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Błogosławiony Jan Paweł II
Wielu z nas pamięta ten jedyny, charakterystyczny, niepowtarzalny uśmiech. Słowa, które nigdy nie stracą swej aktualności.
Niektórzy mieli szczęście być
na audiencji w Watykanie, czy
uczestniczyć w spotkaniach z
Janem Pawłem II podczas jego
pielgrzymek do ojczyzny. Inni,
młodsi, znają Karola Wojtyłę z
opowiadań, ﬁlmów, książek.
1 maja uczestniczyliśmy w
uroczystościach
beatyﬁkacyjnych naszego papieża. Na placu
Świętego Piotra nie zabrakło też
niepełnosprawnych. Nam ten papież dawał i daje szczególną siłę
i wiarę w sens codziennej walki
z chorobą i ułomnościami.

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla słowiańskiego oto papieża
Otworzył tron.
(Juliusz Słowacki, 1848.)

„S

łowiański papież” Jan Paweł II opuścił swój tron
sześć lat temu i przeniósł się do
Domu Ojca. Wszyscy, a niepełnosprawni i chorzy szczególnie,
głęboko przeżyli Jego śmierć.
Dla wielu był on największym
autorytetem, a wszystkich uczył,
jak należy żyć, mimo trudów,
przeciwności i cierpienia. Dla
nas, niepełnosprawnych, był żywym drogowskazem i przykładem prawdziwego i wielkiego
człowieczeństwa.

EWELINA WĘGLEWSKA

Polscy święci Jana Pawła II
Z księdzem ZBIGNIEWEM KNOPEM, autorem modlitewnika „POLSCY ŚWIĘCI JANA PAWŁA II”
rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA.
– Kiedy pierwszy raz spotkał
ksiądz naszego papieża Jana
Pawła II?
– W roku 1974 w Krakowie, w
naszym Misjonarskim Instytucie
Teologicznym, z okazji odpustu
w seminaryjnym kościele p.w.
Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
Zobaczyć ks. kardynała, wziąć
udział w mszy św. przez niego
odprawianej, wysłuchać jego
kazania – było dla nas kleryków
wielkim wydarzeniem i przeżyciem. Pamiętam, że ks. Kardynał, przechodząc z kościoła do
refektarza, podawał każdemu
rękę w geście powitania. Nikt z
nas, nie przypuszczał, że Kardynał Wojtyła zostanie papieżem.
W czasie odpustowego obiadu
ks. Kardynał omawiał aktualne
wydarzenia w Kościele w Polsce
i świecie. Zwracał się również do
nas kleryków. Te spotkania odpustowe z udziałem Kardynała
Wojtyły odbywały się co roku,
aż do momentu wybrania go na
Stolicę Piotrową. Kardynał Wojtyła pozostaje w mojej pamięci
jako człowiek modlitwy, otwarty
na ludzkie sprawy.
– Czym są dla księdza nauki
Karola Wojtyły?
– Nauczanie Kardynała Karola
Wojtyły poznawałem w czasie
studiów teologicznych. Później,
gdy został Papieżem, czerpałem
ze skarbca jego myśli przygotowując kazania, nauki rekolekcyj-

ne i misyjne, artykuły, prace naukowe i książki. Po śmierci Jana
Pawła II postanowiłem jeszcze
dokładniej poznać jego dorobek.
Również dziś w nauczaniu Jana
Pawła II odkrywam wciąż nowe
treści. Jednym najważniejszych
tematów była dla Niego świętość. Papież bardzo mocno podkreślał podstawowe znaczenie
świętości w życiu.
– Ostatnio ukazał się modlitewnik autorstwa księdza zatytułowany „Polscy święci Jana
Pawła II”.
– W czasie swojego pontyﬁkatu Jan Paweł II beatyﬁkował
i kanonizował wielu swoich
rodaków. Kanonizował 9 Polaków: bł. Maksymiliana Kolbe,
bł. Alberta Chmielowskiego, bł.
Rafała Kalinowskiego, bł. Jadwigę – Królową Polski, bł. Jana z
Dukli, bł. Faustynę Kowalską, bł.
Józefa Pelczara, bł. Urszulę Ledóchowską oraz pochodzących
ze Śląska Cieszyńskiego bł. Melchiora Grodzieckiego i bł. Jana
Sarkandra. Pomysł przygotowania modlitewnika „Polscy święci Jana Pawła II” zrodził się, gdy
stwierdziłem, że polscy święci
Jana Pawła II są nam, Polakom,
prawie nieznani. Sięgnąłem
więc do materiałów źródłowych
i tak powstał ten modlitewnik.
– Modlitewnik rozpoczynają
słowa Prymasa Polski.
– To prawda. Prymas Polski ks.

Józef Kowalczyk
bardzo osobiście
wspomina Jana
Pawła II. Czytamy
między innymi:
„…Jan Paweł II pokazał, że świętość
nie jest pojęciem
abstrakcyjnym,
należącym do
przeszłości i zarezerwowanym
dla wybranych.
Pokazał,
że
święci są wśród
nas. Czynił to poprzez
liczne kanonizacje i beatyﬁkacje, ale także poprzez przykład
własnego życia. Był niezwykle
konsekwentny i odważny w dążeniu do osobistej świętości. Ta
odwaga przejawiała się przede
wszystkim w jego codziennej
wierności wartościom, które głosił. W tej postawie był niezwykle
autentyczny. Nigdy nie bał się
być sobą. Na każdym etapie życia: jako kapłan, biskup, kardynał, wreszcie papież odważnie
realizował zadania, do których
powołała go Boża Opatrzność.
Ta odwaga była u Ojca Świętego
czymś naturalnym. Jej podstawą,
fundamentem było Jego zjednoczenie z Bogiem. Żył zanurzony
w Bożej rzeczywistości. Myślę,
że na tym polega świętość, by w
taki właśnie sposób być znakiem
dla świata. Ja wiem, że znałem

świętego, bo tak żyć i pracować potraﬁą tylko święci”.
– Modlitewnik, który ukazał się w związku z beatyﬁkacją Karola Wojtyły, ucieszy
wszystkich, zarówno wierzących jak i niewierzących. Dla
wierzących będzie kolejnym
przewodnikiem wiary, a dla
wszystkich prawdziwym cackiem biblioﬁlskim i źródłem
wiedzy.
– W czasie kanonizacji bł.
Kingi w Starym Sączu Papież
powiedział: „…Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i
pragną świętości. Nie lękajcie się
chcieć świętości... Nie lękajcie
się być świętymi... Święci pragną
świętości...”
– Niech te słowa będą mottem naszej rozmowy i naszego
życia. Dziękuję za rozmowę.
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21 maj – Dzień Szpiku
J

uż 21 maja w podpoznańskim Śremie odbędzie się
Dzień Szpiku, który ponownie
zorganizuje Drużyna Szpiku.
– Dzień Szpiku to impreza,
która ma zachęcić mieszkańców Śremu do zrobienia czegoś wyjątkowego: podzielnia
się życiem, czyli oddania krwi,
bądź rejestracji w Banku Dawców Szpiku – mówi Dorota
Raczkiewicz. – To główne założenie. Ale, niestety, nie każdy
może być dawcą, dlatego dla
tych, którzy nie mogą, boją się,
nie są jeszcze gotowi, Drużyna
Szpiku ma inne propozycje:
podzielenia się z chorymi swoim czasem, talentami i umiejętnościami. Każdy znajdzie tego
dnia na obiekcie Śremskiego
Centrum Sportu coś dla siebie.
Jedni zagrają, inni zaśpiewają, a jeszcze inni pobiegną.
Wszystkich połączy chęć pomocy chorym na białaczkę.
III Bieg „Podziel się życiem”
będzie mini-maratonem (4km
200m) i wieść będzie ulicami
Śremu. Biegi podzielone będą
na cztery kategorie: bieg juniora, wyścig kolarski, zmagania
nordic walking i bieg główny
“Podziel się życiem”. Każdy
uczestnik otrzyma koszulkę
drużynową, pamiątkowy dyplom i broszurę informacyjną
na temat przeszczepów. Dla
najlepszych przewidziano puchary i nagrody.
Oprócz biegów rozegrany
zostanie Wielki Turniej Piłkarski, do udziału w nim zaproszono drużyny z pobliskich miast i
gmin. Zwieńczeniem Turnieju

„S

zukałem Was” – pod
takim hasłem 2 kwietnia w 6 rocznicę śmierci
Jana Pawła II dzielono się
życiem, oddając krew. Do
Banku Dawców Szpiku dopisano kolejnych 31 osób.
W tę wyjątkową sobotę Kolegium Pracowników Służb

TO NIE BOLI.
JEST BEZPIECZNE.
MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE.
To trzy najważniejsze zdania, które chcemy Wam przekazać. Każdego roku u kolejnych 10 tysięcy osób lekarze
wykrywają nowotwór krwi.
Połowa z nich umiera, bo nie
znajduje dawcy szpiku.
Tak nie musi być i w ubiegłym roku postanowiliśmy
to zmienić, głównie poprzez
zwalczanie niewiedzy i strachu. Nadal powszechne jest
bowiem przekonanie, że przeszczep szpiku wymaga wkłuwania do kości dawcy.

Tymczasem jest to najczęściej zabieg przypominający
przetaczanie krwi, więc praktycznie bezbolesny i nie wymagający od potencjalnego dawcy
konieczności długiego leczenia i rehabilitacji, będących
następstwem innych operacji.
Dawca, po odłączeniu przewodów, którymi przetaczano
krew do separatora komórek
szpiku, najczęściej może po
prostu iść do domu. Pomóżmy
tym, którzy potrzebują pomocy
i na nią czekają…

DOROTA RACZKIEWICZ

będzie Charytatywny Finał,
czyli Drużyna Szpiku kontra
zwycięzca Turnieju. Poza tym
odbędą się również: pokaz gry
w boule, szkolenie z zakresu
udzielania pierwszej pomocy
i występy śremskich zespołów
artystycznych.
Do udziału w Święcie Szpiku
zaproszono lokalne organizacje działające na rzecz chorych,
samotnych i potrzebujących. W
organizację włączone zostaną
śremskie szkoły, przedszkola,
jednostki miejskie i powiatowe,
a na festynowej scenie pojawią
się zespoły muzyczne. Najważniejszym punktem całego dnia
będzie zbiórka krwi i rejestracja dawców szpiku. Imprezie
patronuje medialnie „Filantrop
Naszych Czasów”.

ROBERT STĘPIŃSKI

„Szukałem Was…”
Społecznych wraz z Drużyną
Szpiku i Regionalnym Centrum Krwiodawstwa zorganizowało zbiórkę krwi i rejestrację dawców szpiku.
– „Szukałem Was…” – to
ostatnie słowa, jakie przed
sześciu laty wypowiedział Jan
Paweł II. Słowa, które zmobilizowały miliony ludzi na całym
świecie do czynienia dobra. Na
zawsze 2 kwietnia pozostanie
dniem zadumy nad tym, co w
życiu jest najważniejsze. Dzięki akcji chcieliśmy zachęcić i

rozpropagować dzielenie się
krwią i pomaganie drugiemu
człowiekowi – mówi Dorota
Raczkiewicz, szefowa Drużyny Szpiku. - „Szukałem Was”.
Tak mówią wszyscy chorzy
na nowotwory krwi, wszyscy, którzy szukają swojego
dawcy życia. A każdego roku
kolejnych 10 tysięcy osób dowiaduje się, że ma białaczkę,
połowa umiera tylko dlatego,
że nie znajduje dawcy. W ten
wyjątkowy dzień – Papieski
dzień miłosierdzia, uczestni-

cy akcji mogli odpowiedzieć:
jesteśmy…

ROBERT STĘPIŃSKI
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Stop dopalaczom

2

1 marca 2011 roku podczas koncertu pod hasłem „Artyści przeciwko
dopalaczom” w poznańskiej
Hali Arena gimnazjaliści i
licealiści z całej Polski mieli okazję posłuchać swoich
największych idoli. Zespoły
Pectus, Volver, Blue Cafe,
Bracia, Stachursky i Paweł
Stasiak z zespołem Papa D
wraziły swój sprzeciw wobec dopalaczy – trujących
używek. Występ był częścią
ogólnopolskiej
kampanii
przeciwko stosowaniu środków odurzających przez
młodzież. Akcji patronują:
Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek
Woźniak i Prezydent Poznania Ryszard Grobelny.
Po kilku miesiącach od
wybuchu „afery dopalaczowej” Ministerstwo Zdrowia
prowadzi konsekwentną politykę, budując długofalowe
strategie i mobilizując różne
środowiska do walki z dopalaczami. W ubiegłym roku,
na podstawie decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego, zamknięto 1378 sklepów
oferujących dopalacze. Mimo
to problem nie zniknął z polskich szkół. Stąd pomysł koncertu. Bo kto lepiej traﬁ do
młodzieży, aniżeli gwiazdy
polskiej sceny muzycznej?

Akcje proﬁlaktyczne będą
prowadzone w szkołach w
całej Polsce, a ich inauguracją
był właśnie koncert gwiazd w
poznańskiej Arenie. Organizator Grupa Show zaprosiła
tu młodzież i nauczycieli do
wyjątkowego spędzenia właśnie z gwiazdami Pierwszego Dnia Wiosny, popularnie
nazywanego Dniem Wagarowicza. Koncert polskich
artystów poprzedziła konferencja na temat dopalaczy z
udziałem Ministra Zdrowia,
Prezydenta Poznania i Paw-

ła Stasiaka z zespołu Papa D.
oraz innych osób.

wanie się postaw i zachowań
młodych ludzi.

– Jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami tego typu
używek. Dopalacze zabierają
zdrowie, marzenia, karierę,
niekiedy nawet życie. Ograniczają świadomość i zabijają emocje. Są to niezwykle
niebezpieczne środki. Chcemy, aby jedynym ogólnodo-

Stąd też obecność na koncercie legendy lat osiemdziesiątych, dawniej zespołu
Papa Dance, dzisiaj Papa D,
wciąż traﬁającego ze swoimi
przebojami do młodych słuchaczy.

stępnym dopalaczem była...
muzyka. – mówił przedstawiciel zespołu Volver do swoich
młodych fanów. Koncert był
apelem nie tylko do młodzieży, ale także do rodziców i
nauczycieli, którzy wywierają istotny wpływ na kształto-

autorytetów, tych, którzy
wskażą im dalszą drogę –
powiedział Paweł Stasiak,
lider tego zespołu. – Trudno
powiedzieć, czy konkretny
artysta może mieć aż taki
wpływ, żeby cokolwiek zmienić. Zawsze najwięcej może
pomóc najbliższe otoczenie.
Mam jednak nadzieję, że
dzięki koncertowi, w którym
bierzemy udział, choć kilku
„kolekcjonerów” zrozumie, że
nie warto truć się chemią z
dopalaczy.

– Dziś młodzież szczególnie potrzebuje przywódców,

Koncert był pełen wrażeń i
emocji, bisom nie było końca. Okazało się, że młodzież
może się bawić bez używek i
alkoholu. Ministerstwo Zdrowia zapowiada dalszą walkę
z dopalaczami. Wydarzenia
ostatnich dni (m.in. nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii wprowadzająca
zakaz używania kolejnych
substancji psychoaktywnych)
pokazują, że dalsze działania
w tej sprawie są możliwe i
konieczne zarówno w Polsce,
jak i w całej Unii Europejskiej.
Podobne koncerty odbędą się
w całej Polsce, kolejny planowany jest w Warszawie.
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POZNAŃ

„S

zczęście to jedyna rzecz,
która się mnoży, jeśli się
ją dzieli” – powiedział Albert
Schweitzer. Tymi właśnie słowami Monika Stachurska rozpoczęła koncert, który odbył
się w Auli Filharmonii Poznańskiej. Koncert ten zainaugurował działalność nowej Fundacji „Serce dla Poznania”, której
prezesem jest wicewojewoda
wielkopolski Przemysław Pacia
(wywiad z Przemysławem Pacią opublikowaliśmy w kwietniowym wydaniu „Filantropa
Naszych Czasów”).
Na koncert do poznańskiej
Auli gospodarz zaprosił organizacje pozarządowe naszego
miasta, osoby niepełnosprawne,
duchowieństwo, biznesmenów,
swoich poprzedników i rektora
UAM, który Aulę Filharmonii wypożyczył Fundacji za darmo.
Charytatywnie zagrała też
Orkiestra Reprezentacyjna Sił
Powietrznych pod dyrekcja kapelmistrza majora Pawła Joksa.
Gościnnie wystąpił tenor Opery
Poznańskiej Jaromir Trafankowski.
Zaproszeni goście najpierw
wysłuchali krótkiego wystąpienia prezesa Paci, który przedstawił swoją fundacji, historię
jej powstania oraz cele jej założenia.
Przemysław Pacia stwierdził,
że skoro sam uważa się za człowieka szczęśliwego: jest zdrowy,
ma wspaniałą rodzinę i ma na
tyle siły, to należy się tym podzielić z innymi.
– Przecież każdy z nas jako
dziecko i młody człowiek miał
marzenia. Teraz, gdy jesteśmy już dorośli, świat wygląda zupełnie inaczej, niż ten z
dziecięcych marzeń. Wtedy
marzyliśmy o królewiczu na
białym koniu i o wielkich rzeczach. Dziś wygląda to nieco
inaczej, ale warto wrócić do
tych marzeń sprzed lat i zacząć
je realizować. Nie każdemu jest
to jednak dane. Są wśród nas
osoby chore, niepełnosprawne,
starsze czy pozbawione rodziny. One często pogrążone są
w bólu i niemocy. Dawno przestały już marzyć i trzeba zrobić
coś, aby na nowo wróciły do życia – mówił Przemysław Pacia.
Właśnie dzięki swojej Fundacji
„Serce dla Poznania” jej prezes
chce to robić.
Po tych krótkich, ale jakże
wzruszających słowach Prezesa, przybyłych na koncert ogar-

INAUGURACJA FUNDACJI „SERCE DLA POZNANIA”

Otwarte
„Serce dla Poznania”
FOT. WALDEMAR WYLEGALSKI, KAROLINA KASPRZAK

Ewelina
Węglewska

5

nęła muzyka. Najpierw, jak na
żołnierzy przystało, Orkiestra
Reprezentacyjna Sił Powietrznych zagrała żołnierską piosenkę, przebój sprzed lat, „Chabry z
poligonu”, którą wykonał solista
Teatru Wielkiego. Potem zatopiliśmy się w muzyce musicalowej – „Skrzypek na dachu”, „My
fair lady”, „Memory” i „Les Miserables”. Po tych musicalowych
rytmach, jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki, czyli dyrygenckiej batuty, przenieśliśmy
się na kontynent amerykański,
aby posłuchać nowo-orleańskiego jazzu.

Śpiewa Jaromir Trafankowski.

