertu dyplomy
„Przyjaciela Hospicjum” otrzymały osoby szczególnie zasłużone dla jego rozbudowy i
krzewienia idei opieki paliatywnej, a także dla bezinteresownego wspierania chorych:

ła autorstwa podopiecznych z
hospicyjnego Ośrodka Pobytu
Dziennego i książki wydawnictwa Media Rodzina. Dochód
z ich sprzedaży przekazano
w całości na rzecz rozbudowy
Hospicjum Palium. mb
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e wtorek 15 lutego 2011
uroczyście otwarto nową
siedzibę Fundacji PODAJ DALEJ
im. Doktora Piotra Janaszka
przy ul. Południowej 2 A w Koninie. W uroczystości uczestniczyli przyjaciele Fundacji, wolontariusze, podopieczni i ich
rodzice.
Symbolicznego
przecięcia
wstęgi dokonali: Ania Klechniowska – wolontariusz Fundacji, Zuzanna Janaszek–Maciaszek oraz Marek Woźniak
– Marszałek Województwa
Wielkopolskiego i Józef Nowicki – Prezydent Konina. Ks. prałat
Józef Wysocki poświęcił obiekt i
życzył, aby dobro, miłość i szacunek były udziałem wszystkich
związanych z Fundacją.
Marszałek Marek Woźniak,
Kazimierz Pałasz, były Prezydent
Konina i Przewodniczący Rady
Miasta Konina Wiesław Steinke
otrzymali statuetki „Przyjaciel
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka”. Natomiast sponsorzy i
pozostałe osoby, które pomogły
w uruchomieniu Centrum Południowa otrzymali czerwone cegły ze specjalnymi dedykacjami.

– Każdy człowiek, który funkcjonuje w społeczeństwie, ma
do odegrania swoją rolę. Trzeba
odnaleźć w sobie to, co mamy do
przekazania innym i wykorzystując te możliwości, które daje
Fundacja właśnie – PODAWAĆ
DALEJ – powiedział Marszałek
Marek Woźniak.
Od 2004 roku Fundacja PODAJ
DALEJ prowadziła działalność w
gościnnych murach II Liceum w
Koninie. Dyrektor szkoły wygospodarował pomieszczenie po
małym magazynie, które dzięki
pomocy wielu zaprzyjaźnionych
osób i ﬁrm, udało się wyremontować i zaadaptować na biuro.
Marzyła nam się jednak nowa,
większa siedziba, gdzie moglibyśmy na szerszą skalę prowadzić rehabilitację, szkolenia,
poradnictwo i działalność Centrum Wolontariatu. Jak widać
marzenia się spełniają – mówią
dziś wolontariusze i podopieczni
Fundacji.
W 2007 roku Fundacja otrzymała w użyczeniu budynek od
Miasta Konina i przez ostatnie
lata gromadziła środki na remont. W 2010 roku przeprowadzono prace budowlane i instalacyjne, przystosowano obiekt
na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a także wyposażono w nowoczesny sprzęt i
meble. Działania te były możliwe
dzięki podatnikom przekazującym 1% podatku na Fundację
PODAJ DALEJ, zaprzyjaźnionym
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OTWARCIE CENTRUM POŁUDNIOWA W KONINIE

Marzenia się
spełniają

Marszałek Marek Woźniak ze statuetką „Przyjaciel Fundacji
im. Doktora Piotra Janaszka”.

sprawnych organizując aktywną
rehabilitację, treningi sportowe,
doradztwo społeczne, zawodowe
i prawne. Wiele uwagi poświęca
dzieciom
niepełnosprawnym
oraz sprawnym z ubogich środowisk – dla nich w czterech gminach prowadzi przez cały rok
Kluby Ucznia oferując zajęcia
artystyczne, muzyczne, ruchowe,
dogo– i hipoterapię oraz organizuje aktywne wakacje. Stałą
opieką obejmuje ponad 150 osób.
Doradcy Pierwszego Kontaktu –
niepełnosprawni wolontariusze
docierają do osób, które straciły
sprawność i pomagają im i ich

przedsiębiorcom i osobom prywatnym, ale przede wszystkim
dzięki współﬁnansowaniu z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2007-2013. Dodatkowo Miasto
Konin wygospodarowało środki
na parking oraz zabezpieczenie
budynku, dzięki czemu równolegle z modernizacją budynku został zagospodarowany teren, zainstalowane rolety oraz alarm.
Centrum Południowa jest
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00,
a dodatkowo popołudniami odbywają się tu zajęcia dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej,
porad udziela doradca zawodowy, pracownik socjalny, pedagog, asystent technologiczny.
Fundacja realizuje projekt NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ, współﬁnansowany z PFRON
oraz ŻYJESZ AKTYWNIE, MYŚLISZ POZYTYWNIE, ﬁnansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Aby umówić się na
spotkanie, wystarczy zadzwonić
pod nr 504 646 146 lub wysłać
mail: fundacja@podajdalej.org.
pl. Jeśli istnieje taka potrzeba, wolontariusze dojeżdżają
do osób niepełnosprawnych.
Szczególną opieką otaczani są
ludzie, którzy niedawno utracili
sprawność (to zadanie Doradców Pierwszego Kontaktu – niepełnosprawnych wolontariuszy,
którzy pomagają poradzić sobie
w takiej sytuacji).

Podopieczni Fundacji.
Koordynator Centrum Wolontariatu dyżuruje w poniedziałki
od 12.00-18.00 i od wtorku do
piątku od 8.00-15.00. Fundacja
organizuje spotkania wolontariuszy, podczas których omawiane są bieżące sprawy, ustalany
harmonogram działań, potrzeby
podopiecznych i ich rodzin oraz
szkolenia. Osoby, które chcą pomagać innym, mogą zgłaszać
się do Fundacji przez cały rok.
Wszystkie działania oferowane
przez Fundację są bezpłatne.
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ od
2004 roku prowadzi szeroką
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównym jej
celem jest usamodzielnianie
podopiecznych, dlatego angażują się oni w większość działań
organizacji. Fundacja prowadzi
rehabilitację osób niepełno-

najbliższym przystosować się do
nowej sytuacji. Nie zapomina też
o rehabilitacji społecznej organizując różne imprezy kulturalne.
Centrum Południowa ma już
na koncie pierwszy sukces – W
styczniu 2011 przyznano Fundacji I nagrodę w kategorii Kapitał
Ludzki w Konkursie GWIAZDY
WIELKOPOLSKIE, w którym decydowała liczba oddanych internetowo głosów. Pięknie za nie
dziękujemy.

OLGA JANASZEK
PODAJ DALEJ 1% PODATKU!
Fundacja im. Doktora Piotra
Janaszka PODAJ DALEJ
KRS 0000197058
www.podajdalej.org.pl
– tu można pobrać
BEZPŁATNY PROGRAM
DO ROZLICZANIA PIT
lub wypełnić on-line.
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październikowym wydaniu „Filantropa” z ubiegłego roku opublikowaliśmy
dramatyczny list Lecha Zielińskiego, mieszkańca miejscowości Entebbe w Ugandzie,
którego okradli i postrzelili
bandyci.
Przypomnijmy fragment listu: „Jedna kula z pistoletu
maszynowego „Kałasznikow”
przeszła przez ramię, łamiąc
kość, a druga przez bok, pęcherz, jelito grube i wyszła z
tyłu, krusząc lewą część kości
krzyżowej”.
Okaleczony,
zagrożony
trwałą niesprawnością autor
listu, pozbawiony w Ugandzie
środków do życia, zwrócił się
do nas z prośbą o pomoc, która umożliwiłaby mu powrót do
Polski w celu podjęcia dalszego leczenia i rehabilitacji.
Z satysfakcją informujemy,
że pomocy takiej, staraniem
Posłanki RP Krystyny Łybackiej, udzieliła Lechowi Zielińskiemu Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Nairobi.
Redakcja „Filantropa” serdecznie dziękuje za pomoc
dla rodaka zarówno Ambasadzie RP w Nairobi, jak i przede
wszystkim Poseł Krystynie
Łybackiej, która nigdy nie odmawia wsparcia ludziom w
potrzebie.
Na zdjęciu Lech Zieliński w
szpitalu ortopedycznym w Kisubi koło Entebe. mb

Najważniejsze
to godnie żyć
Z JANEM GRABKOWSKIM – Starostą Poznańskim rozmawia
KAROLINA KASPRZAK.
– Został Pan ponownie
wybrany przewodniczącym
zarządu powiatu. Proszę powiedzieć, czy w poprzedniej
kadencji udało się zrealizować
wszystkie zamierzone działania dotyczące rehabilitacji
społecznej i integracji osób z
niepełnosprawnościami?
– Staramy się, by podejmowane przez nas inicjatywy miały
określony wymiar. W minionym
roku dokonano termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, której koszt
wyniósł 3,5 miliona złotych.
Zrealizowaliśmy także wiele
projektów. Jednym z nich jest
projekt „Pokonać wykluczenie”,
współﬁnansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Do tej pory objął on
wsparciem 196 osób niepełnosprawnych w wieku 18-56 lat
i 53 uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Jego zakończenie nastąpi w roku 2013.
Prócz tego w 2010 roku sﬁnalizowano projekt „Wiem, jak
pomagać. Podnoszenie kwaliﬁkacji otoczenia instytucjonalnego osób niepełnosprawnych”,
dzięki któremu od roku 2006
przeszkolonych zostało 597
pracowników instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych. Kolejną inicjatywą
jest projekt: „Promocja zdrowia
przez sport”. W ramach tego
działania dziewięć nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych i
trzy place zabaw dostosowano
do potrzeb osób z ograniczeniami sprawnościowymi. Na terenie wspomnianego Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach
zorganizowany został festyn
integracyjny „Barierom stop”,
gdzie w rozgrywkach sportowych uczestniczyły osoby
niepełnosprawne z Poznania i
powiatu poznańskiego.
– Starostwo Powiatowe w
Poznaniu podejmuje szereg
istotnych zadań zmierzających ku poprawie warunków
życia ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jakie
programy zaplanowane zostały na najbliższe lata?

FOT. JACEK KILIAN

Pomoc
dla Polaka
W Ugandzie
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– W ciągu najbliższych lat
będziemy kontynuować projekt
„Pokonać wykluczenie”, który
realizuje Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie. Planowane
jest otwarcie jedynego w Polsce Muzeum Tyﬂologicznego.
Powstanie ono w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach. Budowę ekspozycji w części infrastrukturalnej
sﬁnansuje powiat ze środków
własnych. Zostanie ona udostępniona zwiedzającym w zakupionych przez nas gablotach
umożliwiających wzrokowe i
bezwzrokowe oglądanie eksponatów. Kolejną inwestycją
jest stworzenie Parku Orientacji
Przestrzennej, także na terenie
Ośrodka. Projekt, poprzez odtworzenie klimatu barokowego
budynku Ośrodka i parku krajobrazowego oraz wkomponowanie w ich obraz przyrządów
dydaktycznych dla dzieci z dysfunkcjami narządu wzroku ma
na celu przygotowanie do funkcjonowania w świecie ludzi
widzących. Do udziału w tym
przedsięwzięciu zaprosiliśmy
naukowców z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.
– Z jakimi trudnościami najczęściej spotykają się, Pana
zdaniem, organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami?
– Według mnie największym
problemem jest brak miejsc

pracy dla ludzi z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.
Dlatego kładziemy duży nacisk
na podnoszenie kwaliﬁkacji zawodowych tej grupy społecznej.
Uważam, że człowiek z niepełnosprawnością może być tak
samo wydajnym i dobrym pracownikiem jak osoba sprawna.
Każdy ma prawo do godnych
warunków życia. Natomiast
jeśli chodzi o trudności organizacji pozarządowych, to często
kłopot sprawiają im rozliczenia
dotacji i przepisy, których należy przestrzegać.
– Jak Pan ocenia publikacje
poświęcane tematyce niepełnosprawności? Czy spełniają
swoją rolę, jaką jest kreowanie pozytywnego wizerunku
osoby z niepełnosprawnością
w społeczeństwie?
– Myślę, że publikacje tematyczne należycie wypełniają
swoje zadanie. Artykuły prasowe, relacje z wydarzeń czy materiały publicystyczne w istotny
sposób przybliżają czytelnikom
kwestię niepełnosprawności,
codzienną egzystencję ludzi,
ich problemy, a nierzadko dramatyczne historie walki o zdrowie i życie. Niepełnosprawność
jest sferą życia społecznego, o
której trzeba mówić. Pokazując autentyczny świat myśli i
przeżyć osób z ograniczeniami
uczymy społeczeństwo tolerancji, akceptacji i zrozumienia.
– Dziękuję za rozmowę.
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W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

Seniorzy na scenie
i na… czacie
N

iezapomnianych przeżyć
artystycznych dostarczył
słuchaczom koncert noworoczny w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w po-

Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
przedstawiciele gmin powiatu
poznańskiego, kadra kierownicza i terapeutyczna Dziennych
Domów Pomocy Społecznej
oraz podopieczni Stowarzyszenia „Na Tak”.

Marek Lis – członek Komisji
Polityki Społecznej i Ochrony
Zdrowia Rady Powiatu, Izabela Synoradzka – zastępca
dyrektora Miejskiego Ośrodka

Na scenie wystąpili mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej – Bożena Piotrowska i
Stanisław Stawarski, z zabawną historią dwojga ludzi poszukujących „drugiej połowy”
w Internecie. Teatralna improwizacja niosła za sobą ważne
przesłanie, że niezależnie od
wieku można szczęśliwie żyć.
Aby zamierzenie to mogło się
urzeczywistnić, potrzebne jest
jednak przełamanie barier.
Pierwszym krokiem ku temu
była nauka tańca na wesoło,

Czy to „kliknięcie” zakończy się trwałą znajomością?
wiecie poznańskim. W środę,
9 lutego wykonawcy, prócz
profesjonalnych prezentacji
utworów muzycznych, przygotowali także scenkę sytuacyjną, obrazującą popularne
„czatowanie” czyli internetową pogawędkę ze znajomymi
płci przeciwnej.
Gości przywitał Ryszard
Bartoszak – dyrektor Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach. Wśród nich byli: Elżbieta
Bijaczewska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Teresa Gromadzińska – dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej
w Starostwie Powiatowym,

Bartosz Kuczyk i Karolina Garlińska z Teatru Muzycznego
w Poznaniu.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

inspirowana muzyką Michela
Jacksona.

Zasłuchana publiczność.

W pogodny nastrój wprowadzili słuchaczy Bartosz Kuczyk
i Karolina Garlińska – soliści Teatru Muzycznego w Poznaniu.
W ich wykonaniu podziwiać
można było utwory Franciszka
Lehara, Johanna Straussa, La
Danza, Emmericha Kalmana,
Jerzego Petersburskiego, Carla
Loewe i innych kompozytorów. Nieodłącznym elementem
tego koncertu było pełne humoru słowo wiążące Bartosza
Kuczyka.

KAROLINA KASPRZAK

– Po raz kolejny wyborcy
obdarzyli pana zaufaniem i
wybrali na stanowisko prezydenta Poznania. Wśród
głosujących były także osoby niepełnosprawne. Co zamierza pan zrobić dla tego
środowiska w tej kadencji?
– Zaplanowaliśmy przede
wszystkim realizację dwóch
kompleksowych programów
adresowanych do osób niepełnosprawnych. Są to: Program Integracji i Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Program Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych (PIAZON).
Obydwa programy będą
realizowane w latach 20112015. PIAZON ma na celu
rozwijanie usług prozatrudnieniowych, adresowanych
do osób niepełnosprawnych.
Chcemy zwiększyć potencjał
zawodowy osób niepełnosprawnych, by podnieść ich
szanse na rynku pracy. Będziemy także w ramach tego
programu działać na rzecz
zmiany negatywnych postaw
społecznych,
ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do zatrudnienia. Planujemy utworzenie
w partnerstwie z sektorem
NGO Centrum Integracji Zawodowej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej. PIAZON będzie kontynuacją i
rozwinięciem
zrealizowanego w latach 2005-2010
Poznańskiego
Programu
Integracji i Aktywizacji Zawodowej. Budżet programu
oszacowano na kwotę 10 040
000 zł. Natomiast Program
Integracji Społecznej Osób
Niepełnosprawnych będzie
nowym programem. Jego celem głównym jest integracja
i aktywna partycypacja osób
niepełnosprawnych w życiu
społecznym Poznania. W ramach tego projektu chcemy
rozwijać i wzmacniać potencjał rozwojowy osób niepełnosprawnych, by umożliwić
im samodzielne pełnienie
ról społecznych. Będziemy
pobudzać i wspierać różnorodne formy aktywności
społecznej osób niepełnosprawnych oraz niwelować
bariery na drodze do integracji społecznej. Konieczne
jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie w
społeczeństwie właściwych
postaw i zachowań sprzyjających integracji. Codziennym wyzwaniem dla osób
niepełnosprawnych
jest
zmaganie się z wszelkiego
rodzaju barierami: architek-
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Mam wiele planów
dla niepełnosprawnych
Z RYSZARDEM GROBELNYM – prezydentem Poznania rozmawia AURELIA PAWLAK.
tonicznymi, technicznymi,
transportowymi, informacyjnymi. Natomiast zadaniem
samorządu lokalnego jest
zapewnienie usług społecznych i komunalnych, które
są dostępne dla wszystkich
mieszkańców,
niezależnie
od ich deﬁcytów psychoﬁzycznych. Program będzie
miał charakter interdyscyplinarny i obejmie swym
zakresem edukację, kulturę,
sport, działalność społeczną
i wszelkie inne dziedziny aktywności, w których mogą i
powinny uczestniczyć osoby
niepełnosprawne.
– Po dwunastu latach
starań udało się dzięki pomocy władz miasta uruchomić Wielkopolskie Centrum
Rehabilitacji i Proﬁlaktyki
Niepełnosprawności Dzieci
i Młodzieży, które niedawno
obchodziło pierwszą rocznicę powstania. Jest to swoista wizytówka świadcząca
o tym, że los osób z niepełnosprawnością nie jest obojętny władzom miasta.
– Utworzenie Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji
i Proﬁlaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży to
niewątpliwy sukces i przykład współpracy samorządu
Poznania z organizacjami
pozarządowymi. Placówka
już na trwałe wpisała się w
świadomość niepełnosprawnych mieszkańców naszego
miasta. Centrum, świadcząc
profesjonalne usługi rehabilitacyjne na wysokim poziomie, stało się dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
ważnym miejscem na mapie
Poznania. Miasto zapewniło
niezbędne środki zarówno na
utworzenie Centrum, jak i na
działalność bieżącą. Ważna
też jest lokalizacja placówki
w czwartej trybunie Stadionu
Miejskiego. To też pozytywny
przykład wykorzystania bazy
lokalowej, jaką dysponuje
nasz nowoczesny stadion.
– Czy planuje się uruchomienie w Poznaniu podobnych placówek?

– W najbliższych latach
musimy skoncentrować się
na pełnym, efektywnym i
dostosowanym do potrzeb
niepełnosprawnych mieszkańców Poznania wykorzystaniu istniejącej już bazy rehabilitacyjnej. Największym
problemem nie jest brak bazy
i ośrodków rehabilitacji, ale
zapewnienie środków na ich
bieżące funkcjonowanie. Wysokość ﬁnansowania rehabilitacji medycznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest
dalece niewystarczająca w
stosunku do potrzeb. Ze środków budżetu Miasta Poznania dodatkowo ﬁnansujemy
rehabilitację specjalistyczną
między innymi dla niewidomych, kobiet po mastektomii, osób niepełnosprawnych
intelektualnie, chorych na
autyzm. W obecnej sytuacji
budżetowej nie istnieją możliwości poszerzania istniejącej
bazy rehabilitacyjnej poprzez
tworzenie nowych, dużych
ośrodków rehabilitacyjnych.
Środki z budżetu miasta będą
kierowane na rozwój już istniejącego zaplecza rehabilitacyjnego.
– Wiele problemów sprawia osobom niepełnosprawnym Rondo Kaponiera. Od
dawna mówi się o remoncie
tego obiektu, ale jak na razie
nic w tej sprawie nie zrobiono. Czy władze miasta mają
tę kwestię na uwadze?

– Problem niedostępności
ronda Kaponiera dla osób
niepełnosprawnych zostanie rozwiązany wraz przebudową całego węzła komunikacyjnego. Dostępność
dla osób niepełnosprawnych będzie zapewniona
poprzez odpowiednie windy i ruchome schody. Jednocześnie Poznań będzie
miał nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje w pełni
dostępne dla osób niepełnosprawnych. To pozwoli im
korzystać bez problemów z
komunikacji miejskiej. Jak
wiadomo, przebudowa węzła Kaponiera planowana
była na Euro 2012, lecz z
powodu niższych niż wcześniej zakładano wpływów
budżetowych inwestycję tę
przełożono na lata 2013-2014.
– Pomimo kilkakrotnych
prób nie udało się rozwiązać problemu z Radio Taxi
dla
niepełnosprawnych.
Przewoźnicy, którzy wygrywają przetargi, rezygnują ze
świadczenia usług, bo nie
mogą dojść do porozumienia z władzami miasta. Dlaczego tak się dzieje?
– Powodem była dekapitalizacja pojazdów przekazywanych
przewoźnikom
oraz nieatrakcyjna dla nich
cena za usługę. Pracujemy
nad optymalnym rozwiązaniem, które pogodzi z jednej
strony uzasadnione interesy przewoźnika, a z drugiej
strony zapewni indywidualny
transport wszystkim osobom
niepełnosprawnym, którym
jest niezbędny. Będziemy
korzystać z doświadczeń innych miast. Aktualnie mamy
podpisaną dwuletnią umowę
z ﬁrmą LKW „Serwis” i usługa „Taksówka na telefon” jest
świadczona bez zakłóceń.
– Ważne jest wsparcie ﬁnansowe dla osób niepełnosprawnych. Jakie kwoty na
potrzeby tej grupy i na jakie
konkretne działania przeznaczono w tegorocznym
budżecie?

– Pomimo trudnej sytuacji
budżetowej staramy się nie
oszczędzać na działaniach
na rzecz osób niepełnosprawnych. Na rok 2011 zaplanowano na te cele kwotę
ponad 3 mln złotych. Do tego
dochodzą środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji, które w tym roku, według
sygnałów dochodzących z
Funduszu, mają być większe
niż w roku ubiegłym. Spodziewamy się kwoty od 9 do
10 mln zł. Środki z budżetu
Miasta Poznania jak i środki
PFRON zostaną przeznaczone na rehabilitację medyczną, społeczną i zawodową
osób
niepełnosprawnych.
Spektrum naszych działań
jest szerokie: obejmuje ﬁnansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej,
doﬁnansowanie do sprzętu
rehabilitacyjnego, likwidację
barier architektonicznych i
informacyjnych, refundację
kosztów tworzenia nowych
miejsc pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, różnorodne formy
aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje
pozarządowe, przykładowo
– ośrodek asystentów pracy, działania służące poprawie kondycji psychoﬁzycznej, prowadzenie ośrodków
wsparcia.
– Czego by pan życzył niepełnosprawnym, którzy tu
mieszkają i przyjeżdżają do
Poznania?
– Życzę przede wszystkim zdrowia. A także, aby w
swym życiu spotykali samych
życzliwych i przyjaznych im
ludzi, aby czuli wsparcie najbliższego otoczenia, bo to
daje poczucie sensu i radości życia. Życzę, aby na swej
życiowej drodze nie musieli
zmagać się z barierami, zarówno tymi technicznymi, jak
i mentalnymi i aby Poznań
stawał się miastem coraz
bardziej przyjaznym osobom
z niepełną sprawnością.
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INICJATYWA FUNDACJI IM. KRÓLOWEJ POLKI ŚW. JADWIGI

Klub Integracji
Społecznej
Z

agrożenie wykluczeniem
społecznym, wynikające z
niepełnosprawności i wieku,
zawsze pociąga za sobą konieczność określania nowych
celów życiowych, zmiany trybu życia i dostosowania go do
ograniczonych
możliwości.
Brak aktywności zawodowej i
społecznej są ze sobą na tyle
nierozłączne związane, że
konieczne jest jednoczesne
podejmowanie działań aktywizujących – nie tylko zawodowych, ale i społecznych. W
przypadku tych ostatnich konieczny jest przede wszystkim
wzrost samooceny, uzyskanie
odpowiedniej motywacji oraz

zwiększenie poczucia własnej
wartości. Miejscem do tego
idealnym jest Klub Integracji
Społecznej.
Nowy Klub Integracji Społecznej założyła w Puszczykowie
Fundacja im. Królowej Polski
św. Jadwigi w ramach projektu
współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Twój Klub Integracji Społecznej”. Uroczyste otwarcie
Klubu odbyło się w poniedziałek
24 stycznia w siedzibie Fundacji.
Wśród zaproszonych gości
była senator RP Małgorzata
Adamczak i członek Zarządu Po-

FOT. (3X) MARCIN BAJEROWICZ

Klubowicze (od prawej): Adam
Olejniczak, Ilona Olejniczak
(przemawia), Jan Wiciak
i Sabina Sztamberska.

W Klubie Integracji Społecznej.

Wstęga przecięta. A nawet – poprzecinana. Od lewej: klubowiczka Małgorzata Nowakowska, senator RP Małgorzta Adamczak,
członek Zarządu Powiatu Ewa Dalc i przewodnicząca Sekcji
Osób Niepełnosprawnych NSZZ „Solidarność” Renata Krawczyk.

wiatu Poznańskiego Ewa Dalc,
która podkreślała jak ważne jest
podejmowanie tego typu inicjatyw i jak istotne dla rozwoju
powiatu jest otwarcie kolejnego
Klubu Integracji Społecznej na
terenie powiatu. Na spotkaniu
tym obecny był również wiceburmistrz Puszczykowa Władysław Ślisiński oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy
z Poznania i Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Puszczykowie, który współpracuje przy
tworzeniu Klubu. W otwarciu
uczestniczyli oczywiście także
przyszli klubowicze. Uroczyste
wystąpienia przypieczętowane
zostały oﬁcjalnym przecięciem
wstęgi otwierającej działalność
Klubu Integracji Społecznej przy
Fundacji im. Królowej Polski
św. Jadwigi, a imprezę uświetnił występ niepełnosprawnych
wokalistek: Zuzanny Ambroży,
Katarzyny Ambroży, Barbary Borowicz.
W ramach Klubu zajęcia prowadzone będą w trybie grupowym i indywidualnym. Piętnastu
klubowiczów będzie uczestniczyło w cyklu spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem,
prawnikiem. Zapewniono też
możliwość indywidualnych konsultacji i badania lekarskie. Ale
KIS to nie tylko zajęcia. To także
mnóstwo pomysłów na organizację wolnego czasu (codziennie
świeża prasa, dostępne książki i
ﬁlmy), wypicie kawy, wyjście do
kina czy teatru. kr

„F

ilantrop Naszych Czasów”
jest czasopismem ruchu
twórczego osób niepełnosprawnych. Dlatego wiele miejsca poświęcamy tym zagadnieniom i dlatego wielokrotnie
na naszych łamach pisaliśmy
o wystawach realizowanych
pod hasłem MECON – Mecenat Osób Niepełnosprawnych,
które odbywały się w ramach
zakończonego już projektu
„Kupuj z sercem” współﬁnansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Przedsięwzięcie to zrealizowały w partnerstwie dwie Fundacje z podpoznańskiego Puszczykowa – Fundacja z Sercem
i Fundacja im. Królowej Polski
św. Jadwigi.
Idea projektu była bardzo
prosta – jak napisali jego twórcy na stronie www.mecon.pl :
„jako społeczeństwo potrzebujemy artystów niepełnosprawnych. Dlaczego? Po pierwsze
z tego samego powodu, z jakiego w ogóle potrzebujemy
sztuki i artystów. To esencja
człowieczeństwa, wrażliwości,
to szansa poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens życia,
o jego wartość. Po drugie dlatego, że artyści niepełnosprawni sięgają często głębiej i dalej,
i uczą otwarcia na drugiego
człowieka. Po trzecie dlatego,
że wielu z nich tworzy Sztukę
najwyższej próby, która potrzebuje promocji, potrzebuje
możliwości dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców, dzięki
czemu stanie się szansą na godziwe życie jej twórców”.
I to właśnie dla zapewnienia promocji tej twórczości w
ciągu ostatnich miesięcy pod
hasłem MECON zrealizowano
12 wystaw i spotkań z niepełnosprawnymi artystami. Odbywały
się one między innymi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu,
w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy, w Domu pomocy Społecznej w Kole.
Prezentowano na nich bardzo zróżnicowaną twórczość,
zapraszano artystów już uznanych przez znawców sztuki,
ale i takich, dla których MECON
był pierwszą okazją do zaprezentowania swojej twórczości
szerokiemu kręgowi odbiorców.
Wypada ich tutaj wszystkich
wymienić: Zenon Basiński, Lech
Berliński, Arkadiusz Cyprian,
Elżbieta Krygier, Józef Marczak,
Brygida Popławska, Damian Rabelski, Maria Tutak, Aldona Wiśniewska, Łukasz Wiśniewski,
Emilia Wojdan, Henryk Żarski.
Sylwetki i twórczość wszystkich tych artystów prezentuje
przygotowany w ramach pro-
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PODSUMOWANIE PROJEKTU „KUPUJ Z SERCEM”

Ta sztuka potrzebuje
promocji
jektu portal internetowy – www.
mecon.pl. Tu przypomnimy sylwetki dwojga z nich.
Henryk Żarski. Na długo
pozostanie w naszej pamięci inauguracyjna wystawa pt.
„Na spotkanie” – zorganizowana przy współpracy „Galerii
TAK” z Poznania w Starostwie
Powiatowym na zaproszenie
Starosty Poznańskiego Jana
Grabkowskiego. Prace Henryka Żarskiego zachwycają
i skupiają uwagę, a mimo to
trudno je opisać. Trochę przypominają dzieła symbolistów,
trochę – rysunki dziecka. Sam
zaś twórca to przeuroczy starszy człowiek, który, zachęcony
przez gości wystawy, dał koncert gry na organkach. Wielką
radość sprawił mu ufundowany przez organizatorów
ogromny kosz jego ulubionych
owoców – pomarańczy, a także
obiad, na który Henryk Żarski
został zaproszony wraz z grupą przyjaciół z Domu Pomocy
Społecznej w Bojanowie, gdzie
mieszka i tworzy.
Aldona Wiśniewska urodziła
się w 1965 roku. Jest absolwentką Poznańskiej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych w Poznaniu.
Aldona jest uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy
„Zielone Centrum” od listopada
2008. Malarstwo Wiśniewskiej
nacechowane jest ekspresjoni-

Projekt doﬁnansowany
ze środków Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego
Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.

zmem, niekiedy zbliża się również do nadrealizmu i poetyki
Chagallowskiej. Duże znaczenie
w twórczości Aldony ma inwencja i kreacja, ponieważ wie, że
to duchowość artysty przyczynia się do niepowtarzalnego
ukształtowania strony wizualnej
płótna. Malarkę fascynuje ruch,
dynamika, gesty, kolor i światło. Stąd w jej obrazach taniec
– układy baletowe, konie, kwiaty i portrety. Nie odtwarza ona
ani natury, ani życia, lecz uzewnętrznia swoje wzruszenia i
marzenia. Cechą rozpoznawczą
obrazów Aldony są duże, barwne prace olejne na płótnie oraz
prace w technice akwarelowej.
Obrazy Artystki są wystawiane
na licznych wystawach.