Wicewojewoda Przemysław Pacia i jego mali przyjaciele.
Z lewej Monika Stachurska.
Mimo, że już któryś raz słuchałam koncertu w wykonaniu
poznańskich lotników, nigdy
nie mogę wyjść z podziwu,
jak instrumenty dęte mogą fenomenalnie odtworzyć każdy
utwór. Na wtorkowym koncercie znowu byłam pod wielkim
wrażeniem i zadawałam sobie
to samo pytanie: jak to możliwe? Myślę, że podobne pytania zadawał sobie niejeden
siedzący na widowni. Orkiestra
i jej dyrygent, jak zawsze, zrobili niesamowite wrażenie na
publiczności. Aż żal było, kiedy
mimo bisów, zabrzmiały ostatnie akordy i muzycy opuścili
scenę.
Trudno powiedzieć, czy każ-

dy miał podobne do moich odczucia, ale myślę, że wielu zadawało sobie pytanie, czy nowa
Fundacja „Serce dla Poznania”
spełni swoje plany i zamierzenia? Przecież już tyle podobnych fundacji działa na terenie
naszego miasta. Jednak wciąż
taka pomoc jest potrzebna.
Bo, jak powiedział w wywiadzie, który przeprowadziłam w
kwietniu, Przemysław Pacia:
„jeśli uda nam się uratować
choć jedno życie, to i tak jest to
bardzo dużo…”.
Wierzę, że jeśli „Serce dla Poznania” będzie nadal tak otwarte, to „życie” uratuje niejedno.
Właśnie tego życzymy nowej
Fundacji.
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45 LAT KSZTAŁCENIA DO PRACY SOCJALNEJ

Z ludźmi i dla ludzi
P

racownik socjalny to zawód
wymagający empatii, wrażliwości, chęci niesienia bezinteresownej pomocy w sytuacjach
kryzysowych, jak również odpowiedniego przygotowania
teoretycznego i praktycznego.
W tej profesji trzeba się zmierzyć z takimi zjawiskami jak
bieda, bezrobocie, niepełnosprawność czy alkoholizm.
Wiedzą o tym słuchacze trzeciego roku wydziału zaocznego
Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Poznaniu, którzy w środę 6 kwietnia w sali
sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowali ramach pracy dyplomowej
konferencję pod hasłem: „45 lat
kształcenia do pracy socjalnej”.
Spotkali się absolwenci szkoły,
reprezentanci kolegiów pracowników służb społecznych we
Wrocławiu i Toruniu, przedstawiciele władz samorządowych,
instytucji pomocowych, organi-

zacji pozarządowych. Patronat
honorowy przyjęli: Piotr Florek
– Wojewoda Wielkopolski i Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Konferencję otwarła Maria
Krupecka – dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
promotor grupy projektowej. W
spotkaniu uczestniczyła m.in.
Aleksandra Kowalska – dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu.
Temat kształcenia do pracy
socjalnej w kontekście doświadczeń własnych omówiła prof. dr
hab. Ewa Murynowicz-Hetka z
Wydziału Nauk o Wychowaniu
Uniwersytetu Łódzkiego, historię
edukacji pracowników socjalnych w Polsce przedstawił dr
hab. Jerzy Szmagalski – kierownik Zakładu Teorii i Metod Pracy
Socjalnej Uniwersytetu Warszawskiego, zaś o roli zawodu
pracownika socjalnego mówiła

dr Joanna Staręga-Piasek – dyrektor Instytutu Rozwoju Służb
Społecznych. Rozwój kształcenia w zawodzie pracownika
socjalnego w Poznaniu w latach
1966 – 2006 scharakteryzowała
Katarzyna Sieradzka – słuchaczka Kolegium. Była też dyskusja
panelowa pod hasłem: „Zawód
pracownika socjalnego w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej” z udziałem
prelegentów i przedstawicieli
instytucji pomocy społecznej.
W realizacji inicjatywy pomogli
darczyńcy: Hotel Księcia Józefa w
Poznaniu, Cukiernia Szamotuły
– Arkadiusz Płoski, „KopiaMaxSmorawski”, Zakład Brązowniczy
– Krzysztof Bieliński, Piotr Holas,
Palarnia Kawy „Astra”, Izabela
Szramowska, Joanna Szramowska, „Inter-Hurt” Oborniki, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„Fromast” i Hurtownia Opakowań
Jednorazowych.

KAROLINA KASPRZAK

Hospicjum Palium
bliżej chorych
N

owy serwis informacyjny
Hospicjum Palium: www.
opiekawdomu.info jest poświęcony opiece nad ciężko chorym
w domu. Dzięki serwisowi przewlekle i nieuleczalnie chorzy
pacjenci oraz ich rodziny mogą
liczyć na szybką i profesjonalną
pomoc zespołu specjalistów z
zakresu medycyny paliatywnej:
lekarza, pielęgniarki oddziałowej, rehabilitanta, psychologa i
pracownika socjalnego.
– Serwis „Opieka w domu” powstał z myślą o potrzebach pacjentów, dla których czas jest na
wagę złota. Ciężkim, nieuleczalnym chorobom towarzyszą trudne pytania i problemy, z jakimi
każdego dnia mierzyć się muszą
chorzy i ich opiekunowie. Połączyliśmy możliwości Internetu
oraz wieloletnie doświadczenie
zespołu medycznego Hospicjum Palium współpracującego
z Polskim Towarzystwem Opieki
Paliatywnej Oddział w Poznaniu
– mówi Barbara Grochal, koordynator wolontariatu. Serwis www.

opiekawdomu.info umożliwia
bezpośredni dostęp do porad
pielęgnacyjnych, socjalnych, a
także bieżące wsparcie psychologiczne i pomoc wolontariuszy.
Za pośrednictwem formularza
kontaktowego w bardzo prosty
i szybki sposób zadane pytanie
traﬁ do Zespołu Hospicjum Palium. Udzielane tą drogą porady
(nie zastąpią bezpośredniego
kontaktu ze specjalistą) będą
miały charakter doraźny, umożliwiając użytkownikom zdobycie podstawowych informacji i
wskazówek. W szczegółowych
kwestiach, wymagających osobistej konsultacji medycznej
udzielimy niezbędnych informacji, gdzie, kiedy i do kogo można
się o nie zwrócić.
Zadaniem nowego serwisu
informacyjnego jest uzupełnienie funkcjonowania domowej i

stacjonarnej opieki paliatywnej.
„Opieka w domu” będzie również
miejscem wymiany doświadczeń
i dzielenia się słowami otuchy z
osobami, które muszą zmierzyć
się z ciężką chorobą swoich
bliskich. Na łamach serwisu podejmowane będą trudne tematy,
związane z chorobą i cierpieniem. Dostępne będą też ﬁlmy
instruktażowe na temat podstaw
pielęgnacji chorego w domu. Na
stronie znajdzie się również dział
dla wolontariuszy, z materiałami
edukacyjnymi i możliwością wymiany doświadczeń dzięki rejestracji na forum dyskusyjnym.
Projekt jest współﬁnansowany
ze środków Urzędu Miasta Poznania w ramach przyznanej dla
Polskiego Towarzystwa Opieki
Paliatywnej Oddział w Poznaniu
dotacji na zapewnienie opieki
domowej osobom chorym terminalnie oraz na wsparcie innych
działań promocyjnych na rzecz
osób przewlekle i nieuleczalnie
chorych.

ROBERT STĘPIŃSKI

W

odpowiedzi na potrzeby
osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia
powstało pierwsze w Polsce
Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych
(CESON). Realizuje tę inicjatywę Fundacja im. Królowej
Polski św. Jadwigi z podpoznańskiego Puszczykowa w
partnerstwie z Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej
w Poznaniu. Z tej okazji we
wtorek 19 kwietnia na konferencji inaugurującej projekt w
Sali Sesyjnej Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego przy
Alei Niepodległości 16/18 spotkały się osoby z ograniczeniami sprawności, przedstawiciele instytucji samorządowych,
zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych,
zakładów pracy chronionej,
organizacji pozarządowych i
szkół wyższych.
Celem konferencji było zapoznanie adresatów zadania
z aktualną sytuacją w obszarze ekonomii społecznej osób
z niepełnosprawnościami w
województwie wielkopolskim,
prezentacja założeń projektu,
dobrych praktyk oraz zaproszenie do udziału w inicjatywie.
Gości przywitał Marek Woźniak – Marszałek Województwa
Wielkopolskiego, który zwrócił
uwagę na potrzebę społecznej użyteczności i poszerzanie
szans aktywnego uczestnictwa
w życiu zawodowym osób z niepełnosprawnościami przez zastosowanie instrumentów ekonomii społecznej. Konferencję
poprowadziła Aleksandra Kowalska – dyrektor Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej,
a słowo wstępne skierował do
słuchaczy Andrzej Markiewicz
– prezes Fundacji im. Królowej
Polski św Jadwigi. O osobach z
ograniczeniami sprawnościowymi jako największej z mniejszości w życiu publicznym i na
rynku pracy mówił prof. dr hab.
Zbigniew Woźniak z Instytutu Socjologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prelegent wskazał, że niepełnosprawni to grupa wciąż
wymagająca interdyscyplinarnej
pomocy i wsparcia na drodze do
uzyskania zatrudnienia.
„ABC ekonomii społecznej”
przedstawiła Zoﬁa Rutkowska
– wolontariuszka Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej,
doktorantka Instytutu Socjologii
Uniwersytetu im. Adama Mic-
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Ekonomia społeczna dla
osób z niepełnosprawnością
funkcjonuje przy Fundacji im.
Królowej Polski św. Jadwigi w
ramach projektu realizowanego
od 1 marca 2011 roku. Jest kontynuacją i efektem zbieranych
przez Fundację doświadczeń.
Pierwszy etap przedsięwzięcia
będzie trwał dwa lata. W ramach CESON wykwaliﬁkowani doradcy planują odwiedzać
beneﬁcjentów w ich miejscach
zamieszkania, aby rozeznać i
określić ich predyspozycje za-

przede wszystkim dalsze otwarcie sektora ekonomii społecznej
dla osób z niepełnosprawnościami w Województwie Wielkopolskim i budowa lokalnych
sieci wsparcia i współpracy.
W całej Wielkopolsce powstanie wiele grup inicjatywnych, złożonych głównie z osób
z ograniczeniami sprawności,
które chcą działać w obszarze
ekonomii społecznej. Prócz
szkoleń oraz indywidualnego i

Perspektywy ekonomii społecznej omawia ekspert
w tej dziedzinie – Cezary Miżejewski.
kiewicza. Prezentacji Centrum
Ekonomii Społecznej jako projektu współﬁnansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego dokonał Tomasz
Mika – wiceprezes Fundacji im.
Królowej Polski św. Jadwigi. CESON, jak powiedział, jest partnerskim pomysłem samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowej, powstałym w wyniku dyskusji nad włączeniem
do ekonomii społecznej osób z
ograniczeniami sprawności.
Perspektywy ekonomii społecznej w ujęciu systemowym
scharakteryzował Cezary Miżejewski – członek zespołu do
spraw rozwiązań systemowych
w zakresie ekonomii społecznej przy Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego, ekspert ekonomii społecznej. Przybliżył unijne i krajowe przepisy dotyczące
ekonomii społecznej oraz przewidywane zmiany w systemie
jej ﬁnansowania. Zwrócił uwagę na konieczność wsparcia
ekonomii społecznej poprzez
projekty edukacyjne, szkolenia e-learningowe, promowanie działań przedsiębiorczych
młodzieży, promocję marki
ekonomii społecznej, edukację
decydentów lokalnych oraz

konkursy dla dziennikarzy lokalnych i regionalnych. Pogratulował także Fundacji i ROPS
pomysłu utworzenia instytucji
dostosowującej
instrumenty
ekonomii społecznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Konferencję
wzbogaciły
przykłady dobrych praktyk,
omówione przez Jerzego Lamprechta – prezesa Spółdzielni
Socjalnej „Promotion” we Wrocławiu i Mariolę Pankau – wiceprezesa Spółdzielni Socjalnej
„50+” w Gdyni, ochotniczkę Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich. Spółdzielnie te od lat dają
samozatrudnienie osobom niepełnosprawnym.
Organizatorzy zadbali o materiały promocyjne dla uczestników konferencji, wykonane
przez członków Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej, które działa przy Zakładzie Aktywności Zawodowej w Pile oraz o
catering przygotowany przez
Spółdzielnię Socjalną „Kamerdyner” w Pudliszkach, tworzoną
przez osoby bezrobotne z terenu Krobi i Pępowa koło Gostynia.
Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Gości przywitał Marek Woźniak
– Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
wodowe. Wspólnie z osobą niepełnosprawną zdecydują, czy
działanie w obszarze ekonomii
społecznej jest dla tej osoby korzystne, a następnie zostanie
ona zaproszona na wstępne
szkolenie. Kolejnym etapem
będzie doradztwo zasadnicze,
szkolenie proﬁlowane oraz doradztwo końcowe. Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami niezależnie
od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych
zajmuje się dostosowaniem
instrumentów ekonomii społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cele CESON to

grupowego doradztwa, CESON
zapewni wybranym podmiotom
pomoc w prowadzeniu księgowości, wsparcie marketingowe
i prawne. Kilkuosobowe grupy
osób niepełnosprawnych (nieaktywnych zawodowo) zainteresowane udziałem w projekcie i wspólnym działaniem, a
także wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w lokalnych
grupach wspierających ekonomię społeczną, zapraszamy do
kontaktu z Fundacją im. Królowej Polski im. św Jadwigi: ceson@ceson.pl, tel/fax. (61) 898
30 68. Prośba ta dotyczy mieszkańców Wielkopolski.

KAROLINA KASPRZAK

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
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Konkurs
„Bajkowe pisanie”
P

olskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii we współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych
i Wydziałem Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetem
Medycznym w Poznaniu w
ramach interdyscyplinarnego
projektu „Bajkowe Spotkania
2” ogłasza konkurs pod hasłem
„Bajkowe pisanie”.
Warunkiem udziału jest napisanie bajki terapeutycznej, którą
będzie można wykorzystać w
pracy z dzieckiem przewlekle
chorym. Patronat honorowy nad
przedsięwzięciem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prorektor UAM prof. dr hab. Zbigniew
Pilarczyk, Rektor Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego prof. dr hab. Jacek Wysocki, Dziekan Wydziału Nauk

Społecznych UAM prof. dr hab.
Zbigniew Drozdowicz, Dziekan
Wydziału Studiów Edukacyjnych
UAM prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Prodziekan Wydziału Nauk
Społecznych UAM dr Remigiusz
Ciesielski i Dyrektor Instytutu
Psychologii UAM prof. dr hab. Jerzy Brzeziński.
Projekt „Bajkowe Spotkania 2”
adresowany jest do małych pacjentów chorych onkologicznie,
a w jego realizację zaangażowanych jest ponad trzydziestu wolontariuszy – studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i
Uniwersytetu Medycznego. Młodzi ludzie pragną nieść pomoc
nie tylko dzieciom, ale także ich
rodzicom poprzez odciążenie
psychoﬁzyczne, wsparcie psychologiczne i edukację z zakresu
metod pracy z dzieckiem.
Aby zadeklarować uczestnictwo w konkursie należy wy-

pełnić formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie internetowej
www.wse.amu.edu.pl i przesłać
wraz z pracą konkursową na adres: bajkowepisanie@gmail.com
do dnia 30 czerwca 2011. W konkursie może wziąć udział każdy. Laureaci zostaną wyłonieni
przez jury w składzie: Dr Beata
Ziółkowska, Dr Katarzyna Pawelczak, Dr Krzysztof Koc, Anna
Kamyszek. Ogłoszenie wyników
nastąpi 30 września 2011. Organizatorzy dołożą wszelkich
starań, aby nagrodzone bajki
zostały opublikowane w postaci
książki i w formie płyty czytane
przez aktorów Teatru Polskiego
w Poznaniu. Laureaci otrzymają
nagrody książkowe. Bliższe informacje o projekcie „Bajkowe
Spotkania 2” na stronie www.
pssiap.org.pl lub telefonicznie:
606 803 415.

KAROLINA KASPRZAK

Piosenki o Janie Pawle II
W

dniu 17 marca w kościele pod wezwaniem św.
Jerzego w Poznaniu przy ulicy
Swobody odbył się V Przegląd
Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych „Śpiewajmy
Panu z radością”.
Braliśmy w nim udział wraz
z uczniami kilku szkół z Województwa Wielkopolskiego. Śpiewaliśmy piosenki o Ojcu Świę-

tym Janie Pawle II z okazji jego
beatyﬁkacji, która odbyła się 1
maja. Warsztat Terapii Zajęciowej w Swarzędzu reprezentowała grupa pięciu osób: Michał
Ogoniak, Agnieszka Bagrowska,
Agnieszka Szydłowska, Joanna
Kierzek, Mirosława Penczyńska.
Wraz z nami byli nasi opiekunowie: Magdelena Dudzinska, Maria Wejman i Goran Umičević.

Wykonaliśmy trzy utwory: „Bóg
jest miłością”, „Gospę” i „Modlitwę o beatyﬁkację Ojca Świętego
Jana Pawła II”.
Każdy zespół otrzymał na pamiątkę płytę z piosenkami religijnymi i dyplom uczestnictwa w
przeglądzie.

AGNIESZKA SZYDŁOWSKA
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W SWARZĘDZU

P
Paweł
Grochowski
G
PPOZNAŃ

J

uż po raz dziesiąty Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
zorganizowało w dniach 16
i 17 kwietnia Jarmark Wielkanocny.
Festyn tematycznie związany był ze Świętami Wielkanocnymi. Prezentowane były
liczne pokazy prac twórców
ludowych i rzemieślników.
Podziwiać można było wspaniałe pisanki, palmy i inne
ozdoby świąteczne. Popróbować można było wspaniałych wypieków obrzędowych
oraz cieplutkiego wiejskiego
chleba prosto z pieca.
Na scenie obrzędy świąteczne z różnych stron kraju
prezentowały zespoły ludowe.
Do festynu dopasowała się
też pogoda. Słoneczna, wiosenna aura spowodowała, że
na terenie muzeum pojawiły
się tysiące zwiedzających.
Wśród setek wystawców
wypatrzyliśmy barwne stoisko członków Stowarzyszenia „Zawsze Razem” oraz
Klubu „Tacy Sami” z osiedla
Czecha w Poznaniu.
– Co tutaj robicie ? – pytam
Dorotę Eicke.
– Festyn jest znakomitą
okazją do zaprezentowania
naszych prac plastycznych
szerokiej publiczności.
– Jak długo przygotowywaliście się do wystawy?
– Od lutego rozpoczęliśmy
produkcję pisanek. Mamy pisanki malowane, zdobione
metodą decoupage, złocone
specjalnymi płatkami. Są tu
jajka kurze, gęsie, mamy też
dwa jajka strusie oraz sporo
jajek styropianozaura czy-
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cież zrobimy następne, tym
bardziej, że podchodzą do
nas inni twórcy i pokazują
nam, co i jak możemy jeszcze zrobić. Z całą pewnością
wykorzystamy te rady i za
rok przywieziemy tu jeszcze
lepsze prace.
– Życzę więc powodzenia i
wytrwałości w pracy.

FOT. (7X) PAWEŁ GRCHOWSKI

Na Jarmarku
w Szreniawie

9

li pisanek styropianowych.
Prezentujemy też inne prace,
jak choćby nasze ostatnie
dzieła wykonane metodą pirograﬁi.
– I co na to zwiedzający?

– Miło nam słyszeć jak
mówią, że robimy piękne
rzeczy. Wiele z prac zmieniło
właściciela i teraz będą cieszyć oko ich nabywców. Trochę było żal rozstawać się z
naszymi pracami, ale prze-
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Światowy Dzień SM-u
2

6 maja to nie tylko Dzień
Matki. Od trzech lat pod
tą datą obchodzony jest także
Światowy Dzień SM. Święto
zostało ustanowione przez
Międzynarodową Federację
Stwardnienia
Rozsianego
(MSIF) oraz krajowe towarzystwa zrzeszające chorych na
SM i ich bliskich.
Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM), to przewlekła choroba autoimmunologiczna, która zaczyna się
najczęściej u ludzi młodych –
między 20. a 40. rokiem życia.
Przy SM nasz układ odpornościowy zwraca się przeciwko
nam, a obiektem „ataku” jest
mielina – substancja, z której
zbudowane są osłonki komórek nerwowych. Bez tej izolacji
komórki nerwowe zwalniają,
zniekształcają lub hamują przekazywanie sygnałów z mózgu

W

sobotę,
szesnastego
kwietnia, w hali sportowej AWF Poznań odbył się 33
Memoriał Jana Pieczyńskiego
we ﬂorecie kobiet i mężczyzn,
zaliczany do klasyﬁkacji Pucharu Polski. We ﬂorecie kobiet
zwyciężyła Karolina Chlewińska, a wśród mężczyzn triumfował mistrz świata juniorów z
2010 roku – Egipcjanin Aleyad
El Sayed. Przed ﬁnałem zaplanowano pokaz szermierki osób
niepełnosprawnych z Integracyjnej Sekcji Szermierczej AWF
Poznań.
Był to ostatni sprawdzian
przed wyjazdem naszych repre-

do innych organów, które w
rezultacie przestają prawidłowo funkcjonować. Bezpośrednim efektem choroby są liczne
blizny (stwardnienia) i ubytki
rozsiane w mózgu i rdzeniu
kręgowym.
W większości przypadków
choroba początkowo przebiega
w postaci tzw. rzutów i okresów reemisji. Rzut to wystąpienie i utrzymywanie się powyżej
24 godzin jednego lub kilku objawów, które świadczą o uszkodzeniu układu nerwowego – np.
osłabienie mięśni ręki lub nogi,
zaburzenia widzenia, czucia,
kłopoty z zachowaniem równowagi lub z koordynacją ruchową. Podczas reemisji objawy te mogą ustąpić całkowicie,
ale im bardziej choroba rozwija
się, tym więcej z nich pozostaje.
W ten sposób pacjenci stają się
coraz bardziej niesprawni. Rzu-

ty SM są nieprzewidywalne –
mogą trwać kilka dni, ale i kilka
miesięcy, wyłączając chorego z
normalnego życia.
Szacuje się, że w Polsce jest
ponad 60 tys. osób chorych na
SM. Choroba częściej dotyczy
kobiet niż mężczyzn.
Z okazji Światowego Dnia
SM w 59 krajach, na sześciu
kontynentach przygotowywane
są różne wydarzenia – spotkania, konferencje, happeningi,
których celem jest budowanie
powszechnej wiedzy na temat
SM i walki o prawa chorych na
SM.
Poznański oddział PTSR
również przygotowuje szereg imprez związanych z tym
dniem, o których napiszemy w
następnych wydaniach „Filantropa Naszych Czasów”.

EWELINA WĘGLEWSKA

Z ﬂoretem
na wózku

– Pani Poseł, czy będzie Pani
startowała w tegorocznych wyborach do sejmu?
– Tak, mam taki zamiar. Nie
mogę zawieść ludzi, którzy liczą
na moją pomoc w rozwiązywaniu swoich trudnych spraw.
Często zatrzymują mnie na ulicy
mieszkańcy Poznania i mówią:
pani nie może nas zostawić. Takie słowa zobowiązują.
– Jakie będzie tegoroczne hasło Pani kampanii wyborczej?
– Jest ono niezmienne od 20
lat: chcę służyć ludziom. W tej
służbie widzę sens mojego mandatu poselskiego.
– W ostatnich tygodniach
była Pani bardzo zajęta pracami nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Czy jest Pani
usatysfakcjonowana tymi pracami sejmu?
– Praca nad nowelizacją
ustawy „Prawo o szkolnictwie
wyższym” oraz ustawy „O tytule
naukowym i stopniach naukowych” była bardzo intensywna.
Pracowaliśmy po 8 lub nawet
10 godzin dziennie, gdyż rząd
nałożył nam niezwykle krót-

srebrni medaliści drużynowych
Mistrzostw Polski juniorów: Damian Koper, Mikołaj Basiński,
Rafał Wiśniewski, Oskar Metza. Ten ostatni i ﬂorecistka Ewa
Siedli zdobyli brązowy medal w
turnieju indywidualnym. Bardzo
duże zainteresowanie wzbudził
pokaz Andżeli Nowak i Sylwii

zentantów na Puchary Świata,
które rozpoczynają kwaliﬁkacje
olimpijskie. W Poznaniu wystartowali najlepsi zawodnicy z
kraju. Z Wielkopolski we ﬂorecie
kobiet wystąpiły Martyna Syno-

radzka i Małgorzata Wojtkowiak
z klubu AZS-AWF Poznań, a we
ﬂorecie mężczyzn – Tomasz Ciepły również AZS-AWF Poznań
i Sławomir Mocek IKS Jamalex
Leszno. W turnieju udział wzięli
młodzi zawodnicy z AZS-AWF,

Bajki, dwóch niepełnosprawnych zawodniczek, które zaprezentowały zdobyte do tej pory
umiejętności. Pomimo tremy
występ się udał i jeszcze bardziej
zmotywował Sylwię i Andżelę do
dalszych treningów. awa
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Chcę służyć ludziom
Z KRYSTYNĄ ŁYBACKĄ – posłanką na Sejm RP rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA.

ki termin (6 tygodni łącznie ze
świętami Bożego Narodzenia).
W stosunku do przedłożenia
rządowego
wprowadziliśmy
wiele korzystnych dla studentów i pracowników uczelni poprawek. Niestety, nie wszystkie
nasze oczekiwania zostały przyjęte przez większość koalicyjną.

SLD nie mógł zaakceptować
zwiększenia katalogu płatnych
zajęć dla studentów, jak również
braku jakichkolwiek rozwiązań
podwyższających płace pracowników szkół wyższych (ostatnia
znacząca podwyżka była w roku
2004, kiedy odpowiadałam za
resort edukacji).
– Nasza rozmowa ukaże się
w majowym numerze „Filantropa”. Maj to miesiąc matur. W
tym roku po raz kolejny matura będzie przebiegała w nowej
formie, nad którą pracowała
Pani, kiedy była Pani ministrem
edukacji narodowej. Czy Pani
zdaniem matura w tym kształcie jest optymalna, czy coś należałoby zmienić?
– Żaden ludzki twór nie jest
tak doskonały, by nie trzeba go

wraz z upływem czasu zmieniać. Dotyczy to także matury. W
tym roku również wprowadzono
kilka zmian, mają one jednak raczej charakter kosmetyczny.
– Czy pamięta Pani swoją
maturę i jak ona wyglądała?
– Matura jest egzaminem,
który pamięta się całe życie.
Wtedy obowiązkowy był egzamin pisemny z języka polskiego i z matematyki. W przypadku oceny bardzo dobrej można
było być zwolnionym z tych
przedmiotów na egzaminie
ustnym, na którym obowiązkowa była ponadto historia i
jeden przedmiot wybrany przez
maturzystę. Zdawałam na ustnym historię i język rosyjski,
gdyż jako jedyna z całej szkoły
wybrałam ten przedmiot bo...

Chcemy widzieć
szczęśliwych ludzi
Z MICHAŁEM CESARZEM i MIKOŁAJEM MAJCHRZAKIEM, liderami
Federacji Młodych Socjaldemokratów oraz Koła nr 9 SLD w Poznaniu
rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA.
– Poznańska Federacja
Młodych Socjaldemokratów
oraz Koło nr 9 SLD w swojej
działalności ma również szeroko rozumianą pomoc. Pomagacie dzieciom i młodzieży
w szkołach, domach dziecka,
przedszkolach. Teraz chcecie
pomagać osobom niepełnosprawnym i seniorom w domach pomocy społecznej. Na
czym ma polegać ta pomoc?
Mikołaj Majchrzak: Chcielibyśmy, aby rodzaj naszego
wsparcia wynikał z potrzeb
samych pensjonariuszy. Oni
sami wiedzą, czego pragnęliby
najbardziej. W jednym przypadku może to być zrobienie
zakupów, w innym spacer
czy rozmowa. Zdajemy sobie
sprawę z naturalnej ludzkiej
potrzeby miłego spędzania
czasu, w towarzystwie innych
ludzi i mamy nadzieję, że właśnie taki czas będą spędzać z
nami.

– Czy nie boicie się zarzutu,
że takie działania są okazjonalne i wynikają ze zbliżającej się kampanii wyborczej do
sejmu?
Michał Cesarz: Nie. Szeroko pojęty wolontariat prowadzimy od wielu lat niezależnie od terminów wyborów.
Pomysły na rozszerzenie
działalności pojawiły się już
dużo wcześniej, jednak dopiero teraz mamy możliwość
je wdrożyć, dzięki nawiązaniu współpracy mojego koła
z młodzieżówką. Zarzuty o
pozyskiwaniu sobie popularności nie pojawiałyby się
tylko wtedy, gdybyśmy zupełnie nic nie robili.
– Jak zamierzacie wyszukiwać osoby potrzebujące pomocy?
Mikołaj Majchrzak: Zazwyczaj zadanie to bierze na siebie
dyrekcja danego ośrodka. Ma

ona bowiem największą wiedzę i możliwości sprawdzenia,
ilu ludzi jakiego wsparcia od
nas oczekuje. Nie chcemy nikogo zmuszać do korzystania
z naszej pomocy.
– Czy wobec tego każdy
może się zwrócić do Was o
taką pomoc?

zauroczona byłam przepiękną
linia rąk rusycysty.
– Tegoroczne wakacje nie
będą dla Pani czasem odpoczynku. Będzie to okres wytężonej pracy i kampanii wyborczej do sejmu. Czy planuje Pani
jakieś szczególne akcje wyborcze w tym okresie?
– Nie planuję akcji, ponieważ
moja kampania trwa od momentu wyboru. Od festiwalu
wyborczego wolę rachunek dokonań. Z całą pokorą poddaje się
osądowi tych, dla których pracuję, czyli ludzi.
– Kończąc nasza rozmowę –
czego możemy Pani życzyć?
– Zdrowia. Cała reszta jest ważna, ale bez zdrowia traci sens.
– Życzmy więc sobie tego nawzajem. Dziękuję za rozmowę.

SLD jest wielu chętnych do
takiej formy wolontariatu?
Mikołaj Majchrzak: Tak. Wielu naszych członków oddanych
jest działalności społecznej,
dlatego z entuzjazmem przyjęli
pomysł wolontariatu. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie
w takiej działalności przyniesie
dobry rezultat w postaci zadowolenia i uśmiechu na twarzach pensjonariuszy. Ponadto
w samej partii jest również wiele osób, które za swój cel przyjmują pomoc ludziom.
– Czego obiecujecie sobie
po takiej formie działalności?
Michał Cesarz: Sprawia
nam ona radość i satysfakcję.
Widok ludzi, którzy dzięki nam
są choć trochę szczęśliwsi,
jest jedynym proﬁtem, jakiego
oczekujemy.

Michał Cesarz: Oczywiście
– każdy dom dziecka, dom
pomocy społecznej czy inne
ośrodki o podobnej działalności. Nie mogę zapewnić z góry,
że pomoc zostanie udzielona,
ponieważ zależy to od skali danego problemu i od tego, jakim
potencjałem w danej chwili
będziemy dysponować. Zamierzamy wciągnąć do współpracy również inne koła i organizacje, a więc z czasem pozwoli
nam to na udzielanie pomocy
w większej ilości placówek.

– Czego można Wam życzyć?

– Czy wśród członków Poznańskiego Koła Młodych

– Życzę Wam tego z całego
serca. Dziękuję za rozmowę.

Michał Cesarz: Nowych
członków chętnych do udziału
w organizowanych przez nas
akcjach pomocy.
Mikołaj Majchrzak: Wytrwałości i uporu. Jesteśmy młodzi i
pełni zapału, ale jak u każdego człowieka, pojawiają się
chwile zwątpienia, zmęczenia
czy po prostu lenistwa. Chcielibyśmy aby takich momentów
było jak najmniej.
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Żyją na nowo
w sztuce

Na gitarze gra Zenon Ciosek.

Z

Kulturalnego „Przystań” objął
„Filantrop”). Na potrzeby osób
niewidomych Jerzy Łuczak namalował techniką płytkiego reliefu obraz przedstawiający port
w Świnoujściu. Dzieło opatrzone jest tytułem oraz imieniem
i nazwiskiem autora w brajlu.
Wernisaż uświetnił Zenon Ciosek koncertem na gitarze klasycznej.
Jerzy Łuczak w swoich martwych naturach farbami olejnymi powołuje na nowo do istnienia zapomniane dawno dzbanki,
stoły, krzesła, łyżki, butelki, rowery, rzemieślnicze narzędzia, a
starannie dobrane barwy dodają
im głębi. Wydobyte z lamusa
przedmioty żyją na nowo sztuce.
Ich bogactwo pozwala odbiorcy
dostrzec emocjonalny związek
artysty z każdą z tych rzeczy.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

a oknem szaro, zimno, wichura, lecz w Domu Kultury
„Stokrotka” na Osiedlu Kwiatowym w Poznaniu, z dala od
miejskiego zgiełku, nastrój
skupienia, delikatne dźwięki
klasycznej gitary i rozmowy o
sztuce. Taki był tutaj w piątek
8 kwietnia wernisaż malarstwa
Jerzego Łuczaka – kierownika
Schronu Kultury „Europa”.
Artystę przedstawiła gościom
Barbara Glapka – dyrektor „Stokrotki”. Roman Kawecki – prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rolna”
poinformował o zakończeniu
przez Jerzego Łuczaka prac nad
ilustracjami do książki „12 kropel życia” – o życiu i twórczości
niewidomej piosenkarki i instrumentalistki Katarzyny Nowak z
Wrocławia (patronat medialny
nad tą inicjatywą wydawniczą
Stowarzyszenia Społeczno –

Na wernisażu w „Stokrotce”. W środku Jerzy Łuczak – autor prac.

wielbia podróże. Potraﬁ
z przyjaciółmi przemierzyć wybrany kraj wzdłuż i w
szerz. Nocuje w hotelach, ale
gdy trzeba, rozkłada matę pod
gołym niebem. Lubi poznawać
ludzi, wiedzieć, jak postrzegają
świat, o czym myślą, co jest dla
nich ważne. Choć ma poważną wadę wzroku i za kilka lat
przestanie zupełnie widzieć,
chce spełniać marzenia. Skończyć arabistykę, obronić pracę
z historii i ruszyć kilka razy w
świat.
To było jak nagłe olśnienie,
impuls, pstryknięcie palców.
Filip Maćkowiak, rodowity
mieszkaniec Poznania zawsze
interesował się historią, ale nagle szczególnie zafascynowała
go arabistyka. Wyczytał, że jest
to jedna z dziedzin orientalistyki, zajmująca się badaniem
języka arabskiego i jego dialektów, kultury, historii obszarów
arabskojęzycznych, systemów
religijnych i ﬁlozoﬁcznych, literatury arabskiej, a także polityki, gospodarki oraz ekonomii.
Im głębiej zatapiał się w literaturę, nabierał przekonania, że
atrakcyjność arabistyki wynika
przede wszystkim z wielkiej i
ciągle wzrastającej roli krajów
Bliskiego i Dalekiego Wchodu
we współczesnym świecie.
– Po krótkim namyśle podjąłem
studia na arabistyce, jestem na
drugim roku – mówi Filip. _ Szybko przekonałem się, że szczególny nacisk na tych studiach
kładzie się na nauczanie języka
arabskiego oraz jego dialektów w
stopniu umożliwiającym zarówno korzystanie z literatury i materiałów źródłowych, jak i na praktyczną, codzienną komunikację
językową w niezwykle zróżnicowanym świecie arabskim. Wiem,
że oferty pracy uzależnione będą
od aktualnej sytuacji na rynku
handlu zagranicznego, czy też od
kontaktów kulturalnych z Bliskim
Wschodem. Chciałbym zostać
tłumaczem, bowiem zgodnie z
przewidywaniami zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych
tłumaczy będzie w najbliższych
latach wzrastać. Absolwenci
arabistyki zatrudniani są między
innymi ﬁrmach i instytucjach
utrzymujących stosunki z krajami arabskimi. A to bardzo kusząca propozycja.
Filip interesuje się także polityką. Niepokoje, które w ostatnich czasach pojawiły się w
świecie arabskim, były dla niego
zaskoczeniem. Wieloletni spokój, którym cieszyli się przywódcy północnej Afryki i Bliskiego
Wschodu, zaczął się nagle rozpadać jak domek z kart. Po upadku
Mubaraka w Egipcie wszyscy się

zastanawiali, kto będzie następny. Władze kolejnych państw podejmują środki zapobiegawcze,
by nie dopuścić do eskalacji protestów. Problem w tym, że zwykłych ludzi, a są to w większości
ludzie młodzi, coraz trudniej już
przekupić propozycjami reform.
Dodatkowo, tłumienie oporu
siłą, będące dotychczas jedynym skutecznym rozwiązaniem
znanym części rządzących, nie
przynosi efektów. Kolejne oﬁary
zwiększają determinację. Bieda i
ograniczenie swobód powoduje,
że wielu ludzi zdecydowanych
pozostać na ulicy, nie ma nic do
stracenia. Rewolucje w Tunezji
i Egipcie przyszły jak niezapowiedziany gość. A jednocześnie
każdy wiedział, że musiało do
nich dojść. Wskazywały na to
procesy gospodarcze, demograﬁczne, technologiczne polityczne. To wszystko, co dzieje się w
krajach arabskich, sprawia, że
Filip chciałby teraz tam być i z
bliska przyglądać się wszystkim
przeobrażeniom. Do tej pory
samodzielnie zwiedził Tunezję
i Maroko. Nie jak turysta, który
grzecznie słucha przewodnika,
ale sam rozmawiając z mieszkańcami, poznając ich codzienne życie, które bardzo odbiega
od obrazków zamieszczanych
w katalogach dla turystów.
Filip cierpi na zwyrodnienie
barwnikowe siatkówki, które w
jego przypadku powoduje zwężenie pola widzenia. Czuje się
tak, jakby patrzył przez dziurkę
od klucza. Do tego dochodzi
astygmatyzm i krótkowzroczność, dlatego nosi okulary. One
korygują te dwie ostatnie wady,
ale na zwężenie nie ma lekarstwa.
– Ta dolegliwość nie jest uciążliwa podczas nauki, bowiem
tekst się nie rusza – mówi. – Ale
na ulicy, gdzie panuje duży ruch,
zaczynają się problemy. Jeśli
chcę zobaczyć coś z boku, zwyczajnie odwracam głowę, gorzej
jest z patrzeniem z góry na dół.
Prawdziwym przekleństwem są
uliczne słupki, o które często się
potykam. Na szczęście Poznań
znam dobrze i czuję się pewnie.
W zasadzie nie obawiam się
szczególnych
niespodzianek.
Gorzej jest w nowych miejscach.
Gdy pracowałem przez trzy miesiące na południu Francji, oprócz
słupków doszli ruszający się ludzie, rozgrzany asfalt i parzące
słońce. Było fatalnie.
Choć Filip wie, że za kilka lat
nie będzie zupełnie widzieć, to
pogodził się z tym wyrokiem.
Zaakceptował swoją niepełnosprawność. Jest pogodny, spokojny, zdystansowany. Konsekwentnie realizuje swoje plany.
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Chcę jeszcze
jak najwięcej zobaczyć
kie same problemy. To spotkanie
wiele mnie nauczyło.
Chciałby skończyć studia i zobaczyć kawałek świata. Może
uda się odwiedzić któryś z krajów arabskich i zagłębić się w
życie tamtejszej ludności. Filip

nie ma wielkich wymagań. Lubi,
gdy towarzyszą mu znajomi, bo
czuje się wtedy raźniej. Wspólnie odwiedzają miejsca, do których nie traﬁają zorganizowane
wycieczki.