W ramach podsumowania
projektu w siedzibie działającego przy Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi Klubu
Integracji Społecznej odbyło
się spotkanie, w którym wzięło
udział ponad 50 osób. Oczywiście, towarzyszyła mu kolejna
wystawa prac (Arkadiusza Cypriana i Aldony Wiśniewskiej),
nie zabrakło również twórczości muzycznej: spotkanie
uświetniły występy wokalne
Zuzanny Ambroży, Katarzyny
Ambroży i Barbary Borowicz,
od wielu lat pracujących z Fundacją im. Królowej Polski św.
Jadwigi.

do otrzymywanych zasiłków
czy rent.
Twórcy projektu zapowiadają, że choć projekt „Kupuj
z sercem” się zakończył, to
strona www.mecon.pl otwarta
będzie na nadal na sztukę niepełnosprawnych artystów – na
przykład już wkrótce, dzięki
współpracy z „Filantropem Naszych Czasów”, pojawi się na
niej twórczość literacka. tm
Twórcy projektu serdecznie dziękują Przyjaciołom
sztuki osób niepełnosprawnych za pomoc merytoryczną
i organizacyjną w realizacji
projektu – Staroście Powiatu

Śpiewa Zuzanna Ambroży.

Obraz Henryka Żarskiego.

Była to okazja do spotkania ze sztuką i artystami, ale
przede wszystkim do dyskusji
nad możliwościami promocji
i sprzedaży sztuki osób niepełnosprawnych. Zagadnienie
to opracował i bardzo przystępnie przedstawił mecenas
Tomasz Słaby. Podpowiadał,
jak zawierać korzystne dla artystów umowy, tłumaczył zawiłości związane z ochroną
praw autorskich, wyjaśniał, jak
sprzedaż własnych prac ma się

Poznańskiego Janowi Grabkowskiemu, Dyrektor PCPR w
Kole Urszuli Polewskiej, Prezes Stowarzyszenia na rzecz
Rozwoju Kobiet Gineka Iwonie
Borkowskiej, Kierownik „Zielonego Centrum” Katarzynie Mejer, Prezesowi Stowarzyszenia
„Zrozumieć i Pomóc” Jadwidze
Andrzejewskiej, Dyrektor „Galerii TAK” Annie Leonowicz,
Redaktorowi Naczelnemu „Filantropa” Marcinowi Bajerowiczowi.
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a ścianach poznańskiej Galerii „tak” pojawiły się niezwykłe fotograﬁe, wykonane
przez uczestników konkursu
„Wykluczeni”. Wśród nich piękne zdjęcie „Bawimy się”, przejmujące zdjęcie „Stróż” oraz
pełne treści zdjęcie „Zaufanie”.
I to autorzy tych właśnie fotograﬁi znaleźli się w gronie laureatów.
Stowarzyszenie „Na Tak” oraz
Siemens zorganizowali ogólnopolski konkurs pod hasłem „Wykluczeni”. Tematyka dotyczyła
osób wykluczonych społecznie,
w szczególności poprzez niepełnosprawność, ale także ubóstwo i bezdomność. Konkurs był
otwarty i skierowany do wszystkich fotografujących, bez podziału na kategorie wiekowe.
Każdy autor mógł zgłosić
maksymalnie trzy fotograﬁe. Należało dołączyć tytuł lub krótką
historię bohaterów oraz notatkę
o autorach. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników odbyło się na wernisażu w Galerii
„tak”. Uczestnicy imprezy mieli
okazję obejrzeć 24 zdjęcia, wyróżnione przez jury konkursowe.
Spotkanie rozpoczęto krótką
prezentacją Stowarzyszenia „Na
Tak” oraz współpracy z ﬁrmą
Siemens w ramach programu
Wolontariat Pracowniczy.
– Stowarzyszenie „Na Tak” od
przeszło dwudziestu lat działa
na rynku poznańskim i nie tylko – powiedziała prezes Halina
Grzymisławska–Słowińska.
–
Pomagamy osobom niepełnosprawnym intelektualnie na różnych etapach życia, prowadząc
wiele różnych placówek. Oprócz
tego staramy się zmienić wize-
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Chwile zatrzymane
w kadrze

Agnieszka Malińska – „Bawmy się”. Scenka z życia chłopca z czterokończynowym porażeniem
mózgowym. Spadł z wózka, lecz jest szczęśliwy, uczestniczy w zabawie dzieci.
Chwila zatrzymana w kadrze.
runek osób niepełnosprawnych,
by nie czuli się wykluczeni, bowiem wielu z nich może nam z
siebie wiele dać.
– Siemens czuje się odpowiedzialny społecznie i stąd
zrodził się pomysł programu,
który nazwano Wolontariatem
Pracowniczym. Miał on na celu

zaangażowanie się pracowników Siemensa w przeróżne
projekty lokalne, wspólnie z organizacjami pozarządowymi.
Takich projektów w tym roku
doﬁnansowano szesnaście. Ten
jest najciekawszy – powiedział
przedstawiciel ﬁrmy Siemens.
– Konkurs był pewnego ro-

Aleksandra Kucharska – „Zaufanie”. Zdjęcie przedstawia Wojtusia cierpiącego na zespół Westa,
psa terapeutę Bugi i specjalistkę od wczesnej interwencji Anielę Skorupińską.

dzaju mistrzostwem świata –
stwierdziła Natalia Marciniak ze
Stowarzyszenia „Na Tak”. – A to
dlatego, że ogłoszono go trzeciego stycznia, a termin nadsyłania
wyznaczono na siedemnastego
stycznia. Pomimo tak krótkiego terminu napłynęło około sto
osiemdziesiąt zdjęć. Nie tylko z
Polski, ale także z Ukrainy i Białorusi. Było z czego wybierać, bo
przyszły zdjęcia niezwykle interesujące.
Przyznano trzy nagrody: Stowarzyszenie „Na Tak” podarowało kupon na sprzęt fotograﬁczny o wartości 1000 złotych
pani Agnieszce Malińskiej za
zdjęcie „Bawmy się”, nagrodę Siemensa, czyli kupon na
sprzęt fotograﬁczny o wartości
1000 złotych, otrzymał Wojciech
Beśka za zdjęcie „Stróż”. Nagrodę publiczności, którą stanowił
obraz Justyny Matysiak, atrystki
reprezentującej sztukę art brut
współpracującej ze Stowarzyszeniem „Na Tak”, otrzymała
Aleksandra Kucharska za zdjęcie „Zaufanie”.
Wyróżnione zdjęcia zostały
zebrane w katalogach pokonkursowych, które można kupić w
formie cegiełek charytatywnych.
Dochód zostanie przeznaczony
na obóz rehabilitacyjny dla osób
ze sprzężoną niepełnosprawnością. awa
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e wtorkowe popołudnie
25 stycznia hol Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Jana
Brzechwy w Swarzędzu wypełniony był niebiańskimi
stworzeniami, które podążały
do gości z koszykami pełnymi cukierków i atrakcyjnymi
przedmiotami licytacji. Tego
dnia był tu charytatywny koncert pod hasłem „Kolędowy
czas” . Dochód przeznaczono
na zakup windy dla Sandry
Paetz – uczennicy klasy szóstej oraz potrzeby uczniów
klas integracyjnych.
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CHARYTATYWNY KONCERT KOLĘD W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
IM. JANA BRZECHWY W SWARZĘDZU

Rozśpiewane
anioły
– uczennica zerówki. Piosenkę „Złota Jerozolima i biedne
Betlejem” wykonała Wiktoria
Zgórecka, pastorałkę „Trzej
Królowie” – Kasia Kośniewska,
kolędę „Gdy śliczna Panna” –
Lidia Jankowska.

Spotkanie prowadziła dyrektor szkoły Elżbieta Wieczorek. Uczestniczyli: Marek Lis
– radny Powiatu Poznańskiego, Barbara Kucharska – prezes Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka w Swarzędzu i
wielu ludzi o wielkich sercach.
Gdy pogasły światła, na scenie pojawiły się anioły. Jednym
z nich była Sandra Paetz, która pastorałką „Kolędowy czas”
rozpoczęła występy. Śpiewały
dzieci uczestniczące w zajęciach
umuzykalniających,
prowadzonych przez Jerzego
Kota – pedagoga specjalnego,
pomysłodawcę i organizatora
przedsięwzięcia.

Licytowane były prace udostępnione przez Ewę Wanat
z Pracowni Ceramicznej w
Swarzędzu i dzieła uczniów z
niepełnosprawnościami. Były
to walentynkowe świeczniki,
obrazki, aniołki z gliny, wyroby
z porcelany i inne. Łącznie zebrano ponad 6 tysięcy złotych.
Uczniowie śpiewali kolędy i pastorałki.

– W szkole mamy ponad
trzydzieścioro uczniów z gminy Swarzędz, którzy kształcą
się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych. Co roku
bierzemy udział w Gminnych
Igrzyskach Sportowych dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, a także konkursach
szkolnych, powiatowych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Ponadto placówka
realizuje szereg programów
unijnych, rządowych, proﬁlaktycznych, ekologicznych i
prozdrowotnych – powiedział
Jerzy Kot.

W przygotowaniu koncertu
pomogły: Beata Bugajska, Elżbieta Narożna, Agata Korzeniowska-Klapa, Elwira Machaj,
Krystyna Pawlaczyk, Paulina
Machaj, Dorota Świątek oraz
Małgorzata i Robert Borowikowie.
Kolędowe Trio.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK, JERZY KOT

Uczniowie śpiewali kolędy i
pastorałki. Najmłodszą wykonawczynią była Julia Mężyńska

Organizatorzy gorąco dziękują wszystkim oﬁarodawcom
za dar serca: wiceburmistrz
Agacie Kubackiej, ﬁrmie Wiraż-Bus, Barbarze Kucharskiej
prezesowi SPDST im. Leszka
Grajka, Arminowi Niewiadomskiemu, Rafałowi Hermańskiemu, Markowi Lisowi, Ewie
Wanat, ks. Eugeniuszowi Guździołowi, Marcinowi Lisowi,
Małgorzacie Drabowicz, Stanisławowi Witeckiemu, Annie
Rendzie, Małgorzacie Nowak.

Rozśpiewane anioły.

W oczekiwaniu na występy.
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– Stowarzyszenie MONAR
to organizacja, która już od
kilku dziesięcioleci niesie pomoc osobom uzależnionym.
Jej twórcę i założyciela Marka
Kotańskiego pamiętają chyba
wszyscy w Polsce…
– MONAR zarejestrowano w
1981 roku. Jest organizacją pozarządową, apolityczną, która
działa na terenie całej Polski.
To zintegrowany, profesjonalny, nowoczesny i wieloaspektowy system przeciwdziałania
narkomanii, bezdomności, zagrożeniom społecznym, który
ma również na celu niesienie
szeroko rozumianej pomocy osobom pozostającym w
trudnej sytuacji materialno-bytowej, samotnym, chorym
na AIDS czy skrzywdzonym
przez los. Pierwszy Ośrodek
został utworzony w Głoskowie,
w październiku 1978 roku z
inicjatywy Marka Kotańskiego. Działanie to dało początek
systemowi prac pomocowych,
adresowanych do osób uzależnionych, opartych na założeniach wspólnot terapeutycznych. Stał się także początkiem
nowego ruchu społecznego na
rzecz przeciwdziałania narkomanii.
– Od kiedy pełni Pani funkcję przewodniczącej Zarządu
Głównego
Stowarzyszenia
MONAR?
– Od 2002 roku. Po śmierci
Marka Kotańskiego podczas
Nadzwyczajnego
Walnego
Zjazdu Stowarzyszenia MONAR w Popowie zostałam wybrana na to stanowisko.
– Jest Pani także psychologiem klinicznym, psychoterapeutą, specjalistą ds. uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
nauczycielem akademickim
Szkoły Głównej Psychologii
Społecznej w Oddziale Zamiejscowym w Sopocie, a
prywatnie żoną, mamą i babcią. Jak udaje się godzić to
wszystko?
– Nie czuję się obciążona
obowiązkami, gdyż bardzo lubię swoją pracę. To moja pasja. Znajduję czas również dla
bliskich i realizowanie swoich
zainteresowań, do których należą: sport, literatura, muzyka.
– Od ilu lat pracuje Pani z
osobami uzależnionymi?
– Od 1972 roku. Rozpoczynałam pracę w poradni. Od 27
lat prowadzę Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla
Dzieci i Młodzieży MONAR w
Gdańsku, który specjalizuje się
w rehabilitacji dzieci i młodzieży uzależnionej i zagrożonej

MARZEC 2011

Praca z uzależnionymi
to moja pasja
Z JOLANTĄ ŁAZUGA-KOCZUROWSKĄ – przewodniczącą Zarządu
Głównego Stowarzyszenia MONAR rozmawia KAROLINA KASPRZAK.
śnie uważamy, że narkotyki to
ogromne ryzyko, które może
naszym dzieciom zmarnować
całe życie.
– Wychodzenie z nałogu
jest niewątpliwie niełatwym
zadaniem. Jak ocenia Pani
postępy w walce z uzależnieniem u swoich pacjentów?

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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uzależnieniem od narkotyków,
alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych.
– Jak wygląda terapia w
Ośrodku?
– Terapia podstawowa trwa
do sześciu do dwunastu miesięcy. W razie potrzeby pacjent
może kontynuować pracę nad
sobą w poradni czy korzystać
z oferty po-rehabilitacyjnej (na
przykład z hostelu) Rehabilitacja pacjenta nie polega wyłącznie na zajmowaniu się nałogiem, lecz przede wszystkim
na wzmacnianiu systemu wartości i kształtowaniu poczucia
odpowiedzialności za samego
siebie i bliźnich.
– Czy w swojej pracy zawodowej zetknęła się Pani z
problemem uzależnień wśród
osób z niepełnosprawnościami?
– Oczywiście. Moim zdaniem
w społeczeństwie jest wiele
takich osób, które potrzebują
pomocy profesjonalistów. Niestety, terapia i rehabilitacja jednostki uzależnionej, u której
dodatkowo występuje niepełnosprawność narządu słuchu,
wzroku bądź intelektualna, jest
trudna (ze względu na trudności komunikacyjne, zdolność
rozumienia i inne przyczyny),
ponieważ placówki leczenia
uzależnień nie posiadają tłu-

maczy języka migowego czy
specjalistów w zakresie pracy z osobami upośledzonymi
umysłowo.
– Jaka powinna być prawidłowa reakcja rodzica, który
odkryje, że dziecko zażywa
narkotyki?
– Rodzic na pewno nie powinien panikować, ani czynić
z tego skandalu. Trzeba porozmawiać z dzieckiem o tym,
dlaczego to robi. Rozmowa
winna przebiegać w spokojnej atmosferze, bez napięcia,
ponieważ dzieci muszą się
podzielić z kimś bliskim tym,
co jest dla nich w tych narkotykach dobrego. Młodzież sięga po nie z wielu powodów.
Narkotyki sprawiają, że młody
człowiek lepiej się czuje, może
się szybciej i łatwiej uczyć, ma
wizje, odloty, przenosi się w
inny stan świadomości. Młodzi
ludzie szukają takich doznań.
Dlatego rodzice powinni rozmawiać o tym, czego dziecko
szuka w tych narkotykach, co
w tym widzi, co mu się podoba, a potem zorientować się,
od kiedy to robi, uświadomić,
co z tego wynika oraz przyjąć
postawę rodzica, który mówi,
że nie może swojemu synowi
czy córce pozwolić na narkotyki. Należy dzieciom jasno
powiedzieć, że my je kochamy i rozumiemy, a jednocze-

– Na co dzień jestem praktykiem, który styka się z kwestią uzależnień bezpośrednio.
Zakłada się, że człowiek nadużywający alkoholu czy narkotyków jest w pewnym sensie
ryzykantem, gdyż uzależnienie
zawsze pociąga za sobą przykre konsekwencje. Kiedy pogrąża się w nałogu, trudno mu
się podnieść z upadku. Dlatego
potrzebna jest profesjonalna
pomoc. Jednakże, aby mógł z
niej skorzystać musi uświadomić sobie istotę swego stanu.
Nie jest to łatwe, ponieważ
trudno rozstać się z czymś, co
jest dobre, a jednocześnie złe.
Przyczyną uzależnienia jest
najczęściej utrata osobistej
godności. Całym sercem wierzę w założenie, że tylko wiara,
nadzieja i miłość są niezbędnymi warunkami zmiany.
– Jak wygląda dalsze życie
młodego człowieka, który
opuścił ośrodek? Wiele osób
kształci się dalej, podejmuje
pracę?
– Na podstawie doświadczeń
mogę powiedzieć, że młodzi
ludzie najczęściej ukrywają
pokonanie własnych słabości.
Opuszczając placówkę leczenia uzależnień nie przyznają
się do pobytu w niej. Traktują
sukces terapeutyczny jako coś,
czego należy się wstydzić. Niekiedy podejmują nisko płatne
zatrudnienie lub mają problem
z odnalezieniem się na rynku
pracy.
– Czego można życzyć Pani
oraz bliskim?
– Przede wszystkim zdrowia,
bo ono jest najważniejsze.
– Życzę zatem dużo zdrowia, pomyślności i zadowolenia ze służby drugiemu
człowiekowi. Dziękuję za
rozmowę.

STRONA

MARZEC 2011

towarzyszenie MONAR –
Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu – MARKOT we
współpracy z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Poznaniu
zrealizowało w okresie od 1
lutego 2010 do 31 stycznia 2011
roku projekt o nazwie: „Laboratorium integracji dla osób
wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym”,
współﬁnansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W czwartek 27 stycznia w sali
Rogozińskiego Centrum Kultury
na konferencji podsumowującej projekt spotkali się przedstawiciele ośrodków leczenia
uzależnień i współuzależnień,
organizacji pozarządowych i
instytucji z terenu województwa wielkopolskiego oraz beneﬁcjenci. Słowem wstępnym
rozpoczął spotkanie burmistrz
Rogoźna Bogusław Janus, a
otworzył konferencję Marek Stefaniak – dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu
MONAR-MARKOT.
Prelegenci mówili o uzależnieniach m.in. jako o jednej z
dróg do marginalizacji społecznej, a także o specyﬁce współczesnego piętna wykluczenia
oraz o zjawisku wyuczonej
bezradności. Program „Strategie
Regionalne Przeciw Wykluczeniu Społecznemu” scharakteryzowała Aleksandra Krawczyk z
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu.
– „Laboratorium integracji dla
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym” – to projekt adresowany do
ponad 80 osób w wieku ponad

INICJATYWA STOWARZYSZENIA MONAR – WIELKOPOLSKIEGO
CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU – MARKOT

Powrót
z wyobcowania
FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK
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wspieramy w poszukiwaniu zatrudnienia. Naszym „credo” są
słowa Marka Kotańskiego: „Nikt
nie jest stracony na zawsze” –
mówił M. Stefaniak.
Na zakończenie przedstawiono raport z ewaluacji projektu.
Wystąpił też przedstawiciel beneﬁcjentów.

KAROLINA KASPRZAK

Prelegenci konferencji. W środku Marek Stefaniak – Dyrektor
Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu.
45 lat, zamieszkałych na terenie
gminy Rogoźno, które opuściły placówkę penitencjarną, są
bezdomne, bezrobotne, uzależnione od alkoholu bądź innych
substancji psychoaktywnych,
w trakcie leczenia albo po jego
ukończeniu. Naszym założeniem było zwiększenie poziomu
ich integracji społeczno-zawodowej – mówi Marek Stefaniak.

Dzięki uczestnictwu w projekcie
mogli podnieść swoje kwaliﬁkacje zawodowe w następujących
dziedzinach: stolarstwo, renowacja pomieszczeń, uprawa
wierzby energetycznej, palacz
C.O, konserwator urządzeń
elektrycznych, a ponadto wziąć
udział w kursach obsługi kas ﬁskalnych, wózków jezdniowych
i kursie komputerowym.

Adresatami projektu byli
głównie mieszkańcy Ośrodka
Markot w Rożnowicach i Gościejewie oraz klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Pracy w Rogoźnie.

– Dzięki aktywnej współpracy
i zaangażowaniu udało nam się
zbudować wielotorowy program
pomocowy dla osób uzależnionych. Pomagamy nie tylko rozwiązywać problemy, ale również

O współczesnym piętnie
wykluczenia mówiła
dr Monika Oliwa-Ciesielska
z Instytutu Socjologii
Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.

Psycholog
pomoże

Tańczyli
dla „Arki”

O

G

soby wymagające wsparcia
psychologicznego mogą
skorzystać z projektu „Kluby
Idea”, dotyczącego aktywizacji
społecznej i zawodowej osób
wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem.
Projekt ten jest współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Jeżeli
potrzebujemy
indywidualnej
rozmowy wspierającej, warto
zgłosić się na dyżur poradnictwa. Psycholog wysłucha naszych problemów, podpowie, co
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zrobić, jeżeli straciliśmy pracę i
emocjonalnie nie umiemy sobie
z tym poradzić, jak zadziałać,
gdy współmałżonek, dziecko, lub
ktoś znajomy mają problem z
uzależnieniem. Wszystkie porady są bezpłatne. Zainteresowani
mogą się zgłaszać do Osiedlowego Domu Kultury „Bajka” na
osiedlu Wichrowe Wzgórze 124,
w środę, w godzinach od 18.00
do 20.00 oraz do Piątkowskiego
Centrum Kultury „Dąbrówka” na
osiedlu Bolesława Chrobrego
117, we wtorek w godzinach od
16.00 do 18.00. awa

rupa Swing Craze zorganizowała
bezpłatne warsztaty taneczne, z
których całkowity dochód
przeznaczony został na potrzeby terapeutyczno-rehabilitacyjne podopiecznych
poznańskiej Fundacji „Arka”,
skupiającej osoby z niepełnosprawnością intelektualną i towarzyszących im asystentów.
W niedzielę 13 lutego w
budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Genera-

łowej Zamoyskiej i Heleny
Modrzejewskiej przy ulicy
Matejki w Poznaniu wszyscy
zainteresowani, bez względu na wiek, mogli nauczyć
się choreograﬁi popularnej
wśród tancerzy swinga w latach czterdziestych – Tranky
Doo. Na warsztatach tanecznych nie brakowało chętnych.
Przez cały czas trwania zajęć
można było wesprzeć organizację pozarządową, przeznaczając na ten cel dobrowolną
kwotę.

KAROLINA KASPRZAK
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DWA SPOTKANIA

Walentynki
niepełnosprawnych
10

lutego w restauracji
„Margo” w Kaliszu odbyła się integracyjna zabawa
walentynkowa, w której udział
wzięło ponad 200 osób niepełnosprawnych z placówek rehabilitacyjnych z Kalisza i sąsiednich powiatów.
Organizatorami byli: Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w
Kaliszu, Fundacja „Aktywni Zawodowo” oraz Stowarzyszenie
„Wszystko dla Kalisza”. Muzykę
i dobrą zabawę zapewnił zespół
muzyczny z Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Przygodzicach. Na
zabawę przybyli również zapro-

szenie goście: m.in. wiceprezydent Miasta Kalisza Jacek Konopka, wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Jolanta Mancewicz,
radny Grzegorz Chwiałkowski,
dyrektor kaliskiego MOPS Eugenia Jahura i wielu innych.
Organizowaniu tego typu imprez przyświeca idea szerszej
integracji osób niepełnosprawnych, spotkania w większym
gronie, nawiązania nowych
kontaktów i odnowienia już istniejących. Jest to bardzo istotny
element rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych.

W

sobotnie przedpołudnie
22 stycznia w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach było gwarnie i
wesoło. Trwał bowiem balik
dla dzieci w wieku do 7 lat, które uczęszczają na zajęcia rehabilitacyjne w tutejszym Zespole Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka.
Maluchy z dumą pełniły role:
policjanta, lekarza, czarodziejki,
Pszczółki Mai i wielu innych. W
zabawie wzięło udział 25 dzieci.
Wszystkie przepięknie tańczyły w rytm muzyki w wykonaniu
Henryka Weredy, nauczyciela
muzyki w Ośrodku i kierownika zespołu wokalnego „Dzieci
Papy”. W przerwie był smaczny
poczęstunek dla rodziców i ich
pociech.
– Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dzia-

Znakomicie bawili się nawet
policjanci…

MARIUSZ PATYSIAK

Światowy Dzień Chorego
lutego Warsztat Terapii
Zajęciowej w Kaliszu przy
Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”
odwiedził ks. Teoﬁl Wilski –
Biskup Pomocniczy Diecezji
Kaliskiej. Wizyta związana była
z obchodami Światowego Dnia
Chorego – świętem ustanowionym przez papieża Jana Pawła
II w 1992 roku.
Jego Ekscelencja zwiedził

naszą placówkę, oglądając poszczególne pracownie i salę
rehabilitacyjną oraz przyjął upominki – prace wykonane własnoręcznie przez osoby niepełnosprawne. Następnie wspólnie
odmówiliśmy modlitwę w intencji uczestników placówki – osób
chorych i niepełnosprawnych
oraz otrzymaliśmy z Jego rąk
błogosławieństwo.

Zabawa na całego.

W

MARIUSZ PATYSIAK

FOT. MARIUSZ PATYSIAK

11

zimową sobotę miło spędziły czas również starsze dzieci, bowiem z inicjatywy
Klubu Rodziców Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
przy Zarządzie Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Niewidomych, w budynku
Izby Rzemieślniczej przy Alei
Niepodległości 2 w Poznaniu
odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie integracyjne
połączone z występami artystycznymi.
Jak co roku dzieci były przebrane w przepiękne stroje. Na
sali można było podziwiać odważnego rycerza, księżniczkę,
Indiankę, Harrimonę, królewnę
śnieżkę i wiele innych postaci.
Były tańce przy muzyce, kon-

kursy rysunkowe, malowanie
twarzy, prezentacje artystyczne.
Śpiewały słuchaczki Medycznego Studium Zawodowego przy
ulicy Szamarzewskiego w Poznaniu. Wystąpiła też 15-letnia
Ania Ilminowicz z Leszna, która
przepięknie wykonała utwory takie jak: „Chcę być kopciuszkiem”,
„Świecie nasz”, a piosenkę „Przeżyj to sam” zaśpiewała wspólnie
z wokalistami Lombardu – Martą Cugier i Grzegorzem Stróżniakiem. Nie zabrakło także „Szklanej pogody”. Szczególna radość
sprawiła dzieciom wspólna zabawa z Lombardem.
– W spotkaniu tym, zorganizowanym dzięki pomocy darczyńców prywatnych i instytucji,
uczestniczyły dzieci z Poznania
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INTEGRACYJNE DLA NIEWIDOMYCH DZIECI I ICH RODZICÓW

ła od 2000 roku – mówi tyﬂopedagog i terapeuta Rafał Nowicki.
– Obejmujemy opieką dzieci niewidome i słabowidzące, także ze
złożoną niepełnosprawnością,
od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej. W zespole pracują
specjaliści z doskonałym przygotowaniem do pracy z małymi
dziećmi. Głównym zadaniem
Zespołu jest interdyscyplinarna
pomoc ukierunkowana na poprawę funkcjonowania dziecka,
pobudzanie jego psychoruchowego i społecznego rozwoju
oraz wsparcie jego najbliższej
rodziny. W zależności od potrzeb, dzieci wraz z rodzicami

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Wesoło u maluchów

Wesoło na scenie.

Taniec i śpiew
z Lombardem

KAROLINA KASPRZAK

W roli Harrimony Angelika
Prymus – uczennica
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach
i jej wierna towarzyszka.
cyjne. PZN prowadzi też dyżury
informacyjne i świadczy kompleksowe wsparcie dla osób niewidomych i ich rodzin.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

i województwa – mówi Katarzyna Glema, przewodnicząca
Klubu Rodziców.
Okręg Wielkopolski PZN, największa organizacja działająca
na rzecz osób z dysfunkcjami wzroku w Województwie
Wielkopolskim, realizuje wiele
takich i innych inicjatyw. Są to
wyjazdy integracyjne, spotkania
dla rodziców, turnusy rehabilita-

uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych prowadzonych przez logopedę, rehabilitanta ruchu, rehabilitanta
wzroku, instruktora orientacji
przestrzennej i samodzielnego
poruszania się.
Bliższe informacje pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach koło
Poznania, plac Przemysława 9,
62-005 Owińska, tel. (61) 812 67
37, biuro@niewidomi.edu www.
niewidomi.edu.pl

Ania Ilminowicz śpiewa z Grzegorzem Stróżniakiem.