AURELIA PAWLAK

Zamierza dokończyć studia,
zwiedzić jak najwięcej świata,
poznać ciekawych ludzi.
– Mojej choroby nie da się
zahamować – wyjaśnia. – Biorę
witaminy, ale raczej dla wzmocnienia organizmu. Moje życie nie
jest wolne od ograniczeń. Codziennie muszę się z nimi zmagać. Nie wstydzę się poprosić o
pomoc, gdy na podłogę upadnie
mi długopis lub pieniądze. Zdaję
sobie sprawę, że pomoc ludzi jest
dla mnie bardzo ważna. Jeśli nie
mogę traﬁć do jakiegoś miejsca,
zamiast szukać go dwie godziny
na mapie pytam przechodniów.
Bywając w różnych krajach poznałem różnice kulturowe, które
trochę komplikowały komunikację. Przykładowo w Andaluzji
ludzie wskazują drogę nawet
wtedy, gdy nie mają pewności.
Wówczas pytałem kilka osób o
ten sam kierunek i obserwowałem ruchy ich rąk. Jeśli wskazywali tę samą stronę, zyskiwałem
pewność, że nie zabłądzę.
Pasją Filipa jest też poznawanie ludzi. Ich sposobu życia, kultury, obyczajów. Niektóre przy-

gody wiele go nauczyły. Choćby
ta na Gibraltarze. Po przekroczeniu granicy znalazł się późnym
wieczorem w przygranicznym
miasteczku. Nie miał nigdzie zapewnionego hotelu, więc rozpoczął poszukiwania od rozmów z
miejscową ludnością. Szczególne zainteresowanie jego losem
wykazał mieszkaniec o dość podejrzanym wyglądzie.
– Zapytałem go tylko o przelicznik funta i wskazanie hotelu
– wspomina Filip. – Ale rozmowa
szybko nabrała tempa i mój rozmówca zaproponował mi nocleg u siebie, zaznaczając, że jego
mieszkanie przypomina norę. I
tak było w rzeczywistości. Poczęstował mnie tym, co miał i
całą noc spędziliśmy na rozmowie. Okazało, się że po odbyciu
wyroku nie potraﬁł odnaleźć
się na wolności. Nie miał pracy,
rodziny, przyjaciół. Ot, samotny człowiek, który potrzebował
rozmowy i zrozumienia. To było
niezwykłe doświadczenie, którego nie zapomnę do końca życia.
Zrozumiałem, że na całym świecie ludzie są tacy sami i mają ta-

FOT. ARCHIWUM FILIPA MAĆKOWIAKA

Bohater reportażu Aurelii Pawlak w podróży do Maroka.
Pozostałe zdjęcia to swoiste fotograﬁczne impresje Filipa
z wędrówek po tym niezwykłym kraju.
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owarzystwo Osób Niesłyszących „TON” w Poznaniu zorganizowało dla swoich
członków, sympatyków i przyjaciół w sobotę, 16 kwietnia w
siedzibie organizacji przy ulicy
Kolejowej w Poznaniu wielkanocne spotkanie.
Na stołach pojawiły się świąteczne potrawy, przygotowane
przez niesłyszących, które poświęcił ks. Marek Ratajczak z
Duszpasterstwa Niesłyszących
Archidiecezji Poznańskiej. Były
ciepłe życzenia, paczki, a także rozmowy uczestników i zaproszonych gości. W realizacji
przedsięwzięcia pomógł ﬁnansowo Urząd Miasta Poznania.
Celem spotkania było wspól-

SPOTKANIE WIELKANOCNE W TOWARZYSTWIE OSÓB
NIESŁYSZĄCYCH „TON”

Przy wspólnym stole
ne przeżywanie wielkanocnego
spotkania, a przy tym integracja,
wyrównanie szans społecznych
i kulturowych osób niesłyszących w wieku emerytalnym
oraz wsparcie najuboższych
członków. Wspólna modlitwa i
posiłek przy stole były dla nich
bardzo ważne, bowiem pozwoliły wyjść z izolacji i poczucia
osamotnienia, a ponadto cieszyć

Marek Pater – prezes „TON-u”, Eunika Lech i ks. Marek Ratajczak
z upominkiem od niesłyszących.
się sympatycznymi chwilami w
gronie bliskich. Modlitwę na język migowy tłumaczyły Eunika
Lech i Małgorzata Włodarczak.
Po wysłuchaniu słowa z Pisma

Modlitwę tłumaczyła Małgorzata Włodarczak.

Świętego wszyscy zasiedli do
wielkanocnego stołu. W spotkaniu wzięło udział 75 osób.

KAROLINA KASPRZAK

„Czerwony Kapturek” Wielkanocne
w Kamionkach
spotkanie „Tęczy”

S

iedmioro uczestników zajęć
w Świetlicy OpiekuńczoWychowawczej w Kamionkach
zostało aktorami i pod okiem
Romany Lange przygotowało
przedstawienie w oparciu o
bajkę „Czerwony Kapturek” z
książki Jana Brzechwy „Bajki
samograjki”.
Młodzi ludzie przygotowywali
spektakl około miesiąca. Robili to chętnie, bo, jak żartobliwie
stwierdziła Romana Lange, lubią
to bardziej niż odrabianie lekcji.

Przedstawienie odbyło się w piątek, 15 kwietnia, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. Spektakl
oglądali mieszkańcy Kamionek,
część widowni stanowiły dzieci.
W rolę Wilka wcieliła się Kinga
Walkowiak, Czerwonego Kapturka zagrała Natalia Koślakowicz, a Julia Regińska dwie role:
Mamy i Babci. Gajowym był Hubert Szymaniak, a narratorkami
Sandra Rymelska, Angelika Frydryszak i Nicole Ratajczak.

ROBERT WRZESIŃSKI

rodzinnej
atmosferze
zebrali się 18 kwietnia
na wielkanocnym spotkaniu
członkowie Klubu Seniora
„Tęcza” w Domu Kultury „Jędruś” na os. Armii Krajowej.
Zebranych powitał kierownik
„Jędrusia” – Mirosław Maj. Włodzimierz Pluta, kierownik administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
złożył wszystkim wielkanocne
życzenia.

Danucie Gacy prowadzącej
KS „Tęcza” i pomagającym jej
państwu Bogumile i Tadeuszowi Guziałkom wręczono kwiaty jako wyraz wdzięczności
za pracę na rzecz seniorów.
W trakcie uroczystości wielkanocne wiersze recytowały:
Jadwiga Zaporowska, Sabina
Hoﬀmann i Ewa Sołtysiak.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. JULIA MAZANKA

FOT. ROBRT WRZESIŃSKI
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Telefon dla każdego
Z MARIĄ PIECHOCKĄ, rzecznikiem prasowym Telekomunikacji Polskiej SA w Poznaniu
rozmawia AURELIA PAWLAK.
– Czy w Państwa ofercie seniorzy i osoby niepełnosprawne
znajdą usługi stworzone z myślą o nich?
– Choć w naszej ofercie nie
ma specjalnej oferty dla seniorów, każdy zainteresowany
może znaleźć abonament dla
siebie. Dla osób rzadko korzystających z telefonu stacjonarnego od niedawna mamy „plan
startowy na start+ „za 34 zł miesięcznie o 30 procent tańszy niż
plan standardowy, z którego korzysta wiele osób w podeszłym
wieku. Tym, którzy dużo i często rozmawiają przez telefon,
poleciłabym „plan domowy ile
chcesz+”, który zapewnia 2.400
minut darmowych połączeń na
telefony stacjonarne i 30 minut
na telefony komórkowe za 81
złotych. W większości planów
telefonicznych
przysługuje

50-procentowa ulga dla osób
niepełnosprawnych,
których
niepełnosprawność dotyczy słuchu, mowy lub wzroku.
– Telefon komórkowy, wiele różnych taryf. To wszystko
może wydać się skomplikowane. Na co powinno się zwracać
szczególną uwagę przy podej-

mowaniu decyzji i podpisywaniu umowy?
– Przed podjęciem decyzji, polecam wizytę w salonie
operatora. Tu otrzymamy informacje na temat oferty oraz
odpowiedzi na nasze pytania.
Konsultant po określeniu potrzeb osoby, która chce kupić telefon, doradzi czy lepiej wybrać
telefon ze stałym abonamentem czy też ofertę na kartę. W
ofercie są aparaty komórkowe z
funkcjami bardzo przydatnymi
osobom starszym. Taki telefon
musi mieć duże, czytelne klawisze (najlepiej podświetlone),
duży, kontrastowy wyświetlacz.
Powinien być łatwy w obsłudze,
mieć możliwość blokowania
klawiatury za pomocą jednego
przycisku. Osobom starszym
polecam aparat z funkcją powiadamiania
ratunkowego,

uruchamianą za pomocą specjalnego klawisza SOS. Zawsze
warto przeczytać całą proponowaną umowę.
– Starsze i niepełnosprawne
osoby coraz częściej odkrywają zalety Internetu. Część z
nich jednak nadal jest przekonana, że wiąże się to z dużymi
wydatkami. Jak jest naprawdę?
– Ceny dostępu do Internetu
w TP zaczynają się już od 44
złotych miesięcznie i za tę cenę
otrzymamy Neostradę, z której można wysyłać widomości
e-mail, rozmawiać z rodziną,
która jest za granicą czy szukać potrzebnych informacji.
Częstym problemem starszych
i niepełnosprawnych jest brak
komputera. Można go kupić na
raty, a także u operatora. Wówczas cena dostępu do Internetu
zwiększa się do 89 złotych.

TELEKOMUNIKACJA POLSKA POMAGA

Ulgi dla niepełnosprawnych
D

la osób starszych i niepełnosprawnych telefon jest
często jedynym środkiem komunikacji. Umożliwia on wezwanie pomocy, zamówienie
taksówki, kontaktowanie się z
rodziną i bliskimi. Zanim zdecydujemy się na zakup, warto
dokładnie przemyśleć decyzję
i przeanalizować umowę.
Telekomunikacja
Polska
udziela osobom niepełnosprawnym rabatu w opłacie
abonamentowej za telefon w
wysokości 50 procent opłaty
podstawowej dla większości
planów telefonicznych. Od
2001 roku robi to całkowicie
dobrowolnie, gdyż od tego
dnia prawo tego nie nakazuje.
Ulgi te regulowane są przez
wewnętrzne dokumenty prawne – Uchwały Zarządu TP SA.
Rabaty są udzielane na podstawie orzeczeń Powiatowego lub
Wojewódzkiego Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności. Przyznaje się je:
1) w przypadku choroby narządu wzroku – z orzecze-

niem znacznego stopnia
niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności (04-O),
2) w przypadku zaburzenia
głosu, mowy i choroby słuchu – z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny
niepełnosprawności (03-L),
3) w przypadku zastosowania
przez Zespół Orzekający w
orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny
niepełnosprawności:
a)

z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny
niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności
04-O (choroby narządu
wzroku)

b) z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym

symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny
n i e p e ł n o s p r aw n o ś c i
03-L (zaburzenia głosu,
mowy).

osób całkowicie niezdolnych
do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności.
Wprowadza go ustawa o pomocy
społecznej z 12.03.2004 r. art.
37 ust.1.

Rabaty udzielane są osobom niepełnosprawnym, które
ukończyły 16 rok życia.

Plan aktywowany jest tylko
na 12 miesięcy, by go przedłużyć, należy dostarczyć kolejne
potwierdzenie z OPS.

Plany TP przyjazne dla osób
korzystających ze stałego zasiłku pieniężnego z Ośrodka
Pomocy Społecznej:
Plan telefoniczny dla osób w
trudnej sytuacji materialnej za
niecałe 20 złotych – 30 minut
na połączenia lokalne i międzymiastowe.
Z abonamentu mogą skorzystać wyłącznie osoby korzystające ze stałego zasiłku
pieniężnego udzielanego przez
Ośrodki Pomocy Społecznej,
które na specjalnie przygotowanym formularzu dostarczą
do TP potwierdzenie korzystania z pomocy.
Zasiłek jest skierowany do

Osoby niewidome i niedowidzące mogą otrzymywać
z TP fakturę alfabetem braille’a, powiększoną czcionką
(format A3) lub w pliku elektronicznym, natomiast biling
szczegółowy dużą czcionką
bądź w pliku elektronicznym.
Warto wspomnieć również o
infolinii dla niepełnosprawnych – 118 888, która umożliwia uzyskanie informacji o
numerach telefonów instytucji i organizacji oferujących
swoje usługi osobom niepełnosprawnym (fundacje i organizacje pozarządowe, gabinety rehabilitacyjne, ﬁrmy
oferujące sprzęt rehabilitacyjny, itp.).
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Gdyby ktoś chciał
pomóc Piotrusiowi…
J

estem mamą Piotrka Niemca i
mam na imię Ida. Piotruś urodził
się 2 kwietnia 2008 roku przez
cesarskie cięcie w 35 tygodniu
ciąży jako wcześniak i ważył 2900
gramów. Od 28 tygodnia ciąży
wiedziałam, że urodzi się z wrodzoną wadą układu moczowego
– prawostronnym wodonerczem
(hydronephrosis dex). Cała reszta
pozostawała dla mnie, niestety,
wielką niewiadomą.
Po porodzie został szybko zdiagnozowany w Krakowie w Prokocimiu w Uniwersyteckim Szpitalu
Dziecięcym. Wykonano wówczas
usg jamy brzusznej, cystograﬁę
mikcyjną i inne kontrolne, standardowe badania. Lekarze znaleźli podmiedniczkowe zwężenie
prawego moczowodu, potwierdzili anemię. Dwa miesiące później wykonali też renoscyntygraﬁę. Badanie to polega na podaniu
dożylnie kontrastu (radioaktywny
jod) i naświetlanie betakamerą.
Potem po naświetlaniu dziecko
dostaje leki moczopędne. U Piotrusia zwężony moczowód kwaliﬁkował się do operacji.
Operację tę Piotruś przeszedł w
grudniu 2008 w szpitalu im. S.Żeromskiego w Krakowie na urologii
dzieciecej. Przeszkoda w postaci
zwężonego moczowodu została
usunięta. Został on zespolony z
nerką metodą Anderson-Hynesa.
Jednak po otwarciu nerki chirurg
stwierdził, że nerka jest marska.
Po operacji były wykonywane kolejne badania, które to potwierdziły. Obecnie monitorujemy
chorą nerkę wykonując badania:
moczu ogólne, moczu na posiew,
usg, renoscyntygraﬁę, aby uchwycić moment, gdy nerka całkiem
już obumrze i w przyszłości ją
wyciąć. Piotruś jest pod stałą kontrolą nefrologiczną i urologiczną.
Zdarza się, że nie udaje się
nam wykonać wszystkich badań
Piotrusia refundowanych przez
NFZ. Przysługuje mu tak zwany
pakiet badań raz na rok, co nie
zmienia faktu, że te badania powinien mieć robione częściej.
Piotrek ma też nadciśnienie.

Ida Buzikiewicz: to mój synek
Piotruś.
Mierzymy ciśnienie sami w domu
dwa razy dziennie i zapisujemy
wyniki. Jeśli będzie utrzymywało
się za wysokie ciśnienie (u dziecka norma to 80/40) – trzeba będzie wyciąć uszkodzoną nerkę.
Tak samo w przypadku, gdyby
dawała kolejne zakażenia układu
moczowego. Każdy takie zakażenie jest niebezpieczne dla obu
nerek, bo niszczy zarówno chorą
nerkę jak i stopniowo uszkadza
miąższ nerki zdrowej. A Piotrkowi ta jeszcze zdrowa nerka musi
starczyć na całe życie. W przeciwnym razie czeka go przeszczep
nerki, dlatego tak bardzo zależy
nam, aby był jak najdłużej w jak
najlepszej kondycji. Przeszczep to
dla nas ostateczność.
Nasza sytuacja ﬁnansowa w
ciągu ostatnich trzech lat bardzo się pogorszyła. Dlatego w
kwietniu ubiegłego roku byłam
zmuszona zapisać Piotrka do Stowarzyszenia i zacząć zbierać mu
pieniądze na subkonto. Wtedy też
założyłam mu bloga i zaczęłam
apelować o pomoc.
Obecnie żyjemy na skraju nędzy, ledwo starcza nam na życie,
czynsz i opłaty. Oprócz Piotrusia
mam też starszego syna Patryka,
który we wrześniu idzie do zerówki. Rezygnuję ze wszystkiego, aby
oni mieli wszystko, co najpotrzebniejsze. Niejednokrotnie sytuacja

zmusza mnie do niezapłacenia
rachunków za prąd czy telefon, po
to, by było co włożyć do garnka.
Jest nam bardzo ciężko. Jednocześnie, gdy potrzebna jest wizyta u
lekarza dla Piotrka poza poradnią
albo dodatkowe badania, zawsze
wyciągam dla niego pieniądze
spod ziemi, to znaczy z reguły pożyczam. Jego zdrowie jest dla nas
najważniejsze.
Dodatkowym olbrzymim kłopotem jest dla nas to, że od ubiegłego
roku toczy się w sądzie sprawa o
eksmisję naszej rodziny z mieszkania z właścicielem kamienicy,
w której mieszkamy. Na razie nie
wiemy, co dalej i jak to się zakończy. Dlatego bardzo staram
się regulować czynsz i opłaty w
terminie, mimo że prawie zawsze
jest to dla nas równoznaczne z
niejedzeniem. Obiady jedzą tylko
chłopcy.
Apeluję do ludzi o dobrych
sercach o zbiórkę znaczków na
wysyłki apeli dla Piotrka do ﬁrm,
ponieważ zakup znaczków na listy przekracza moje obecne możliwości ﬁnansowe. Każdy wysłany apel to dla Piotrka szansa na
wpłatę na subkonto. Z pieniędzy
zebranych na subkoncie mogę refundować jego leczenie, badania
i leki na podstawie przedstawianych faktur.
Proszę o zamieszczenie mojego apelu o pomoc dla Piotrka. Potrzebuję też ubrania dla starszego
syna, absolutnie nie musza być
nowe, mogą być też trochę na wyrost, może ktoś ma na zbyciu po
swoim dziecku ( rozmiar 116/122
i buty rozmiar 30). Taka pomoc
odciążyłaby bardzo nasz budżet
domowy.
Piotrek jest podopiecznym Stowarzyszenia Warto Jest Pomagać z siedzibą w Zielonej Górze
http://www.wartojestpomagac.
pl/piotr_niemiec.php Blog można
znaleźć tutaj: http://pomoz-piotrusiowi.bloog.pl/ Korzystamy tez
z forum na Portalu Pomocy Chorym Dzieciom http://www.podaruj-zycie.eu.org/forum/index.
php/board,139.0.html
Gdyby ktoś z czytelników „Filantropa” zechciał nam pomóc wpłatą na subkonto Stowarzyszenia
„Warto jest pomagać” Bre Bank, ul.
Bema 7/6, 65-035 Zielona Góra
69-1140-1850-0000-2096-64001013 – będę bardzo wdzięczna.
Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za poświeconą mi uwage.
Z poważaniem
Ida Buzikiewicz
ul. Floriańska 37/3
31-019 Kraków
Ps.: Dokumentacja lekarska dotycząca choroby Piotrusia znajduje się w posiadaniu redakcji.

U

kryty wśród bloków budynek jest oznaczony widocznym numerem. To kierunkowskaz, który pozwala bez trudu
traﬁć do Ośrodka Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Poznaniu. Tutaj przyjmowane
są niepełnosprawne maluchy
z terenu Poznania oraz innych
miejscowości. Mali pacjenci to
dzieci z opóźnieniem psychoruchowym, wadami genetycznymi, upośledzeniami umysłowymi. Tutaj dzięki opiece
specjalistów powoli pokonują
swoje ograniczenia.
Na pomysł utworzenia Ośrodka Wczesnej Interwencji wpadła
Honorata Wójcicka, długoletnia
prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Poznaniu. Powstał w budynku
wydzierżawionym od MPGM,
dostosowanym do potrzeb
ośrodka.
– Gdy rodzi się niepełnosprawne dziecko, rodzice w pierwszej
chwili są w szoku – mówi Zdzisława Gorynia, prezes Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Poznaniu. – Towarzyszy
im rozpacz, bezsilność, zwątpienie. Nie wiedzą, kogo poprosić o pomoc. Koncentrują się na
nieszczęściu, jakie ich spotkało.
Nie potraﬁą działać. Dopiero po
pewnym czasie zaczynają racjonalnie myśleć i często traﬁają do
nas. Gdy znajdą się pod fachową opieką, wszystko wydaje się
łatwiejsze. Pojawia się nadzieja.
Najważniejsza jest pomoc we
wczesnym etapie życia dziecka,
bowiem im szybciej zacznie się
leczenie, tym większe będą jego
efekty.
Zanim dziecko od niemowlaka do siedmiu lat traﬁ do
Ośrodka Wczesnej Interwencji,
potrzebne jest skierowanie od
lekarza rodzinnego ze wskazaniem na rehabilitację wieku rozwojowego. Kolejnym krokiem
są konsultacje przeprowadzone
przez wszystkich specjalistów
pracujących w ośrodku. Dopiero potem zapada decyzja,
czy wskazana jest rehabilitacja
ruchowa, czy pomoc logopedy lub psychologa. Aby wysiłki
specjalistów przyniosły oczekiwane rezultaty, potrzebna jest
współpraca rodziców ze specjalistami, systematyczne wykonywanie zaleconych ćwiczeń w
domu. Same wizyty w ośrodku
nie wystarczają. Rodzice muszą pracować z dzieckiem samodzielnie. Tym bardziej, że
uczestniczą zajęciach i wiedzą,
co mają robić.
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FOT. AURELIA PAWLAK

Gdy rodzice bezradnie
rozkładają ręce

– Zanim powstał nasz ośrodek, w 1992 roku przejęliśmy
barak przy ulicy Świętej Trójcy
w Poznaniu, w którym odbywały
się zajęcia dla dorosłych – mówi
Zdzisława Gorynia. – Równocześnie odbywało się diagnozowanie chorych dzieci, pierwsza
pomoc i konsultacje. Dopiero w
1998 roku utworzono Ośrodek
Wczesnej Interwencji w obecnym budynku przy ulicy świętego
Szczepana. Musieliśmy przystosować go do własnych potrzeb,
odmalować, zgromadzić odpowiedni sprzęt. Wiele prac udało
się wykonać dzięki pomocy rodziców. Dzisiaj ściany pomieszczeń zdobi kolorowa tapeta w
dziecięce wzory. Na półkach w
poszczególnych pokojach stoją
dziesiątki zabawek. Jedynie gabinet stomatologiczny jest taki,
jak w prawdziwej przychodni.
Sterylny, sprzęt odpowiednio

zabezpieczony, w szafkach stoją
leki i rozmaite preparaty. Nie ma
miejsc na zbędne przedmioty.
– Pani stomatolog zajmuje się
przeglądem i leczeniem zębów
– dodaje Zdzisława Gorynia. –
Natomiast bardziej skomplikowane zbiegi łącznie z usunięciem trzeba zrobić u specjalisty.
Nasi podopieczni są zadowoleni
z własnego gabinetu stomatologicznego. Nie muszą czekać
w kolejkach, biegać po mieście,
przeżywać dodatkowych stresów. Lubią swoją panią doktor i
ufają jej.
Rodzice kierujący dzieci do
Ośrodka Wczesnej Interwencji
mogą być spokojni. Oddają je w
dobre ręce rehabilitanta ruchowego, logopedy, pedagoga specjalnego, psychologa i lekarza
rehabilitacji medycznej. Wizyty
są wcześniej umawiane, dlate-

go każdy rodzic może dokładnie zaplanować dzień. Nie ma
pośpiechu i wyczekiwania pod
drzwiami. Wszystko działa jak w
zegarku.
Zaglądamy do sali rehabilitacyjnej, gdzie mały Kuba wykonuje ćwiczenia. Bardziej od
poleceń rehabilitantki interesuje go mój aparat fotograﬁczny.
Chętnie pozuje do zdjęcia, ale po
chwili wraca do zajęć. Za chwilę
jego miejsce zajmie mała Zuzia.
Dziewczynka jest bardzo kontaktowa, rozmowna i odważna.
Chętnie odpowiada na pytania
i cieszy się, że może z mamą
przychodzić tutaj na zajęcia,
które pomagają jej w chorobie.
– Trudno sobie wyobrazić, jak
wiele można wykrzesać z małego dziecka, gdy się je odpowiednio zachęci – zapewnia prezes
Zdzisława Gorynia. – Lubią tutaj
przychodzić, chętnie ćwiczą i
cieszą się z każdego postępu.
W tej chwili z usług ośrodka
korzysta około 120 dzieci. Przyjeżdżają z Poznania, Zaniemyśla, Środy i innych miejscowości.
Są jeszcze wolne miejsca, więc
każdy, kto chciałby skorzystać z
usług specjalistów, może zgłosić
się pod adres podany poniżej.
Placówka jest ﬁnansowana z
Urzędu Miasta Poznania, PFRON
oraz NFZ.
– Wdrożyliśmy kompleksowe programy postępowania w
sferze psychicznej, ruchowej,
społecznej i emocjonalnej rozwoju dziecka – mówi Zdzisława Gorynia. – Polegały one na
prowadzeniu indywidualnych i
grupowych form terapii, socjoterapii oraz rehabilitacji, a także
na zajęciach wychowawczych.
Realizowaliśmy też programy
wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. Skupiliśmy się
na rodzicach, którzy traﬁli do
nas pierwszy raz. Nasi specjaliści
udzielali rodzicom wskazówek
oraz szkolili ich w zakresie metod i technik pielęgnacji, opieki,
stymulacji rozwoju i usprawnienia dziecka w warunkach domowych.
Gdy dzieci ćwiczą, między
oczekującymi rodzicami tworzą
się przyjacielskie więzi. Wymieniają się doświadczeniami,
wspólnie dojeżdżają do ośrodka.

Okazją do integracji są spotkania, baliki, zabawy. W ubiegłym
roku na placu przy ulicy świętej
Trójcy urządzono Dzień Dziecka. Początkowo rodzice mieli
opory, ale gdy występ rozpoczął
clown, dzieci zaczęły zjeżdżać
z dmuchanego zamku, częstować się słodyczami i napojami,
wszelkie wątpliwości zniknęły.
Wszyscy włączyli się do zabawy,
zwłaszcza, że dopisała pogoda. W tym roku obchodziliśmy
Dzień Kobiet, mamy świętowały
przy kawie, a dzieci, przebrane
w barwne stroje, bawiły się pod
okiem opiekunek. W planach są
kolejne imprezy.
Ośrodek Wczesnej Interwencji ma wiele potrzeb. Trzeba
wymienić wykładzinę, przydałoby się malowanie wszystkich
pomieszczeń, wymiana mebli
i zabawek. Gdyby wystarczyło
pieniędzy, można by było odnowić elewację budynku.
Zainteresowani, którzy mają
chore dzieci (nie tylko z Poznania) mogą się zgłaszać pod adresem: Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Poznaniu,
ulica Świętego Szczepana 7, telefon: 61-832-53-73, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 20.00.
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AKTYWIZACJA ZAWODOWA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Przedsiębiorczość
krok po kroku
T

egoroczne sympozjum naukowe organizowane przez
Biuro Pełnomocnika Rektora
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”,
poświęcone aktywizacji zawodowej studentów z niepełnosprawnościami, odbyło się w
Wiśle w dniach od 12 do 20 lutego pod nazwą „Przedsiębiorczość krok po kroku”.
Tematem przewodnim były
zagadnienia związane z prowadzeniem własnej działalności
gospodarczej. Całość utrzymano
w konwencji biznesowego szkolenia. W czasie wolnym można
było korzystać z wszelkich atrakcji Ośrodka Sportowego „Start”.
Zajęcia seminaryjne, prowadzone przez specjalistki z
Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii
UAM, miały na celu ukazanie
nam jedynej w swoim rodzaju
możliwości samorealizacji, jaką
jest stworzenie własnego przedsiębiorstwa. Obejmowały zagadnienia związane z rynkiem
pracy, pozyskiwaniem funduszy
czy innego rodzaju wsparcia w
prowadzeniu działalności gospodarczej, a także wiele kwestii
z zakresu szeroko pojętej sfery
ekonomicznej.
Wszystko przekazywano w
formie przystępnej każdemu.
Mam na myśli zwłaszcza różno-

rodność materiałów dydaktycznych i informacyjnych, optymalne tempo wykładu i żywy kontakt
z nami, uczestnikami szkolenia.
„Bloki wykładowe” urozmaicił
zestaw psychotestów (często w
postaci zabaw) pozwalających
nam uświadomić sobie nasze
mocne i słabe strony, jako przyszłych „rekinów biznesu”.
Wiedzę teoretyczną należało
następnie wykorzystać w praktyce, projektując własne przedsiębiorstwo. Mieliśmy zadanie
stworzyć zarysy profesjonalnego
biznesplanu i zaprezentować rezultaty w ramach tzw. „testu windy”. Przyznać muszę, że dawno
nie pracowało mi się równie dobrze nad żadnym projektem.
Mieliśmy również okazję
wysłuchać prelekcji jednego
z uczestników – Arkadiusza
Perzanowskiego – na temat
form prowadzenia działalności gospodarczej, a mianowicie
spółek i związanej z nimi odpo-

wiedzialności prawnej. Dyskutowaliśmy również nad sytuacją
osoby niepełnosprawnej na polskim rynku pracy.
Ośrodek, w którym odbywało się seminarium, jest w pełni
dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Położony w
samym centrum Wisły, stanowił
dobrą bazę wypadową do spacerów po okolicy. Zaopatrzony
jest w pływalnię, saunę, siłownię i urządzenia do odnowy
biologicznej, gdzie prowadzone
były zajęcia rehabilitacyjne. Aktywność ﬁzyczna i aktywizacja
zawodowa szły w parze z dobrą
zabawą w zdrowej, koleżeńskiej
atmosferze. Dodam jeszcze, że
sama Wisła to jedyne w swoim rodzaju miejsce dla badaczy
przyrody, kultury, religii oraz
pasjonatów sportu czy parapsychologii.

JULIUSZ KOCZASKI
UCZESTNIK SEMINARIUM

Dobre praktyki
F

undacja Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych z siedzibą w
Warszawie zorganizowała seminarium pod hasłem: „Lokalne
spotkanie z ekonomią społeczną”, które odbyło się 30 marca w
Sali Herbowej Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Spotkali się przedstawiciele
podmiotów trzeciego sektora,
zakładów aktywności zawodowej oraz instytucji rynku pracy.
W trakcie konferencji omówiono

zagadnienia dotyczące rozwoju
ekonomii społecznej w Polsce
oraz cele projektów realizowanych przez warszawską organizację.
Głos zabrali reprezentanci
Fundacji Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych: Karolina Cyran-Juraszek – ekspert w zakresie ekonomii społecznej, Cezary
Miżejewski – ekspert w zakresie
budowania rozwiązań systemowych na rzecz ekonomii spo-

łecznej i Zbyszko Siewkowski z
Regionalnego Centrum Ekonomii
Społecznej w Poznaniu. Uczestnicy seminarium poznali również przykłady dobrych praktyk
ekonomii społecznej w regionie,
które przedstawili: Tadeusz Synoradzki z Zakładu Aktywności
Zawodowej „Niezapominajka”
w Gołaszewie i Leszek Górny ze
Spółdzielni Socjalnej „Tamaryszek” w Poznaniu.

KAROLINA KASPRZAK

A

neta ma piękne, rude włosy, wesołe oczy i często się
uśmiecha. Z zawodu jest rzeźbiarką. Ukończyła liceum plastyczne i Akademię Sztuk Pięknych. Jest wrażliwa, otwarta
na cierpienie innych, nie szuka
sławy, próżności, ale skupia
się na tym, co w życiu jest tak
naprawdę ważne. Aneta lubi
to, co robi. Świadczy o tym
spokój jaki nosi w sobie i chęć
niesienia pomocy. Jest przewodniczącą Stowarzyszenia
„Wypożyczalnia skrzydeł”, które zajmuje się dziećmi między
innymi z rodzin zastępczych,
pogotowia opiekuńczego.
– Być może dlatego, że jestem artystką, zadrgały we mnie
wrażliwe struny – mówi Aneta
Mikołajczak. – Zawsze angażowałam się w pomoc innym.
Rzeźba i praca dla potrzebujących pomocy dzieci powala mi
łączyć te dwie sfery życia. Teraz
wiem, że jestem na właściwym
miejscu.
Stowarzyszenie dojrzewało
powoli. Zaczęło się od wyjazdów Anety do Domu Dziecka
w Kobylnicy. Tam poznała Kamila, z którym ponad trzy lata
prowadziła zajęcia artystyczne. Zaprzyjaźniła się z innymi
wolontariuszami. Pojawiła się
myśl, aby stworzyć stowarzyszenie. Powstała grupa, w której znaleźli się ludzie mający
doświadczenia w różnych placówkach specjalnych. Załatwianie formalności zabrało dużo
czasu, ale 21 października 2008
roku wszystko zostało zapięte
na ostatni guzik.
Było kilka pomysłów na nazwę. Najbardziej spodobała się
„Wypożyczalnia skrzydeł” , która
jest tytułem wiersza Wandy Chotomskiej. Poetka zgodziła się, by
jej sformułowanie posłużyło jako
nazwa stowarzyszenia.
– Nie brakowało wątpliwości, dlaczego wypożyczalnia;
jeśli tak, to trzeba będzie coś
oddać – mówi Aneta Mikołajczak. – To jest tak jak w życiu,
coś komuś pożyczamy, ale to do
nas wraca, choć może trochę w
inny sposób. Radość i wdzięczność, które dają nam dzieci, nie
mają wymiaru materialnego, ale
sprawiają, że nasze wysiłki mają
głęboki sens.
Członkowie stowarzyszenia
rozpoczęli działalność od nawiązania współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Zastępczego Rodzicielstwa. Najpierw jako
opiekunowie pojechali z dziećmi do Zaniemyśla, a potem raz
w miesiącu podczas spotkań
rodziców organizowali dla ich
pociech animacje. Początki nie
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Wypożyczyć
i rozwinąć skrzydła
były łatwe. Największy problem
wiązał się z lokalizacją. Stowarzyszenie trzy razy zmieniało
siedzibę, dopiero od niedawna
mogą użytkować weekendowo
świetlicę środowiskową.
– Zajmujemy się dziećmi z
rodzin zastępczych, a także
z pogotowia opiekuńczego –
wyjaśnia Aneta Mikołajczak.
– Docieramy do nich za pośrednictwem Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa. Do tej
pory organizowaliśmy bale karnawałowe, dnie dziecka, wypady
w plener, podchody, wycieczki.
Teraz jesteśmy w trakcie realizacji warsztatów artystycznych i
teatralnych. Są już wyznaczone
dni zajęć w tygodniu, a uczestnicy podzieleni na grupy. Podczas warsztatów artystycznych
chcemy nauczyć dzieci, że każdy może być artystą w różnych
dziedzinach życia. Zdaję sobie
sprawę, że nie będzie to wielka
sztuka, ale raczej przedmioty o
charakterze użytkowym.
Aneta Mikołajczak mówi, że
warsztaty uczą przede wszystkim skupienia i cierpliwości, pobudzają wrażliwość, wyobraźnię, wydobywają zdolności
manualne. Natomiast warsztaty
teatralne prowadzi opiekunka,
która uczy w liceum, zajmuje się
tam kółkiem teatralnym i dzięki
temu ma spore doświadczenie.
– Dla naszych dzieci to bar-

dzo cenne, bowiem często mają
problem z odnalezieniem się w
grupie, pamięcią, nawiązaniem
kontaktów, czują się niepewnie
– dodaje Aneta Mikołajczak. – Te
zajęcia mają im dodać pewności
siebie, wiary w swoje możliwości, odwagi. Po prostu – mają
dodać skrzydeł. Z mniejszymi
dziećmi zajęcia odbywają się
w formie zabawy, ze starszymi
bardziej w formie warsztatów.
Pierwsze wrażenia uczestników
są bardzo dobre, a to świadczy
o tym, że wybraliśmy dobry kierunek. Na razie zajęcia dokumentujemy, a po ich zakończeniu jest zaplanowana wystawa

Pomagają rodzinom w opiece
nad dziećmi.

„Wypożyczalnia
skrzydeł”
ma ciekawe i ambitne plany.
Ale członkowie stowarzyszenia zdają sobie sprawę, że ich
realizacja powiedzie się tylko
wtedy, gdy nie zabraknie rąk
do pracy. Jak na razie do wolontariatu chętni się nie garną.
Osoby pracujące i posiadające
rodziny na dodatkowe zajęcia
nie mają czasu, szybciej chętni
znajdują się wśród studiujących i uczących się. Ale bardzo ważne jest przekonanie,
że chęć pomagania innym głęboko wypływa z serca, że nie
jest to jednorazowy kaprys, że
wymaga czasu i poświęcenia.

dni do kilku miesięcy. Te dzieci
szczególnie potrzebują miłości,
czułości, ciepła i opieki. Drugą
grupę stanowią podopieczni
od dwóch lat do wieku gimnazjalnego i starsze. W tym przypadku problemów jest więcej i
mają głębsze podłoże.

Sport dla dzieci z rodzin zastępczych.

Warsztaty plastyczne uczą skupienia, pobudzają wyobraźnię,
rozwijają zdolności manualne.
wykonanych przez uczestników
prac. Mamy grupę o zainteresowaniach sportowych, liczymy,
że uda się wymyślić dla nich ciekawe zajęcia.
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Wolontariusz przecież pracuje
z człowiekiem, który przywiązuje się do niego i często traktuje jak członka rodziny.
– W naszym stowarzyszeniu
pracuje około dziesięciu osób
– dodaje Aneta Mikołajczak. –
Pomimo, że mają napięte graﬁki, znajdują czas na wolontariat. Bardzo mnie to cieszy, bo
wiem, że ta praca nie jest efektem przymusu, lecz wypływa z
dobrej woli. Mam nadzieję, że
chętnych będzie przybywać.
„Wypożyczalnia
skrzydeł”
ma stały kontakt z Pogotowiem Rodzinnym. Traﬁają tam
dzieci odrzucone przez matki
w szpitalach, czekające na rodzinę zastępczą. Rozpiętość
wiekowa jest bardzo duża,
bowiem zaczyna się od kilku

– Staramy się nie tylko pomagać rodzinom w codziennych
obowiązkach, ale podnosimy je
na duchu – mówi Aneta Mikołajczak. – Dla nich ulgą jest to,
że na dwie godziny wyjdziemy
z ich dziećmi na spacer, pomagamy w odrabianiu lekcji lub
wypełniamy im wolne chwile.
W tym czasie rodzice mogą
zająć się swoimi sprawami. Takie kontakty sprzyjają wytwarzaniu bliższych więzi między
nami a konkretną rodziną. W
naturalny sposób stajemy się
ich członkami, uczestniczymy w urodzinach, imieninach,
różnych świętach. Bywa, że rodzice dzielą się z nami swoimi
problemami. Nie zawsze możemy im pomóc, ale już samo
wysłuchanie jest dla nich niezwykle cenne.
Członkowie „Wypożyczalni
skrzydeł” nie ukrywają, że mieli
momenty zwątpienia, zniechęcenia, zastanawiania się nad
sensem prowadzonej działalności. Czasami bardzo potrzebują wsparcia psychologa,
by pomógł w sposób fachowy
walczyć z różnymi zagrożeniami, obronić się przed dziecięcą
manipulacją. Pomocną dłoń
wyciągnęła do nich profesor
Irena Obuchowska, która ułatwiła kontakt ze specjalistami.
Planów i pomysłów wolontariuszom ze stowarzyszenie nie
brakuje. Teraz, gdy mają własny lokal czują się pewniejsi
i bezpieczni. To nastraja pozytywnie, jest bodźcem do jak
najlepszej pracy.
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Przyjazne schody
C

koniec życzy nam jeszcze miłego dnia.

zytelnicy „Filantropa” pamiętają na
pewno
prowadzony
przeze mnie kilka lat
temu cykl „Jak pokonać
te schody?”. W ukazujących się co miesiąc odcinkach pokazywałam
wtedy faktyczne schody
na drodze osób niepełnosprawnych oraz te w
umysłach, czyli najgorsze z możliwych schody
mentalne.
Dzisiaj, gdy od tych
publikacji minęło już kilka lat, temat schodów
prześladuje mnie nadal.
Z radością dostrzegam,
że schody coraz częśćiej
stają się nam bardziej
przyjazne. Ostatnio na
takie właśnie schody
natraﬁłam w Urzędzie
Skarbowym przy ulicy
Wojciechowskiego w Poznaniu.
Sala, gdzie przyjmowani są
klienci, a wiec również niepełnosprawni, całkowicie pozbawiona jest barier architektonicznych. Zewnętrzne drzwi
otwierają się na fotokomórkę,
a drzwi wewnątrz budynku, bez

Przyjemnie jest być
obsługiwanym w takiej
instytucji, gdzie nikt nie
daje nam do zrozumienia, ze jesteśmy osobą
niepełnosprawną, czyli
kimś gorszym, wymagającym jakiejś specjalnej
uwagi czy pomocy.

specjalnego proszenia, tak „sam
z siebie”, otwiera nam strażnik
urzędu. Jeszcze większe zaskoczenie może spotkać niepełnosprawnego przy samej obsłudze.
Personel chętnie oferuje nam
swą pomoc, udziela fachowych
porad, a wszystko to robi sprawnie, z miłym uśmiechem, a na

Nie wiem, czy w innych
urzędach
skarbowych
jest taka sama albo chociaż podobna sytuacja.
Jeśli nie, to urząd przy ul.
Wojciechowskiego może
być przykładem dla innych tego typu instytucji.
I nie był to przypadek, bo
w tym urzędzie byłam kilkakrotnie i zawsze spotykałam się z taką samą
obsługą, a traﬁałam na
innych pracowników.
Chciałoby się powiedzieć:
bierzcie przykład z tych młodych
i trochę starszych urzędniczek z
Wojciechowskiego, bo dla nich
schody dla niepełnosprawnych
dawno już przestały istnieć.