Słuchaczki Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu.
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O bezpieczeństwie
słów kilka
PPOZNAŃ

Z

obserwacji policji wynika,
że osoby starsze często
stają się oﬁarami przestępstw.
Temu problemowi poświęcone
było spotkanie członków Klubu
TACY SAMI z osiedla Czecha z
podkomisarzem Rafałem Starczewskim z Komisariatu Policji
Poznań Nowe Miasto
Celem tego spotkania było
uświadomienie słuchaczom zagrożeń, jakie czyhają na nich w
mieście. Ograniczenie większości przestępstw jest możliwe,
jeżeli poznamy zasady bezpieczeństwa. Spotkanie było okazją
do wyposażenia uczestników w
podstawową wiedzę prewencyjną.
Zapamiętajmy kilka zasad,
zwiększających szansę uniknięcia zagrożeń:
Bądź zawsze ostrożny i zwracaj uwagę na to, co się wokół
ciebie dzieje. Dbaj o sprawność
ﬁzyczną, sprawiaj wrażenie
pewnego siebie i ufaj we własne siły. Ważne, aby w kontakcie zarówno wzrokowym, jak i
werbalnym z napastnikiem nie
okazywać strachu. Im bardziej
pewnie będziesz wyglądać, tym
mniej pewny sukcesu będzie napastnik.
– Jeśli ktoś lub coś budzi
Twój niepokój, trzymaj się od
tego możliwie jak najdalej. Jeśli napastnik nas obserwuje,
powinniśmy unikać zbyt natarczywego spoglądania w jego
kierunku, które bywa powodem
agresji. Całkowite unikanie kontaktu wzrokowego może być
odebrane jako strach.
– Unikaj miejsc odludnych,
nie oświetlonych oraz takich,
w których łatwo mógłby się
schować napastnik. Jeśli istnieje
bezpieczniejsza, choć dłuższa
droga, skorzystaj z niej. Jeśli nie
ma innej możliwości, postaraj
się dokładnie sprawdzić, czy będzie można bezpiecznie przejść.
Napastnik z pewnością zauważy Twój sposób postępowania,
szacując swoją szansę. Jeśli będziesz wystarczająco ostrożny,
nie uda mu się ciebie zaskoczyć.

A
FOT. PAWEŁ GROCHOWSKI
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Ceramiczne
cuda

– Unikaj pustych przystanków
autobusowych i tramwajowych.
– Wchodząc do klatki schodowej, miej przygotowane klucze,
aby nie szukać ich w torbie przed
wejściem do mieszkania.
– Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie
wdawaj się w rozmowy; czasem
lepiej udać, że się nie słyszy, i iść
dalej. Jeśli zaczepki się nasilą,
odpowiadaj pewnie, krótko, bez
wdawania się w dyskusję. Krótkie riposty nie powinny mieć negatywnego zabarwienia, aby nie
podsycać agresji napastnika.
– W tłumie uważaj na torebkę,
portfel oraz telefon komórkowy.
Nie noś portfela i dokumentów
razem i nigdy nie wkładaj ich do
zewnętrznych kieszeni. Torebki
nie trzymaj za pasek, lecz obejmując ją całą od spodu. Dokładnie zapinaj torby, a wartościowe
rzeczy noś tylko w zamykanych
kieszeniach.
– Nie aﬁszuj się posiadanymi
dobrami. Staraj się podczas płacenia gotówką lub kartą płatniczą nie pokazywać zawartości
portfela. Dobrym wyjściem jest
noszenie tylko drobnych sum.
Sposobem na zastraszających
cię „wyłudzaczy” są drobne w
kieszeni na odczepne. Najlepiej
jednak oddalić się, obserwując,
czy napastnik nie podąża za
tobą.
– W autobusie, tramwaju, pociągu siadaj raczej pod ścianą,
aby móc obserwować to, co się
dzieje w pojeździe.
– W środkach komunikacji
zawsze zajmuj miejsca z dala
od podejrzanych osób i jeśli jest
to możliwe – blisko kierowcy,
motorniczego, konduktora. Nie
siadaj samotnie w przedziałach,
trzymaj się możliwie blisko innych podróżnych. To często odstrasza potencjalnego napastnika. Przestępca zawsze korzysta
z okazji.
– Kiedy czekasz na przystan-

ku czy też rozmawiasz przez
telefon komórkowy, stań tak, by
mieć możliwość obserwacji otoczenia – plecami do ściany, wiaty
przystankowej, muru itp. Napastnik będzie musiał podejść do
Ciebie z boku lub z przodu. Jeśli
zachowasz czujność, nie uda mu
się atak z zaskoczenia, będziesz
miał przewagę.
– Bierz udział w różnych kursach samoobrony, dbaj o sprawność ﬁzyczną. Pozwoli Ci to nabrać pewności siebie i nauczy
wielu nawyków pomocnych w
przypadku zagrożenia.
Policjant przekonywał, że kiedy
dojdzie do przestępstwa, mimo
wszystko należy zachować spokój, zapamiętać jak najwięcej
szczegółów odnośnie sprawcy i
niezwłocznie zawiadomić policję, prosząc kogoś z przechodniów o wykonanie telefonu pod
numer 997.
Okazuje się, że od stycznia do
października 2010 roku oﬁarą
przestępstw, a szczególnie kradzieży przy użyciu przemocy, padły aż 84 kobiety, a 90 zostało pokrzywdzonych, ponieważ w kilku
przypadkach podczas jednego
napadu pokrzywdzona została
więcej niż jedna kobieta. Najbardziej niebezpieczne miesiące
to styczeń, lipiec i październik, a
najmniej bezpieczne dzielnice to
Piątkowo, Winogrady i Grunwald.
Wbrew panującym stereotypom
jedną z bezpieczniejszych dzielnic Poznania okazuje się Wilda.
Podobne spotkanie odbyło się
w Urzędzie Miasta zorganizowane dla seniorów z okazji Dnia
Babci, o czym wspomnieliśmy w
poprzednim numerze „Filantropa”.
W artykule wykorzystano
fragmenty broszury „Seniorzy –
bezpieczeństwo osobiste” wydanej przez Wydział Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Urzędu Miasta Poznania.

kademia Radości Życia w
styczniu i lutym była organizatorem kursów ceramiki
i szkliwienia. Zajęcia prowadziła Pavla Koralewska, która
przybyła do nas kilka lat temu
z Czech, by wyjść za mąż za
Polaka i zrealizować swoje życiowe pasje.
Kursy nauki lepienia z gliny
przy pomocy różnych technik
modelowania oraz ozdobnego
szkliwienia przedmiotów trwały
pięć dni. Uczestnicy lepili misy,
kubki, biżuterię ceramiczną,
przygotowywali
artystyczne
wzory biżuterii. Zajęli się również wystrojem wnętrz. Wykonywali nietuzinkowe zegary
ceramiczne, wazony, lustra mozaikowe, świeczniki, zestawy do
łazienki, płaskorzeźby. Wszystkie prace były następnie wypalane, aby można było prowadzić
naukę szkliwienia. awa

Ceramika szkliwiona.

Wyroby ceramiczne.
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– Kto nauczył panią mówić
po polsku?
– Mój brat ożenił się z Polką, a ja wyszłam za mąż za
Polaka. Musiałam – i chciałam – nauczyć się języka polskiego. Początki nie były łatwe.
Dużo słuchałam radia, oglądałam telewizję, czytałam,
rozmawiałam. Przez pół roku
uczęszczałam na kurs językowy, ale lektorka stwierdziła, że
świetnie daję sobie radę, więc
dalsza nauka jest pozbawiona
sensu. Wyszlifowaniem moich
językowych niedoskonałości
miało zająć się życie. Teraz pozostała w zasadzie praca nad
akcentem. Zawodowo pracuję
z dziećmi, więc umiejętności
językowe są bardzo ważne.
Czasami zdarzają się zabawne
sytuacje, gdy moi podopieczni
wyłapują pomyłki i żartobliwie
mnie poprawiają.

Uszczęśliwia
mnie to, co robię
Rozmowa z PAVLĄ KORALEWSKĄ, właścicielką Galerii Pomysłów
w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK.

– Dzieli pani swój czas między Poznań a Pragę. Łatwo to
pogodzić?
– Praga zawsze bardzo mi się
podobała, a teraz budzi jeszcze większy zachwyt. Może
dlatego, że coraz rzadziej tam
bywam. Wszystkie materiały potrzebne do mojej pracy
kupuję właśnie w Czechach,
więc przynajmniej dwa razy
w miesiącu jadę do ojczystego kraju. Odwiedzam rodzinę,
spotykam się z przyjaciółmi i
znajomymi. Dopiero w czasie
ferii zimowych mogłam sobie
pozwolić na dłuższy wyjazd na
narty. Pojechaliśmy z mężem
do Austrii.
– Skąd wzięły się tak ścisłe
związki z naszym krajem i
Poznaniem?
– Zdecydował przypadek.
Pojechałam z ojcem na kongres
stomatologiczny i tam spotkałam mojego przyszłego męża,
który jest stomatologiem. Żartujemy, że poznaliśmy się w
Chorwacji, zaręczyliśmy się w
Turcji, ślub wzięliśmy w Czechach, a mieszkamy w Polsce.
Mąż bardzo mnie wspiera,
bo wie, że to, co robię, mnie
uszczęśliwia. Dzięki temu
mogę się spełniać artystycznie
i oddawać swojej pasji.
– Dlaczego zainteresowała
się Pani akurat ceramiką?
– Z zawodu jestem technikiem dentystycznym. W Czechach uczęszczałam także do
szkoły artystycznej, w której
zdobyłam tytuł projektanta zabawek dla dzieci. Wymyślałam
różne zabawki, między innymi
z drewna, teraz poświęcam
temu zajęciu trochę mniej
czasu ze względu na warunki
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lokalowe. Ale szyję poduszki
do dekoracji wnętrz, wykonuje
różne przedmioty z ceramiki.
– Prowadzi pani własną
pracownię?
– Zawsze o tym marzyłam.
Otworzyłam ﬁrmę, a przy niej
małą galerię. Prowadzę prywatne warsztaty u siebie, a
oprócz tego pracuję w szkole
na Ratajach, gdzie uczę dzieci plastyki. Bardzo lubię to
zajęcie, tym bardziej, że moi
podopieczni wygrywają różne konkursy. Może dlatego, ze
uczę ich technik, których nie
ma w programach szkolnych,
a to pobudza ich wyobraźnię
i rozwija umiejętności. Prowadziłam także zajęcia w Domu
Kultury „Orle Gniazdo”. Pokochałam ceramikę, bo ma ona
w Czechach długą tradycję.
Moja rodzina miała znajomą,
która uczyła ceramiki. Wybierając szkołę średnią marzyłam,
by traﬁć pod jej skrzydła. Niestety, jej śmierć przekreśliła te
marzenia. Wybrałam technikę
dentystyczną, ale dopiero teraz
czuje się spełniona zawodowo,
bo wykonuję zawód, który daje
mi zadowolenie. Uwielbiam
chwilę, gdy otwieram piec, bo
nigdy nie wiem, co stamtąd
wyjmę. Ceramika jest nieprzewidywalna. Dlatego tak ją lubię.
– Od kiedy prowadzi pani
warsztaty w Akademii Radości Życia i na czym one polegają?
– Traﬁłam do Akademii dzięki mojej koleżance Agnieszce

Frankowskiej, która również
prowadzi tam zajęcia. Agnieszka początkowo uczęszczała na
moje zajęcia z ceramiki i podsunęła pomysł, abym swoje
zdolności zaprezentowała w
Akademii. Pomysł ten bardzo
mi się spodobał. Zadebiutowałam w styczniu tego roku, przeprowadzając pierwsze zajęcia
właśnie z ceramiki. Odbyły się
one w nowym pomieszczeniu
Akademii Radości Życia przy
ulicy Sienkiewicza. Wprawdzie
zasadniczo pracuję z dziećmi,
lecz doświadczenie z dorosłymi było bardzo owocne. Musiałam wprowadzić zupełnie
inny styl pracy, ale się opłaciło,
bowiem warsztaty przebiegły
bez problemu. Wszystkie wyroby wzięłam do domu, teraz
musiałam je wypalić w piecu
i przywieźć z powrotem do
pracowni, by zająć się szkliwieniem i ponownie wypalić.
Dopiero wówczas produkt jest
gotowy. Niestety, praca z gliną
to proces długotrwały i czasochłonny, wymagający dużej
cierpliwości. Ale dający mnóstwo satysfakcji.
– Kto jest odbiorcą pani wyrobów?
– Latem jeżdżę na jarmarki
w różne zakątki Polski, zaglądam także do Czech. Tam
prezentuję i sprzedaję swoje
wyroby. W grudniu w Poznaniu
odbywa się festiwal sztuki, w
którym również biorę udział.
Przed świętami zainteresowanych ciekawą ceramiką nie
brakuje. Zwłaszcza, że jest to
okres przedświąteczny i trwają poszukiwania prezentów.
Oprócz tego sprzedaję swoje
wyroby we własnej galerii na
Ratajach w Poznaniu. Wykonuję także wiele przedmiotów na
konkretne zamówienie. Otworzyłam sklep internetowy, ale
na razie trudno ocenić, jak będzie działać, bo pracuje on od
niedawna. Najkorzystniejsze
są jarmarki. Przewija się przez
nie sporo osób, a ja mogę zaprezentować całą gamę moich
możliwości. Klienci cenią mój
styl, może dlatego, że stanowi

on mieszankę polskich i czeskich akcentów. Właśnie to
wyróżnia moje wyroby. Doszło
nawet do ciekawej sytuacji, bowiem gdy zaczęłam pracować
w Polsce, to zamówienia napływają z Czech.
– Czego stara się pani nauczyć uczestników warsztatów?
– Praca z gliną jest bardzo
ciekawa. Ale wymaga cierpliwości i tej cierpliwości uczy.
Bardzo ważna jest także wyobraźnia i wyczucie piękna.
Staram się właśnie na to piękno wyczulać moich podopiecznych. Aby pobudzali wyobraźnię, patrzyli szerzej na świat i
dostrzegali wokół siebie to, co
umyka ciągle zabieganym ludziom.
– Czy ceramika jest trudną
sztuką?
– Przede wszystkim bardzo
czasochłonną. Trzeba mieć
zdolności manualne, wyobraźnię, dobre chęci i zapał. Jest
wskazana także dla grupy osób
niepełnosprawnych,
którzy
mają sprawne ręce i nie skarżą się na problemy ze wzrokiem. Mogą tworzyć, pracując
w glinie, bardzo atrakcyjne
przedmioty. Poza tym zajęcie
to działa uspakajająco.
– Jakie przedmioty są wykonywane podczas warsztatów
w Akademii Radości Życia?
– Ustaliliśmy, że będziemy
robić naczynia, a więc kubki, misy, talerze, talerzyki, za
pomocą różnych technik. Pokazałam też uczestnikom, jak
wykonywać ceramiczną biżuterię. A konkretnie korale, które są duże i puste w środku, by
nie były za ciężkie. Nie zabrakło przedmiotów z wyposażenia wnętrz, czyli luster, wazonów, rzeźb. Każdy więc mógł
wybrać to, co najbardziej mu
odpowiadało. Niektóre przedmioty doskonale nadawały się
na prezenty i zapewne w tym
celu będą wykorzystane.
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Dziecko
w szpitalu
G

dy byłem w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
opiekowała się mną doktor Grażyna Ircha. Miałem u niej super.
Zawsze dbała o to, abym moje
leki dostawał w porę. Podczas
trzytygodniowego tutaj pobytu,
gdy siostra podawała nam leki
zgodnie z zaleceniem, była cisza, jak makiem zasiał.
Mówię „nam”, bo oprócz mnie
siostra miała pod opieką jeszcze
trzech moich kolegów: Włodka,
Szymka i Dawida. Wprawdzie
nie leżeliśmy w jednej sali, ale to
nam nie przeszkadzało we wzajemnym wspieraniu się. Ktoś
może zada w tym miejscu pytanie: jak się wspieraliście? Odpowiedź jest jedna. Mama zawsze
wpajała mi, żebym był dobry, bo
dobrocią i grzecznością więcej
zdziałam, niż agresją.
Przyznaję, nie od razu pojąłem, o co chodzi. Zrozumiałem
jednak bardzo szybko, a było to
tak. Pewnego popołudnia, gdy
pani, która zajmowała się nami
tego dnia w świetlicy, puściła
nam bajki na wideo, ja wolałem
gapić się w ekran, niż pomóc
koledze, który dostał ataku padaczki. Gdy wieczorem mnie to
dotknęło, nie pomógł mi żaden z
kolegów. To była bolesna nauczka, ale warto jej było doświadczyć. Nigdy więcej nie zachowałem się już tak jak wtedy.
Oprócz wspomnianych trzech
przyjaciół miałem także wspaniałego druha wśród personelu.
Był nim wtedy – i pozostał do
dziś – pielęgniarz Jarek. Spędzał
ze mną nieraz całe godziny na
tłumaczeniu, co dobre, a co złe,
chociaż wiedział, czego uczyli
mnie rodzice: abym to, co zdejmę z siebie, wieszał na krześle,
a nie rzucał byle gdzie. Kiedy zaś
zbyt głośno zamykałem okno,
wciąż przypominali: nie trzaskaj,
to grozi wybiciem szyby. Kiedy
chciałem załatwić coś przemocą,
słyszałem: człowiek bez względu
na wiek jest istotą myślącą, choć
czasem inni traktują go tak, jakby był maszyną i nie czuł nic.
Tekst ten napisałem kilkanaście lat temu pod wpływem tęsknoty za rodzicami i domem.
Miałem wtedy niecałe czternaście lat.

KONCERT CHARYTATYWNY W POZNAŃSKIM JAZZ
– KLUBIE „BLUE NOTE”

Liczy się każda
kropla krwi…
W

poniedziałkowy wieczór
24 stycznia z inicjatywy
Studenckiej Rady Miasta Poznania oraz Drużyny Szpiku w
poznańskim jazz-klubie „Blue
Note” przy ulicy Święty Marcin 76 zorganizowano koncert
charytatywny pod hasłem: „Let’s help rock edition” dla 21-letniego Damiana Trzcińskiego
– mieszkańca Gniezna, który
cierpi na aplazję szpiku kostnego.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Radosław
R
JJabłoński

Koncertuje zespół „Białe Wiśnie”.

O pomoc apeluje
Michał Filimon
– przedstawiciel Studenckiej
Rady Miasta Poznania.
„Gramy dla Damiana” – to tytuł przedsięwzięcia, z którego
całkowity dochód przekazano
na leczenie młodego człowieka.
Wystąpili: kapela Białe Wiśnie,
Mystic Cirius i Hope – popularne gwiazdy muzyki rockowej.
Szczególną atrakcją był gość
specjalny, znany z zespołu Vavamuﬃn – Mr Reggaenerator.
W imprezie udział wzięli mieszkańcy Poznania, a także studenci Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Gnieźnie, gdzie
kształci się Damian. Aby umożliwić dotarcie na koncert, uczelnia
zorganizowała autokar.
– Damian dowiedział się o
chorobie we wrześniu 2010
roku – mówi Justyna Kosin ze

Studenckiej Rady Miasta Poznania. – Jest studentem trzeciego
roku informatyki, wzorowym
mężem i kochającym ojcem
rocznej Oliwii. Aplazja szpiku
kostnego bez specjalistycznej
pomocy medycznej skazuje na
przedwczesną śmierć. Obecnie
Damian przebywa na oddziale
hematologicznym w jednym z
poznańskich szpitali. Przyjaciele
i znajomi postanowili walczyć
o jego życie, zgłaszając się jako
dawcy szpiku kostnego oraz organizując zbiórki na fundusze
niezbędne do dalszego leczenia.
Planujemy także kolejne koncerty na rzecz potrzebujących.

miana oddając krew w następujących punktach krwiodawstwa:

W realizacji przedsięwzięcia
pomogli wolontariusze i ludzie
dobrego serca. Dzięki zakupowi
biletów i zbiórce pieniędzy do
puszek pojawiła się szansa na
skuteczne leczenie Damiana.
Studencka Rada Miasta Poznania to organizacja, która stale
współpracuje z Urzędem Miasta.
Dzięki temu studenci zdobywają doświadczenie i umiejętności
pracując jako wolontariusze, w
grupach projektowych czy tworząc własne projekty. Rada zrzesza osoby ze wszystkich uczelni
w Poznaniu. Są to ludzie ambitni, kreatywni, dobrze zorganizowani, obdarzeni pasją działania.

Damian Trzciński
PESEL: 89120805117
Oddział Wewnętrzny
i Hematologii
Szpital im. J. Strusia
61-833 Poznań
woj. Wielkopolskie
ul. Szkolna 8/12
Lekarz prowadzący:
dr Grzywacz
W sytuacji dużej ilości osób
można kontaktować się ze stacją krwiodawstwa, która przeprowadziłaby badania kwaliﬁkujące potencjalnych dawców we
wskazanych miejscach (szkołach, zakładach pracy, małych
miejscowościach itp.).

Każdy może też wesprzeć Da-

KAROLINA KASPRZAK

Punkt Krwiodawstwa w Poznaniu przy ulicy Marcelińskiej
44 – przyjęcia dawców szpiku
oraz chętnych do oddania krwi
w dni powszednie w godzinach
od 7 do 15 oraz w każdą sobotę
od 8 do 12.
Punkt Krwiodawstwa w
Gnieźnie przy ulicy św. Jana
9 – przyjęcia dawców: wtorek,
środa, czwartek, piątek w godzinach od 7.30 do 11.
W przypadku oddawania krwi
dla Damiana należy podać następujące dane:
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Drużyna Szpiku
w poprawczaku

21

stycznia, w piątkowe
przedpołudnie, w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu
odbyła się pierwsza w Polsce
rejestracja dawców szpiku w
takim miejscu. Organizatorem
była Drużyna Szpiku.
– Kilka miesięcy temu pomyślałam sobie, że czas, aby Drużyna Szpiku pojawiła się w nowym
„świecie” – opowiada szefowa
Drużyny Szpiku Dorota Raczkiewicz. – Tym światem miał być
Zakład Poprawczy w Poznaniu.
Razem z Januszem Jezierskim
odwiedziliśmy tę placówkę, aby
spotkać się z dyrektorem Sebastianem Decem. Okazał się człowiekiem otwartym i gotowym
na współpracę. I tak oto kilka
tygodni później zajrzeliśmy do
Poprawczaka, aby porozma-

14

stycznia
2011
w
Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy
ulicy Konopnickiej 18 w Poznaniu rozległy się strzały,
ale nikt nie padł martwy. W
tym dniu rozegrano pierwszy w historii Domu Turniej
Strzelecki, w którym udział
wzięli podopieczni i pracownicy .
Turniej zorganizowali w
ramach praktyk zawodowych studenci 2 roku pracy
socjalnej o proﬁlu doradca
socjalny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu,
na co dzień pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu i
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie.

19

wiać z podopiecznymi. To było
trudne spotkanie, ale warto było
podjąć ten trud. Wśród całej grupy równo ubranych chłopaków
znalazło się kilku chętnych, aby
włączyć się w nasze działania.
Na początek zaczęli biegać w
naszych koszulkach i wraz ze
swoimi wychowawcami Mariuszem i Andrzejem stworzyli zakładową Drużynę.
Podczas zawodów pokonywali oni swoje problemy i, co
najważniejsze, mogli wyjść poza
swój świat i pomóc innym. Po
bieganiu przyszedł czas na działania artystyczne. W ubiegłym
roku to właśnie podopieczni
Zakładu Poprawczego przygotowali piękne stroiki i ozdoby
świąteczne, które traﬁły do arcybiskupa, prezydenta i na oddział
onkologiczny. Właśnie ci chłopcy
wraz z Drużyną szpiku tuż przed
Wigilią odwiedzili chore dzieci
czekające na przeszczep.
A 21 stycznia oddali krew i zapisali się do dawców szpiku.

Strzelanina w Dziennym
Domu Pomocy Społecznej
Co wpłynęło na ich pomysł? Wspaniała, sięgająca
XIII wieku historia drużyn
powołanych przez Przemysła
na podstawie prawa magdeburskiego, w którym jeden z
artykułów nakładał na jego
mieszkańców
obowiązek
obrony grodu. To również
historia najstarszego w Polsce Poznańskiego Bractwa
Kurkowego. To chęć wprowadzenia ciekawych, niekonwencjonalnych zajęć dla
podopiecznych DDPS – mówi

Janusz Piechowiak, na co
dzień inspektor pracujący w
Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu.
Planuje się wpisanie od
tego roku na stałe tego turnieju do kalendarza imprez
adresowanych do mieszkańców DPS i DDPS. W DDPS
przy ulicy Konopnickiej panuje wspaniała, domowa
atmosfera, podopieczni i
pracownicy tworzą jedną rodzinę, a kierownik DDPS Ma-

ria Paradowska wraz z całym
zespołem dokłada wszelkich
starań, aby podopieczni czuli
się jak najlepiej. „Tu czujemy
się kochani i potrzebni” –
mówią podopieczni placówki. I to jest chyba najlepsza
rekomendacja tej placówki.
Zainteresowanych placówką
zapraszamy do Dziennego
Domu Pomocy Społecznej nr
1 na ulicę Konopnicką 18 w
Poznaniu.

TEKST I ZDJĘCIA: J_1962
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W podróż na koniu
P

olskie Stowarzyszenie Użytkowników i Przyjaciół Koni
Roboczych oraz Konnych Producentów Żywności Ekologicznej im. prof. Ewalda Sasimowskiego w Szreniawie oferuje
powożenie zaprzęgiem konnym przystosowanym dla osób
z niepełnosprawnością.
Konie robocze przeznaczone
do prac na roli i w gospodarstwie dojadą tam, gdzie nie dotrze wózek inwalidzki. Dla przewozu osób niepełnosprawnych
opracowano wzory pojazdów z
rampami umożliwiającymi łatwe
załadowanie wózka. Bez względu na to, czy niepełnosprawni
poruszają się na wózku czy też
nie, musi im zawsze towarzyszyć osoba sprawna ﬁzycznie,
gdyż bezpieczeństwo osoby z
niepełnosprawnością jest najważniejsze.
Niepełnosprawny, który chce

powozić, musi posiadać zgodę
lekarza i jeśli nie ma ukończonego 18 roku życia, także zgodę rodziców bądź opiekunów
prawnych. Pierwszeństwo mają
osoby, które z powodu dysfunkcji ﬁzycznych, intelektualnych,
braku kontroli nad pracą mięśni lub znacznej wagi ciała nie
mogą jeździć konno.
Zainteresowani powożeniem
bądź zakupem pojazdu konnego
przystosowanego do powożenia
przez osoby niepełnosprawne
mogą kontaktować się z ﬁrmą
„BASTA-AGRO-TRAK”, Drużyna,
ul. Powstańców Wielkopolskich
55, 62-053 Mosina lub z przedstawicielem
Stowarzyszenia:
www.konierobocze.pl, stasiu@
konierobocze.pl, tel. 607 642
675.

Kolędnicy
u „Pawełków”

KAROLINA KASPRZAK

Biała sobota
W

ydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Poznania, Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy,
Pielęgniarek i Farmaceutów
w ramach obchodów XIX
Światowego Dnia Chorego
zorganizowali dla mieszkańców stolicy Wielkopolski bezpłatne badania diagnostyczne i proﬁlaktyczne
oraz porady lekarzy specjalistów.

dzibie Caritas Archidiecezji
Poznańskiej przy Rynku Wildeckim zainteresowani mogli
wykonać badania poziomu
cukru we krwi, cholesterolu,
trójglicerydów, badanie wideodermatoskopowe skóry i
pomiar ciśnienia tętniczego.
Przez cztery godziny dyżur
pełnili: okulista, neurolog, pulmonolog, endokrynolog, dermatolog, dietetyk, laryngolog,
psychiatra, ortopeda, reumatolog i urolog.

W sobotę 12 lutego w sie-

KAROLINA KASPRZAK

XVII Plebiscyt
Programu „Wyzwanie”
T

elewizja Poznań już po
raz 17. ogłosiła plebiscyt,
w którym uhonorowane zostaną osoby niepełnosprawne, odnoszące sukcesy w
życiu prywatnym oraz osoby
wspierające środowiska osób
niepełnosprawnych.
Rozstrzygnięcie konkursu o tytuły
Człowieka Roku 2010 Wśród
Niepełnosprawnych
oraz
Człowieka Wielkiego Serca
2010 nastąpi w kwietniu 2011
ROKU.

Zgłoszenia kandydatów z
Wielkopolski i opis ich dokonań można przesyłać do TVP
Poznań do końca lutego br. na
adres:
TVP Poznań, ul. Seraﬁtek 8,
61-144 „Wyzwanie”, z dopiskiem „Wyzwanie”, wyzwanie@tvp.pl.
Można wskazać tylko po jednej osobie do każdego tytułu
spośród tych, którzy dotąd nie
otrzymali naszej statuetki. rs

11

stycznia Warsztat Terapii Zajęciowej „Pawełek”
w Owińskach koło Poznania
odwiedzili kolędnicy. Byli to
podopieczni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w tej miejscowości. Przedstawili jasełka
oraz przypomnieli nam historię
walki dobra ze złem w czasach
narodzenia Chrystusa.
Jak tradycja nakazuje, śpiewaliśmy wspólnie kolędy i składaliśmy sobie życzenia noworoczne.

Nasi goście mieli piękne, własnoręcznie przygotowane stroje.
Byli wśród nich: anioł, diabeł,
śmierć, król Herod, turoń. Po
występach zaprosiliśmy kolędników na słodki poczęstunek,
który przygotowała praco wnia
gospodarstwa domowego. Aby
na dłużej zachować w pamięci
to spotkanie, zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcia.