EWELINA WĘGLEWSKA

W ROGOZIŃSKIEJ GRUPIE WSPARCIA

Zabawa na 102
W

tym roku po raz kolejny
nasza Rogozińska Grupa
Wsparcia w Rogoźnie uczestniczyła w balu dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej
w Parkowie pod nazwą „W krainie misiów”. Spotkaliśmy się z
przyjaciółmi i poznaliśmy nowe
osoby.
Jak zawsze, tak i w tym roku
gośćmi honorowymi balu byli
polscy olimpijczycy i paraolimpijczycy: Bogusława Kozłowska-Tomasiak – wioślarka, medalistka igrzysk olimpijskich w
Montrealu i w Moskwie, jej mąż
Adam Tomczak, też wioślarz,
medalista tych samych olimpiad, Grzegorz Nowak, wioślarz,
brązowy medalista olimpiady
w Moskwie, Andrzej Ludkowski, paraolimpijczyk, skoczek
w dal oraz Krzysztof Paterka,
paraolimpijczyk, medalista w

pływaniu. Każdy uczestnik balu
otrzymał folder, w którym opisane były osiągnięcia gości, wraz z
miejscami na ich autografy.
Obejrzeliśmy też przedstawienie „Pchła szachrajka” i pokaz tańca w wykonaniu zespołu
tanecznego „Ole” z Poznania.
Jak zawsze, zabawa była przednia. Chętni mogli wziąć udział
w konkursie tanecznym i loterii fantowej, w której wygrywał
każdy los.

NA FILMIE
„LUDZIE BOGA”
Wybraliśmy się też do Wągrowca na przedpremierowy
pokaz ﬁlmu „Ludzie Boga”. Opowiada on o ośmiu zakonnikach
mieszkających w starym klasztorze w górach Maghrebu. Żyją
w przyjaźni z ludnością muzuł-

mańską. Gdy fundamentaliści
islamscy mordują grupę zagranicznych pracowników, region
ogarniają zamieszki. Wojsko
proponuje zakonnikom ochronę
i opuszczenie miejsca zagrażającego ich życiu.
Bohaterowie muszą dokonać
trudnego wyboru. Wiedzą, że
wyjazd byłby ucieczką od ludzi,
z którymi się bardzo zżyli – a pozostanie w klasztorze jest równoznaczne ze śmiercią. Mimo to
postanawiają pozostać z mieszkańcami wioski. Podczas zbrojnej napaści na klasztor ratuje
się tylko dwóch braci, pozostali
ponoszą śmierć przez rozstrzelanie. Jest to mądry i wzruszający
ﬁlm, który zmusza do zastanowienia nad własnymi wyborami
w życiu.

KRZYSZTOF MURKOWSKI

Karolina
K
Kasprzak
K
PPOZNAŃ

D

rzwi otwiera jeden z
uczestników, ochoczo zapraszając do środka. Za chwilę poznaję kolejnych. Podają
dłonie, przedstawiają się, inni
bacznie obserwują. Wnętrze
domu wypełniają dźwięki muzyki i rozmów, stukają rękodzielnicy. To tutaj, w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym
nr 1 przy ulicy Saperskiej w
Poznaniu, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.30 do
15.30 trwają zajęcia terapeutyczno-rewalidacyjne dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, od 16 do
35 roku życia. Jest to pierwsza,
więc i najstarsza taka placówka w Polsce. Powstała 1 kwietnia 1981 roku.
Ośrodek posiada bogatą historię. Trudno byłoby zliczyć
inicjatywy i sukcesy. W grudniu 1981 roku zorganizowano
pierwszą giełdę świąteczną,
a 15 lutego 1983 roku pokaz
ćwiczeń metodą ruchu rozwijającego zaprezentowała Weronika Sherborne. Uczestnicy
zajęć biorą aktywny udział w
życiu społecznym. Działalność
rewalidacyjna placówki prowadzona jest w obrębie sześciu
specjalności: ogólnej sprawności ﬁzycznej, usamodzielniania
i zaradności życiowej, podstawowych sprawności szkolnych
(czytanie, pisanie, liczenie,
mowa, rysunek), podstawowych sprawności intelektualnych (analiza, synteza, pamięć,
nowe pojęcia), uspołecznienia i
uczestnictwa w kulturze.
Prowadzone są też zajęcia,
które mają na celu rozwój indywidualnych uzdolnień. W ramach tych zajęć działa zespół
„PUSZKA-BAND”, czyli integracyjna grupa wokalno-instrumentalna. Tworzą ją uczestnicy
wraz z kadrą. Razem występują na scenie, nagrywają płyty, zapraszają do współpracy
muzyków z innych środowisk.
„PUSZKA-BAND” bierze udział
w koncertach i innych imprezach integracyjnych. Jej repertuar to utwory znanych zespołów
i artystów takich jak Hey, Varius
Manx, 2+1, Breakout, Antonina
Krzysztoń, Stare Dobre Małżeństwo i inne.
Wydawany jest kwartalnik ośrodka „Teraz my”, który
współredagują i współtwo-
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Odkryć niepowtarzalne

Karnawałowi przebierańcy.

drewna, papieru i innych materiałów. Prace te były prezentowane na wielu wystawach
i w wielu galeriach. Jest też
grupa „Fotograﬁa-ﬁlm”, której
uczestnicy tworzą własne ﬁlmy.
Były one prezentowane na Toruńskim Festiwalu Filmowym,
Festiwalu Kina Amatorskiego
„Stygmaty” w Poznaniu oraz na
Wielkopolskich Porównaniach
Filmowych. Tworzenie ﬁlmów
oraz możliwość pokazania ich
szerszej publiczności budzi w
wychowankach dumę, że potraﬁą stworzyć coś, co podoba
się innym. Dzięki temu nawiązują kontakty społeczne, uczą
się dyscypliny i organizowania
warsztatu pracy. Z kolei w zajęciach pod nazwą „Środowisko”
nabywają wiedzę o świecie
Praca
Grzegorza Brodziszowskiego.

FOT. (5X) ARCHIWUM

roślin i zwierząt, opiekują się
ogrodem, sadzą drzewa, krzewy i inne rośliny ozdobne. W
każdy czwartek uczestnicy
mogą grać w tenisa stołowego
lub boccię, uprawiać lekkoatletykę, podnosić ciężary, jeździć
na rowerze.

Praca
Grzegorza Brodziszowskiego.

Ośrodek współpracuje ze
szkołami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami kościelnymi. Bliższe informacje
pod telefonem: (61) 8 33 10 84,
osrodek@doa.poznan.pl lub w
siedzibie ośrodka przy ulicy Saperskiej 15 w Poznaniu.

Zabawa taneczna w ogrodzie.
rzą uczestnicy przy wsparciu
kadry terapeutycznej. Są też
zajęcia teatralne, na których
stosuje się swobodną improwizację. Uczestnicy biorą aktywny udział we wszystkich etapach powstawania widowiska,
począwszy od wyboru tematu,
układania scenariusza, doboru
muzyki, tworzenia scenograﬁi
aż po ćwiczenia ruchu scenicznego. Jest to teatr, który wypływa z potrzeb emocjonalnych
i zainteresowań uczestników
zajęć. W Ośrodku działa tak
zwana „Scena Saperska”. Taniec pozwala na rozładowanie
napięcia, uwolnienie uczuć.
Wykorzystuje się ćwiczenia ruchowe, pantomimiczne, improwizacje. Uczą one rozumienia
siebie i innych, a jednocześnie

stwarzają szansę przećwiczenia różnych technik.
– Wychowankowie uczestniczą we wszystkich etapach
realizacji zadań, podejmują
wspólnie decyzje, piszą teksty,
tworzą improwizacje ruchowe,
współdecydują o muzyce, są
zachęcani do samodzielnego
poszukiwania rozwiązań. W ruchu, geście, słowie i spojrzeniu
próbujemy odkryć to, co niepowtarzalne, a przede wszystkim
wydobyć z każdego tkwiące w
nim talenty i możliwości – mówi
Konrad Szymański, kierownik
Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego na Saperskiej.
Jest tu także warsztat rękodzieła artystycznego. Powstają cuda ceramiczne, a także z

Puszka Band podczas występu.
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odzina pełni zasadniczą rolę
w socjalizacji młodego człowieka. Niestety, coraz częściej
zdarza się, że w pogoni za codziennością nie znajdujemy czasu, by zasiąść z bliskimi do stołu
i porozmawiać z pociechami o
ich problemach. Do tego między
innymi nawoływało tegoroczne
hasło obchodów 24 marca Narodowego Dnia Życia: „Pamiętaj
– dajesz przykład”.
Kampania obejmowała reklamy telewizyjne, działania
medialne, lokalne obchody organizowane przez samorządy i
organizacje pozarządowe oraz
konkurs „Tulipany Narodowego
Dnia Życia”. 24 marca przyznano w tym konkursie wyróżnienia
samorządom,
organizacjom,
dziennikarzom i artystom za
propagowanie wartości rodzinnych. „Tulipany” otrzymali: Miasto Radom, Agnieszka i Rafał
Porzezińscy, Michał Lorenz oraz
Filharmonia Wrocławska.
Uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Narodowy
Dzień Życia stał się okazją do reﬂeksji nad rolą rodziny we współczesnym świecie. W tym roku obchodzony był już po raz siódmy.

Być piękną
na wiosnę

Wizażystka przy pomocy
chust garderobianych i kart
kolorystycznych przeprowadziła także analizę kolorystyczną, dobierając odpowiedni kolor ubrań, włosów,
dodatków. Pomalowała każdą
z uczestniczek w indywidualnie dobranej do typu urody palecie kolorystycznej pół twarzy,
drugą połówkę po udzieleniu
wskazówek i porad uczestniczki dopełniały same.
W taki oto praktyczny sposób nauczyły się, jak wykonać
makijaż dzienny i wieczorowy.
Oprócz tego wizażystka indywidualnie doradzała, w jaki
sposób należy się malować,
ubierać i czesać, jak w kilka
minut zrobić świetny makijaż,
ale też jak utrwalić go na długie
godziny. Nie zabrakło również
porad związanych z doborem
podkładu, analizy kształtu
brwi, nakładaniem cieni i ich
dobieraniem,
nakładaniem
pudru, pomadki, wzmacnianiem makijażu oka. Romana
Jóźwik opowiedziała także o
dostosowywaniu kosmetyków
do typu cery i urody. awa

KAROLINA KASPRZAK

Nie jesteś
sam
S

towarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej „Integracja”
prowadzi bezpłatną grupę
wsparcia z elementami psychoedukacji i treningu umiejętności społecznych dla osób
z rozpoznaniem schizofrenii i
ich rodzin.
Celem jest wsparcie osób
z diagnozą schizofrenii oraz
członków ich rodzin, poprawa
się w rodzinie, nauka radzenia
sobie z własnymi emocjami oraz
przygotowanie ludzi z problemami zdrowia psychicznego do
samodzielnego funkcjonowania
w środowisku zewnętrznym.
Spotkania prowadzone są przy
ulicy Przemysłowej 45 w Poznaniu. Bliższe informacje: (61)86122-42, 502-921-604, integracja.
wolontariat@gmail.com joannasieciechowicz@gmail.com lub
na stronie www.stowarzyszenieintegracja.poznan.pl

KAROLINA KASPRZAK

uczestniczki warsztatów dowiedziały się bardzo wiele
o sposobach podkreślania
swojej urody. Zajęcia przeprowadzono w jednej z sal
budynku przy ulicy Sienkiewicza w Poznaniu. Na stole
trudno było znaleźć kawałek
wolnego miejsca, bo prawie
całą powierzchnie zajmowały
kredki, pomadki, błyszczyki,
pudry, podkłady, tusze do rzęs,
waciki, papierowe chusteczki,
różnego rodzaju buteleczki z
kosmetycznymi preparatami.
Każda uczestniczka siedziała
przy własnym lusterku i skrupulatnie wypełniała polecenia.

W

iosna sprawia, że chcemy poprawić swój wygląd. Wybieramy się do kosmetyczki, fryzjera, robimy
przegląd garderoby. Akademia Radości Życia zorganizowała kolejne warsztaty
wizażu, podczas których
wizażystka Romana Jóźwik
uczyła, jak profesjonalnie
wykonać makijaż dzienny i
wieczorowy.
Każda kobieta, także ta niepełnosprawna, chce wyglądać pięknie. I to nie tylko dla
otoczenia, ale przede wszystkim dla siebie. Okazuje się, że
wystarczy trochę czasu, chęci, odpowiednie kosmetyki,
niekoniecznie te z najwyższej
półki, by osiągnąć wspaniały
efekt. Podczas zajęć w sobotę i niedzielę (26 i 27 marca)

FOT. AURELIA PAWLAK

Wzorowi
rodzice
R
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– Ukończyłam dawniejszą
Akademię Sztuk Pięknych w
Poznaniu na wydziale Edukacji Artystycznej, Szkołę
Charakteryzacji Maski i wiele kursów z zakresu wizażu i analizy kolorystycznej.
Wizażem zajęłam się przed
dziesięcioma laty pomiędzy
Liceum Plastycznym w Poznaniu, a ASP. Zrozumiałam,
że można używać kolorów,
aby upiększać siebie i dodawać sobie urody. Od tego czasu zajmuję się także charakteryzacją ﬁlmową i teatralną.
Jestem nie tylko wizażystką,
ale także artystą plastykiem,
charakteryzatorką oraz trenerem z zakresu analizy kolorystycznej i wizażu. W latach 2005-2010 pracowałam
jako wizażystka dla Polsat
Sport, TVN, TVP. Od sześciu
lat prowadzę warsztaty z
charakteryzacji
teatralnej
dla młodzieży oraz z wizażu
i analizy kolorystycznej dla
kobiet. Zajmowałam się charakteryzacją i stylizacją przy
teledyskach Ani Szarmach,
Stanisława Soyki, Bad Boys
Blue, Macieja Maleńczuka,
Acid Drinkers, Josefa Heidingera, Bartka Wrony, Pectus,
Amaryllis. Pracowałam przy
programach
telewizyjnych
Polscy Milionerzy, Eurolinia,
e-Biznes, Z perspektywy Wenus. Kocham swoją pracę.
– Ogromne doświadczenie, które zdobyła pani w
ciągu wielu lat, na pewno
procentuje w pracy. Czy łatwo było dojść do takich
umiejętności?
– Początki były trudne.
Malowałam klientki w perfumeriach, brałam udział
w pokazach i kampaniach.
Potem przyszedł czas na
charakteryzację do ﬁlmów,
między innymi o Powstaniu
Wielkopolskim.
Prowadziłam warsztaty dla młodzieży,
poświęcone charakteryzacji
teatralnej. Oddzielną działalność stanowiły tak zwane
imprezy ﬁrmowe. Polegało to
na tym, że spotykałam się z
pracownikami danej ﬁrmy, by
pokazać im, jak się stosownie do okoliczności ubrać i
zadbać o urodę. Poznałam
ciekawych ludzi. Zdobyłam
nowe doświadczenia, które
teraz bardzo się przydają.
Nie mam problemów z nawiązaniem kontaktów. To
ważne, gdy chce się być wiarygodnym i tworzyć dobrą
atmosferę podczas zajęć.
Osoby, które biorą udział w

Sprawiam, że świat
jest bardziej kolorowy
Z ROMANĄ JÓŹWIK, charakteryzatorką i wizażystką rozmawia
AURELIA PAWLAK.
Panie chcą się podobać, chodzić na randki. Dzięki radom
wizażystki odmłodniały i odżyły.

FOT. ARCHIWUM

– Jak się rozpoczęła pani
przygoda z wizażem?
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prowadzonych przeze mnie
warsztatach, muszą czuć się
swobodnie i miło. Nawet jeśli
jakaś czynność się nie uda,
nikt nie wpada w zakłopotanie. Zwyczajnie ją powtarza.
Chodzi o to, by jak najwięcej
się nauczyć.
– Osoby niepełnosprawne
powinny także dbać o swój
wygląd. Jakie ma pani dla
nich rady?
– Pod względem dbałości
o urodę osoby z niepełnosprawnością są takie same
jak pełnosprawne. Mogą wybierać kosmetyki z każdej
półki, w zależności od możliwości ﬁnansowych. Wiem,
że dziewczyny i kobiety niepełnosprawne chcą być piękne, ładnie pachnieć, nosić
najmodniejsze ubrania, mieć
zadbane paznokcie. Mam w
rodzinie taką dziewczynę i
znam jej potrzeby pod względem urody. Ona także chce
być piękna. Zastanawiałam
się nad poprowadzeniem
warsztatów w środowiskach
osób niepełnosprawnych, w
domach pomocy społecznej.
Jeżeli będzie zainteresowanie,
to bardzo chętnie podejmę
takie wyzwanie. Z radością
podzielę się wiedzą o tym,
jak być piękną nie tylko od
święta. Wiem od koleżanki,
która prowadzi takie zajęcia
wśród starszych pań właśnie
w domu pomocy społecznej,
że warsztaty są bardzo oblegane. Przy okazji ich prowadzenia jest dużo zabawy.

– Przyglądając się warsztatom doszłam do wniosku,
że aby pięknie wyglądać,
trzeba spędzić przed lustrem
dużo czasu. Jak zrobić najprostszy makijaż w kilka minut przed wyjściem z domu?
– Pośpiech wszystkim
daje się we znaki. Ale to nie
znaczy, że mamy przestać
o siebie dbać. Szybki makijaż polega na podkreśleniu
brązową lub czarną kredką
oczu i zaznaczeniu ust błyszczykiem. Ważna jest także
cera. Jeśli ma idealny koloryt,
wystarczy ją lekko przypudrować, natomiast w innych
przypadkach należy zastosować podkład, by wyrównać
niedoskonałości. Niezbędny
jest tusz do rzęs. Bez niego
nie wolno wychodzić z domu.
Zwłaszcza gdy rzęsy są bardzo jasne. Można z niego zrezygnować, gdy oprawa oczu
jest ciemna.
– Teraz cieszymy się urokami wiosny, za chwilę będzie lato. Jaki makijaż wykonywać w tym czasie?
– O tej porze roku lepiej
zrezygnować z podkładu.
W sprzedaży są dobre kremy koloryzujące z faktorem
chroniącym przed słońcem.
Wpływają one tak na kolor
twarzy, że wygląda na opaloną. A to jest zdecydowanie
zdrowsze od wystawiania się
na słońce. Zbyt długie i silne
działanie promieni słonecznych powoduje trudne do
usunięcia przebarwienia. Latem stosujemy tusz wodoodporny, który lepiej wytrzymuje wysokie temperatury. Nie
wolno zapomnieć o pomadce
o intensywnym kolorze.
– Co powinna mieć w kosmetyczce każda kobieta?
– Przede wszystkim puder
będący kosmetykiem wykończeniowym, którym utrwalamy nałożony wcześniej
podkład i korektor. Puder po-

winien być w kolorze podkładu lub o ton jaśniejszy. Może
być również taki, który po
nałożeniu nie zmieni koloru
używanego podkładu. Jasne
odcienie rozświetlają skórę
i powodują, że wygląda ona
młodziej. Nie mniej ważny
jest róż do policzków i cienie
do powiek. Róż w chłodnej
lub ciepłej tonacji, nałożony
na powieki, rozświetla spojrzenie. Dodatkowo kolor różowy podkreśla każdą tonację tęczówki, niezależnie od
tego, czy jest ona błękitna,
zielona, szara, piwna, czy
brązowa. Jeżeli zdecydujemy
się na kupno osobno różu i
cieni, to należy pamiętać, że
dobrze jest kupować cienie
w już gotowych zestawach.
Kolory w nich są tak dobrane, aby pasowały do siebie
w różnych kombinacjach.
Na początek najlepiej wybrać zestaw w neutralnych
kolorach. W damskiej kosmetyczce musi się znaleźć
miejsce na tusz do rzęs. Do
krótkich rzęs wybieramy tusz
wydłużający i zagęszczający.
Jeżeli rzęsy są długie, do wyboru są tusze pogrubiającozagęszczające, albo takie,
które delikatnie podkreślą i
dodatkowo podkręcą. Każda
elegancka kobieta powinna
dbać o to, aby zawsze mieć
pomalowane usta. Do tego
potrzebna jest pomadka lub
błyszczyk.
– Czy tylko kosztowne
kosmetyki znanych, światowych ﬁrm gwarantują dobry
efekt?
– Nie tylko. W swojej pracy
mam sprawdzone kosmetyki, których zastosowanie
daje wspaniały efekt. Jeśli
ktoś ma kłopoty ze skórą,
warto postawić na dobry
podkład. Przez cały dzień
utrzyma się na twarzy, tuszując mankamenty. Młoda
buzia nie potrzebuje takiego
luksusu, lepiej więc wybrać
efektowny błyszczyk lub lakier do paznokci. W sezonie
wiosenno-letnim modne są
ﬁolety, zielenie, turkusy, róż i
koniecznie czarne rzęsy.
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peed badminton to nie
tylko, w dosłownym tłumaczeniu, szybki badminton.
To przede wszystkim badminton bez barier. A nawet
– nowa gra, w której mogą z
powodzeniem rywalizować
osoby po siedemdziesiątce,
a także ze znaczną niepełnosprawnością. Niezwykłych
zalet tej gry dla wszystkich
dowiódł 12 kwietnia Wielki
Turniej Speed Badmintona w
Domu Pomocy Społecznej w
Lisówkach.

INICJATYWY KOŁA WZINR WE WRZEŚNI

Z ludźmi
i dla ludzi

Z niekłamanym zapałem
uczestniczyli w nim mieszkańcy domów pomocy w Lisówkach, w Poznaniu przy
ulicy Zamenhofa, w Jarogniewicach i w Łężeczkach. Były
to panie i panowie w regulaminowych kategoriach nestor
60+ i nestor 70+. Nie zabrakło
także konkurencji „open”, czyli singla pracowników domów
pomocy – kobiet i mężczyzn, a
nawet – singla zwanego VIP, w
którym uczestniczyła także dr
Lidia Bomirska, socjolog sportu, pasjonatka speed badmintona i liderka ruchu na rzecz
rozwoju tej gry w Polsce. Jest
prezesem Polskiego Zrzeszenia Speed Badmintona i pro-

Praca z ludźmi i dla ludzi daje satysfakcję.
ielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu jest jedną z najstarszych
organizacji pozarządowych
skupiających osoby z niepełnosprawnościami ﬁzycznymi,
ich rodziny, przyjaciół a także
wszystkich zainteresowanych
integracją tej grupy społecznej. Powstał w grudniu 1983
roku. Jednym z jego założycieli był nieżyjący już Edward
Niemczyk. WZINR zrzesza
ponad trzy tysiące członków w kołach w Poznaniu,
Owińskach, Środzie Wielkopolskiej, Gnieźnie, Wrześni i
Śremie. Każde z kół prowadzi
odrębną działalność.
Koło we Wrześni powstało
z inicjatywy społeczności lokalnej w 1983 roku jako odpowiedź na potrzebę integracji.
Pierwszym prezesem był Józef
Kowalczyk, następnie Helena
Głowacka, a od lipca 2010 roku
funkcję tę pełni Marek Kozłowicz. Wrzesińskie Koło Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu zrzesza
ponad 80 członków w wieku
od 45 do 85 lat. Aby mogły aktywnie uczestniczyć w życiu
społecznym, organizowane są
wyjazdy, wycieczki, imprezy
okolicznościowe, sportowo –
rekreacyjne, festyny, olimpiady, spotkania z przyjaciółmi.
Do najważniejszych zaliczyć
można udział w corocznych
obchodach Światowego Dnia
Inwalidy oraz Dnia Seniora.
Działalność
organizacji
wspiera Urząd Miasta i Gminy

– Speed badminton może
i powinien stać się grą popularną, uprawianą także
przez osoby starsze i niepełnosprawne – mówi Lidia Bomirska. – Nie wymaga siatek,
słupków, kortu. Wolna jest od
zniechęcających barier. Grać
można na łąkach, plażach,
ulicach, placach, w pomieszczeniach, a nawet w górach
i… nocą. A to dzięki całkowitej nowości, jaką są świecące
lotki. Tą grą może się cieszyć
każdy, bez względu na wiek i
poziom sprawności ruchowej.
Jej zasady są wyjątkowo proste, lotki aerodynamiczne, nie
„zawisają” w powietrzu, podstawowe ruchy opanowuje się
niemal od pierwszych chwil
przystąpienia do gry. Dom
Pomocy Społecznej w Lisówkach jako pierwsza i na razie
jedyna taka placówka w Polsce promuje speed badmintona wśród osób starszych. A to
dzięki dyrektorowi Ryszardowi Bartoszakowi, który poznał
niezwykłe zalety tej gry podczas imprezy na Międzynarodowych Targach Poznańskich

FOT. (2X) ARCHIWUM
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wadzi ﬁrmę Speed Badminton
Polska w miejscowości Lipków-Izabelin pod Warszawą.

Koło WZINR we Wrześni
skupia osoby
z niepełnosprawnościami
ﬁzycznymi i ich rodziny.
– burmistrz Tomasz Kałużny,
Starostwo Powiatowe – starosta Dionizy Jaśkiewicz oraz
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie we Wrześni – dyrektor Jerzy Nowaczyk. Pomagają
także darczyńcy – osoby indywidualne i ﬁrmy: Cukiernia
„Szwarc” – Robert Smodlibowski, Cukiernia „Kuczora”,
„Van Tutti” – Mirosław Lisiecki,
poseł Tadeusz Tomaszewski i
Grzegorz Szambelański.
Osoby zainteresowane działalnością Koła Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu we Wrześni mogą
uzyskać bliższe informacje w
siedzibie Koła przy ulicy Chopina 9 (budynek Starostwa
Powiatowego) albo pod numerem telefonu: (61) 640 08 01,
699 428 426.

KAROLINA KASPRZAK

Od lewej: Władysław Glapiak, Marlena Bronikowska-Sznajder
– ﬁzjoterapeuta DPS w Lisówkach i Roman Rypiński.

Gra Władysław Glapiak, mieszkaniec DPS przy ulicy Zamenhofa
w Poznaniu.
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WIELKI TURNIEJ SPEED BADMINTONA I SCRABLE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

Gra bez barier

Nestor 70+ Roman Rypiński.

Tak gra Łukasz Mańczak.

Drużynowe scrable.
Aktywni 50+. Nie wątpię, że
za przykładem Lisówek pójdą
inni.
– To ogromna satysfakcja
widzieć, z jakim zapałem ludzie starsi i niepełnosprawni oddają się tej prostej grze
– mówi Ryszard Bartoszak.
– Walczą, rywalizują i bawią
się przy tym. Ta gra uzdrawia
ﬁzycznie i psychicznie. Chciałbym, aby nasz Dom Pomocy
stał się centrum promocji speed badmintona. Będziemy organizować turnieje z udziałem
młodzieży szkolnej w powiecie
poznańskim i szerzej.

Zwycięzcom gratuluje i dyplomy wręcza
dyrektor Ryszard Bartoszak.

Nestor 60+ – Wiesław Grochala z DPS w Poznaniu przy
ulicy Zamenhofa.
Nestor 70+ – Roman Rypiński z DPS w Lisówkach.

FOT. (8X) JAN SAWIŃSKI

Turniejowym zmaganiom
przyglądała się Ewa Dalc –
członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, zainteresowana

wyjątkowymi walorami nowej
gry. Sportowcom towarzyszył
także Maciej Idaszak – szef
ﬁrmy TMP Komputery Serwis
Doradztwo, która udostępniła
sprzęt multimedialny, dzięki
czemu publiczność mogła śledzić na dużym ekranie turniejowe rozgrywki. Firma ta ufundowała też statuetki i puchary
dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach. A było sporo
tych trofeów, dlatego wymienimy tylko zdobywców pierwszych miejsc:

Dr Lidia Bomirska i Ryszard Bartoszak.
Singiel kobiet (pracownicy)
– Marlena Bronikowska z DPS
w Lisówkach.
Od lewej: Marek Jaworski, Jadwiga Chudzicka-Mrozek (mieszkańcy DPS w Lisówkach), Jarosław Korytowski, Jacek Lewandowski
(mieszkańcy DPS przy ulicy Zamenhofa w Poznaniu), Romualda
Dobierska i Jan Stawiński (mieszkańcy DPS w Łężeczkach).

Singiel mężczyzn (pracownicy) – Łukasz Mańczak z
DPS w Lisówkach.
Kategoria VIP – Maciej Idaszak, szef TMP.

Turniejowi speed badmintona towarzyszyły rozgrywki w
scrable, grze znakomicie ćwiczącej pamięć i koncentrację
uwagi. W tej konkurencji indywidualnie zwyciężył Marek
Jaworski z DPS w Lisówkach,
a zespołowo – DPS w Poznaniu przy ulicy Zamenhofa. mb

Z

czym wam się kojarzy ciupa? No tak, lepiej nie mówcie, bo dziś piszę o zupełnie
innej Ciupie, miejscu niezwykle
przyjaznym i radosnym, miejscu, w którym spotykają się studenci ze swoimi przyjaciółmi –
osobami niepełnosprawnymi.
Jestem w podziemiach kościoła pw. św. Rocha w Poznaniu.To
tutaj grupa studentów i absolwentów, działająca w ramach
Duszpasterstwa Akademickiego
św. Rocha w Poznaniu, spotyka
się z niepełnosprawnymi.
O spotkaniach opowiada Renata Paszkiewicz, która wspólnie z Pawłem Szymańskim pełni
nieformalną rolę szefowej grupy.
– Z grupą związana jestem
od pięciu lat, ale nasze spotkania mają już blisko dwudziestoletnią tradycję. Jesteśmy grupą
studentów, która pragnie dać z
siebie coś innym, potrzebującym
osobom. Są wśród nas studenci
przede wszystkim Politechniki
Poznańskiej z powodu bezpośredniego sąsiedztwa z kościołem św. Rocha, ale też i studenci
innych uczelni. Są osoby sprawne jak i studenci niepełnosprawni. Na nasze spotkania przybywają też osoby niepełnosprawne
nie związane zupełnie z bracią
studencką, co nas ogromnie cieszy, bo właśnie takim osobom
chcemy pomagać.
– Co proponujecie swoim
podopiecznym?
– Przede wszystkim możliwość
wspólnego spotkania, wspólnej
rozmowy i zabawy. Chcemy pokazać, że tak naprawdę nie ma
takich barier, których nie można
przełamać. Takim symbolem są
schody, które prowadzą do Ciupy. Jest ich sporo i są dość strome, ale jeszcze nigdy się nie zdarzyło, by osoba, która przyjedzie
do nas na wózku, nie mogła się
do nas dostać. Zawsze znajdą
się chętni do pomocy. Jeśli mamy
taką możliwość, jeździmy po
naszych podopiecznych do do-
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Z wizytą w Ciupie
mów, zabieramy ich, a po spotkaniu odwozimy.
– Jak wyglądają takie spotkania?
– Spotykamy się w każdy
czwartek o godzinie 19, zaczynamy od mszy, a później „Komnaty” podziemi kościoła rozgrzewa ciepła atmosfera tworzona
przez naszą grupę. Dajemy z
siebie tyle, ile możemy, wykorzystujemy też wszystkie atuty naszych podopiecznych. Są więc
osoby odpowiedzialne za otwieranie i zamykanie Ciupy, przygotowanie poczęstunku i gorących
napojów, są wśród niepełnosprawnych ministranci i osoby
pomagające podczas mszy. Wykorzystujemy też zdolności artystyczne naszych podopiecznych.
Przed Świętami Wielkanocnymi
prowadziliśmy sprzedaż kartek
świątecznych, które oni własnoręcznie wykonali.
– Czy wychodzicie też poza
Ciupę?
– Oczywiście, organizujemy
też spotkania w plenerze, wspólne biesiady przy grillu, corocznie
organizujemy Rajd Różańcowy
oraz Majówkę. Wielu z naszych
podopiecznych czeka z utęsknieniem na okres wakacyjny, w
którym organizujemy tygodniowe obozy. W tym roku zaplanowaliśmy taki obóz w terminie od
24 do 31 lipca, a odbędzie się on
w Zaniemyślu.
– Dziękuję serdecznie za
rozmowę, życzę wytrwałości
w Waszej pracy, a wszystkich
chętnych, którzy również pragną
wykazać się w ten sposób, zapraszam już w najbliższy czwartek do Ciupy w podziemiach kościoła św. Rocha w Poznaniu.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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rzwi do jednego z mieszkań na poznańskim Grunwaldzie otwiera elegancka
pani. Zadbana fryzura, doskonale dobrany strój świadczą o
dbałości o wygląd zewnętrzny. Z jej twarzy bije ciepło,
łagodność, dobro i życzliwość.
A to oznacza, że pani Honorata Wójcicka ma także piękne
wnętrze.
Na to dziecko pani Honorata
i jej mąż czekali z wielką nadzieją. Nawet przez myśl im nie
przeszło, że może być coś nie
tak. Niestety, gdy urodziła się
upragniona córeczka, okazało
się, że jest upośledzona umysłowo. To był cios. Nagle cały
świat legł w gruzach. Życie straciło sens. W głowie mnożyły się
pytania „dlaczego ja”, „dlaczego
mnie to spotkało”, „jak ja sobie
teraz poradzę”, „jak będzie wyglądać życie mojego dziecka”.
Była rozpacz, żal, gniew, rozczarowanie, bezsilność.
– W latach pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych na pomoc
państwa nie można było za bardzo liczyć – wyjaśnia Honorata
Wójcicka. – Dzieci upośledzone
były traktowane z pewnego rodzaju wstydem. Najlepiej byłoby pozamykać je w domu i nie
pokazywać światu. Brakowało
specjalistycznych
placówek,
nie było także rzetelnej wiedzy
na temat upośledzenia umysłowego wśród służb medycznych.
Najczęściej diagnoza lekarska
sprowadzała się do jednego
zdania, by oddać dziecko do
zakładu. W tamtym okresie
rodzina z niepełnosprawnym
intelektualnie dzieckiem była
napiętnowana społecznie. Powodów nieszczęścia doszukiwano się głównie w alkoholizmie rodziców lub karze bożej.
Honorata Wójcicka z godnością znosiła swój dramat.
Zawsze bardzo angażowała
się we wszelakiego rodzaju
działalność społeczną. Takiej
postawy nauczyli ją rodzice i
siostry Urszulanki, u których
chodziła do szkoły średniej. Ale
najwięcej dała jej działalność w
drużynie harcerskiej. Zrozumiała, że musi być silna, odważna,
energiczna i konsekwentna. A
teraz, gdy musiała zdać bardzo
ważny egzamin życiowy, siła i
hart ducha były jej szczególnie
potrzebne. Pani Honorata z wykształcenia jest chemikiem. Ma
w sobie wiele empatii i radości.
Dostrzega potrzeby innych i
lubi im pomagać. Jej serce jest
otwarte na cierpienie innych.
– To niezwykła osoba, ciepła,
wyrozumiała, cierpliwa i pełna optymizmu – mówi o pani
Honoracie Zdzisława Gorynia,