ADAM WOJCIECHOWSKI
UCZESTNIK WTZ „PAWEŁEK”
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nia nie lubi się poddawać.
Pomimo niepełnosprawności jest wesoła i pogodna.
Teraz, gdy straciła pracę, częściej się martwi, ale wierzy że
w końcu wszystko się ułoży,
bo Ania jest optymistką. Jedyne czego potrzeba jej teraz
do szczęścia, to zajęcia, które
mogłaby wykonywać w domu.
Ania porusza się na wózku, nie
ma samochodu, więc możliwości zatrudnienia w jej przypadku są ograniczone. Ale może
ktoś życzliwy wyciągnie do niej
rękę.
Anna Grzybowska urodziła
się z niedowładem kończyn dolnych. Skończyła szkołę i została
krawcową, ale nigdy nie pracowała w zawodzie. Utrzymywała
się z renty socjalnej. Przed dwoma laty podjęła pracę w ﬁrmie,
która nieźle prosperowała. Aż
do stycznia tego roku, kiedy to
Anna otrzymała wypowiedzenie.
Choć właściciel obiecał, że gdy
sytuacja się poprawi, to przyjmie
ją z powrotem. Ale ona już na to
nie liczy.
– Pracowałam chałupniczo
w domu na pół etatu, wycinając różnego rodzaju etykietki –
mówi Anna Grzybowska. – Zatrudniała mnie ﬁrma, w której
system pracy polegał na tym, że
przywożono do mojego domu
pracę do wykonania, a po realizacji odbierano gotowe wyroby.
Nie zarabiałam wiele, ale wystarczało na skromne, bieżące życie.
Umowę miałam do października
tego roku, ale w styczniu szef
poinformował mnie, że nie może
mnie dłużej zatrudniać, bo ﬁrma
ma problemy. Przeżyłam szok,
pierwsza myśl, jaka przyszła mi
do głowy, to z czego będę się
teraz utrzymywać. Opłata za
mieszkanie wynosi 560 złotych,
czyli więcej niż moja renta. A tej
renty mam 525 złotych. Do tego
dochodziło 154 złote zasiłku pielęgnacyjnego i zarobek z pracy
chałupniczej w wysokości 450
złotych. Skąd teraz wezmę pieniądze na jedzenie i na wszystkie rachunki? W głowie kłębiły
się tysiące myśli, czułam się
bezradna.
W mieszkaniu Anny Grzybowskiej jest przytulnie i miło.
Znajduje się ono na parterze,
składa się z kuchni, łazienki i
pokoju, ale Annie w zupełności
to wystarcza. Prawie wszystkie
sprzęty dostała od przyjaciół i
znajomych. Tylko radio z wieżą wzięła z domu rodziców, za
własne oszczędności kupiła
tapczan. Od razu widać, że właścicielka lubi porządek. Nigdzie
nie ma niepotrzebnych rzeczy,
wszystko jest na swoim miejscu.
– Bardzo lubię to mieszkanie
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Ania
potrzebuje pracy

– mówi Anna Grzybowska. –
Mieszkam tutaj od półtora roku.
Wcześniej byłam z rodzicami,
gdzie warunki lokalowe nie
były najlepsze. Korzystaliśmy
z pieców kaﬂowych, toalety na
półpiętrze, musieliśmy pokonać
dwa piętra, by wyjść z domu.
Utrata pracy załamała Anną
Grzybowską. Mimo to postanowiła się ratować. Wystąpiła o
dodatek mieszkaniowy, wszelkie
możliwe zasiłki. Choć już usłyszała, że renta jest za wysoka,
by dostać dopłatę do lokalu. Na
razie przetrwa luty, ale w marcu
wystarczy tylko na niektóre rachunki, zaś o zakupie lekarstw
i jedzenia będzie można pomarzyć.
– Czuję lęk i bezradność – dodaje Anna Grzybowska. – Staram się nie myśleć o przyszłości.
Czasami snuję się po mieszkaniu, próbuję czytać, oglądać telewizję, sprzątać. Na rodzinę za
bardzo liczyć nie mogę. Mama
cierpi na przewlekłą chorobę,
dokucza jej nadciśnienie i cukrzyca. A leki z dnia na dzień
drożeją. Muszę więc radzić sobie
sama i liczyć na pomoc dobrych
i życzliwych ludzi.

Dla Anny Grzybowskiej w tej
chwili najważniejsza jest praca.
Najlepiej manualna, którą mogłaby wykonywać w domu. Takie zajęcie wycisza ją i uspokaja.
Jest bardzo dokładna, systematyczna, solidna i zawsze wszystko, co robi, stara się wykonywać
najlepiej, jak umie. Nie wyklucza
także zajęcia przy komputerze.
Może wpisywać faktury, różnego
rodzaju dokumenty, prowadzić
statystyki. Szybko się uczy, a brak
środków utrzymania dodatkowo
ją mobilizuje.
– Nie siedzę z założonymi
rękoma – mówi Anna Grzybowska. – Dowiedziałam się, że Kawalerowie Maltańscy organizują kurs komputerowy i od razu
postanowiłam się zapisać. Tym
bardziej, że nie trzeba za niego
płacić. Liczę, że zdobędę umiejętności, które zwiększą moje
szanse na rynku pracy. Największym ograniczeniem jest wózek
inwalidzki, którym nie wszędzie
da się podróżować. Sama nie
dam rady się sprawnie przemieszczać, a na pomoc w tym
względzie nie mogę liczyć.
Anna Grzybowska przywykła i polubiła swoją samotność.

Dobrze czuje się sama ze sobą.
Ceni ciszę, spokój, dlatego cieszy się, że jej komunalne mieszkanie zlokalizowane jest w rejonie Świerczewa. Tutaj nie ma
autobusów pod oknami i hałaśliwych tramwajów. Ale z drugiej
strony trudno jest się wydostać
do miasta. Jednak, gdy jest taka
potrzeba, to zawsze znajdzie się
ktoś chętny i podwiezie. Tak było
z wyjazdem na zabawę, na którą Anna Grzybowska miała wielka ochotę. Podwieźli znajomi.
Podobnie jest z zakupami. Raz
w tygodniu robi je dla niej koleżanka, a na bieżąco potrzebne
artykuły przynoszą z pobliskich
sklepów sąsiedzi.
– To, że lubię samotność, nie
oznacza, że unikam ludzi – zastrzega Anna Grzybowska. –
Przychodzą do mnie koleżanki
i znajomi na kawę. Zwyczajnie,
po babsku plotkujemy, rozmawiamy o modzie, książkach,
codziennych problemach. Te
spotkania są dla mnie bardzo
ważne, bo podnoszą mnie na
duchu. Każde dobre słowo jest
bardzo budujące.
O sobie Anna Grzybowska
mówi, że jest nocnym „markiem”.
To właśnie w nocy najbardziej
potraﬁ się skupić. Praca pali się
jej w rękach. W takim cyklu najlepiej funkcjonuje jej organizm.
Najwięcej znajomych ma z Wielkopolskiego Związku Inwalidów
Ruchu. Zbliżają ich wspólne wyjazdy między innymi do ośrodka
„Wielspin” w Wągrowcu. Dużym
powodzeniem cieszą się także
rajdy samochodowe, wycieczki,
turnusy rehabilitacyjne.
Choć początek roku nie był
dla Anny Grzybowskiej szczęśliwy, to jest optymistką i głęboko
wierzy, że praca się znajdzie.
Osoby prywatne, instytucje, ﬁrmy, przedsiębiorstwa, wszyscy,
którzy są wrażliwi na ludzkie
nieszczęście i chcieliby pomóc
Ani, mogą to zrobić, wpłacając
dowolną kwotę pieniędzy na
konto Fundacji Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Filantrop”,
BZ WBK S.A., VI O/Poznań 281090-1362-0000-0001-06658259 z dopiskiem „Dla Ani Grzybowskiej”.

AURELIA PAWLAK
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„Seniorzy”
– nowe
czasopismo

C

zasopismo „Seniorzy” powstało z inicjatywy młodych
ludzi. Od samego początku budziło to wiele wątpliwości, bo
czy młode osoby są w stanie
zrozumieć, co podoba się starszym? Jak mogą dla nich pisać,
skoro nie wiedzą, jak zmienia
się i kształtuje człowiek przez
całe życie?
I mimo że tak bardzo różnią
się doświadczenia 60- i 30-latków, redaktorki pisma z wielkim przekonaniem mówią, że
wiedzą, jak robić dobrą gazetę,
która podbije serca osób w dojrzałym wieku.
Miesięcznik „Seniorzy” odpowiada na potrzeby czytelnicze
osób, które chcą pielęgnować
swoją młodość, a duchem zostawiają w tyle niejedną młodą
osobę. Czasopismo zainteresuje osoby, które na emeryturze
mają ochotę rozwijać swoje
zainteresowania i szukają ciekawych sposobów spędzania
czasu wolnego. Znajdą w nim
informacje na temat możliwości rozrywki i aktywności swojej
grupy wiekowej. To forum ludzi
w wieku emerytalnym, którzy
chcą dzielić się swoimi doświadczeniami i inspirować innych.
„Seniorzy” chcą mówić głosem
przede wszystkim tych, którzy z
wyobraźnią i optymizmem podchodzą do własnej starości.
Na początku marca ukazał
się pierwszy numer czasopisma.
Można w nim przeczytać między innymi o Targach Aktywni
50+, siłowniach dla seniorów,
twórczości, związkach po 50-tce
czy sposobach radzenia sobie w
sytuacji straty bliskiej osoby. O
podnoszeniu jakości życia na
emeryturze opowie gość specjalny Leszek Balcerowicz. W
pierwszym numerze nie zabrakło informacji kulturalnych na
temat bieżących wydarzeń w
Poznaniu, a także ciekawostek
z życia i działalności seniorów
w Polsce i na świecie. Wywiady
z ciekawymi ludźmi, możliwości
spędzania wolnego czasu, literatura tworzona przez seniorów i
dla seniorów – to tylko niektóre z
propozycji. Czasopismo można
bezpłatnie otrzymać w Klubach
Seniora, na Uniwersytetach
Trzeciego Wieku, w Dziennych
Domach Pomocy, kilku kawiarniach w Poznaniu i innych miejscach przyjaznych seniorom.

ALEKSANDRA BORAWSKA
KAMILA MARIA
DZIEMIAŃCZUK
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VII KONCERT CHARYTATYWNY

Czarodziejska
A

licja, która pobiegła za białym królikiem w czerwonym kapeluszu, znalazła się
raptem w fantastycznej krainie,
w której śpiewają kwiaty zaczarowanego ogrodu, baśniowy
i niesamowity kot mówi ludzkim głosem, trwają wspaniałe
i pełne magii popisy muzyczne,
wokalne, taneczne. Po prostu –
„Alicja w Krainie Czarów”.

Był to VII Koncert Charytatywny – i taki właśnie tytuł nosił –
zorganizowany 20 lutego w Auli
Nova Akademii Muzycznej przez
Społeczną Szkołę Podstawową
nr 1 i Społeczne Gimnazjum nr
1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej
w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Organizatorom pogratulować trzeba
oryginalnego pomysłu tej musicalowej inscenizacji jakże popularnej książki Lewisa Carrolla, a
wykonawcom – uroczego, scenicznego wykonania.
Musical „Alicja w Krainie Czarów” przez przeszło trzy godziny
skupiał uwagę widowni szczelnie
wypełniającej aulę, która gorącymi brawami nagradzała aktorów.
Byli nimi zarówno uczniowie jak
i nauczyciele oraz rodzice. Można było podziwiać rozśpiewany
zaczarowany ogród pod dyrekcją
Grażyny Przepierskiej, zespół nauczycieli „Marynaty”, dwie armie:
Królowej Kier i Białej Królowej,
Balet z Krainy Czarów, niezwykłą, pantomimiczną zabawę w
oklaski z widownią w wykonaniu dyrygentki – mima i wiele
innych cudów w czarodziejskiej
krainie Alicji.

Czarujący motyl w zaczarowanej krainie.

Gdzie ten królik tak pędzi?
To właśnie jej postać, krążąca nieustannie wśród aktorów
widowiska, współtworzyła jego
jednorodny, musicalowy charakter. Nie była to zatem – jak
w latach poprzednich – rewia
indywidualnych
prezentacji,
lecz wspólnie budowana przez
wszystkich wykonawców sce-

Herbatka Kapelusznika i Alicji.

niczna całość. Jednak uczniowskie i nauczycielskie talenty
uwidoczniły się może w nawet
w większym stopniu – dzięki
interesującemu zamysłowi artystycznemu całego widowiska.
Nauczyciele i uczniowie Społecznej Szkoły przygotowywali
tegoroczny koncert charytatywny
przez wiele miesięcy z tym większym zapałem i determinacją, że
jego celem, zgodnie z tradycją,
była pomoc osobom najbardziej
potrzebującym. W przerwie
koncertu odbyła się prowadzona przez uczennice aukcja,
budząca nie mniej emocji niż
estradowe występy. Najwyższą
cenę, wyższą nawet niż koszulka z autografami piłkarzy Bayern
Monachium, piłka z podpisami
Lecha czy płyta Ewy Błaszczyk,
osiągnęło drzewko bonsai.
Dochód z aukcji i prowadzonej
na wiele dni przed koncertem
sprzedaży biletów, ciast, bransoletek Alicji, książek „Nauczyciele od kuchni” i loterii fantowej
wyniósł łącznie 36.730 złotych.
Pieniądze te przeznaczono na
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SPOŁECZNEJ SZKOŁY IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

kraina Alicji
rzecz Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
na wsparcie leczenia Grzegorza
Komarowskiego, ojca jednej z
uczennic Społecznej Szkoły, na
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rehabilitację Jasia Machowskiego, cierpiącego na dziecięce
porażenie mózgowe oraz dla
wielodzietnej rodziny państwa
Łuczaków z Jarosławca koło Poznania.
W rankingu na najlepszą
imprezę charytatywną – gdyby
taki istniał, koncertowi „Alicja
w Krainie Czarów” przyznalibyśmy czołowe miejsce, głównie z uwagi na jego ogromne
znaczenie wychowawcze i
społeczne, zwłaszcza zaangażowanie tak wielkiej liczby
młodzieży w realizację jego
szczytnego celu. mb

Hamish oświadcza się Alicji (nie jest zachwycona…)

Kot z Cheshire.

Popisy baletu kwiatów.

Na zdjęciu od lewej: prof. Jacek Wachowiak – ordynator dziecięcego oddziału Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii
z żoną, Maryna Jasińska – jeden z reżyserów przedstawienia,
dyrektor Iwona Gertig i Halina Łuczak z córeczką Moniką.

Młodzież w tańcu latynoamerykańskim – jeden z prezentów nieurodzinowych Alicji.

FOT. (10X) MARCIN BAJEROWICZ

Dyrygentka – mim
z Krainy Czarów.

Tweedle Dee i Tweedle Dum w swoim dziwnym tańcu.
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Ferie w świetlicy

28

stycznia. Jest zimno,
szaro, pada śnieg, ślisko. Aura nie nastraja do wyjścia z domu. Ale na ten dzień
czekamy od dawna. Wielkopolski Związek Inwalidów
Narządu Ruchu po raz kolejny
organizuje Zabawę Karnawałową.
Zbliża się godzina dwudziesta. W holu klubu Angelo
w Poznaniu robi się tłoczno.
Jest wiele znanych mi twarzy.
Piękne fryzury, makijaże i kre-

U

czniowie
uczęszczający
do Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Kamionkach w okresie ferii zimowych
swój wolny czas spędzili na zorganizownych w niej zajęciach.
Spotkania trwały codziennie w
godzinach od 11 do 17.
Podczas wycieczek do dzieci
z Kamionek dołączali uczestnicy świetlic opiekuńczo–wychowawczych w Szczytnikach i
Szczodrzykowie. Były wyprawy
do kina, na plac zabaw „Aktiv”
przy ulicy Gąsiorowskich w Poznaniu, do Muzeum Archeologicznego.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach świetlicowych, zwłaszcza plastycznych. Wykonywały
domki dla lalek, maski balowe,
dekoracje sali. Brały udział w
turniejach ping-pongowych. Na
zakończenie ferii w piątek, 11 lutego młodsze dzieci tańczyły na

balu przebierańców, a starsze na
dyskotece – imprezach w dużej
sali Ochotniczej Straży Pożarnej.
Młodymi ludźmi opiekowała
się prowadząca świetlicę Romana Lange i pracująca tu od
października ubiegłego roku
Barbara Wlazła – absolwentka
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
Zapotrzebowanie na działalność świetlicy jest coraz większe. Dzieci mają do dyspozycji
dwa stoły ping-pongowe, biorą
udział w zajęciach ruchowych,
mają zapewnioną pomoc w
nauce i odrabianiu zadań domowych. Korzystają z zajęć
sportowych na boisku „Orlik”
w Kamionkach. Ze świetlicy
korzystają też gimnazjaliści i
młodzież starsza.

ROBERT WRZESIŃSKI

Dzień babci i dziadka
w katedrze
21
stycznia w katedrze poznańskiej zgromadziły
się całe rodziny: babcie, dziadkowie, wnuki, a także osoby
niepełnosprawne. Z okazji Dnia
Babci i Dziadka w tym dniu została odprawiona msza święta
oraz wspólne kolędowanie z
Eleni.

– Babcie i dziadkowie są skarbem, którego nie możemy pozbawić młodych pokoleń – mówił biskup Grzegorz Balcerek
podczas Mszy świętej w intencji
babci i dziadków, odprawionej z
okazji ich święta. Biskup odniósł
się także do beatyﬁkacji Jana
Pawła II jak i Eleni, która swoja
postacią pokazuje, że pomoc innym jest ważna. Po mszy świętej
Eleni specjalnie z tej okazji dała

swój koncert kolęd i pastorałek.
Zaśpiewała m.in. „ Cichą noc”,
„Przybieżeli do Betlejem” i „Maleńką miłość”. W koncercie udział
wziął metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki.

ROBERT STĘPIŃSKI

acje pań. Wytworni, ogoleni,
pachnący panowie. Jest nawet
mój ulubiony szatniarz, obchodzący się z nami jak ze szczególnymi gośćmi. Sala balowa
klubu Angelo – jak zwykle
świetnie przygotowana: dekoracje, płonące świece, ładnie
nakryte stoły, pyszne potrawy
podawane przez przesympatyczny personel.
Zabawę rozpoczyna prezes
Związku Mirosława Rynowiecka – kilkoma ciepłymi słowami
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Karnawał w Angelo

i życzeniami udanej zabawy.
Dla większości po prostu Mirka. Jest jedną z nas.
Pierwsze takty muzyki, pod
batutą pana Zenka. Do tańca
nikogo nie trzeba zachęcać.
Różnica polega tylko na sposobie poruszania. Są osoby o
kulach, protezach, balkonikach na wózkach inwalidzkich, niedowidzące i niedosłyszące. Na parkiecie wiele
moich ulubionych par: starszy
pan, którego uwielbiam oglądać w tańcu. Są państwo Konieczni. Oni naprawdę wiedzą, do czego są nogi.
Jest Ania Grzybowska wirująca na wózku w takt muzyki ze wspaniałym partnerem,
sprawiają wrażenie, jakby
tańczyli ze sobą całe życie.

Jest też Karol Nowak, pierwszy
raz na naszej zabawie. Jest po
wypadku, bawi się świetnie. Na
twarzach uczestników maluje
się radość, wzajemna życzliwość, czasami ktoś w wirze
tańca najedzie wózkiem na
czyjeś stopy, stuknie o kule lub
poobija inny wózek. Nikt na
to nie zwraca uwagi. Liczy się
tylko dobra zabawa, wzajemne bycie z sobą. Patrząc z boku
widzę upływ czasu, zmieniające się twarze wskutek upływu
lat, przybywające kilogramy.
Tutaj to nie ma znaczenia.
Wszyscy jesteśmy piękni, bo
piękno jest w nas.
Jedno mnie tylko zastanawia: kochani, skąd wy bierzecie te siły?

GRAŻYNA KIERSTAN-WEISS
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B

yły to już czwarte Śródeckie
Spotkanie Artystyczne Viva
ARS. Odbyły się 25 stycznia w
auli Zespołu Szkół Specjalnych
nr 105 w Poznaniu pod hasłem:
„Kapelusze mają dusze...”.
Udział w koncercie wzięli artyści z trzech śródeckich szkół,
organizatorów Viva Ars: Zespołu Szkół Specjalnych nr 105
w Poznaniu, Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 w Poznaniu oraz
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CZWARTE ŚRÓDECKIE SPOTKANIE ARTYSTYCZNE VIVA ARS

Koncert
z kapeluszami
POSM pod dyrekcją Hanny Pietraszko. Był to swoisty przerywnik pomiędzy kolejnymi występami młodych talentów. ZSS
nr 105 i Teatr Nie-Wielki przedstawił opowieść na motywach
japońskiej legendy „Zakochany
Flecista”.
Przedstawienie
pantomimiczne „Cyrk” wykonała grupa
kabaretowa z OS-W. Uczniowie
w strojach klownów rozbawili
widzów. Sala entuzjastycznie reagowała na ich występy. Etiudę
magicznego teatru cieni „Co to za
postać?” wykonał Teatr Nie Wielki. Na podstawie cieni, ruchów i
nakrycia głowy uczniowie zgadywali, jaka postać kryje się za
oświetlonym płótnem. Tańczyły
też dziewczyny z zespołu „Rytm”
przy ZSS, a utwory Ludwika van
Beethovena „Taniec niemiecki” i
Petera Heinricha „Happy Birthday” wykonał Zespół smyczkowy
POSM pod kierunkiem Bogumiły
Szeligowskiej-Wojteckiej.

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących.
Mówi Magdalena Dziobak koordynator imprezy i nauczycielka muzyki Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 (koordynatorami
były także Bogumiła Szeligowska-Wojtecka z POSM i Justyna
Gronek z OS-W):

Na zakończenie Viva Ars
uczniowie trzech szkół organizujących spotkanie wspólnie
zaśpiewali piosenkę „Parasolki”
z repertuaru Marii Koterbskiej.

– Hasło przewodnie koncertu
powstało spontanicznie. Chcieliśmy udowodnić, że kapelusze nie są rzeczami martwymi.
Wielu młodych widzów, jak i ich
opiekunowie. mieli na głowach
fantazyjne kapelusze.

Dzięki takim przedsięwzięciom artystycznym uczniowie
stają się wrażliwsi na sztukę i
mają możliwość obcowania z jej
magicznym światem.

Piosenkę przewodnią „Kapelusze mają dusze” z repertuaru
Majki Jeżowskiej, wykonał Chór

R

ozpoczęła się kolejna edycja najbardziej znanego
Festiwalu dla osób niepełnosprawnych – Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka
Grechuty, który co roku organizuje Fundacja Anny Dymnej
„Mimo wszystko”.

Zapraszamy
do Zaczarowanej…

Festiwal powstał z myślą o
utalentowanych osobach niepełnosprawnych z całej Polski.
Aby wziąć w nim udział, należy
do dnia 28 marca wysłać swoje
zgłoszenie na adres Fundacji.
Do zgłoszenia należy dołączyć
kasetę HVS lub płyte DVD z
nagraną przez siebie dowolną
piosenką. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych – dziecięcej

(poniżej 16 roku życia), oraz
kategorii młodzieży i dorosłych, gdzie nie ma górnej granicy wieku. Jeśli jury zadecyduje w kwietniu, że masz talent
i umiesz śpiewać, to w maju
wystąpisz w półﬁnale przed
publicznością w warszawskich
Łazienkach Królewskich. Tam
twoje umiejętności oceniać
będą gwiazdy i zadecydują,

kto przejdzie do wielkiego ﬁnału, który odbędzie się już w
czerwcu na rynku w Krakowie.
Tam zaśpiewasz z gwiazdą
polskiej piosenki. Trzymamy
kciuki i zapraszamy do wzięcia
udziału w festiwalu
Adres:
Festiwal Zaczarowanej
Piosenki im. Marka Grechuty

Telewizja Polska S.A.
ul. J.P. Woronicza 17 blok D
00-999 Warszawa
tel. (0-22) 547 87 91
e-mail:
biuro.festiwalowe@zaczarowana.pl
www.zaczarowana.pl
www.mimowszystko.org

ROBERT STĘPIŃSKI
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Karnawałowe
szaleństwa

P

olskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu zorganizowało 17 lutego zabawę karnawałową.
Na balu spotkali się uczestnicy
WTZ „Pomost, WTZ „Przyjaciele”, Środowiskowego Domu Samopomocy „Pogodni” i Zastępczego Domu Rodzinnego „Nasz
Dom”. Blisko 100 osób bawiło się
w ten mroźny, czwartkowy wieczór w kolorowo przystrojonej
sali H. Cegielskiego przy ulicy 28
Czerwca 1956 r.
Niezapomniane przeboje z
lat 80 podgrzewały atmosferę
zabawy, nogi same rwały się do
tańca. Nikt więc nie szczędził sił
i wszyscy bawili się doskonale.
Nie zabrakło również gorąco
oklaskiwanych, spontanicznych
występów samych uczestników
zabawy.
Nadwątlone siły można było
zregenerować pysznymi słodkościami, sałatkami, pieczonym
kurczakiem oraz napojami i dalej bawić się do upadłego.
Żal było kończyć zabawę,
kończy się też karnawał i na tak
wspaniały bal przyjdzie uczestnikom poczekać pewnie aż cały
rok.
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„Zawsze Razem”
z wizytą w telewizji
J

ak powstaje program telewizyjny, co to jest prompter i jak
zniknąć w greenboxie?
O tym wszystkim członkowie
Stowarzyszenia ZAWSZE RAZEM dowiedzieli się podczas wizyty w siedzibie Telewizji WTK.
Telewizja WTK nadaje od 1996
roku, a od roku ma charakter lokalnej telewizji informacyjnej.
Stacja emituje program przez
całą dobę. W ofercie są programy publicystyczne, kulturalne,
sportowe, lifestylowe, a sztandarowym programem jest serwis
informacyjny „Puls Dnia”. Jest
Osoba, która bierze udział w
nagraniu z użyciem greenboxa,
nie może mieć ubrań w podobnym kolorze, co tło, ponieważ
zostaną one zastąpione przez
alternatywny obraz. Nie może
też trzymać przedmiotów w
takim kolorze. Można to wykorzystać do zrobienia efektu niewidzialnej postaci, na przykład
noszącej czapkę niewidkę.

PAWEŁ GROCHOWSKI

obecnie największą, komercyjną
stacją w Wielkopolsce, a swoją
siedzibę ma w kompleksie kinowym Kinepolis.
Jej tajniki poznawaliśmy w
styczniową sobotę. Naszym
przewodnikiem był Remigiusz
Koziński. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od garderoby, gdzie
dziennikarze i goście mogą się
przebrać, a przed wielkimi lustrami zadbać o makijaż. My też
pudrujemy noski, co by się na
wizji zbytnio nie świeciły. Przechodzimy do małej poczekalni,
gdzie za szklaną taﬂą widać już
duże studio.
Wchodzimy do środka, widzimy scenograﬁę znaną nam
z telewizyjnego ekranu. Dzisiaj
zamiast gwiazd WTK to my
zasiadamy za pulpitem i próbujemy poprowadzić program.
Dookoła mnóstwo sprzętu,
kamery, monitory, mikrofony,
a nad nami rozświetlone reﬂektory. Cisza na planie, a my z
wypiekami na twarzy wpatru-

jemy się w prompter, by przeczytać wiadomości.
Jest to urządzenie służące do
wyświetlania wcześniej zapisanego tekstu, który jest czytany
przez osobę stojącą przed kamerą. Dzięki prompterowi powstaje złudzenie naturalnego
mówienia z pamięci. No i poszło,
wiadomości przeczytane, pora
na kolejne atrakcje.
Wchodzimy do pomieszczenia zwanego greenboxem. Greenbox to technika obróbki obrazu polegająca na zamianie tła o
w miarę jednolitym kolorze (zielonym, stąd nazwa) na dowolny
obraz. Szeroko stosowana w
telewizji, najczęściej podczas
prezentacji prognozy pogody i
w programach informacyjnych
oraz w ﬁlmie, do umieszczania
aktorów w komputerowo generowanym środowisku. Kolory
tła to zazwyczaj niebieski lub
zielony, ponieważ te są uważane
za najmniej podobne do koloru
skóry.

Tutaj przekonujemy się, jak
trudno pokazać coś, czego tak
naprawdę nie ma. Stojąc na
zielonym tle bezradnie machamy łapkami, próbując znaleźć
określony punkt. Wpatrujemy
się w rozstawione po bokach
monitory, na których widać
nas na wygenerowanym już
tle, zapominając kompletnie o
stojącym przed nami prompterze, z którego mamy odczytać
wiadomości.
Nasz przewodnik miał niezły
ubaw, patrząc na nasze nieudolne poczynania, ale my też
świetnie się bawiliśmy.
Zaglądamy jeszcze do studia,
gdzie nagrywane są programy z udziałem większej liczby
gości. Traﬁamy też do małego
pomieszczenia, w którym lektor nagrywa tekst do materiału
ﬁlmowego. Ściany wyłożone są
dźwiękoszczelną pianką dzięki
czemu głos lektora jest bardzo
wyraźny, bez żadnych odbić i
dźwięków z zewnątrz.
W Telewizji WTK wiele jest
tajemnic i teraz już profesjonalnym okiem będziemy oglądać telewizyjne programy.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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Wiosna, wiosna...
Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

Z

ima w tym roku dała się
nam we znaki. Syberyjskie
mrozy i śnieg były już w listopadzie. Na szczęście wszystko
minęło jak zły sen.
Wszyscy tęsknimy za wiosną. Za ciepłymi podmuchami
wiatru, słońcem, które świeci
coraz wyżej, pierwszymi wiosennymi kwiatami, tym jedynym zapachem, który jest tylko
tu i teraz, i za tą specyﬁczną
atmosferą, tak charakterystyczną dla pierwszych wiosennych
dni.
Pierwszy dzień wiosny, przynajmniej kalendarzowej, jest tuż
tuż. Zaczynamy robić remanenty
w szafach i szukać wiosennych
ciuszków, myśleć o wiosennych
porządkach.
Nie znam nikogo, a niepełnosprawnych szczególnie, kto nie
lubiłby tej pory roku. Wiosna
jest przecież dobra na wszystko.
Nagle świat wokół nas pięknieje. Wszystko staje się łatwiejsze.
Ludzie są bardziej przyjaźni, a
może my pozbyliśmy się złej
aury. Sąsiad z naprzeciwka tak
się uśmiecha, dzieciaki na po-

K

ilka lat temu na łamach
naszego
miesięcznika
prowadziłam cykl „Jak pokonać te schody?”. Problem ten,
choć ciągle istnieje, z roku
na rok jest coraz mniejszy.
Z wielką radością patrzę, jak
znikają kolejne bariery, a niepełnosprawni postrzegani są
normalniej.
Ostatnio dwie instytucje,
o których zresztą pisałam w
moim cyklu, szczególnie i to
bardzo pozytywnie, wpadły mi
w oko.
Pierwszy to Teatr Polski, do
którego niepełnosprawny, poruszający się na wózku inwalidzkim, miał bardzo utrudniony dostęp. Podjazd do wózków
nie pasował do żadnego rozstawienia kół. Nareszcie zlikwidowano to architektoniczne cudo i zainstalowano przy
bocznym wejściu nowoczesną
windę. Wystarczy tylko zawiadomić przyciskiem – dobrze
oznakowanym, przy schodach
wejściowych (na zdjęciu) – o
swoim przyjściu i pracownicy

dwórku są jakby mniej złośliwe.
Wyjdźmy z domów, spójrzmy
na otaczający nas świat i ludzi
jak na przyjaciół. To my decydujemy o tym jak postrzegają i
traktują nas inni.
Niepełnosprawni to przecież
tacy sam ludzie jak ci nazywani zdrowymi. Mamy takie same
potrzeby i marzenia. Tak samo
chcemy się uczyć pracować,
bawić się, kochać, marzyć i
odpoczywać. Nie chcemy przechodzić gdzieś obok życia.
Poddajmy się tej magicznej
wiosennej aurze. Im szybciej
złapiemy ten nowy, świeży oddech, tym lepiej. Nie tylko odżywimy płuca, ale przede wszystkim umysł i serce. Ono niech
żywiej bije nie tylko na widok
przystojnego bruneta, czy długonogiej blondynki, ale i na to,
co obok nas, blisko, na wyciągnięcie ręki.
Żadne inne kwiaty nie mają
tak delikatnych, aksamitnych
płatków, jak te pierwsze, wiosenne… Zieleń trawników i drzew
jest najpiękniejsza, a kwitnące
forsycje to prawdziwa magia. Na
wiosnę wszystko jest cudem i
fascynacją.
Cudownej, niepowtarzalnej
wiosny, samych ciepłych dni i jak
najwięcej przyjaciół oraz prawdziwie wiosennego uśmiechu
życzę wszystkim Czytelnikom
„Filantropa”.

Wiosenny
makijaż

T

rendy w makijażu na wiosnę i lato 2011 to przede
wszystkim kolor! Widać go w
mocnych ustach i energetycznych cieniach na powiekach.
Cera jest świeża, młodzieńcza,
promienieje blaskiem, ale pozostaje naturalna.
Makijaż na nadchodzący sezon to przede wszystkim delikatność, zwiewność i dziewczęca
naturalność, a także potęga koloru i ponadczasowa elegancja.
Subtelne szarości i ﬁolety połączone z różem wyczarują delikatny, bardzo subtelny, a jednak,
jak przystało na nowy sezon,
świeży makijaż. Aby wyglądać
jak modelka, wystarczą szaro-

beżowe lub lawendowe cienie do
powiek i lekko różowa pomadka
wpadająca w koral.
Wiosna 2011 to także kontynuacja mody na szary lakier do
paznokci.
W tegorocznym, wiosennym
makijażu zapominamy o chłodzie i zimowej aurze! Prostota,
szyk, rozświetlenie, nieuchwytne odcienie i delikatność – to tegoroczny wiosenny makijaż.
Pasuje on do każdego typu
urody. Jeśli jeszcze dodamy do
niego świeży. wiosenny uśmiech,
to sukces murowany. Świat wyda
się piękniejszy, a ludzie lepsi.

EWELINA WĘGLEWSKA

Coraz mniej barier
teatru zajmą się nami dalej.
Brawo! Sama sprawdziłam i
mogę polecić.
Druga instytucja to Bank Zachodni WBK. Jednym z elementów odpowiedzialności i dbałości banku o klienta jest dążenie
do zapewnienia pełnej dostępności usług bankowych. Poprzez
program „Obsługa bez barier”
bank chce zapewnić spójne i pozytywne doświadczenia klientom z niepełnosprawnością niezależnie od miejsca obsługi – w
placówce, przez telefon, Internet
czy bankomat.
Dla klientów z niepełnosprawnością
przygotowano
szereg udogodnień, które ułatwiają codzienne korzystanie
z usług bankowych. W banku
osoby niepełnosprawne mogą
korzystać z przyjaznych oddziałów pozbawionych barier

architektonicznych, w których
każdy klient poczuje się komfortowo, nowoczesnych bankomatów
przystosowanych
do potrzeb osób niewidzących
oraz słabo widzących i nowych
usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Internet, które
uzyskały certyﬁkat potwierdzający dostępność dla klientów z
dysfunkcja narządu wzroku.
Działania
podejmowane

przez Bank Zachodni WBK w
ramach programu „Obsługa
bez barier”, są doceniane przez
różne organizacje wspierające
osoby z niepełnosprawnością
oraz władze samorządowe na
terenie całej Polski. Dodatkowo w 2010 bank BZ WBK został uhonorowany Medalem
„Przyjaciel Integracji” za wrażliwość na niepełnosprawność,
traktowanie osób z niepełnosprawnością jako pełnoprawnych obywateli i budowanie
społecznej integracji.
Miło pisać, jak znikają kolejne bariery, patrzeć jak niepełnosprawnym choć trochę
łatwiej się żyje, tylko wciąż
prześladuje mnie pytanie: „Dlaczego to, co powinno być normą, dla wielu nadal jest czymś
niezwykłym i wyjątkowym?”

EWELINA WĘGLEWSKA
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czwartek 13 stycznia
w Auli Uniwersyteckiej
w Poznaniu odbył się koncert podsumowujący 87 rok
Działalności Automobilklubu
Wielkopolski. Po powitaniu
oﬁcjalnych gości oraz licznie
przybyłych członków i sympatyków Klubu przez prezesa tej
organizacji Roberta Werle zaprezentowano „Klubowy ﬂesz
sezonu 2010”.
Nie od dziś wiadomo, że jeżeli chodzi o sport motorowy,
to Automobilklub Wielkopolski
jest jednym z najprężniejszych
klubów w Polsce. W sezonie
2010 nasi zawodnicy tradycyjnie
zdobyli wiele tytułów mistrzowskich oraz prestiżowych nagród
i wyróżnień. Wszyscy oni uhonorowani zostali pamiątkowymi
pucharami wręczanymi przez
prezesa Klubu, wiceprezesów:
Bartosza Bielińskiego i Stanisława Kecka oraz przewodniczących poszczególnych Komisji.
Po Mistrzach przyszła kolej
na wyróżnienie działaczy odznakami honorowymi Polskiego
Związku Motorowego, odznakami honorowymi Automobilklubu
Wielkopolski oraz odznakami
Za Zasługi dla Automobilklubu
Wielkopolski. Tradycyjnie pamiątkowe patery wręczono or-

87 lat Automobilklubu
Przemawiali wojewoda wielkopolski Piotr Florek, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, a
także Prezes Zarządu Głównego
PTTK Lech Drożdżyński. Prezes
Automobilklubu Robert Werle
podziękował wszystkim za włożony trud i zaprosił na występ
Kabaretu Młodych Panów, który
swoimi skeczami uświetnił galę.
Automobilklub Wielkopolski od wielu lat współpracuje z
wielkopolskimi gminami m.in.
Kórnikiem i Śremem. Przez cały
rok łączy sport motoryzacyjny
z działalnością charytatywną
i pomocą innym, zwłaszcza
osobom niepełnosprawnym. Z

Laureaci.
ganizacjom, instytucjom i ﬁrmom, które szczególnie wsparły
działania Klubu w sezonie 2010,
w tym sędziemu Tadeuszowi Jaworskiemu za pracę w Poradni
Kierowców i działania na rzecz
zmotoryzowanych, a mjr Tomaszowi Ogrodniczukowi – kustoszowi Muzeum Broni Pancernej
– za całokształt działań na rzecz
ratowania zabytkowej motory-

FOT. T. CICHOCKI
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Najmłodsi laureaci.

Kabaret Młodych Panów.

C

zwartek
dwudziestego
stycznia to dzień radosnych
przeżyć dla wszystkich członków naszego Stowarzyszenia.
W tym dniu mieliśmy zaszczyt
gościć trzech przedstawicieli z ﬁrmy Blum, która już po
raz drugi okazała nam swoje
wrażliwe serce. Pracownicy,
rezygnując z gratyﬁkacji świątecznej, przekazali fundusze
na pomoc osobom niepełnosprawnym.
W grudniu delegacja Stowarzyszenia została zaproszona na spotkanie wigilijne
do siedziby Blumu przy ulicy
Poznańskiej, natomiast teraz z rewizytą przybyli do nas
przedstawiciele ﬁrmy: pani Iga,
pani Magda i pan Darek, aby
przekazać Warsztatowi Terapii
Zajęciowej i Ośrodkowi Wcze-

zacji. Podziękowano również
regionalnym przedstawicielom
prasy, radia i telewizji. Najlepszym adeptom szkółki kartingowej z życzeniami dalszych
sukcesów w sportowej karierze
wręczono pierwsze w życiu puchary.

myślą o nich Klub organizuje
spotkania, zjazdy oraz wyścigi.
Od wielu lat włącza się także
w działania związane z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy oraz organizuje z tej okazji
specjalny rajd.

ROBERT STĘPIŃSKI

Dobrzy ludzie są
wśród nas
snej Interwencji pomoce służące terapeutom do rehabilitacji
zarówno małych dzieci, jak i
osób dorosłych. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości
przez panią Barbarę Kucharską.
Następnym punktem programu
było podziękowanie za wszelkie
wyświadczone nam dobro, za
okazaną nam życzliwość oraz
za zrozumienie naszej skomplikowanej sytuacji życiowej.

Po wyrażeniu wdzięczności
osobom, z którymi się spotkaliśmy, nastąpił program artystyczny dedykowany naszym
Przyjaciołom. Zaśpiewaliśmy
kilka utworów mówiących o
radości, o potrzebie przyjaźni,
nie mogło również zabraknąć
pięknych słów sztandarowej
pieśni Stowarzyszenia „Jaka
siła”. Były to dla nas bardzo
wzruszające chwile. Dzięki

takim momentom zyskujemy
pewność, że w tym świecie, na
którym nie żyje się najłatwiej,
możemy patrzeć z nadzieją w
przyszłość, bo są wśród nas
dobrzy ludzie. Bardzo gorąco
dziękujemy panu prezesowi
Andrzejowi Michalskiemu i
wszystkim pracownikom ﬁrmy
Blum!

AGATA KIEJDROWSKA
UCZESTNICZKA WTZ W SWARZĘDZU
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„Śmiałek”
w Ikarze
M. Molenda-Słomińska
POZNAŃ

8

lutego Stowarzyszenie Na
Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek” zorganizowało po raz kolejny dla
podopiecznych Warsztatów
Terapii Zajęciowej bal karnawałowy w Hotelu Ikar w Poznaniu.
Prezes Stowarzyszenia Krystyna Dużewska powitała, gości życząc wszystkim dobrej
zabawy. Już od przed południem, po śniadaniu, uczestnicy ruszyli na parkiet, by tańczyć
na całego. Zespół muzyczny
swoim repertuarem rozruszał
nawet tych, co wcześniej nie
mieli śmiałości tańczyć. Terapeuci i rodzice podopiecznych
zorganizowali konkursy. Nikt
nie odszedł bez nagrody.

Z PRAC KOMISJI REHABILITACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAN

Cenne „Zeszyty”
K

omisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej Polskiej
Akademii Nauk – Oddział w
Poznaniu dzięki wsparciu
Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Stowarzyszenia
Centrum Wspomagania i
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Bratek” oraz
Ośrodka Wydawnictw Naukowych publikuje serię
„Zeszyty Promocji Rehabilitacji”, która ma na celu
przybliżenie zagadnienia
rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.
W 2009 roku ukazał
się „Zeszyt” pod nazwą
„Problemy
rehabilitacji
kompleksowej w zaburzeniach rozwojowych”
pod redakcją prof. dr hab.
Aleksandra Kabscha –
przewodniczącego Komitetu Naukowego wspomnianej
Komisji. Jest to zbiór wypowiedzi specjalistów, którzy omawiają m.in. ryzyko powikłań
w rozwoju dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym,
rehabilitację kompleksową w
rozwojowych brakach i ubytkach kończyn, standardy postępowania i programowania
kompleksowej rehabilitacji w
zaburzeniach rozwojowych,
zaburzenia wzrastania, diagnostykę funkcjonalną, zabawę i zabawkę jako integrujące
nośniki rehabilitacji społecznej
oraz ergonomiczne kształto-

wanie przestrzeni edukacyjnej,
wspomagające proces rehabilitacyjny.
Przedmiotem kolejnego „Zeszytu” z 2010 roku są problemy
rehabilitacji w chorobie nowotworowej. „Czy rehabilitacja
jest potrzebna w onkologii?”
to tekst prof. dr hab. Marka
Woźniewskiego z Katedry Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Autor dowodzi, że dzięki
systematycznym ćwiczeniom
ﬁzycznym u chorych na nowotwory złośliwe obserwuje się

„bezpieczniejszy przebieg okresu pooperacyjnego”. Zdaniem autora
rehabilitacja ta winna
przebiegać zgodnie z założeniami Wiktora Degi,
a więc obejmować cztery ogniwa: wczesność,
powszechność, ciągłość
oraz kompleksowość. O
rehabilitacji chorych na
raka płuc pisze prof. dr
hab. Aleksander BarinowWojewódzki – dyrektor
Wielkopolskiego Centrum
Pulmonologii i Torakochirurgii.
Na łamach „Zeszytów
Promocji Rehabilitacji” wypowiadają się też między
innymi: prof. dr hab. Irena
Obuchowska (Instytut Psychologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Stanisław Kowalik (Katedra Kultury
Fizycznej Osób Niepełnosprawnych Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu) i prof.
dr hab. Zbigniew Śliwiński (Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach).
„Zeszyty” są cennym źródłem informacji dla każdego,
kto zainteresowany jest problematyką rehabilitacji osób z
niepełnosprawnościami.

KAROLINA KASPRZAK

Wybrano władze Komisji
Rehabilitacji
K
Po takim szaleństwie podopieczni zjedli obiad z wielkim
apetytem, następnie znów ruszyli do tańca. Na uzupełnienie
„wytańczonych” kalorii podano
deser i tym słodkim akcentem
bal się zakończył. Uczestnicy
zmęczeni, ale szczęśliwi, wrócili do domów.

omisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej Polskiej
Akademii Nauk – Oddział w
Poznaniu odbyła 28 stycznia
posiedzenie sprawozdawczowyborcze, podczas którego
przedstawiono i przedyskutowano plan pracy na lata
2011-2014. Były wolne głosy i
wnioski oraz wybór władz na
kolejną kadencję.
Przewodniczącym
Komisji Rehabilitacji i Integracji
Społecznej wybrano ponownie prof. dra hab. Aleksandra

Kabscha, jego zastępcą prof.
dra hab. lek. med. Aleksandra Barinow-Wojewódzkiego,
a sekretarzem naukowym dr
Marzenę Wiernicką. Redaktorem naczelnym „Zeszytów
Promocji Rehabilitacji”, wydawanych przez Komisję Rehabilitacji i Integracji Społecznej
PAN (omówienie numerów 5 i
7 publikujemy powyżej), został
prof. Uniwersytetu Medycznego Juliusz Huber, zastępcą dr
Dorota Warzecha, a sekretarzem komitetu redakcyjnego
mgr Joanna Lipiec.

Redaktora naczelnego „Filantropa” Marcina Bajerowicza
zaproszono do składu członków Komisji Rehabilitacji i Integracji Społecznej. Na nowego członka zaproponowano
także Włodzimierza Kałka –
dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Propozycje przyjęto w jawnym
głosowaniu. Kandydatury podlegają zatwierdzeniu przez
Prezydium Oddziału Polskiej
Akademii Nauk.

KAROLINA KASPRZAK
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a placu Wolności bawi się
czworo dzieci w wieku
przedszkolnym. Dwie mamusie siedzą na ławce, gawędzą,
wystawiają buzie na wiosenne słońce. Dzieci biegają,
śmieją się, cieszą się swobodą. Nagle w powietrzu zaszumiało i na kamiennej płycie
placu wylądowały cztery gołębie. Dzieci przystanęły, potem przykucnęły, a chłopczyk
powiedział: „jestem ciekaw,
skąd one przyleciały”.
„Z innej ulicy” – odpowiedziała dziewczynka. Na co
drugi chłopczyk: „gdzie tam,
one przyleciały z Afryki”. „Ha
ha ha!” – zawołała dziewczynka – „wcale nie! W Afryce nie
ma gołębi!”. „A skąd wiesz?”.
„Bo w Afryce są papugi! I kolibry!”. „A małpy to by gołębie
zjadły” – powiedział pierwszy
chłopiec. Dzieci przekrzykiwały się, aż milcząca do tej pory
druga dziewczynka wstała i
pobiegła w stronę gołębi. A
one frrr... – uniosły się w powietrze, okrążyły plac i wylądowały w innym miejscu. Teraz wszystkie dzieci pobiegły
w ich kierunku, a gołębie odfruwały i znów przylatywały.
Można było odnieść wrażenie,
że bawią się z dziećmi.
Potem dzieci zmęczyły się i
usiadły na ławce tuż przy świeżo posadzonych stokrotkach,
gdzie i ja siedziałam. Dziew-

K

iedy trzymam w dłoniach
tomik wierszy „Kobiety i
kwiaty” autorstwa Zbigniewa
Okonia (Wydawnictwo Naukowe i Literackie RADWAN, Tolkmicko 2010), za oknem wciąż
pochmurno. Okładka jasnego
koloru zachęca do odwiedzin
stronnic usłanych nie tylko
kwiatami, ale przede wszystkim niezwykłą poezją. Zachwycają wyszukane, rzadkie
rymy i strofy budowane według
najlepszych, klasycznych wzorów. To poezja o miłości, która
jest sensem życia.
Zbigniew Okoń publikuje w
„Filantropie” od początku jego
istnienia. Urodził się w 1926 roku
na Wołyniu. Mieszka w Rzeszowie. Jest autorem i współautorem
lirycznych książek poetyckich,
prozatorskich i wspomnieniowych: „Miejsce przeznaczenia”,
„Zgubiona treść”, „Muzułman
wraca do domu”, „Dzieciństwo
i wojna”, „Sonety polonijne”,
„I jak mam zapomnieć”, „Na
olimpijskim szlaku”, „Kresowi
sąsiedzi w szponach trzech ludobójczych hord”, „Jeśli dałeś mi
Boże mózg”, „Ocalić zabite ma-
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Chwila próby
czynki przyglądały się kwiatkom, rozmawiały. Chłopcy szurali butami i milczeli. Pierwsza
z dziewcząt oświadczyła: „one
nazywają się stokrotki, bo
mają kwiatki ze stu listków”.
„Skąd wiesz?” zapytał chłopiec,
który i poprzednio w ten sposób pytał, „czy liczyłaś? Pewnie nie umiesz liczyć do stu!”
„A ty umiesz?” odcięła się. Zapadło milczenie, na co pierwszy chłopiec: „ale ja umiem.
Jak każdy palec jest dziesięć,
to wszystkie palce jest sto”. I
uniósł dłonie z rozstawionymi
paluszkami. „Ale mądry” – kpiła dziewczynka. „Kto ci to powiedział?” „Mój tata” – brzmiała odpowiedź, a ton głosu nie
dopuszczał cienia wątpliwości.
„E tam, to łatwe” – oświadczył
drugi chłopiec i też rozstawił
palce.
Gołębie znów okrążyły plac i
usiadły w pobliżu dzieci. Może
dzieci były zbyt zmęczone, żeby
je gonić, bo zaczęły się przyglądać ptakom. „One są szare
i mają dwa paski na skrzydłach” – powiedział pierwszy
chłopiec. „A ich głowy i trochę
niżej, błyszczą. No, takim kolorem jak barszcz” – dodał drugi

chłopiec. „Nie szare, ale popielate, a głowy są bordowe” –
poważnie oznajmiła pierwsza
dziewczynka. Druga milczała.
Nagle wszystkie dzieci spojrzały w tę samą stronę: jedna
pani popychała wózek inwalidzki, w którym siedział chłopiec. Mógł mieć około siedem
lat. Gołębie uniosły się w powietrze, a chłopiec klaskał z
radości. Śmiała się także pchająca wózek pani.
Dzieci przyglądały się, po
czym drugi chłopiec powiedział: „On nie umie chodzić”.
Na co pierwsza dziewczynka:
„no to co? Jeździ na wózku”. „A
ja biegam najszybciej” – odezwał się pierwszy chłopiec. I
wtedy nagle przemówiła milcząca dotąd dziewczynka: „
taki jesteś mądry? wszystko
umiesz? a latać jak gołębie
może też umiesz?” Chłopiec
opuścił głowę i powiedział:
„nie jestem gołębiem”. Na co ta
sama dziewczynka wskazując
na wózek: „to niesprawiedliwe,
że jak się nie chodzi, to się nie
umie latać”.
Obie mamusie wstały i zawołały dzieci. A ja pomyślałam:

jakże one się od siebie różniły!
Pierwszy chłopiec, ciekawy
świata i reﬂeksyjny, ale także
zaczepny i zarozumiały. Drugi
chłopiec bierny, naśladujący,
nieco kpiący, z raczej niewielką wiedzą o świecie. Pierwsza
dziewczynka pewna siebie,
nawet trochę apodyktyczna,
aktywna. I dziewczynka druga,
która początkowo wydawała
się nieśmiała i bierna, lubiąca
bardziej ruch niż kontakt słowny, „w chwili próby” okazała
się solidarna i wrażliwa.
Naprawdę warto obserwować dzieci i przysłuchiwać
się ich rozmowom, bowiem
możemy się wówczas wiele
o nich dowiedzieć. A najwięcej dowiadujemy się w sytuacjach, które można nazwać
„chwilami próby”. I wcale nie
muszą to być sytuacje trudne
dla dziecka. Mogą to być także
sytuacje codziennego życia, w
których dziecko domyśla się
cudzego trudu. Sprawdźmy,
czy nasze dziecko się go domyśla?

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

KSIĄŻKA

Słowa o nas i dla nas
rzenia dziewcząt”
i wiele innych. Jest
również autorem
sztuk teatralnych,
a także wielu opowiadań i artykułów
publicystycznych, w
których domagał się
ujawnienia zbrodni
katyńskiej i ludobójstwa na Wołyniu.
„Pozwól
się
dzisiaj
zaprosić
gdziekolwiek teraz
jesteś…” – takimi
słowami Okoń kończy pierwszy liryk
w zbiorze „Kobiety
i kwiaty”. Wersy pełne są tęsknoty za
tymi, które odeszły.
W utworze „Nad
pięknym i modrym
Dunajem” przywołuje wspomnienie

matki, która „uśmiecha się spoza
kwiatów nieziemsko pięknych”.
Jest także wiersz dedykowany
pierwszej nauczycielce zamordowanej w getcie w 1942 roku.
Zbigniew Okoń nie ulega stereotypom językowym, nie stosuje
zawiłych metafor. Najprostszymi
słowami traﬁa w sedno sprawy.
Z każdym z opisywanych „kwiatów” wiąże inne wspomnienie.
Jest „Zimowy bukiet azalii” układający się do snu na wiosnę, są
„Niezapominajki” ze szkolnych
ławek, „Polonijne kwiaty”, które
sygnalizują pragnienie powrotu
do dziecięcych lat oraz „Kwiaty pamięci”, „Kwiaty co nie boją
się rozstań” i „Kwiatów oczy”. W
tej niezwykłej poezji Zbigniew
Okoń wyznaje swoje najgłębsze
myśli o ludzkim istnieniu i jego
wartościach.

KAROLINA KASPRZAK
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ielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek
Organizacji
Pozarządowych
zorganizowała 17 lutego w
swojej siedzibie na Szewskiej
w Poznaniu spotkanie w sprawie utworzenia Poznańskiego
Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Podczas debaty z udziałem przedstawicieli trzeciego
sektora określono cele powstania Centrum i główne obszary
działania.
Dyskusję prowadziły: Justyna
K. Ochędzan – dyrektor biura
doradztwa, badania i rozwoju
oraz Iwona Janicka z Fundacji
Aktywności Lokalnej. Centrum
Inicjatyw Obywatelskich miałoby zajmować się działalnością szkoleniową, wspieraniem
przedsiębiorczości społecznej,
animacją wolontariatu, wzmacnianiem organizacji pozarządowych – zarówno tych nowopowstałych jak i działających wiele
lat, rozwojem dialogu społecznego oraz współpracą międzysektorową.
Wokół Centrum Inicjatyw
Obywatelskich skoncentrowane
byłyby nie tylko stowarzyszenia
i fundacje, ale również grupy
niezrzeszonych obywateli, aktywnych społecznie. Centrum
oferowałoby także poradnictwo
prawne, księgowe i marketingowe.

KAROLINA KASPRZAK

BOGUMIŁA JANICKA

***
Śmiechu
potrzebny
jesteś jak zdrowie
nawet w chorobie
śmiechem
zabijam w sobie
strach czarny
o smaku północy
Rozśmiesz mnie
Zrób to
nie zazdrośnie
nie kątkiem ust
po prostu
najtrudniej
radością
obecnego życia

Jak zachęcić
wolontariuszy
P

rzychodzą i odchodzą. Niektórzy zostają, bo wolontariat spełnił ich oczekiwania.
Dla innych jest to krótka przygoda, której nie chcą kontynuować. W siedzibie Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej
przy ulicy Szewskiej w Poznaniu dyskutowano jak włączyć
się w obchody przedsięwzięcia związane z 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.
Zaproszonych gości przywitały Justyna Ochędzan, dyrektor
biura Zarządu Wielkopolskiej
Rady Koordynacyjnej, Anna
Klingsporn i Magda Wiczewska,
koordynatorka Wielkopolskiej
Sieci Wolontariatu. Uczestnicy
spotkania krótko przedstawili
prowadzoną przez siebie działalność i z uwagą przysłuchiwali się omawianym zasadom
współpracy z wolontariuszami.
Najwięcej emocji budziła kwestia prawna związana z ubezpieczeniem wolontariuszy, a
także posiadania przez organizacje regulaminu, określającego wzajemne relacje pomiędzy
członkami organizacji a wolontariuszami. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że wolontariusz
musi czuć się doceniony. Czasami wystarczy słowo „dziękuję” lub pochwała, która będzie
skuteczną zachętą dla tych,
którzy poświęcają swój czas
dla innych.
Oto poszczególne etapy i
zasady mające ułatwić pracę z
wolontariuszami, opracowane
przez pracownię badań i innowacji społecznych „Stocznia”.
Etap I Przygotowanie organizacji do pracy z wolontariuszami.
Zasada 1: Organizacja zna
prawne aspekty pracy z wolontariuszami.
Zasada 2: Organizacja potraﬁ zdeﬁniować swoje potrzeby i
oczekiwania do pracy z wolontariuszami. Wie, kim jest wolontariusz i jaką rolę pełni, umie
określić, jakie ma zapotrzebowanie na pracę wolontariacką,
Zasada 3: Organizacja jest
świadoma kogo potrzebuje (z
jakim doświadczeniem, z jakimi cechami charakteru) i do
jakich zadań.

FOT. AURELIA PAWLAK

Powstanie
Centrum
W
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Zasada 4: Organizacja planuje z wyprzedzeniem współpracę z wolontariuszem, w
szczególności uwzględniając
jego rolę w realizacji działań,
tworzy harmonogram prac dla
wolontariusza.
Zasada 5: Organizacja wyznacza koordynatora wolontariatu, który czuwa nad całą
obsługą wolontariuszy, konsultuje z zespołem aktualne zapotrzebowanie na pracę wolontariuszy.
Etap II Promocja i informowanie o ofercie .
Zasada 6: Organizacja rzetelnie informuje, w jaki sposób
wolontariusze mogą się w niej
angażować.
Zasada 7: Organizacja ma
świadomość, że dobre doświadczenia wolontariuszy są
najlepszą metodą promocji
wolontariatu i organizacji, dzieli się z innymi organizacjami
pomysłami na promocję oraz
swoimi dobrymi praktykami.
Etap III Rekrutacja / nabór.
Zasada 8: Organizacja szanuje czas i chęci pracy potencjalnych wolontariuszy traktując ich profesjonalnie od
pierwszego momentu. Wszystkie elementy rekrutacji i informowania wolontariusza wykonywane są przez koordynatora
wolontariatu, który od początku do końca zajmuje się wolontariatem w organizacji, szybko
odpisuje na maile, zgłoszenia,
zapytania; organizuje wstępne
spotkania rekrutacyjne, na których przedstawia misję organizacji; przekazuje informacje o
podejmowanych działaniach;
objaśnia obustronne korzyści z
wolontariatu; zauważa potencjał wolontariusza, aby odpo-

wiednio do jego doświadczenia
i kompetencji dopasowywać zadania; dba o taktowne i szczere
informowanie tych, którzy nie
zostali ostatecznie wybrani do
współpracy.
Etap IV Przygotowanie wolontariusza.
Zasada 9: Koordynator wdraża wolontariusza do pracy,
omawia jego zadania i wzajemne oczekiwania, ustala
zasady współpracy, omawia
prawa, obowiązki, kwestie
ubezpieczenia i podpisuje porozumienie z wolontariuszem.
Jeśli obowiązki wolontariusza
tego wymagają organizuje odpowiednie szkolenia.
Zasada 10: Organizacja dba
o integrację wolontariusza z
całym zespołem, z którym będzie się stykał w trakcie swojej współpracy, informuje go o
wsparciu koordynatora.
Etap V Współpraca i motywacja.
Zasada 11: Organizacja posiada przemyślany i różnorodny
system nagradzania, motywowania i opieki nad wolontariuszem. Prezentuje mu cel i sens
jego pracy. Na bieżąco sprawdza i dostosowuje zadania do
wolontariusza. Organizuje spotkania, na których wolontariusze dzielą się swoim.
Zasada 12: Organizacja dba
o udzielanie wolontariuszowi
informacji zwrotnych o jego
pracy i postępach w niej. Informuje go o szkoleniach, konferencjach, spotkaniach.
Etap VI Zakończenie.
Zasada 13: Organizacja dba o
dobre zakończenie oraz ewaluację współpracy z wolontariuszem. Stara się wyczerpująco
podsumować jego pracę, prosi
również o informacje zwrotną
na temat współpracy z organizacją. Dziękuje wolontariuszowi za zaangażowanie i wykonaną pracę przekazując mu
referencje oraz w miarę możliwości symboliczny upominek.
Zasada 14: Organizacja pamięta, że byli wolontariusze są
najlepszymi ambasadorami organizacji. awa
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– Zmiany ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób z
niepełnosprawnością dotyczą
wprawdzie pracodawców, ale
ich skutki najbardziej odczują osoby niepełnosprawne
zatrudnione w zakładach korzystających z wszelkich ulg.
Niektóre przepisy już zaczęły
obowiązywać. Czy są odczuwalne pierwsze skutki?
– Z punktu widzenia rządu
zmiany miały poprawić sytuację ﬁnansową Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, który przy
istniejącym sposobie ﬁnansowania po prostu by zbankrutował.
W zamierzeniach zmiany miały
doprowadzić do optymalnego
wykorzystania środków. Jednak
pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne patrzą na to
zupełnie inaczej. Mówią jasno:
„pozbawia się nas konkretnych
korzyści z zatrudniania osób
niepełnosprawnych, nie daje
się nic w zamian, a pozostawia
obowiązki. Co więc ma nas zachęcić do zatrudniania osób niepełnosprawnych?”.
– Autorzy zmian twierdzą, że
zakłady zatrudniające niepełnosprawnych źle funkcjonują,
dlatego potrzebne były tak daleko idące zmiany. Zwłaszcza,
że ciągle pogłębia się dziura
budżetowa. Czy zgadza się
pani z ta opinią?
– Przypomina się ciągle nieprawidłowości, a nie pamięta
się o wielu zakładach, które
funkcjonują bez zarzutu. System
kontroli w tym momencie jest
bardzo mocno rozbudowany.
Nie daje zbyt wielu sposobów na

Pracodawcy pozbawiani
motywacji

N

Niesłyszący malarz w Galerii „tak”

a początku stycznia w Galerii „tak” goście spotkali
się ze sztuką Macieja Janowskiego, niesłyszącego artysty
z Poznania. Wyobraźnia oraz
silna motywacja powodują,
że prawie cały czas autor poświęca malarstwu. Najbardziej
fascynuje go architektura.
Najczęściej skupia się na
elementach
realistycznych,
ale stosuje także formę umownych znaków. Maciej Janowski
nieustannie pracuje nad swoim warsztatem malarskim.
W czasie nauki kaletniczej w
szkole zawodowej w Krakowie
przez trzy lata uczestniczył w
zajęciach plastycznych Katarzyny Śliwczyńskiej-Szarkowskiej. Przez rok brał udział w
warsztacie malarskim zorganizowanym przez Polski Związek Głuchych w Krakowie.
Startował także w licznych

FOT. ARCHIWUM

Z MONIKĄ BUGAJEWSKĄ-TYKARSKĄ – wiceprezesem Polskiej
Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
rozmawia AURELIA PAWLAK.

jego obejście. Po prostu trzeba
się z obowiązków wywiązywać,
bo inaczej właścicielem zajmie
się prokurator, a ﬁrma upadnie.
To nie jest więc argument, który miałby tłumaczyć dążenie do
likwidacji rynku chronionego.
Czy był inny sposób? Być może
warto było po prostu uszczelnić
system, a nie wylewać dziecko z
kąpielą.
– Niekorzystne rozwiązania
będą zniechęcać pracodawców
do zatrudniania osób z niepełnosprawnością.
– Zniechęcają już teraz. Po-

konkursach plastycznych. Jego
obraz „Moje marzenie” zajął
pierwsze miejsce w konkursie
zorganizowanym przez Centrum Kultury w Poznaniu, natomiast obraz „Moja ojczyzna”
otrzymał pierwszą nagrodę w
Krakowie.
Maciej Janowski z chęcią
bierze udział w plenerach dla
niesłyszących organizowanych
w Poznaniu, Radomiu, Baranowie Sandomierskim, Raciborzu, Warszawie, Łodzi. Oprócz
malarstwa artysta fascynuje
się fotograﬁą. Ma swoim koncie trzecie miejsce w konkursie
fotograﬁcznym dla niesłyszących we Wrocławiu. Czuje się
ekspresjonistą i to malarstwo
jest jego wielką pasją. awa

wiem więcej. Pytania jak wycofać się z zatrudniania osób niepełnosprawnych lub jak przejść
na tak zwany otwarty rynek pracy pojawiają się niemal codziennie. Firma, która prowadzi zakład pracy chronionej, nie tylko
powinna zachować odpowiedni
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, lecz również
zapewnić doraźną opiekę medyczną, poradnictwo czy usługi
rehabilitacyjne. Stanowiska pracy i inne pomieszczenia muszą
być odpowiednio dostosowane.
Do tego dochodzi konieczność

prowadzenia funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz ewidencjonowania
spływających środków. Zostały
obowiązki, a przywileje i korzyści wraz z nową ustawą bardzo
ograniczono.
– Jak wytłumaczyć pracodawcom, których najpierw zachęca
się różnymi metodami do zatrudniania niepełnosprawnych,
a potem zniechęca przepisami,
by nie wprowadzali zwolnień?
– Coraz trudniej jest odwoływać się do spektakularnych korzyści płynących z zatrudniania
osób niepełnosprawnych. Próbujemy więc odwoływać się do
społecznej odpowiedzialności
biznesu i dlatego organizujemy
kampanię na rzecz zatrudniania
osób niepełnosprawnych „Lodołamacze”. Liczymy, że przykłady dobrych praktyk będą i są
dla wielu pracodawców mimo
wszystko świadectwem, że
można zatrudniać osoby niepełnosprawne, pomimo trudności i
zmieniającego się nieustannie
prawa. Liczymy, że to te właśnie
postawy będą przykładem, a
pracodawcy, pomimo wszystko,
nie będą rezygnować z zatrudniania osób niepełnosprawnych.
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III OGÓLNOPOLSKA GALA MISTRZÓW SPORTU NIESŁYSZĄCYCH

Wybrano najlepszych

***

i międzynarodowych, Marek Pater – prezes Towarzystwa Osób
Niesłyszących „TON”, tłumaczki
języka migowego Eunika Lech
i Karina Akseńczuk oraz zaproszeni goście.

Zanurzyłeś mnie
w nocy ciepłej
pijanej nocy
romantyczności
dotyk ust twoich
jak brzoskwinia
słodkie, miękkie
o smaku wdzięcznym
fale snu delikatnie
kołyszą
Płynę w noc
księżycową
w nieznane
czasem wiatr
porywa oddechem
łączy wir swój
z kołysanką
spacer fal
mnie całuje
bez przerwy
jakbym miała

Wojciech Jabłoński (pływak) dziękuje w imieniu nagrodzonych.
Z lewej tłumaczka języka migowego Eunika Lech.

P

olska Federacja Sportu Niesłyszących i Klub Sportowy
Towarzystwa Osób Niesłyszących „TON” we współpracy z
Urzędem Miasta Poznania oraz
Urzędem
Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego
zorganizowali III Ogólnopolską
Galę Mistrzów Sportu Niesłyszących. Podczas Plebiscytu
wyłoniono dziesięciu najlepszych sportowców, drużynę,
trenera i działacza 2010 roku,
a także wręczono nagrodę Fair
Play 2010 w kategorii młodzieżowej i senioralnej.
W sobotnie popołudnie 12 lu-

tego w Szkole Podstawowej nr 11
im. Dezyderego Chłapowskiego
na Os. Wichrowe Wzgórze 119
w Poznaniu spotkało się ponad
siedemdziesięciu sportowców
z całej Polski, którzy przyjechali
odebrać puchary ufundowane
przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz statuetki Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących i
nagrody rzeczowe.
W spotkaniu uczestniczyli:
Wojciech Stempurski – prezes
Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących, Jarosław Janiec – wiceprezes do spraw organizacyjnych

Na scenie szkolnej auli zaprezentowano 23 kandydatów do tytułu najlepszego sportowca roku
2010 w poszczególnych dyscyplinach: pływanie, lekkoatletyka,
narciarstwo, szachy i piłka nożna. Kandydaci otrzymali pamiątkowe statuetki. Wśród dziesiątki
najlepszych sportowców na
pierwszym miejscu uplasował
się Artur Pióro (pływanie) z wynikiem 3072 punkty, drugie zajął
Adrian Marcinkiewicz (lekkoatletyka) z wynikiem 2614 punktów,
zaś trzecie Dorota Czerwińska
(narciarstwo) z wynikiem 2175
punktów. Drużyną roku 2010
został Łódzki Klub Głuchych,
trenerem roku 2010 Jacek Janowski, a działaczem roku 2010
Eugeniusz Morawski. Nagrodę
Fair Play 2010 w kategorii młodzieżowej przyznano Klubowi
Sportowemu Odra Racibórz, a w
kategorii senioralnej Wrocławskiemu Klubowi Sportowemu
Niesłyszących Świt.
Uroczystą galę uświetniły
prezentacje artystyczne w wykonaniu członków Towarzystwa
Osób Niesłyszących „TON”.

KAROLINA KASPRZAK

sukienkę jedwabną
mam na dłoni
gwiazdkę tańczącą…
Świt powoli
rozprasza te dary
odnalazłam
barwy czarów
FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

których ciągle
wśród dnia szukałam
O mój panie
mój władco!
proszę o inną noc
niepowtarzalną!

Nagrody wręczone. Pierwszy z prawej Wojciech Stempurski – Prezes Polskiej Federacji Sportu
Niesłyszących z grupą zwycięzców.
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T

o był bal niezapomniany…

W sobotę, 19 lutego 2011
roku w Sali klubu Słodownia,
w poznańskim Starym Browarze Studenckie Stowarzyszenie
Pomocy Niepełnosprawnym
zorganizowało V jubileuszowy
Bal Karnawałowy.

W poznańskim
Starym Browarze
Akademii Medycznej w Poznaniu. Po roku istnienia Koło
przerwało swoją działalność,
ale nawiązane kontakty pomiędzy studentami i ich podopiecznymi okazały się trwałe,
a powstałe między nimi więzi
nierozerwalne. W marcu 1994
roku zarejestrowano w ten
sposób powstałą grupę jako
Studenckie Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym w Poznaniu. Kontakt: ul. Warzywna
24, 61-658 Poznań, sspn@sspn.
pl, tel.: 603-241-86.

„...Zabierz mnie do swego
domu, nie powiem nic nikomu.
Będziemy robić to, na sposobów różnych sto. Ze mną będzie Ci jak w raju, więc siebie
mi nie żałuj...” nuciło rozbawione towarzystwo. Prowadzący
imprezę zadbał, by wszyscy
bawili się doskonale. Dobrał
odpowiedni kawałek do każdej
dedykacji, a było ich niemało.
Dla pani w czerwonej sukience
był przebój „Lady In Red”, dla
szalonych dziewczyn było: „Jesteś szalona”, a gdy Monice piosenkę zadedykowała sąsiadka,
z głośników rozbrzmiało: „...ie
da ci tego ojciec, nie da ci tego
matka, co może dać ci dzisiaj
twa bliska sąsiadka...”.
Dodatkowymi
atrakcjami
balu były konkursy. Pierwszy
z krzesełkami, w którym na
przerwę w muzyce należało
jak najszybciej zająć miejsce,
odpadała osoba, dla której
zabrakło krzesełka, a zawsze
było ich o jedno mniej niż
biorących udział w konkursie.
Drugi, „Jak łyse konie”, dla par,
w którym zadawano chłopakom i dziewczynom te same
pytania i sprawdzało się, czy
odpowiedzi się pokrywają,
np. czy Twój chłopak chrapie?
Czy Twoja dziewczyna umie
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gotować? Czy Twój chłopak
lubi metal? Czy zjadłby ślimaka? Nie zabrakło też wyborów
króla i królowej balu, a było w
czym wybierać, bo byli tacy,
którzy nie schodzili z parkietu. Tego dnia wszyscy byli

eleganccy. Dziewczyny miały
wystrzałowe fryzury, makijaże
i piękne kreacje, a i chłopacy
w garniturach i pod krawatem
robili wrażenie.
To, że bal się udał i dał niezapomniane wspomnienia wielu
uczestnikom, to, jak powiedziała Agnieszka Kubicka, przewodnicząca Stowarzyszenia,
nie tylko zasługa osób w nim
działających. Nie zapomniała
podziękować sponsorom: Pani
Grażynie Kulczyk, dzięki, której spotkanie odbyło się w takim miejscu oraz ﬁrmom, które ufundowały cenne nagrody,
m.in. Fantasy Park, Grota Solna
Galos, Multikino, Centrum Niku,
Hotel Park, Hotel Ilonn. Wśród
życzliwych osobom niepełnosprawnym znalazły się również
ﬁrmy Kamińscy, ABC kuchni,
Cukiernia „Jagódka”, JMT Polska, Jarma Decor i Lorenz.
Studenckie Stowarzyszenie
Pomocy
Niepełnosprawnym
w Poznaniu powstało w 1986
roku, początkowo, jako Koło
Naukowe Neurologiczne przy
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e wtorkowe popołudnie,
punktualnie o siedemnastej, w Schronie Kultury
„Europa” przy ulicy Rolnej 24
w Poznaniu rozpoczynają się
zajęcia muzyczne dla dzieci.
Kiedy rozbrzmiewa fortepian,
tuż za ścianą, w pomieszczeniu obok, toczą się rozmowy za
pomocą komunikatorów internetowych. Młody głos rozmówczyni odpowiada na zadawane
pytania, zaś odbiorca słucha
uważnie, notując potrzebne
informacje. W taki właśnie
sposób z inicjatywy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Przystań” powstaje „12 kropel
życia” – książka, której bohaterką jest niewidoma piosenkarka
i instrumentalistka Katarzyna
Nowak z Wrocławia. Autorami
są Karolina Kasprzak i Roman
Kawecki. Ilustracje przygotowuje Jerzy Łuczak.
– Pomysł napisania książki
zrodził się w trakcie wspólnych
rozmów, jakie przeprowadziliśmy
z Katarzyną Nowak – mówi Roman Kawecki. – Na schronowej
scenie występowała kilkakrotnie,
za każdym razem z profesjonalnymi interpretacjami utworów
i gitarą, z którą się nie rozstaje.
Podczas oczekiwania na kolejną
prezentację dostrzegłem rzecz
niezwykłą. W pracowni malarskiej Jerzego Łuczaka – kierownika Schronu Kultury „Europa”,
Kasia „oglądała” obrazy. Jerzy
opowiadał jej, co znajduje się na
płótnie, jednocześnie prowadząc
rękę po konturach namalowanych przedmiotów. Wówczas
zrozumiałem, że moje dotychczasowe pojmowanie specyﬁki
funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami było błędne.
Ta sytuacja pokazała, że wszyscy
jesteśmy tacy sami, że różni nas
tylko sposób poznawania i opisywania świata i że niezależnie od
tego tworzymy wspólną rzeczywistość. Pomyślałem sobie, że
dobrze byłoby te doświadczenia
opisać i przekazać innym.
Gdy rozmawiamy, na rogu stołu leżą płyty z nagraniami utworów wykonanych przez Kasię.
Bohaterka bardzo lubi śpiewać
piosenki grupy „Pod Budą” i Czesława Niemena. Ścieżka dźwiękowa zawiera także „Znów
wędrujemy” Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego i utwór „Skrzypek
Hercowicz” z udziałem Anny
Dymnej. To właśnie z inicjatywy Fundacji „Mimo Wszystko”
oraz organizatorów Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki imienia
Marka Grechuty, Kasia traﬁła do
Schronu Kultury „Europa”, we
wrześniu 2008 roku.
31 października 2010 roku
miała w Schronie swój pierwszy
recital. W przerwie, pomiędzy
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W SCHRONIE KULTURY „EUROPA” POWSTAJE KSIĄŻKA

Jej marzenie –
zobaczyć świat

frazami muzycznymi Karolina
Kasprzak rozmawiała z bohaterką o twórczości artystycznej,
podróżach po świecie, relacjach
z innymi ludźmi. Wrocławianka
ochoczo odpowiadała na zadawane pytania przed publicznością. Wypowiedzi były pozbawione jakiejkolwiek nieszczerości
czy kamuﬂażu. Ukończyła ﬁlologię polską i kulturoznawstwo
na Uniwersytecie Wrocławskim.
Z okazji obrony drugiej pracy
magisterskiej „schronowi” przyjaciele postanowili napisać dla
niej piosenkę zatytułowaną: „Baśniowy świat”, bowiem tematem
drugiego magisterium była rola
baśnioterapii jako metody opisywania rzeczywistości niewidomym dzieciom. Artystka żyje
pełnią życia, choć świadoma jest
własnych ograniczeń. Ten styl
bycia doskonale charakteryzuje
anegdota, opowiedziana niegdyś przez mamę Kasi. Podczas
spotkania z byłym premierem
rządu, Jerzym Buzkiem, na pytanie, o czym marzy, Kasia z przekonaniem rzekła: „Prawo jazdy!”.
Zaskoczony Buzek powiedział:
„Masz to załatwione!”. Pragnieniem Kasi jest przede wszystkim móc zobaczyć świat – dowiedzieć się, jak wygląda kolor
zielony i zrozumieć, dlaczego

ludzie na ﬁlmach komediowych
śmieją się, gdy ktoś upadnie.
– Poprzez publikację „12 kropel życia” chcemy pokazać, że
osoba z niepełnosprawnością,
tak samo jak wszyscy, może
realizować swoje pasje, tworzyć, żyć, pracować, kształcić
się – mówi Karolina Kasprzak.
– Głównym celem jest dotarcie
do jak największej grupy odbiorców i przełamanie stereotypów tkwiących w ludziach,
którzy nigdy nie zmierzyli się z
problemem dysfunkcji wzroku.
Adresowana jest także do osób
niewidomych – szczególnie do
tych, które z powodu rozmaitych
zdarzeń losowych cierpią i trudno im zaakceptować niezmienne fakty.
Książka „12 kropel życia” traktuje o narodzinach, wspomnieniach bohaterki z dzieciństwa,
edukacji i relacjach z rówieśnikami, nauce orientacji przestrzennej, pokonywaniu trudności w
życiu codziennym, podróżach
po świecie, występach artystycznych, spotkaniu z Papieżem,
kwestii wiary w miłość, Boga
oraz wielu innych sprawach.
Obecnie autorzy przygotowują
czwarty rozdział. W czerwcu
nastąpi zakończenie prac.
Postanowiłem telefonicznie

skontaktować się z Katarzyną
Nowak i zapytać ją, dlaczego
zdecydowała się przystąpić do
tak poważnego i odpowiedzialnego zadania. Szczerze powiedziawszy, podziwiam ją za
niebywałą odwagę. Przecież z
chwilą ukazania się książki nie
będzie już anonimowa, gdyż
opowieści zapisane na kartkach
stronnic pozna wiele osób.
– Zdecydowałam się przedstawić swoją historię, by pokazać
innym ludziom, jak można żyć
i rozwijać się, pomimo ograniczeń – mówi Katarzyna Nowak.
– Nie jest to łatwe, ale możliwe
do osiągnięcia. Liczę, że książka
traﬁ w ręce kogoś, kto być może
został pozbawiony wzroku na
przykład w wyniku wypadku i
równocześnie stracił chęć do
życia. Być może moje wypowiedzi pomogą mu dalej trwać i dostrzec światełko w tunelu.
Dobiega końca moja wizyta
w Schronie Kultury „Europa”.
Wychodząc, zerkam jeszcze na
obrazy widniejące na ścianach
i przypomina mi się fragment
jednej z piosenek śpiewanych
przez Kasię: „…na martwych naturach ciasta, których zapachu
tylko brak…”. Zamiast wzroku
maksymalnie wykorzystywane pozostałe zmysły pomagają
ilustrować otoczenie, w którym Bohaterka dostrzega wiele
pięknych rzeczy, choć nie widzi
– potraﬁ się nimi zachwycać,
bo przecież warto żyć – mimo
wszystko!
Wszystkich zainteresowanych
zapraszam do kontaktu z bohaterką „12 kropel życia” – Katarzyną Nowak – tel. 503 034 075 oraz
autorami: Karoliną Kasprzak
– tel. 888 136 323 i Romanem
Kaweckim – tel. 607 067 803.
Bliższe informacje dotyczące tej
książki, powstającej pod medialnym patronatem miesięcznika
„Filantrop Naszych Czasów”,
uzyskać można także mailowo:
12kropelzycia@wp.pl bądź za
pośrednictwem internetowego
bloga, na którym zamieszczane
są postępy z realizacji prac nad
publikacją: http://12kropelzycia.
blogspot.com./ na
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OPOWIEŚCI Z WIATRACZKIEM
Roman
R
Kawecki
K
PPOZNAŃ

B

o h a terów
opisywanych w tym
cyklu nic
nie łączy.
Może po
za jednym.
Wszyscy
chociaż
raz byli w
Schronie Kultury „Europa” i…
otrzymali pamiątkowy „wiatraczek szczęścia”. Wiatraczki
wytwarza emerytowany artysta
dorabiając sobie w ten sposób
do skromnej emerytury. Jak
twierdzi – dzięki temu czasem
wystarcza na wykupienie lekarstw. A może jednak łączy
ich coś więcej? Zresztą najlepiej przeczytajcie i… sami się
przekonajcie.
Każdy z koncertów Festiwalu
Artystycznego „Mimo Wszystko
w Przystani” różni się od pozostałych. Osobowości występujących artystów najczęściej są
tak wyraziste, że nadają im ten
niepowtarzalny klimat. Ponieważ mam obowiązek i przyjemność reżyserować większość z
naszych koncertów, mam także
szansę – jakby w nagrodę za
wysiłek – bardzo dokładnie obejrzeć i posłuchać naszych gości.
Koncerty rejestrujemy w technice wideo i dlatego większość
z nich mogę jeszcze raz przejrzeć w zaciszu domowym podczas montażu ﬁlmu. Na ekranie
komputera oglądam to, co działo
się na scenie. Nie ma wtedy już
poczucia odpowiedzialności za
sprawne i możliwie udane artystycznie poprowadzenie scenariusza. Ale za to można wsłuchać się w słowa, cofnąć kilka
klatek, jeszcze raz posłuchać,
dokładnie zobaczyć zdenerwowanie na twarzy wykonawcy,
poznać reakcję publiczności.
Siedzę zatem przed ekranem
komputera. Jest już noc, ale
treść nagrania jest tak ciekawa,
że występ oglądanych artystów
chcę zmontować jeszcze tego
wieczoru. A na scenie (to znaczy
na ﬁlmie, który właśnie montuję)
śpiewa Agnieszka Szkudlarek.
Agnieszka jest niewidzącą piosenkarką reprezentującą zespół
muzyczno-wokalny
„Dzieci
Papy”, który tworzą uczniowie i
absolwenci Specjalnego Ośrodka Dla Dzieci Niewidomych i
Niedowidzących w Owińskach

Sposób na życie
koło Poznania. Agnieszka pięknie śpiewa. Bardzo przeżywa
swój występ. Jest u nas – w
Schronie Kultury „Europa” – po
raz pierwszy. Trema jest widoczna na jej twarzy. Nie jest jednak
sama. Obok stoi sam „Papa” –
czyli twórca zespołu, nauczyciel
z Owińsk – pan Henryk Wereda.
To on wymyślił zespół „Dzieci Papy” – jak sam powiada, aby
utalentowanym
dzieciakom,
które po zajęciach szkolnych
mieszkają w internacie, dać alternatywę spędzenia wolnego
czasu. Zamiast go marnotrawić, albo, co także się przecież
zdarza, przepłakać z tęsknoty
za rodziną, można przyjść na
próbę, a z czasem zaśpiewać na
koncercie – choćby tak jak teraz
Agnieszka. Pan Henryk jest także
niewidomy. Opowiada ze sceny,
w przerwie pomiędzy kolejnymi
piosenkami, że muzyka jest jego
światem. Zawodem, ale także
radością. Jest szczęśliwy, że robi
to, co kocha i… dodaje ﬁluternie
– zarabia tą pracą na utrzymanie
rodziny.
Pan Henryk nie lubi, gdy bez
powodu ktoś nadmiernie użala
się nad jego wychowankami.
Muzyka nie ma zmysłu wzroku
– powiada. Albo w tym, co się
robi na scenie czy w studio, jest
się dobrym – publiczność ocenia
to w sposób dla siebie oczywisty,
albo nie powinno się tego robić
publicznie. Można przecież śpiewać sobie w domu lub na imieninach u cioci. Ale koncert to
święto i powinno się tak przygotować występ, aby widzom dać
odrobinę wzruszenia i radość z
obcowania z muzyką.
Kiedy siedzę w nocy przy
komputerze, tworząc podkłady
dla mojego zespołu, staram się
wyobrazić reakcję publiczności na nasz występ. Staram się
także tak ułożyć warstwę muzyczną, aby moi młodzi artyści
odczuwali także satysfakcję z
zaśpiewania danego utworu i
mieli przyjemność obcowania z
muzyką.
Mimo woli nasuwa mi się spostrzeżenie, że to zupełnie jakby
nasze credo przystaniowych
koncertów. Mieć satysfakcję, że
proponowany poziom artystyczny nie jest zły, a jednocześnie,
bawiąc innych, bawić się samemu podczas kolejnego koncertu.

Agnieszka wykonuje kolejną piosenkę, Mistrz Wereda
śpiewa… chórki, a skupiona
twarz jednocześnie wskazuje,
że czuwa nad występem swojej uczennicy, gotów w każdej
chwili podrzucić tekst gdyby – co Agnieszce się na ogół
nie zdarza – zapomniała treści śpiewanego utworu. Ekran
komputera pokazuje zbliżenie
twarzy Artysty, który bezgłośnie
„śpiewa” z Agnieszką zwrotki
piosenki, czekając jak ratownik
na chwilę, w której być może
trzeba będzie „podrzucić” zapomnianą frazę. Jest coś mistycznego w tym duecie. Pan Henryk
przygotował Agnieszkę do występu, a sam świadomie usuwa się na drugi plan. I cieszy
się szczerze sukcesem swojej
uczennicy, gdy widzowie nagradzają brawami jej występ.
Pisząc tę opowieść – już po
zmontowaniu ﬁlmu – przejrzałem, co w Internecie piszą
o Mistrzu Weredzie. Jest konsultantem rozwiązań komunikacyjnych dla niewidomych.
Interesuje się wszystkimi innowacajmi ułatwiającymi im
życie. Pisze książki o tematyce
muzycznej i jej transkrypcji dla
osób niewidzących. Wystąpił z
zespołem Dzieci Papy na wielu
koncertach. Byli razem w radio
i telewizji. Występowali także
za granicami Polski w Anglii,
Niemczech, Holandii. Pan Henryk zawsze znajduje czas, aby
przygotować występ, a potem
go poprowadzić. Na jednym z
portali dawny wychowanek Mistrza napisał:
„Pan Henryk to jest Gość. Nie
tylko jest nauczycielem i muzykiem. On jest dla wielu z nas
wzorem, jak należy żyć pomimo
tego, że nie ma się zmysłu wzroku. I jak trzeba się cieszyć każdym przeżytym dniem…”
Tymczasem (na ﬁlmie)
Agnieszka uśmiecha się promiennie. Zakończyła swój
program. Wszystko się udało, a publiczność przyjęła ją
owacyjnie. Jako reżyser wiem,
że „na wszelki wypadek” ma
jeszcze przygotowany „bis”:
piosenkę „Bombonierka” z repertuaru Grzegorza Turnaua
i Kasi Wilk. Zatem proponuję
– wobec oklasków publiczności, aby ten „bis” został wyko-

nany. Zwracam się do artystów
mniej więcej tak:
– Ponieważ publiczność domaga się czegoś „na deser” –
proponuję, abyście publiczności
zaoferowali coś słodkiego.
Na myśli mam oczywiście
piosenkę
„Bombonierka”.
Pan Henryk zgadza się, ale
przed piosenką opowiada, że
Agnieszka myśli w zespole o
wszystkim, nawet o tym żeby w
dzień urodzin czy imienin wykonawców znalazły się – pan
Henryk żartobliwie akcentuje:
oczywiście w mojej kieszeni –
cukierki. Zatem skoro ma być
coś słodkiego to…
Wyjmuje z kieszeni… tabliczkę
czekolady, podaje ją Agnieszce i
dodaje: „Masz i śpiewaj”.
Publiczność owacyjnie przyjmuje ten sceniczny epizod i
Agnieszka z czekoladą w jednej
ręce i mikrofonem w drugiej,
nieco krztusząc się ze śmiechu
śpiewa „Bombonierkę”. Frazy w
oryginale śpiewane przez Grzegorza Turnaua oczywiście interpretuje pan Henryk…
Powoli kończę montaż ﬁlmu.
Dobrze, że są tacy Mistrzowie,
których największą radością
jest wywołanie uśmiechu na
twarzy uczennicy. W uszach
brzmią mi jeszcze słowa, które
pan Wereda powiedział żegnając się po koncercie.
– Czy nasza Agnieszka pasuje
Panu do popularyzowanego w
mediach stereotypu niewidomej
dziewczyny?
Nie pasuje. Słyszę jeszcze jej
piękny głos. Ale chyba dłużej
zapamiętam radosny śmiech,
gdy niespodziewanie otrzymała czekoladę, przygotowując się do wykonania piosenki
o bombonierce. Może dlatego błyskawicznie umawiamy
się, że koniecznie musi u nas
wystąpić cały zespół „Dzieci
Papy”. A pan Henryk na pożegnanie mówi:
– Mam nawet tytuł koncertu… „Sposób na życie”.
Pozostaje mi tylko wyłączyć
komputer. Montaż ﬁlmu zakończony. A Państwa zapraszam
na „Sposób na życie” 2 kwietnia o godzinie 18 do Schronu
Kultury „Europa” w Poznaniu
przy ul. Rolnej 24.
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Darowane chwile
Z DZIENNIKA

4.01.2011.
DZIEŃ
BEZ UŚMIECHU –
DNIEM STRACONYM
Staram się cieszyć każdym
momentem. Przecież to, że
mogę być tutaj, jest najcenniejszym skarbem. Wczoraj
zdarzył się piękny dzień. Po
raz kolejny spotkałam się z
ludźmi, którym pomagam i
towarzyszę w pokonywaniu
przeszkód. Alicja, Magda, Kasia, Paweł, Jagoda, Krzysiek,
Jacek, Piotr… Uśmiech każdej
z tych osób wnosi w moje życie dobro, którego nie sposób
opisać. To ludzie z ograniczeniami intelektualnymi, często
również ﬁzycznymi, a zarazem
„zjawiskowi”, cudowni, obdarzeni wrażliwością na cudzy
ból. Wciąż jeszcze panuje przekonanie, że osoby z niepełnosprawnościami są skupione
wyłącznie na własnych koleinach życia i nie dostrzegają
dookoła niczego prócz samych
siebie. Nic bardziej mylnego.
Pamiętam moment pierwszego kontaktu z człowiekiem na
wózku inwalidzkim… Towarzyszył mi wówczas lęk, niepewność. Dziś już wiem, że tylko taka
praca dostarcza i będzie dostarczała mi poczucia satysfakcji i
zadowolenia. Osoby z niepełnosprawnościami nauczyły mnie
rzeczy najważniejszej – miłości
do drugiego człowieka.
Z dzieciństwa pamiętam Anitę
– dziś 29-letnią kobietę z wadą
wymowy. Kiedy poznałyśmy się,
miałam osiem lat. Mój Boże –
kiedy to było… Mieszkała tylko
z mamą, po sąsiedzku z moją
babcią. W podstawówce dzieci
śmiały się z niej przezywając dokuczliwie „Jąkacz!” albo jeszcze
gorzej. Miała tylko dwie koleżanki: Marzenę – rówieśniczkę
i mnie. Zawsze, gdy przychodziłam w odwiedziny, pomagałam Anicie w nauce czytania i
pisania. Po powrocie do domu
rozpaczliwie pytałam: „Dlaczego inne dzieci nie chcą się z nią
bawić?” Tato tłumaczył, że Anita
ma pewne trudności zdrowotne,
które innym dzieciom trudno zaakceptować.
Nikt nie zapraszał jej do wspólnego dzielenia ławki szkolnej ani
gry w gumę. Podczas przerwy
stała samotnie, a ja nie zawsze
mogłam jej towarzyszyć, gdyż
uczęszczałam do innej klasy.

Było mi przykro, a w dodatku
zmieniliśmy miejsce zamieszkania. Żałowałam, że kontakt
się urwał. Sytuacja ta wniosła
w moje życie całe bogactwo
przeróżnych doświadczeń. Z
perspektywy czasu wiem, że w
ówczesnych latach, szczególnie
na wsiach i w małych miasteczkach, niepełnosprawność była
odrzucana, wręcz wypierana ze
świadomości społeczeństwa.
Myślę o specjalistycznym
kształceniu się w kierunku logopedii – ta dziedzina jest mi
równie bliska jak pedagogika
i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Jestem przekonana, że zamierzenie to uda mi się zrealizować – to tylko kwestia czasu,
wysiłku i pracy nad sobą. Nikt
nie obiecywał, że będzie łatwo.
Zawsze staram się czerpać z
życia jak najwięcej pozytywów.
Uśmiechać się – mimo wszystko,
bo dzień bez uśmiechu to dzień
stracony!

11.01.2011.
PO DRUGIEJ
STRONIE ŻYCIA
Słuchałam dziś piosenki z
repertuaru Anny Wyszkoni
„Wiem, że jesteś tam”. Ten piękny utwór w moim odczuciu ma
wieloaspektowe przesłanie. Po
pierwsze, mogłabym go zadedykować ważnej dla mnie osobie.
Po drugie, komuś bliskiemu, kto
odszedł na zawsze. Po trzecie
skierować muzyczno-wokalną
reﬂeksję w stronę Najwyższego,
by pomógł zaakceptować rzeczy
niewytłumaczalne.
Czasu nie sposób cofnąć. Nie
zdążyłam powiedzieć tych naj-

ważniejszych słów. Zawsze wydawało mi się, że będzie jeszcze
okazja. Odkładałam na później.
Może jutro, może pojutrze… Nie
udało się. Nieplanowany kurs do
nieba. Tak po prostu, bez pożegnania… Na odchodne rzucone
tylko zdawkowe: „No to na razie,
cześć”.
Chwile biegną tak szybko, że
wprost przeciekają nam przez
palce. Los wielokrotnie wystawia nas na ciężkie próby. Ważne
jest jednak, aby z życiowej lekcji
wywnioskować najważniejsze
przesłanie – że ważny jest każdy moment tu i teraz. Bowiem
nic nie jest nam dane na wieczność. Ludzkie istnienie również.
Ktoś odchodzi, by mógł przyjść
inny człowiek. Kiedy o tym myślę, przypomina mi się pewna
opowieść. Jest to historia kobiety, która straciła kilkuletniego
synka. Pogrążona w straszliwej
rozpaczy pojawia się przed mistrzem prosząc natarczywie:
„Panie, błagam, zwróć życie mojemu synkowi, a uczynię wszystko”. Mistrz spojrzał na kobietę i
odrzekł: „Dobrze. Idź w świat.
Jeśli za pół roku wrócisz i przyniesiesz coś, co nigdy nie umiera, sprawię, że twój synek będzie
znowu żył”. Minęło pół roku.
Mistrz ponownie ujrzał zmęczoną poszukiwaniami kobietę. Jej
ręce były puste...

22.01.2011.
PIĘKNIE
– PO PROSTU
BRAK SŁÓW
Przez kilkanaście ostatnich
dni niewiele napisałam, gdyż
przygotowywałam głównie bieżące teksty oraz korekty. Jest

kwadrans po szesnastej i nadeszła pora, by opisać to, co
się zdarzyło. Sceny z życia tak
piękne, że po prostu brak słów…
Minionego wieczoru dotknęłam
prawdziwej sztuki. Wszystko to
za sprawą niepowtarzalnej prezentacji kabaretu literackiego:
„ArtenGround”, której miałam
okazję posłuchać. Tematem
przewodnim był chaos i nieporządek panujący na świecie. Kilkunastoosobowa grupa przedstawiła publiczności autorskie
dialogi, muzykę, a co się działo
poza tym, wiedzą tylko świadkowie tego wyjątkowego wydarzenia. Żałuję, że nie mogłam
do końca w nim uczestniczyć.
Czas, czas – nieustannie gonimy
za czymś. W biegu chwyciłam w
dłoń spadające z nieba szczęście. Było tylko chwilką, małym
skrawkiem, niemal pyłkiem, ale
jakże cennym! Potrzebowałam
go, a kiedy już znalazło się w
garści, zapragnęłam, by trwało
wiecznie. Niestety…
Dzisiaj opracowywanie materiałów informacyjnych i tak dalej. Kreślę również drugi rozdział
książki zatytułowanej „12 kropel
życia”. Dotyczyć on będzie poszukiwanych miejsc. Bohaterka
publikacji zwiedziła wiele krajów
Europy, zatem ma o czym opowiadać. Zróżnicowane kultury,
mentalność, a przede wszystkim
odmienne podejście w odniesieniu do osób z dysfunkcjami. W
niektórych państwach postawy
ludzi nacechowane są maksymalną akceptacją, w innych zaś
całkowitym odrzuceniem.
Jutro czeka mnie kolejny egzamin – tym razem będzie nim
test z psychologii klinicznej. Boję
się, bo zależy mi, aby zdać jak
najlepiej.
Niekiedy zdarza się tak, że
pewne rzeczy zmuszeni jesteśmy ukrywać z uwagi na okoliczności czy niezmienne fakty.
Aktualnie doświadczam tego
osobiście. Choć tak bardzo bym
chciała – nie mogę, a zarazem
nie potraﬁę powiedzieć, co czuję.
Moim celem jest dobro i szczęście drugiego człowieka. Dlatego
oszczędzę ran. Jeszcze słówko w
nawiązaniu do poszukiwanych
miejsc. Odnalazłam już swoje
miejsce. Jest nim praca dla osób
z niepełnosprawnościami. Także
nauka, twórczość artystyczna. A
miłość? Ona zawsze przychodzi
nieoczekiwanie…
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28.7.10
NAŁADOWAŁAM
AKUMULATORY
I skończyło się urlopowanie. Trzy dni temu wróciliśmy
do domciu. Moje kochanie już
poszedł do pracy, ja jeszcze
mam kilka dni wolnego. Jak już
wspomniałam wcześniej, kobieta w domu nie ma wolnego.
Trzeba było wstawić pranie,
posprzątać, przytargać zakupy, wymyśleć obiad, czyli witaj
szara codzienności. A dziś jest
naprawdę szaro, buro i pada.
Jak na razie owa szarość mnie
nie dobija. Jestem naładowana pozytywnie. Cały urlop nad
morzem był gorący i słoneczny. No i jak tu się nie cieszyć.
Naładowałam
akumulatory
po wszystkie komórki ciała,
po końce włosów. Współczuję tym, którzy teraz wybrali
się nad Bałtyk, bo ma jeszcze
padać przez kolejne dni. Mieliśmy szczęście. Co prawda pogoda była prawie afrykańska i
co niektórzy mocno narzekali
na upały. Dla mnie było super.
Ale jednak upał w mieście to
co innego jak upał nad morzem. Choć po plaży chodziło
się jak po rozżarzonych węglach, a Bałtyk zrobił się ciepły
jak zupa, to i tak upał nie był
upałem, który męczy. Życzę
wszystkim słonecznych urlopów, nawet w środku zimy.
Cieszmy się słońcem, póki
grzeje, bo w naszym klimacie
ta ognista kula zdecydowanie
za mało wychodzi z za chmur.

3.8.10
RAJSKI
PONIEDZIAŁEK
Wczoraj był poniedziałek.
Pewnie należę do tej większej
rzeszy ludzi, która nie cierpi
poniedziałków. Ale tak się złożyło, że ów poniedziałek w porównaniu z dniem dzisiejszym
był cudny. Dziś rzuca żabami
cały dzień i chmury szaro bure
i ponure są tak nisko, że mam
wrażenie, iż są na wyciągnięci
ręki.
Poprzedni dzień był słoneczny (wiem, mam zajoba
na punkcie dni słonecznych),
ciepły i boski, a raczej rajski.
Wracając z pracy wsiadłam
w tramwaj i wylądowałam
na Starym Rynku. Początkowo celowo, gdyż miałam coś
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Szczęście
Ktoś tam na górze
rysuje mapę mojego życia
Czasem wyrywam ołówek
kreślę po swojemu
Łapię podkowy
szukam koniczyny
Wtedy Anioł Stróż
Pozamiata
skrzydłem duszę
I przypomni
że szczęście jest w nas

do załatwienia. Później nogi
mnie same niosły przed siebie. Znalazłam się w kawiarni,
a właściwie w kawiarnianym
ogródku. Tam jest wycięty kawałek raju. Wkoło jest zielono,
nawet niebo jest zielone, bo
suﬁtem jest rozłożysty bluszcz.
Albo coś w tym rodzaju, bo na
każdej ze ścian pnie się gąszcz
soczystych , letnich liści. Wystrój jest niesamowicie… baśniowy?... poetycki? W każdym
bądź razie nie przypomina
przydrożnej, zwyczajnej kawiarni w wielkim mieście.
Zadzwoniłam po Anię, by do
mnie dołączyła. Siedziałyśmy
sobie do późnego popołudnia
na huśtawce, bujając nasze ciała i nasze myśli, i popijałyśmy
kawę o poetyckich nazwach. W
oddali było słychać nuty Chopinowskiej muzyki przeplatane
śpiewem ptaków. Tu w Poema
Cafe wszystko staje się poezją.
Smak, zapach, dźwięk i obraz.
Przez chwilę czułam się jak w
raju .Wylałam sobie balsam na
duszę. I poniedziałek stał się
wspaniałym dniem.
Każdy dzień może być
dniem wspaniałym albo chociaż dniem dobrym i miłym,
jak my sami się o to postaramy. Pozwalajmy sobie na małe
przyjemności, wtedy faktycznie będziemy mieli własny raj
na ziemi. Jednym słowem róbmy sobie dobrze, cokolwiek by
to miało znaczyć. Choćby kupienie sobie samej kwiatów, bo
dlaczego by nie. A przez moment wdepniemy do raju.

śliwość rzeczy martwych. Paradoksalne jest to, że rzeczy
martwe czasem mogą żywego
doprowadzić do furii, albo, co
gorsza, do zawału, czego konsekwencją może być też martwe ciało.
Wzięłam głęboki oddech i
wyszłam z kuchni, pozwalając
mężowi dalej dociekać, czemu
szuﬂada się nie chce otwierać
(sama). Skoro człowieka mogą
naprawić, to szuﬂadę tym bardziej.

6.8.10
PAPIERÓWKOWY
CUD
Mmmm mniam. Chyba zaraz
dostanę orgazmu podniebienia. Jem tylko zwyczajną papierówkę. Uwielbiam ten smak
i zapach. Od paru dni pytałam
w warzywniaku, czy są papierówki. Nie było. Dzisiaj też nie
było moich ulubionych jabłek.
Ale jak to leciało? „Proście, a
będzie wam dane…:” Chwilę
później, stojąc na przejściu dla
pieszych, spotykam starszą
panią z mojego bloku. I wiecie
co? Pani wcisnęła mi w dłoń
dwie piękne, żółciutkie papierówki. Szok. Od razu zatopiłam
się w ich zapachu. Serdecznie
podziękowałam. Miła pani nawet nie przypuszcza, jaki cud
mi dziś sprawiła. Boże, a mówią , że Ciebie nie ma, a Ty
znajdujesz się w takich małych
okruszkach dnia i w zwykłych
ludzkich uczynkach.

Wracając do tego, co chciałam napisać… Prawie przez
cały tydzień bawiłam się w
przewodnika po Poznaniu.
Przyjechała do nas mama z
ciocią i dzień w dzień latałyśmy po mieście. Zaliczyłyśmy
Maltę, Botanik, Stary Rynek
i wiele innych miejsc. Myślę,
że spędziłyśmy wiele miłych
chwil przy smakowitych deserach w niecodziennej oranżerii
poznańskich kawiarenek. Słoneczko grzało i jeszcze bardziej
nam wspólny czas umilało.
Mama jak zwykle była królową kuchni i serwowała nam
pyszne obiadki, a ciocia piekła
pizze i ciasta pod tytułem niebo w gębie. Znalazły się tez
krasnoludki, które sprzątały.
Gdy wyjechały, zrobiło się
pusto, smutno, krasnoludki się
pochowały i obiady przestały
się same gotować. Na dodatek słońce się schowało i jutro
mamy poniedziałek. Po prostu
żyć i nie umierać.

28.9.10
JESIEŃ ZADUMANA

29.8.10
MARTWA SZUFLADA
I POCHOWANE
KRASNOLUDKI

Z początkiem kalendarzowej jesieni przyczaiło się jeszcze lato. Słońce przypomniało,
jak potraﬁ zagrzać i rozgrzać.
Co niektórzy z kozaków przyodziali się znów w sandały i w
krótkie rękawy. Przez prawie
tydzień błękitu było ful wypas.
Cudnie na tle nieba wyglądały
rdzawe i złotawe korony drzew.

No. Miałam pisać miedzy
innymi o pogodzie, która
znów zamieniła się w jesienną. Za wcześnie, zbyt nagle.
Nie zgadzam się. Protestuję.
Lato wróć. Ale myśli mam poszarpane. Wyprowadziła mnie
z równowagi głupia szuﬂada
samowyjeżdżająca. Hmm, no
nie taka głupia, skoro sama
wyjeżdża. To nazywa się: zło-

Teraz dla odmiany pogodynka tydzień deszczu zapowiada. No, więc leje i wieje. Ludzie
przykryci parasolami, pokurczeni z zimna. Liście pomarszczyły się i niektóre drzewa całkiem zardzewiały i zrudziały.
Przyszła już na dobre jesień
zadumana i swym szalem zaraz pomaluje wszystko dookoła w kasztanowe barwy.

40 STRONA

MARZEC 2011

15

stycznia 2011 roku w
Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych odbyła
się uroczysta gala ﬁnałowa,
podczas której poznaliśmy
laureatów konkursu „Znak
dobra”. W tym roku nagroda
traﬁła dla trzech dziennikarzy, którzy ukazali ludziom
dobro.
Pierwszym laureatem jest
Marcin Pomianowski, dziennikarz tygodnika „Dzień”,
który pomyślał o tym, jak pomóc oﬁarom powodzi w Bogatyni. Zaczął od wyjazdu do
tej miejscowości i rozpoznań,
czego najbardziej brakuje
mieszkańcom, napisał o ich
dramatycznej sytuacji i zachęcił czytelników gazety i urząd
w Szamotułach do akcji zebrania przyborów szkolnych
dla dzieci i młodzieży, co sam
też pilotował – i przewiózł
dary do Bogatyni samochodem. Druga nagroda traﬁła do
Jacka Witczaka, dziennikarza
„ABC” w Lesznie, za publikację
„O dwóch takich, co dzielą się
sercem”, w której bohaterami
są dwaj chłopcy gimnazjaliści, pomagający niepełnosprawnemu koledze na wózku inwalidzkim w dojeździe z
domu do szkoły.
Akcja „Mały Wielki Radiowiec” miała dwóch laureatów:
ks. Macieja Kubiaka z Radia
Emaus i Annę Kopras-Fijołek
z „Gazety Jarocińskiej”. Jej bohaterem był niewidomy chłopiec, który z wielkim zamiło-

Agnieszka
Liberacka
POZNAŃ

Z

a oknem wyraźna zmiana pogody, wiatr który od
kilku dni szaleje, przywiał na
chwile wiosnę. Świat budzi się
ospale do ciężkiej, mozolnej
pracy, jaką jest wzrastanie. Zieleń czeka na odrobinę słońca
i cieplejsze dni. Słońce raz po
raz nieśmiało przygrzewa i zagląda przez brudne i zmęczone
okna.

WIOSNA…?

Wiele się działo przez ostatni czas! Raz lepiej, raz gorzej.
Wszyscy wspólnie pokonywaliśmy nową drogę. Przybywało
nam wiedzy i nowych doświadczeń. Od wspólnego śmiechu i
beztroski po poważne i mądre
przemyślenia. Wszyscy trwaliśmy. Każdy był trochę ciekawy,

Znak dobra
waniem po śmierci Jana Pawła
II zajął się jego nagranymi wystąpieniami, próbując swych
sił jako amator montażysta radiowy. Radio Emaus zaprosiło
chłopca do studia i tam też
powstał reportaż o nim i jego
zamiłowaniu. Radiosłuchacze
z Poznania ufundowali chłopcu sprzęt zawodowej klasy.
Galę laureatów która odbyła się z udziałem Kapituły,
w tym córki śp. Romy Brzezińskiej, dziennikarki „Słowa
Powszechnego” i „Gazety Poznańskiej”, zarazem patronki
nagrody, a także z udziałem jej

Bohaterowie artykułu „O dwóch takich, co dzielą się sercem”.
męża Andrzeja Lajborka, aktora Teatru Nowego w Poznaniu, obserwowało z żywym
zaciekawieniem grono dziennikarzy poznańskich i wielkopolskich mediów. Patronem
honorowym tegorocznej piątej
edycji Znaku Dobra był ks. abp
Stanisław Gądecki.
Znak Dobra im. Romy Brzezińskiej to konkurs dla dziennikarzy, którzy podejmują się
misji dostrzegania w rzeczywistości społecznej możliwości działania dla dobra innych.

Laureaci konkursu „Znak dobra”.

ROBERT STĘPIŃSKI

Jednak wiosna…
co z tego wszystkiego wyjdzie.
Przyglądaliśmy się sobie i innym.
Pukaliśmy w głowy... Ale towarzyszyła nam zawsze nadzieja
czegoś dobrego i nowego. Przybywało ciekawskich i chętnych.
Dużo spraw zaczęło żyć swoim
życiem.
Babska Grupa trwa nadal i
stawia sobie nowe wyzwania.
Każde spotkanie jest inne, każde
po brzegi wypełnione babskimi
sprawami. Bożena kupiła sukienkę, chce ją ubrać jak tylko
zrobi się ciepło. Magdalena maluje paznokcie, sięga po coraz
odważniejsze kolory. Klara zastanawia się, jak pójdzie ubrana
na karnawałową zabawę i czy
Mateusz tam będzie? Alicja jest
spokojniejsza, mówi, że dobrze
jej, tak zwyczajnie i po prostu
dobrze. Basia przez krótką chwi-

le była zakochana ….teraz jest
sama.
A Krzysztof szuka ciągle tej
jedynej wybranej, ale ma nadzieje, że w końcu się zakocha.
Ania stanowczo zareagowała,
kiedy kolega ze zgrupowania
wydzwaniał do niej w nieskończoność. Już ma tę pewność, że
postąpiła słusznie. Pani Maria
porozmawiała z córką na temat dojrzewania, obie się rozpłakały.
A pan Kazio już wie, że tenis
to taki sport, w którym dwie
osoby biegają za piłką tenisową.
Pan Paweł i pani Krysia już nie
są razem, pan Paweł ostatnio
zwierzył się, że to nic złego, że
rozmawiają ze sobą, ale razem
już nie są. Jadwiga zerwała z
Arkiem. Powiedziała: „źle mnie
traktował, kłamał, po co mi taki

facet”. Pani Grażyna już wie, że
trzeba rozmawiać, na początku
tak, jak się potraﬁ, byle nie milczeć, bo wtedy jest trudniej.
Ja już wiem, że trzeba słuchać
i uczyć się. Uczyć szczególnie
pokory i czerpania z najmniejszych rzeczy. Ciągle weryﬁkować
i budować coraz to nowe cele.
Świat za oknem pojaśniał,
słońce odważniej przygrzewa.
Dzień wygrywa z nocą. Zmęczeni ludzie spoglądają z nadzieją…
A wiosna i tak – jak co roku –
przyszła…

AGNIESZKA LIBERACKA
TRENERKA WARSZTATÓW
SEKSUOLOGICZNYCH
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ
WTZ PRZYJACIELE
WTZPRZYJACIELE1@INTERIA.PL
AGNES97@INTERIA.PL
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– Dlaczego zdecydowała
się Pani zostać aktorką?
– Od momentu, w którym
poszłam do szkoły muzycznej, chciałam być aktorką i
śpiewać. To były dwa cele,
które zamierzałam w swoim
życiu zrealizować. Choć wtedy jeszcze nie wiedziałam,
jak to zrobić. Ale marzenia,
w które wierzyłam, starałam
się wprowadzić w życie. Gdy
zdałam maturę i ode mnie
zależało, którą drogą pójdę,
wybrałam właśnie aktorstwo.
To, że dziś jestem aktorką i
koncertuję, jest spełnieniem
moich dziecięcych pragnień.
Czasami myślę o tym, co by
było, gdyby los potoczył się
inaczej, próbuję wymyślić dla
siebie jakieś inne rozwiązania, ale z trudem mi to przychodzi.

Trzeba marzyć!
Z OLGĄ BOŃCZYK rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.
zumiała, że osoba, która się
rodzi słysząca, musi się dalej
rozwijać w świecie dźwięku.
Mojej mamie nie brakowało
wyobraźni – chciała, byśmy
z bratem wykształcili się jako
muzycy i tak się szczęśliwie
stało.
– W tak młodym wieku
spadła na Panią wielka odpowiedzialność…

– Czuje się Pani bardziej
aktorką czy piosenkarką?
– I gram, i śpiewam. Są to
dwa zawody, które uprawiam
równorzędnie. Na scenie jestem po prostu sobą. Wydaje
mi się, że mam dobry kontakt
z publicznością bez względu na to, czy śpiewam, czy
gram.
– Włada Pani językiem
migowym. Skąd ta umiejętność?
– Z czasów mojego dzieciństwa. Moi rodzice nie
słyszeli. W związku z tym,
by móc się porozumiewać z
nimi i niejako wejść w świat
ciszy, musieliśmy się razem
z bratem nauczyć języka migowego. Oczywiście, nie było
lekcji, nie było nauczycieli.
Jako małe dzieci jednocześnie uczyliśmy się mówić i
migać. To było przecież porozumiewanie się z naszymi

BOGUMIŁA JANICKA

***
Rękoma
czynię
codzienność spraw
malutkie rzeczy
nieznacznego
człowieka
dotyk szklanki
muśnięcie ręki
krok po kroku
po czynie czyn
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rodzicami! Chcąc nie chcąc,
nauczyliśmy się języka migowego. Ten język pozostał
mi w dłoniach, w sercu i w
głowie. Ciągle jest to jeden z
języków, w których się porozumiewam.
– Jakie problemy mają niesłyszący rodzice, którzy wychowują słyszące dziecko?
– To obszerny temat… To
jest zderzenie się dwóch
światów: ciszy i dźwięku. I
to jest główny problem. Może
łatwiej było w przypadku mojej rodziny, ponieważ moja
mama straciła słuch w wieku
siedemnastu lat w wyniku
wypadku, więc znała świat
dźwięku. W młodości śpiewała, kontaktowała się normalnie. W związku z tym ro-

– Rzeczywiście, musieliśmy
z bratem zaopiekować się rodzicami, otoczyć ich troską,
przekazywać im światem
dźwięku, do którego nie mieli
dostępu. Dopiero teraz wiem,
jaka była waga tej odpowiedzialności, wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy
to był po prostu mój dom, ja
tam żyłam.
– Warto spełniać marzenia?
– Marzenia są po to, by je
spełniać, mieć swoje cele i
plany, rozwijać się. Są po to,
by życie miało sens.
– Chętnie bierze Pani
udział w akcjach charytatywnych?
– Do każdej akcji, w której biorę udział, podchodzę
bardzo poważnie. Staram się
brać udział w tych akcjach, w
których moja obecność jest
wiarygodna. Obecnie biorę udział w akcji „Dźwięki
marzeń”, ponieważ problem
osób niesłyszących znam

od dziecka. Wciąż jest dla
mnie bardzo żywy. Jeśli biorę
udział w kampanii przeciwko
rakowi szyjki macicy, to dlatego, że na raka zmarła moja
serdeczna przyjaciółka, a
także mama.
– Występuje Pani na scenie z osobami niepełnosprawnymi?
– To są niezwykłe spotkania! Fundacja Anny Dymnej
„Mimo wszystko” organizuje
co roku koncerty, w których
jej podopieczni mogą się realizować wokalnie u boku
uznanych artystów. Te koncerty mają wyjątkową atmosferę. Ale zdarzają się też inne
koncerty. Jesienią zaśpiewałam z Anią Iliminowicz
– niewidomą dziewczynką z
Leszna, która jest niezwykle
utalentowana
muzycznie.
Takie spotkania pozostawiają we mnie niezapomniane
wspomnienia.
– Jakie ma Pani najbliższe
plany zawodowe?
– Gram w różnych spektaklach, koncertuję. Na ten
rok założyłam sobie ambitne
plany. Chcę zrealizować dwie
premiery teatralne w Warszawie. Pozostaje temat płyty...
Więc może ten rok będzie dla
mnie łaskawy.
– Wszystkiego dobrego,
spełnienia marzeń i planów.
Dziękuję za miłą rozmowę.

Wieczór
z Jerzym Połomskim
14

stycznia odbył się kolejny tradycyjny koncert charytatywny w Sali
hiszpańskiej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Bohaterem koncertu był
Jerzy Połomski, w znakomitej formie, zaskakujący pięknym, mocnym głosem, wielką kulturą interpretacyjną i
energią.

Publiczność miała okazję
posłuchać polskich kolęd, a
także największych przebojów artysty.
Zgromadzone
fundusze
przeznaczone zostaną na
dzieci z porażeniem mózgowym z przedszkola specjalnego Orzeszek w Poznaniu.

ROBERT STĘPIŃSKI
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– Czy od samego początku
wiedziała Pani, że chce śpiewać dla dzieci, czy to przypadek?
– Przypadek. Są w życiu
przypadki, które zmieniają człowieka, jego myślenie i
wyznaczają nam drogę. Od
początku wiedziałam, że chcę
być piosenkarką i kompozytorką. Od dziecka chodziłam
do szkoły muzycznej, grałam
na fortepianie i układałam
muzykę. Nieważne dla kogo,
chciałam po prostu śpiewać.
Ważne jest jednak, by znaleźć
swoją publiczność. Wiedzieć,
dla kogo się tworzy. Miałam
trzyletniego synka Wojtka, kiedy dostałam tekst od Agnieszki
Osieckiej. Postanowiłam nagrać dla Wojtka piosenkę „A
ja wolę moją mamę” i ta nieoczekiwanie stała się przebojem. Na moich występach były
tłumy, pomyślałam więc, że
może warto nagrać całą płytę z
piosenkami dla dzieci. Tak też
zrobiłam. Płyta zniknęła z półek błyskawicznie. Potem Jacek
Cygan napisał dla mnie musical „Majkowe studio nagrań”.
Grałam ten musical w całej
Polsce, w najwiekszych halach,
a ze mną dwa tiry ze sprzętem
i dekoracjami. Zostałam wtedy prawdziwą „showmenką”.
Uświadomiłam sobie również,
jaką cudowną publicznością są
dzieci i jak poważnie trzeba je
traktować.
– Jest Pani jedną z nielicznych piosenkarek, które swoją
artystyczną karierę poświęciły
dzieciom.
– Więcej osób powinno się
tym zajmować, ale to nie jest
łatwe. Młodzi ludzie chcą dzisiaj wystąpić w telewizji, szybko zdobyć popularność i pieniądze. Śpiewanie dla dzieci to
swego rodzaju ﬁlozoﬁa życia.
Trzeba być przygotowanym
do poświęceń, do działalności
charytatywnej.
– Pani piosenki nie tylko bawią, ale i uczą.
– Takie jest założenie. Artysta, który zajmuje się tworzeniem dla dzieci – ja komponuję
muzykę, ale zwracam wielką
uwagę na dobre teksty – musi
brać odpowiedzialność za to,
o czym śpiewa, jak się zachowuje i co robi. Na niektóre rzeczy po prostu nie może sobie
pozwolić. Przykro patrzeć, jak
dzisiaj idolami dzieci są osoby,
które wykonują wulgarne gesty, wykrzykują przekleństwa,
palą symbole naszej kultury itp.
po to, żeby szokować, burzyć,
straszyć.

MARZEC 2011

„Wszystkie
dzieci nasze są…”
Z MAJKĄ JEŻOWSKĄ rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.
– Czym dla Pani są koncerty
charytatywne?

– Jak wywoływać uśmiech
na dziecięcych twarzach?
– Wystarczy naprawdę niewiele. Dziecko jest piękną i
niewinną istotą, nie skażoną
złem. Wszystko zależy od rodziców, którzy wprowadzają
dziecko w świat dorosłych , bo
ono jest jak gąbka. Im więcej
dobroci, ciepła, dobrych przykładów postępowania za młodu, tym wrażliwszy wyrośnie
człowiek. Dzieci potraﬁą się
cieszyć drobiazgami, zwykłymi
gestami. Czasami wystarczy
podanie dłoni, autograf, przytulenie, chwila uwagi. Od wielu
lat działam w Fundacji Ronalda McDonalda, która wspiera
ogólnopolska kampanię „NIE
nowotworom u dzieci”. Z mojej inicjatywy powstała płyta
„Czarodzieje uśmiechu”, na
której moje piosenki śpiewają
gwiazdy polskiej sceny wraz z
dziećmi, laureatami Festiwalu Piosenek Majki Jeżowskiej,
który co roku odbywa się w Radomiu. Płyta była dostępna w
sprzedaży tylko dwa tygodnie,
sprzedaliśmy jej aż 700.000!
Dochód przekazano na cele
kampanii. Tytuł płyty zaczerpnęliśmy z tekstu piosenki
„Otwórzmy serca” – zobaczcie
teledysk na youtube, albo na
mojej stronie www.majka.pl
(„a przecież jesteś czarodziejem i umiesz stwarzać twarze
uśmiechnięte...”).
– Miała Pani okazję śpiewać
z osobami niepełnosprawnymi?
– Wielokrotnie występowa-

łam z nimi w Ciechocinku na
festiwalu osób niepełnosprawnych. To bardzo wzruszające,
niecodzienne przeżycie. Na
moje koncerty zawsze zapraszamy dzieci i młodzież ze specjalnych ośrodków wychowawczych. Osoby niepełnosprawne
należy traktować tak samo jak
pełnosprawne. Zapraszam je
do konkursów tanecznych, nagradzam za aktywną zabawę
podczas koncertu. Mają niesamowitą, pozytywną energię.
Często po koncercie tulą się do
mnie i nie chcą się odkleić.
– Jest Pani Kawalerem Orderu Uśmiechu i Ambasadorem
Dobrej Woli przy UNICEFie.
– Order Uśmiechu i tytuł Ambasadora Dobrej Woli sprawia,
że zgłasza się do mnie mnóstwo instytucji i osób prywatnych z prośbą o udział w różnych akcjach charytatywnych.
Nie jestem w stanie przyjąć
wszystkich zaproszeń. Lubię
ludzi, lubię im pomagać i cieszę się, że jestem postrzegana
przez nich jako przyjaciółka
dzieci, człowiek o dobrym
sercu. Nie wszędzie mogę dotrzeć, ale w miarę możliwości i wolnego czasu służę swą
osobą. Kiedyś wzruszyłam
się listem od jednej ze szkół,
która organizowała festyn ze
zbiórką funduszy na operację
poparzonego chłopca. Prosili
tylko o gadżety z autografem, a
ja miałam wolny termin i pojechałam do nich zagrać koncert.
To wspaniałe uczucie być potrzebnym komuś, móc coś zrobić i coś zmienić.

– Obowiązkiem wobec ludzi. To dzięki nim, ich sympatii pracuję w swoim zawodzie.
I choć nie ma mnie teraz na
okładkach czasopism, choć radia nie grają moich przebojów,
nie występuję w serialach, to
ciągle mam wypełniony koncertami kalendarz. Moją pasję
do pomagania innym odziedziczyłam po moim tacie, Zbigniewie Jeżowskim, który był
społecznikiem, angażował się
we wszystko z zapałem i był
lekarzem. Pomagam różnym
fundacjom od ponad 20 lat. Ale
dopiero moje działania w Fundacji RMD i płyta ”Czarodzieje
uśmiechu” sprawiła, że zostałam nominowana do tytułu
„Gwiazda Dobroczynności”.
– Jak powstała piosenka
„Wszystkie dzieci nasze są”?
– Przez telefon. Mieszkałam
wtedy w Chicago, a Jacek Cygan w Warszawie. W tamtym
czasie nie było mejli , Internetu,
skype’a. Zaśpiewałam melodię
przez telefon, a Jacek nagrał ją
na magnetofon na drugim końcu świata. Póżniej podyktował
mi słowa przez telefon. Dzisiaj
ta piosenka jest hymnem wielu
imprez i akcji charytatywnych.
– Jakie plany ma na ten rok
Majka Jeżowska?
– Koncerty w Polsce, w Hamburgu, w Exeter w Wielkiej
Brytanii, gdzie działa Polska
Szkoła im. Majki Jeżowskiej…
Pojadę również do Chicago i
Nowego Jorku. Oprócz tego nagrywam nowe wersje piosenek:
„Laleczka z saskiej porcelany”
i „Wszystkie dzieci nasze sa”.
Święta spędziłam na Karaibach – naładowałam akumulatory na nowy rok i zagrałam
świetny koncert sylwestrowy w
Wiśle. W kwietniu, w Radomiu
już po raz szósty dzieci i młodzież z całej Polski spotkają się
na moim festiwalu. W maju kolejna płyta „Czarodzieje uśmiechu” z nowymi utworami! Będę
pracować także nad nowym
musicalem, więc ten rok będzie
bardzo pracowity.
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Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

WIELKI STALIN
Pod koniec października, na
jesieni, Bartek znalazł się wraz z
matką i siostrą w Równem. Miasto przywitało ich czerwienią
sztandarów i wielkimi portretami wielkiego Stalina. Ulicami
maszerowały bataliony czerwnonoarmiejców,
przejeżdżały
tankietki i wojskowe samochody
ciężarowe.
Charakterystyczny
zapach
benzyny i spalin wdzierał się
do organizmu. Ten nowy, obcy
zapach Bartek kojarzył z tymi,
którzy tu niedawno wkroczyli, z
nową rzeczywistością, z niewolą, a nade wszystko z tym, który
teraz zastąpił niemal Boga, patrząc na ludzi ze ścian kamienic,
balkonów i transparentów.
Zamieszkali kątem w małym pokoiku. Nie mieli żadnych
mebli, ponieważ wszystko z poprzedniego mieszkania sprzedali albo zamienili na żywność.
Było o nią bardzo trudno. Bartek
szybko zapoznał nowych kolegów i koleżanki, najczęściej
dwunastoletnich rówieśników,
którzy przed wojną również należeli do harcerstwa.
Co pewien czas zbierali się
konspiracyjnie, opowiadając sobie najnowsze wydarzenia. A
więc o nowym rządzie, generale Sikorskim, tworzącym się we
Francji i Anglii wojsku, a nawet
o partyzantach, którzy prawdopodobnie znajdują się w wołyńskich lasach, gdzie ongiś harcerze biwakowali na ćwiczeniach.
Naturalnie, nie brakowało też
kawałów na temat Hitlera i Stalina. Na temat tego ostatniego
kursował wierszyk satyryczny
w języku ukraińskim, związany
z aktualnym brakiem mydła w
sklepach:
Baćko Stalin dajde myła,
Bo uże woszy majut kryła.
A jak nas objediać,
To na tebe naleciać.
Albo inny o braku świń i
krów:
Sydit baba na rydni,
Ny krowy, ny swyni,
Tylko Stalin na styni…
Były też ideologiczne dowcipy:
Do wsi wkracza Czerwona
Armia, wyzwalająca Zachodnią
Ukrainę. Politruk pyta spotkaną
babcię: czy we wsi są komunisty? A babina kręcąc smutnie
głową mówi: komu isty to je, no
robyty ne ma komu.
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Na przełomie
(17)
tysiącleci
Za takie kawały jechało się na
Sybir albo siedziało w miejscowym więzieniu.
Konkretna konspiracja zaczęła się, gdy NKWD przystąpiło do
wywożenia Polaków za Ural,
a na ich miejsce przyjeżdżały
rodziny z terenów Związku Radzieckiego.
Nie mianowanym „wodzem”
grupy został piętnastoletni Edziu
Róg, który kiedyś pełnił funkcję
zastępowego w swojej drużynie
harcerskiej. Również jego ojca
sowieci wywieźli na wschód,
więc on także rozglądał się za jakimś zarobkiem, ponieważ matkę miał chorą i na jego głowie
było utrzymanie całej rodziny.
Organizował więc nocne
podchody po bez rosnący za
miastem w kołchozowym sadzie, który potem sprzedawano
na rynku. Zbierał z kolegami na
śmietnikach różnego rodzaju
ﬂaszeczki dla sklepów i aptek.
Uzyskane ﬂaszeczki dzielił równo pomiędzy wszystkich zbierających. W żadnym wypadku
nie chciał przyjąć nawet kopiejki
więcej, gdy niektórzy chcieli się
zrzec swojej części. W podobnej
sytuacji był Bartek, o tyle jednak
korzystniejszej, że miał jedną
starszą siostrę, podczas gdy Edek
miał dwie młodsze siostrzyczki.
Członkowie grupy spotykali
się najczęściej w ruinach zamku
Lubomirskich, który był położony na małym wzgórzu, tuż obok
przedwojennego boiska „Pogoni”. O zamku tym krążyły różne
legendy. O tym, jaki wspaniały
był ten zamek w poprzednich
stuleciach, kto w nim przebywał. Wiele mówiono na temat
nieszczęśliwej miłości Tadeusza
Kościuszki do księżnej Ludwiki,
która przez wiele lat panowała
na zamku, o Napoleonie, który
był w nim gościem i wielu innych osobistościach. Zamek był
wielokrotnie niszczony i odbudowywany.
Grube mury zamku ciągle
trzymały się, tak, że można było
po linach dostawać się na wyższe piętra i w zdemolowanych
salach spokojnie konspirować.
Urządzano w nich także przeróżne zabawy, wojny i narady.
Do grupy koniecznie chciał się
dostać jedenastoletni Piotr Dą-

browski. Ponieważ jednak nie
miał dwunastu lat, a do tego był
mały jak na swój wiek, Edziu
stanowczo sprzeciwiał się. „Do
mamusi na mleczko” – odpowiadał, kiedy Piotruś ponawiał prośbę. Ale na nic zdawały się prośby
i groźby. Piotruś podczas pobytu
grupy na zamku jakimiś innymi
drogami dostawał się na piętro,
omijając ustawione straże.
Tak było do czasu wybuchu
dzielnicowych wojen. Konﬂikt
zrodził się pomiędzy grupą a
przybyszami ze wschodu, którzy
najczęściej obejmowali mieszkania po tych, których wywieziono
na Sybir. Z początku dochodziło
do konﬂiktów w parkach i na ulicach. Rzucano do siebie kamieniami, strzelano z proc. Bywało,
że jedni atakowali drugich ze
zmiennym szczęściem, zdobywając podwórka, parki, ulice. Zdezorientowani ludzie nie
bardzo wiedzieli, co się dzieje.
Pewnego dnia obie strony przez
parlamentariuszy ustaliły, że kolejne wojny będą miały miejsce
w ruinach zamku.
Przed każdą bitwą dochodziło z reguły do utarczek słownych. Przybysze wykrzykiwali:
„My was wsiech Polaczków na
Sybir wywieziom!”. A Bartek z
kolegami odsyłali ich do fabryk
w Moskwie, które produkują pomarańcze. Potem dochodziło do
bitwy o zamek, a raczej o jego
ruiny, które najczęściej przechodziły z rąk do rąk.
W czasie jednej z takich bitew
bohaterem został mały Piotruś.
Tego dnia przeciwnik zaatakował zamek niespodziewanie
zdwojonymi siłami i grupie Edka
groziło otoczenie, a może też,
kto wie, zabranie do niewoli.
Wtedy właśnie Piotruś, który
wbrew zakazom znalazł się na
piętrze, widząc, co się święci,
zostawił załodze swoją procę i
szybko zniknął.
Tymczasem
nieprzyjaciel
wdarł się do zamku, opanował
cały parter i dostał się z dwóch
stron na piętro. W tej sytuacji
chłopcy przeszli na piętro drugie,
bardzo zniszczone i bronili doń
dostępu.
Kiedy już wydawało się, że
wejścia na to piętro nie obronią
i będą musieli ulec, zauważyli,

jak z głośnym okrzykiem „hura!”
mały Piotruś pędzi z odsieczą,
którą zwerbował nie wiadomo
gdzie i kiedy. Potem się okazało,
że byli to chłopcy z innej dzielnicy, w tym także zaprzyjaźnieni
z nim Ukraińcy, a nawet jeden
Żydek. Zdezorientowani przeciwnicy zaczęli uciekać, ale Piotrek zdążył ich wodza wziąć do
niewoli.
Rzecz jasna, po takim wyczynie Piotrek został przedterminowo przyjęty do grupy. Wielu
chłopców było pokaleczonych
od kamieni, toteż niejeden otrzymał lanie od rodziców. Na szczęście nowe władze wysadziły ruiny zamku w powietrze, a zatem
i pole bitwy przeszło do historii.
Nawet dostało się Edkowi od
matki, która wypominała mu,
że naraża ją i młodsze rodzeństwo na to, co najgorsze. Trudno
było jej się dziwić, wszak zabrali
jej męża, od którego przestała
otrzymywać listy ze Starobielska, podobnie jak i inne żony. Do
tego coraz częściej zaglądało do
nich NKWD, wypytując o różne
szczegóły.
Którejś nocy Bartka ktoś gwałtownie obudził. Gdy otworzył
oczy, zobaczył nad sobą Piotrka.
– Bartuś, szybko! Pod domem
Edka stoi ciężarówka, chyba po
nich…
Bartkowi nie trzeba było dwa
razy powtarzać. W jednej chwili otrzeźwiał z mocnego snu.
Wskoczył w spodnie, nerwowo
zakładał buty. Wiedział, że z reguły dają tylko kilka lub kilkanaście minut na zabranie niezbędnych rzeczy, takich jak pościel,
ubranie i żywność.
Matka Bartka rozpłakała się.
– Chleb, weź wszystek chleb,
co mamy… i koc. Tam ludzie
umierają z głodu i zimna. Co tylko możemy, co tylko możemy –
powtarzała w kółko.
Wziął wszystko, co mu matka przygotowała i wyskoczył z
domu na ulicę. Piotrek biegł za
nim, mówiąc w biegu:
– Poczekaj, nie puszcza nas
do nich, trzeba coś obmyśleć...
– Musimy się pożegnać, żeby
nie wiem co – stanowczo powiedział Bartek. – I podać im to, żeby
nie wiem co… – powtórzył.
cdn.
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ALIMENTY
Udział taty
Na raty.

Fraszki
WYBORY

RADNY

Kolejny pic
I znów nic.

Jego zadanie
Potakiwanie.

RAMOL

ZDZIWIONA

Kobiety?
Niestety.

ODNOWA

O Boże,
Może!

PLAGI

Puste słowa.

MAKIJAŻ

Od nowa

Konia batem,
Człowieka WAT–em.

Kobita

Pic
Lic.

AWANS

PRZYSTANEK

PROGRAM

Czekanie
Aż stanie.

AKT
Odkryta.

Matołek
Na stołek.

Moja idea
To ja.

PANNA
Dama
Nie konsumowana.

RÓWNOWAGA
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Sto na jedną nogę,
Sto na drugą nogę,
Jeszcze raz to samo…
I łbem o podłogę.

NIEZALEŻNOŚĆ

NOWORODEK

Tyle będzie
Twojej woli,
Ile nowy
Pan pozwoli.

W czepku się urodził
I miał być bogaty,
Lecz się okazało,
Że to gumka taty.

Fraszki
BIZNESMEN

WSTYDLIWA

Ma mały interes,
Lecz może być szpetnie,
Gdy to, co urośnie,
Fiskus mu obetnie.

Patrzył nagi Jasio
Na gołą Małgosię,
Więc zakryła listkiem…
Piegi se na nosie.

9,99 ZŁ.

OFIARNOŚĆ

Nie zauważy
Wielkie frajerstwo,
Że za taniochą
Kryje się zdzierstwo.

Aż tak niezaradny
Był chłop, że do dziecka
Też potrzebna była
Mu pomoc sąsiedzka.

AUTORYTET

DRAPICHRUST

Mówili, że czeka
Ich poważna praca
I na szefa sobie
Wybrali pajaca.

Podrapało dziewczę
Dotkliwie chłopaka,
Bo wdrapał się na nią
I chciał dać drapaka.
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WSPOMNIENIE Z PRL-U
T
Tadeusz
Maryniak
M
WARSZAWA
W

Fraszki
PROPAGATOR
Dla dużego zysku
Mocny jest w pysku.

NADUPRZEJMY
Dlatego, że kiedyś
Był komunistą,
Dzisiaj każdemu
Kłania się nisko.

NAJCZĘŚCIEJ
Najczęściej
Ten dobrze zarabia,
Kto bez skrupułów
Innych ograbia.

NA NOWY KODEKS
Chociaż mamy prawo
Jak kryształ przejrzyste,
To i tak zwyciężą
Względy osobiste.

PRZECIĄGANIE LINY
Nie ma w tym
Narodu winy,
Że partie lubią
Przeciąganie liny.

DLACZEGO?...
– Dlaczego masz sińce
Pod oczami?
– Biłem się…
Z własnymi myślami.

HASŁO BIEDAKÓW
Dla dobra ludzkości
Obgryzamy kości!

POLACY
Walczą na śmierć
I życie,
By umrzeć
W dobrobycie.

Z MIŁOŚCI
Z miłości
Do naszej ojczyzny
Zadajemy jej rany,
Żeby kochać blizny.

Taki był z niego „bandyta”...
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

– Gieniu – zwrócił się mistrz
Kowalski do ślusarza Kluczyńskiego, zwanego w osiedlu Ruda
w Łodzi Kluczykiem. – Pójdziesz
do narzędziowni po wiertarkę.
Mam informację, że przyszło kilka nowych. Nasze się wysłużyły,
przyda się nowa. Masz tu pisemne zapotrzebowanie.
Kluczyk, mimo swojej kryminalnej przeszłości, w pracy
zachowywał się poprawnie. Bez
sprzeciwy poszedł do narzędziowni. Zastał tam samego mistrza Bartoszka.
– Wiertarki dla waszego
warsztatu nie mam. Otrzymałem zbyt mało – powiedział z
majestatyczna powagą Bartoszek i oddał kluczykowi zapotrzebowanie.
– Mnie to g… obchodzi – w
głosie Kluczyka była groźba i
ironia. – Majster mnie posłał, to
jestem. Komu, jak nie ślusarzom
potrzebna wiertarka, to my usuwamy awarie! Do cholery, całej
zgrzeblarki nie przeniesiemy na
warsztat, by tam wywiercić głupi
otworek.
– Mnie nic do tego, nie mam,
to nie dam – odrzekł stanowczo
Bartoszek – Może następnym
razem. Idź pan już i nie zawracaj
mi głowy.
– Trudno – w głosie Kluczyka
była uprzejma groźba. – Poradzimy sobie. Ale czy panu będzie
z tym lżej – zobaczymy. Tymczasem, padam do nóżek, w przyszłości trumienkę niosę.
Kluczyk wykonał gest pożegnania przypominający wojskowy salut i wyszedł.
– Cholera – jęknął Bartoszek
ocierając pot z czoła, który pojawił się nagle po pożegnaniu
Kluczyka. – Zapomniałem, że to
kryminalista! Co miał na myśli?
Jaką trumienkę?! Gdybym wiedział, dałbym tę wiertarkę. Nie
wiedziałem, że Kowalski przyśle
tego oprycha. To bydlę będzie się
mściło. Ale żeby o coś takiego?
Bartoszek poczuł tak silny
strach, że o mało nie zemdlał.
Przezwyciężając drżenie rąk
zadzwonił do wszystkich „ważnych” zakładu o „groźbie Kluczy-

ka”. Kto nie znał Kluczyka, przyjął to jako groźbę i zagrożenie
dla Bartoszka. Tylko Skowronek,
dyrektor do spraw produkcji,
uznał pożegnanie Kluczyka za
chuligańską odzywkę. A Bartoszka ostrzegł, że jeśli nie zaprzestanie głupiej reglamentacji
na narzędzia, to też nie doczeka,
ale dotrwania do emerytury w
Albie.
Inaczej zareagowała towarzyszka pierwszy sekretarz Komitetu Zakładowego. Zwołała
egzekutywę Komitetu, poprosiła
oﬁcera śledczego z najbliższego
komisariatu milicji i przykazała,
by też stawił się Kluczyk.
Następnego dnia w siedzibie
Komitetu zebrali się wszyscy.
Oﬁcer śledczy wysłuchał zarzutu, uśmiechnął się i zwrócił się
do Kluczyka niemal przyjaźnie:
– Gieniu, co ci odbiło, żeby
straszyć ludzi? Gdybym cię nie
znał, to pomyślałbym, że to
prawda.
– Panie majorze – w głosie
Kluczyka była nutka ironii. – To,
że ja jestem kryminalista, niby
człowiek prymitywny, to normalne. Ale żeby te wykształciuchy
– wskazał zebranych – nie poznały, ze to grzeczny żart, to źle
o nich świadczy.
– To był żart?! – nie wytrzymała towarzyszka. – A to, że towarzysz Bartoszek omal nie dostał
zawału serca, to też żart?
– Marnie widzę przyszłość
ustroju socjalistycznego w Polsce, jeśli jego czołowi działacze
boją się byle chuligana – odrzekł
z dziwnym spokojem Kluczyk.
Towarzyszka poczerwieniała,
a oczy rozbłysły gniewem. Widząc to major zaproponował:
– Myślę, towarzyszko, że Kluczyński nie będzie nam już potrzebny. Niech poczeka na odpowiedź na korytarzu.
– Po co na korytarzu?! – hamowała gniew sekretarz. – Niech
wraca do pracy, a odpowiedź
otrzyma w stosownym czasie.
– Jeżeli chodzi o Kluczyńskiego, albo, jak go nazywają, Kluczyka – odezwał się major, gdy
Kluczyk opuścił pokój Komitetu
– to on mówi prawdę, bo takie
odzywki u ludzi jego pokroju są
codziennością. Wierzę mu, on
na pewno mu nie groził. Znam to
środowisko. A co by towarzyszka
powiedziała na to: „Teraz padam
do nóżek, maleńka, ale kiedyś

na pewno będę cię miał”. Dla
nas to chamskie, ale dla nich to
grzeczność połączona z żartem.
Radziłbym o tej sprawie zapomnieć. Z jego strony nic nikomu
nie grozi. Gdyby Kluczyk miał
zamiar grozić, to i tak by się nie
przyznał. Gdyby go nawet złapano za rękę, to by się zaparł, że to
ręka nie jego.
Kluczyka odesłano do przerwanej pracy z napomnieniem,
by więcej tak nie żartował. A
Bartoszek miesiąc przebywał
na urlopie wypoczynkowym i
następny na zwolnieniu lekarskim, ponieważ lekarz zakładowy uznał, że jest w głębokim
stresie.
Po powrocie do pracy poprosił
Kowalskiego, aby przyszedł po
nową wiertarkę i dodatkowo po
zestaw nowiutkich kluczy nasadowych.
– Panie Wojtku – rzekł z wyrzutem do Kowalskiego. – Po co
pan wtedy tego oprycha przysłał.
Z panem bym się dogadał, a ten
bandzior takiego strachu mi napędził, że w nocy każdego szmeru się bałem. Siostra chodziła mi
po zakupy, bo widziałem go za
każdym rogiem…
– Panie Bartoszek – przerwał
spokojnie Kowalski. – Kluczyk
w swoim otoczeniu jest na pewno groźny. Ale jako pracownik i
kolega jest bez zarzutu. Byłbym
szczęśliwcem, gdybym wszystkich w brygadzie miał takich jak
on.
– Może, ale ja chyba już do
końca życia nie zaznam spokoju…
Zmienił jednak zdanie. Po
kilku dniach, gdy wychodził z
pracy, przed portiernią czekał na
niego Kluczyk i zaprosił do „Lotniczej” na mały poczęstunek.
Bartoszek początkowo opierał
się, ale gdy podeszło dwóch rosłych kolegów Kluczyka, ze łzami w oczach zgodził się. Ku jego
miłemu zaskoczeniu w „Lotniczej” czekał na nich suto zastawiony stolik. Kluczyk przeprosił
Bartoszka, ucałował i przyrzekł
swoją dozgonną przyjaźń.
Rozstali się po północy w
Tuszynie, przy domu, gdzie
mieszkał Bartoszek. Kluczyk na
dowód swojej przyjaźni i niewinności odwiózł go tu taksówką na
własny koszt. Taki był z niego
„bandyta”.
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Karnawałowy
Bal
Przebierańców, zorganizowany 5 lutego przez Klub
Seniora „Tęcza” przy Domu
Kultury „Jędruś” na os. Armii
Krajowej zgromadził 90 osób.
Z członkami „Tęczy” bawili
się goście m.in. z klubów seniora „Złota Jesień”, „Brzozy” i
„Krąg”.
Przybyłych do „Jędrusia” w
imieniu Domu i KS „Tęcza” powitał kierownik Mirosław Maj.
Wspaniałej zabawy życzyła
prowadząca „Tęczę” Danuta
Gaca, która w tym roku przebrała się za Marylę Rodowicz.

Karnawał seniorów
Seniorzy i ich goście bawili
się przy muzyce Trio Wokalno-Instrumentalnego „Trojka” (w
składzie Tomek, Magda i Gosia), którego menadżerem jest
Brygida Reimisz.
Atrakcją balu przebierańców
był konkurs na najlepszy strój.
Wyróżnienie otrzymała „Egipcjanka”, czyli Mariola Kubacka
z KS „Krąg” na Łazarzu. Drugie
wyróżnienie przypadło „młodej

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI
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parze”, czyli Kazimierze i Kazimierzowi Kaźmierczakom z
KS „Złota Jesień”.

nowiące młodą parę: Eugenia
Wylegała (panna młoda) i Edyta Kowalczyk (pan młody).

Trzecią nagrodę zdobyła
przebrana za Chaplina Mirosława Ceranka z KS „Złota Jesień”,
a drugą – „Karin Stanek” czyli
Zdzisława Marciniak i „John
Lenon” czyli Zdzisław Sztucki.
Zwyciężyły panie z „Tęczy” sta-

Odbyła się też loteria fantowa, podczas której wylosowano 23 nagrody ufundowane
przez KS „Tęcza” oraz DK „Jędruś”.

ROBERT WRZESIŃSKI
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atownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy
inni, którzy interweniują na
miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować
się z krewnymi lub bliskimi
poszkodowanych.
Wymienione służby proponują, abyśmy w specjalny
sposób oznakowali w swojej
komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu
z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy
takiej osobie znaleźć. Szybki
kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak:

Prośba Akademii
Medycznej
grupa krwi, przyjmowane leki,
choroby przewlekle, alergie itp.
Ratownicy proponują, aby każdy w swoim telefonie umieścił
na liście kontaktów osobę, z
którą należy się skontaktować
w nagłych wypadkach. Numer
takiej osoby należy zapisać

Możesz mi pomóc
J

eśli w ubiegłym roku przekazałeś (przekazałaś) mi 1% swojego
podatku, to bardzo dziękuję. Dzięki Twojej pomocy mogę korzystać z odpowiedniego leczenia i rehabilitacji, tak istotnych w mojej
chorobie.
W tym roku zwracam się z podobną prośbą: Możesz mi pomóc
przekazując 1% swojego podatku na konto organizacji pożytku publicznego ze wskazaniem:
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Pl. Konstytucji 3/72, 00-647 Warszawa
KRS 0000083356
Nr konta 51 2130 0004 2001 0405 6198 0002
z dopiskiem „dla Eweliny Węglewskiej Program Leczenia i Rehabilitacji”.
Firmy, spółki i osoby prywatne przez cały rok mogą wpłacać, na
moje leczenie i rehabilitację, środki w formie darowizny. Istnieje
możliwość zawarcie umowy darowizny z Polskim Towarzystwem
Stwardnienia Rozsianego.
Jeśli znasz kogoś, kto może i chciałby wspomóc 1% albo darowizną moje konto, to przekaż mu, proszę, tę informację.
DZIĘKUJĘ ZA POMOC

EWELINA WĘGLEWSKA

Dla oﬁar wypadków
drogowych
P
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rosimy o poparcie naszych działań statutowych poprzez zadeklarowanie 1% podatku dochodowego za rok 2010, który
przeznaczamy na pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach
drogowych.
Państwa dar pozwoli wspomóc większą liczbę oﬁar wypadków
drogowych, którymi się codziennie zajmujemy. Już teraz serdecznie
dziękujemy wszystkim tym osobom, które wesprą nasze działania.
Poniżej informacje potrzebne do przekazania na naszą rzecz 1% podatku:
Nr konta: 85 1090 1476 0000 0000 4702 8921
Nr KRS: 000 00 62 320
POMÓŻ NAM POMAGAĆ.
Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego
„DROGA I BEZPIECZEŃSTWO”
61-028 Poznań, ul. Warszawska 39/41
61 879 20 96, 879 41 70
www.drogaibezpieczenstwo.org.pl

pod międzynarodowym skrótem ICE (in Case of Emergency). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu
wymagałoby
następującego
oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3,
itd. Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim

służbom ratowniczym. Pomysł
jest łatwy w realizacji, nic nie
kosztuje, a może ocalić życie.
Akcja ma zasięg europejski.
Wpiszcie ten numer teraz do
swojej komórki, bo potem zapomnicie. Dzięki temu możemy ocalić komuś życie! na
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W GOŚLIŃSKIM STOWARZYSZENIU PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bożonarodzeniowe spotkanie
T

ego dnia w obszernej auli
Gimnazjum nr 1 imienia
Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie nie zabrakło
kolorowo przybranej choinki,
a przed sceną oczekiwał cały
rząd prezentów w postaci misiów z serduszkami. 22 stycznia odbywało się tutaj bowiem
Bożonarodzeniowe spotkanie
Goślińskiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych.

Prezes GSPON Ewa Pomin (z lewej) i Zbigniew Chrzanowski
z małżonką Marią.

Aktorzy jasełek dziękują publiczności.

FOT. (4X) MARCIN BAJEROWICZ

Przybywających gości witały
melodie kolęd w znakomitym
wykonaniu Hanny i Piotra Łabuzińskich. Schodzili się podopieczni Stowarzyszenia z rodzinami, przedstawiciele władz,
darczyńcy. Uczestniczyli w spotkaniu między innymi burmistrz
Tomasz Łęcki, księża Jan Puzyna
i Szymon Ciesielski, radni gminy
i powiatu Wiesław Koniecki i Ryszard Pomin, kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie Monika Mleczek,

Dary dla Dzieciątka. Jasełka w wykonaniu podopiecznych
GSPON.
prezes Unilever Polska S.A. Piotr
Mikołajski, dyrektor Unilever Foodsolutions Piotr Wrotyński, prezes ECO-ZEC sp. z o.o. Zbigniew
Chrzanowski, Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich
„Goślińskie Chabry”. Powitała
wszystkich prezes Stowarzyszenia Ewa Pomin.

Wzruszające chwile z opłatkiem.

Wzruszało podczas tego
spotkania wszystko: łamanie się opłatkiem i składanie
życzeń, wspaniałe widowisko jasełkowe w wykonaniu
podopiecznych Goślińskiego
Stowarzyszenia,
wręczanie

prezentów między innymi w
postaci wspomnianych misiów, występy grupy tanecznej
GSPON. Był posiłek i wesoła
zabawa karnawałowa.
Spotkanie w Gimnazjum
poprzedziła uroczysta msza
święta w kościele pod wezwaniem Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie, z udziałem
dwóch chórów pod dyrekcją
prof. Leszka Bajona: Chóru
Don Bosco przy paraﬁi św. Jana
Bosco w Poznaniu i Chóru Vocantes. mb