Zaakceptować
wyrok losu
przewodnicząca poznańskiego
Koła Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. – Połączyła
nas szczególna więź, bowiem
mój syn także jest niepełnosprawny. Zawsze znajdowałam u pani Honoraty wsparcie i
zrozumienie. To ona zachęciła
mnie do działania w stowarzyszeniu. Jest dla mnie wzorem i
autorytetem. Wiele się od niej
nauczyłam. Przede wszystkim
akceptacji tego, co przynosi życie i przyjmowanie wszystkiego
ze spokojem. Podziwiam panią
Honoratę za hart ducha i wielkie oddanie, którym nacechowane jest jej życie. Staram się
kontynuować jej dzieło.
Pani Honorata, wychowując
niepełnosprawną córkę, szybko
postanowiła działać. Zebrała
wokół siebie grupę rodziców,
którzy byli w podobnej sytuacji.
Zdeterminowani, pełni zapału,
postanowili wspólnie walczyć
o godne życie swoich pociech.
– Nie mogłam się pogodzić
z tym, że traktuje się niepełnosprawne dzieci jak bezużyteczne przedmioty – mówi Honorata Wójcicka. – Irytowałam się,
gdy sugerowano, że trzeba je
oddawać do zamkniętych domów pomocy społecznej.
Takich rodziców jak Honorata Wójcicka było w Polsce dużo.
Dzięki ich inicjatywie w czerwcu w 1963 roku powstał przy
Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Komitet
Pomocy Dzieciom Specjalnej
Troski oraz Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy
Zarządach Wojewódzkich TPD.
W tym samym czasie powstało
Koło Poznańskie, które początkowo działało nieformalnie.
– To był trudny czas, byliśmy
zdani wyłącznie na siebie –
wspomina Honorata Wójcicka.
– Zaczęliśmy od zarejestrowania osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Poznania i
województwa wielkopolskiego.
Od początku zdawaliśmy sobie
sprawę, że dziecko należy jak
najszybciej rehabilitować. Jako
pierwsi w Polsce stworzyliśmy
prywatne komplety przed-
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szkolne dla dzieci do siedmiu
lat. Wydatki za te zajęcia ponosiliśmy z własnych kieszeni.
Zdawaliśmy sobie sprawę, że
bardzo ważny jest dobór kadr,
dlatego nawiązaliśmy kontakt z
Wydziałem Pedagogiki Specjalnej i Psychologii, z Akademią
Wychowania Fizycznego. Chodziło nam o to, by osoby zajmujące się naszymi dziećmi miały
nie tylko wysokie umiejętności,
lecz aby były także serdeczne i
życzliwe.
W latach sześćdziesiątych
powstał pierwszy zespół przygotowujący do pracy dla młodzieży męskiej, a potem dla
dziewcząt.
Systematycznie
rozszerzano działalność. Niepełnosprawne dzieci zaczęły
wyjeżdżać na zajęcia rehabilitacyjne, turnusy letnie, zimowiska, potem doszły kręgle, basen
i jazda konna.
Honorata Wójcicka dobrze
pamiętała łzy, bezsilność, niedowierzanie, lęk i nerwy, gdy
po urodzeniu okazywało się, że
dziecko jest niepełnosprawne.
Doskonale rozumiała emocje
matek, które znalazły się w takiej sytuacji. Wpadła na pomysł,
by utworzyć Ośrodek Wczesnej
Interwencji z myślą o rodzicach
dzieci niepełnosprawnych, którzy potrzebowali wsparcia psychicznego, wczesnej pomocy w
rehabilitacji oraz instruktażu,
jak rehabilitować dziecko w
warunkach domowych. Prze-

konała się, że ta placówka jest
szczególnie ważna. A to dlatego, że pomaga rodzicom zaakceptować dziecko, pokochać je
miłością bezwarunkową, podjąć działania, by włączyć je w
społeczność ludzi zdrowych,
zyskać przekonanie, że systematyczna rehabilitacja może
przynieść nieoczekiwane rezultaty.
Honorata Wójcicka doskonale wiedziała, że to dopiero
pierwszy krok, ale szalenie
ważny, bo przygotuje dzieci
niepełnosprawne do zetknięcia
ze szkołą, Warsztatami Terapii
Zajęciowej, Zakładami pracy
Chronionej. Oczkiem w głowie
pani Honoraty jest hostel, który dzięki jej wysiłkom powstał
przy ulicy Chmielnej w Poznaniu. Mieszkańcy stworzyli tu
wielką rodzinę i azyl, a ich bliscy nie muszą się martwić o ich
przyszłość.
Za długoletnią działalność
na rzecz dzieci z upośledzeniem intelektualnym pani Honorata zyskała uznanie wielu
organizacji, urzędów, instytucji. Podziękowania składali jej
między innymi wojewodowie,
prezydenci, ministrowie, prezesi, przewodniczący. Pokaźne
teczki z gratulacjami i wycinkami prasowymi, dotyczącymi jej
działalności, ledwo się domykają. Odznaczono ją Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem KEN.
Otrzymała Odznakę Honorową
„Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego”.
Na pytanie, czy żal rozstawać
się z takim kawałkiem życia dla
innych, pani Honorata odpowiada, że łza się w oku kręci,
ale stan zdrowia nie pozwala
jej na tak duży wysiłek. Jednak
zawsze jest gotowa służyć radą
i wsparciem w każdej sytuacji i
o każdej porze. Teraz przyszedł
czas na zasłużony odpoczynek.
Współpracownicy mówią o niej,
że to człowiek o wielkim sercu i
każde przedsięwzięcie na rzecz
dzieci upośledzonych umysłowo będzie się już zawsze kojarzyć z jej osobą.

AURELIA PAWLAK
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WARSZTATY PANTOMIMY DLA NIESŁYSZĄCYCH

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Mów do mnie ciałem…

Anna Balcerzak pokazuje historię rozwoju pantomimy
na świecie. Na język migowy tłumaczy Karina Akseńczuk
(z lewej).

C

zy taniec może być mową?
Czy ciało potraﬁ tworzyć
poezję? Na te pytania odpowiedzi udzieliło Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe „Forum Kultur”, które prowadzi
bezpłatne warsztaty pantomimy dla osób niesłyszących,
posługujących się językiem
migowym. „Przemiany” – to
nazwa projektu realizowanego od marca bieżącego roku.
Jego partnerami są: Polski
Związek Głuchych, Towarzystwo Osób Niesłyszących „Ton”, Centrum Aktywności Społecznych
„Validius”, Wrocławski
Teatr Pantomimy, Studio Aktorskie „Body Art
Fusion”, Agencja Artystyczna „On Art” i „Chigo
Growing Brands”. Mecenat nad przedsięwzięciem objął Urząd Miasta
Poznania i Enea.
Grupę
uczestników
cotygodniowych warsztatów pantomimy w siedzibie Studia Aktorskiego
„Body Art Fusion” przy
ulicy Słowackiego 48/5
w Poznaniu tworzą osoby niesłyszące posługujące się językiem migowym. Każdorazowo na
zajęciach prowadzonych
przez aktorkę pantomimy
Annę Balcerzak obecny
jest tłumacz języka migo-

wego. Tematyka dotyczy języka
i komunikacji. Odbiorcy uczą
się, w jaki sposób, za pomocą
obrazu, ruchu i gestu przekazać komuś ważną informację
lub coś opowiedzieć.
– Warsztaty mają na celu
wytworzenie nowej formy ekspresji, która zawiera w sobie
elementy pantomimy i języka
migowego. Dzięki połączeniu sfery sztuki i komunikacji
zarówno uczestnicy jak i wi-

dzowie mogą odkrywać nowe
przestrzenie języka i dzięki
temu skuteczniej się ze sobą
porozumiewać. Prócz warsztatów grupa weźmie udział także
w intensywnych zajęciach z
pantomimy i dramaturgii, które zakończą czteromiesięczny
cykl nauki i będą prowadzone
przez reżysera Teatru Pantomimy. Po zakończeniu pierwszej edycji planujemy kontynuację warsztatów w formie
cotygodniowych spotkań. Podczas warsztatów powstanie
autorski ﬁlm dokumentalny w
reżyserii Katarzyny Gondek –
koordynatora
artystycznego
projektu oraz cykl fotograﬁi
Andrzeja Dobosza. Premiera
ﬁlmu połączona z wystawą
fotograﬁczną będzie drugim
ważnym wydarzeniem związanym z warsztatami. Na zajęciach z pantomimy uczestnicy
realizują adaptację fragmentów „Metamorfoz” Owidiusza
oraz spektakl inspirowany tym
tekstem. Efekt pracy w postaci
spektaklu pokażą publiczności
podczas jednego z poznańskich festiwali teatralnych –
mówi Laetitia Barbry, koordynator projektu.
W czwartek 14 kwietnia w
siedzibie Towarzystwa Osób
Niesłyszących „Ton” przy ulicy
Kolejowej w Poznaniu organizatorzy warsztatów przedstawili osobom niesłyszącym
kilkunastominutowy ﬁlm o historii pantomimy. Były w nim
między innymi fragmenty spektaklu wystawianego w Rosyjskim
Teatrze
Pantomimy.
Anna Balcerzak mówiła też o prekursorach
tej dziedziny, takich jak
Marcel Marcelu i inni.
Spotkanie cieszyło się
dużym zainteresowaniem niesłyszących i
ich przyjaciół.
Osoby zainteresowane uczestnictwem
w warsztatach mogą
uzyskać bliższe informacje u realizatorów
projektu: Laetitia Barbry – tel. 517 044 616,
laetitia.barbry@gmail.
com , Katarzyna Gondek – tel. 607 407 884,
ka.gondek@gmail.com

KAROLINA
KASPRZAK

U

rząd Miasta Poznania postanowił wspomóc najbiedniejszych poznaniaków i
przygotował trzy tysiące komputerów z Internetem dla najbardziej potrzebujących rodzin
w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”.

UPRAWNIENI
DO UBIEGANIA SIĘ
O UDZIAŁ
W PROJEKCIE:

- gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające
do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
- gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające
do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
- dzieci i młodzież ucząca się
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów
socjalnych;
- osoby niepełnosprawne ze
znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności
lub z orzeczeniem równoważnym, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, upoważniającego do

I

KEA, to meble do kuchni,
sypialni, pokoi dziennych,
jednym słowem – do całego
naszego mieszkania oraz elementy jego wyposażenia.
Historia IKEA rozpoczyna się
w 1943 roku, w małej wiosce
Agunnaryd w Szwecji, gdy założyciel IKEA, Ingvar Kamprad,
miał tylko 17 lat. Historia pokazuje, jak w ciągu ponad sześciu
dekad IKEA, z niewielkiej ﬁrmy
w pełnej lasów południowej
Szwecji, stała sie globalnym
przedsięwzięciem, obecnym w
44 krajach na całym świecie.
Niskie ceny stanowią podstawę wizji i idei biznesowej IKEA
– ale nie za wszelką cenę. Dla
IKEI najważniejszy jest odbiorca
i jego potrzeby.
IKEA oferuje szeroki asortyment produktów wyposażenia
wnętrz, pięknie zaprojektowanych, funkcjonalnych, w cenach
tak niskich, by jak najwięcej ludzi mogło sobie na nie pozwolić. Niskie ceny, to podstawa w
podejściu IKEA, począwszy od
rozwoju produktu i zakupów, do
sposobu sprzedaży w ich sklepach na całym świecie.
IKEA to ﬁrma przyjazna swoim
klientom, w tym także osobom
niepełnosprawnym. Pracownicy
i projektanci ﬁrmy są wyczuleni
na potrzeby drugiego człowieka.
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Komputer z Internetem
za darmo!
otrzymania wsparcia w ramach
systemu pomocy społecznej.
Warunkiem obowiązkowym
dla wszystkich grup jest stały lub
czasowy meldunek na terenie
Miasta Poznania oraz nieposiadanie dostępu do Internetu w
gospodarstwie domowym.
Gospodarstwo domowe – zespół osób spokrewnionych lub
nie spokrewnionych, mieszkających razem (jeden adres zamieszkania) i wspólnie utrzymujących się.
Beneﬁcjenci Ostateczni projektu, czyli jego uczestnicy, przed
podpisaniem umowy o użyczenie sprzętu są zobowiązani do
uczestniczenia w dwudniowym
szkoleniu stacjonarnym z podstawowej obsługi komputera.
Szkolenia odbywać się będą w
piątki po godzinie 15-ej (3 godziny) i soboty (7 godzin) na terenie
Miasta Poznania.

stęp do Internetu przez okres
jeszcze 5 lat.
Szczegółowe informacje na
temat projektu oraz formularz
zgłoszeniowy można otrzymać
w Biurze Zarządu Projektu, Rynek Śródecki 3, 61-126 Poznań
w godzinach 8-15 tel. 61 646 33
44, 61 222 34 57 oraz na stronie
www.poznan.pl/wykluczeniecyfrowe
Wnioski przyjmowane będą
do 31 maja 2011 roku.

W ramach uczestnictwa w
projekcie Beneﬁcjenci Ostateczni będą mieli możliwość
odbycia również szkoleń elearningowych w zakresie edycji
tekstów, arkuszy kalkulacyjnych,
zdobywania informacji w Internecie, obsługi poczty elektronicznej i zachowania bezpieczeństwa w sieci.
Czy uczestnicy projektu staną
się właścicielami przyznanych
komputerów?
Nie, komputer będzie użyczony nieodpłatnie na podstawie
umowy użyczenia na czas trwania projektu, to jest do końca
stycznia 2013 roku z opcją przedłużenia do 30 kwietnia 2013
roku. Właścicielem komputera
przez cały czas jest Miasto Poznań.
Po zakończeniu projektu w
styczniu 2013 roku Miasto Poznań zapewni uczestnikom do-

Z OSTATNIEJ CHWILI!

INFORMUJEMY, że przez
Pełnomocnika Prezydenta ds.
Funduszy Europejskich została
podjęta decyzja o likwidacji kryterium dochodowego dla grupy
docelowej w ramach projektu
– osób niepełnosprawnych ze
znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności.
Od dzisiaj każda osoba nie-

pełnosprawna ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zameldowana
w Poznaniu oraz nie posiadająca
Internetu w domu, może ubiegać
się o udział w projekcie.
Ponadto z uwagi na podpisany
aneks informuję, że projekt będzie trwał do 30 kwietnia 2013 r.
Pozostałe warunki uczestnictwa pozostają bez zmian.

PAWEŁ GROCHOWSKI

FOT. ARKADIUSZ STĘPIEŃ

IKEA niepełnosprawnym

Autorka jako konsultantka w salonie poznańskiej IKEI.

Poznański salon IKEI chce
zaprojektować i sprzedawać
kuchnie przygotowane dla osób
niepełnosprawnych. Ta grupa
klientów, zwłaszcza z dysfunkcjami kończyn i poruszająca się
na wózkach inwalidzkich, jest
grupą szczególną. Przy projektowaniu dla nich mebli i sprzętu
trzeba być bardzo ostrożnym i
brać pod uwagę wiele parametrów.
Osoby zdrowe, mimo najszczerszych chęci, często nie
wiedzą, czy tak powinna otwierać się lodówka, szuﬂady, być
umiejscowiony np. zlew czy piekarnik. Projektanci mogą osiągać szczyty w tej sztuce, ale i tak
nie są w stanie odpowiedzieć na
wszystkie potrzeby osób niepełnosprawnych. Dlatego tak cenna
jest idea poznańskiej IKEI. Zamiast samemu „wymyślać” projekt, poproszono o konsultacje
same osoby niepełnosprawne.
Miałam szczęście uczestniczyć w tym projekcie. Sama na
własnej skórze, a właściwie własnymi rękami i kołami wózka,

dobierałam najbardziej optymalne sprzęty. Wypróbowywałam
ich wysokość, głębokość szuﬂad,
otwieranie drzwi i jaki kubek
najwygodniej jest trzymać w
ręce. Mogłam też sprawdzić
ustawienie stołu projektowego,
przy którym niepełnosprawni
sami, przy pomocy komputera, mogą zaprojektować swoje
mieszkanie.
Inicjatywa „kuchni dla niepełnosprawnego” jest bardzo cenna.
Wszyscy pracownicy poznańskiej IKEI, zarówno ci szeregowi
jak i sami projektanci, obdarzeni
są niezwykłą wrażliwością i zrozumieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych. Chciałoby się, aby
wszystkie ﬁrmy, które w taki czy
inny sposób uczestniczą w życiu
osób niepełnosprawnych, były
tak nastawione do naszych potrzeb, jak ci, z którymi z największą przyjemnością przyszło mi
pracować w salonie poznańskiej
IKEI. Myślę, że wtedy problemy i
świat ludzi niepełnosprawnych
byłyby trochę prostsze.

EWELINA WĘGLEWSKA
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W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

Wyśpiewane marzenia
R

Reprezentanci Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Seraﬁtek: Ewa Kopacz,
Anna Jonasiuk, Gabrysia Cichowska, Anna Zarębska, Lidia Standler i Ewelina Hoﬀmann
w pokazie tanecznym „Jak być szczęśliwym”.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

andka za pośrednictwem
Internetu, wilk poszukujący
niecierpliwie swojej zdobyczy,
taniec przyjaźni, profesjonalny
śpiew, eleganckie a zarazem komiczne stroje występujących na
scenie – to atrakcje, które towarzyszyły 22 marca eliminacjom
zespołów muzycznych, wokalnych i teatralnych III edycji Festiwalu Artystów Niepowtarzalnych „FAN”, organizowanego od
2009 roku przez Dom Pomocy
Społecznej w Lisówkach.
Prezentacje artystyczne oceniało trzyosobowe jury w składzie: Mikołaj Mrugalski – muzyk,
menager, Marta Powtórka – wokalistka zespołu „Siedem sekund”
i Ryszard Bartoszak – dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w
Lisówkach. W spotkaniu uczestniczyła Elżbieta Bijaczewska –
dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
zaproszeni goście, opiekunowie
zespołów artystycznych i licznie zgromadzeni mieszkańcy
Domu.

Zasłuchana publiczność. Pierwsza z prawej Elżbieta Bijaczewska
– dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu, obok niej mieszkańcy Domu w Lisówkach
Anna Świderek i Kazimierz Gibczyński.
Swoje programy artystyczne
wykonały zespoły reprezentujące Dom Pomocy Społecznej w
Lisówkach, Warsztaty Terapii
Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach, Dom Pomocy Społecznej
w Łężeczkach, Ośrodek Wsparcia w Swarzędzu, Warsztaty
Terapii Zajęciowej „Promyk”
w Dopiewcu, Dom Pomocy
Społecznej przy ulicy Ugory w
Poznaniu, Specjalny Ośrodek
Szkolno- Wychowawczy dla

Dzieci Niewidomych w Owińskach, Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczego w Śremie, Dom
Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Seraﬁtek przy ulicy św. Rocha w Poznaniu, Dom
Pomocy Społecznej we Wrześni,
Dom Kultury w Stęszewie, Klub
Seniora „Promyk” w Dopiewie,
Dom Pomocy Społecznej przy
ulicy Konarskiego w Poznaniu.
Wzorowy poziom przygotowania artystów, interesujące

Popisy wokalne Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Promyk” w Dopiewcu.
układy choreograﬁczne, talenty
aktorskie, muzyczne a szczególnie zaangażowanie i motywacja uczestników sprawiły, że
wybór zwycięzców był bardzo
trudny. Po długich rozważaniach
jury wyłoniło ﬁnalistów: Anitę
Krzymieniewską z Warsztatu
Terapii Zajęciowej „Pawełek” w
Owińskach za piosenkę „Żeby
szczęśliwym być” z repertuaru
Anny Jantar, grupę teatralną „Mikusie” ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w
Owińskach za spektakl teatral-

ny „Robin Hood i spółka” i grupę taneczną z Domu Pomocy
Społecznej Zgromadzenia Sióstr
Seraﬁtek w Poznaniu za taniec
symbolizujący relacje człowieka
z ludźmi zatytułowany „Jak być
szczęśliwym”.
Prezentacje zwycięskiej trójki będzie można podziwiać w
połowie czerwca podczas ﬁnału
Festiwalu Artystów Niepowtarzalnych „FAN” w Domu Pomocy
Społecznej w Lisówkach.

KAROLINA KASPRZAK
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edną z metod wykorzystywanych w leczeniu i rehabilitacji dzieci i dorosłych
z niepełnosprawnościami
ﬁzycznymi, intelektualnymi i psychicznymi jest delﬁnoterapia (dolphin assisted therapy), jedna z form
terapii przy udziale zwierząt. Pierwsze badania dobroczynnego wpływu delﬁnów na organizm ludzki
przeprowadzono w latach
siedemdziesiątych.
Dwadzieścia lat później udokumentowano ich kojący
wpływ na układ nerwowy.
Obecnie na świecie istnieje
kilka ośrodków, które prowadzą zabiegi terapeutyczne z udziałem delﬁnów.
Delﬁnoterapię stosuje się
w leczeniu i rehabilitacji zaburzeń funkcjonowania centralnego systemu nerwowego, mózgowego porażenia
dziecięcego, choroby Parkinsona, autyzmu wczesnodziecięcego, zaburzeń mowy
i słuchu, zespołu Downa, w
zaburzeniach koncentracji
oraz różnego rodzaju stresów pourazowych i traum
psychologicznych. Delﬁnoterapia pomaga pozbywać
się nagromadzonych w wyniku stresu napięć i stymuluje pracę mózgu, co wywiera
pozytywny wpływ na cały
organizm. Podczas zabawy z delﬁnami zwiększa się
też u człowieka wydzielanie endorﬁn, czyli hormonów produkowanych przez
przysadkę mózgową, które
zmniejszają uczucie bólu,
głodu, ułatwiają oddychanie
i wpływają korzystnie na termoregulację.

Doktor delﬁn
gów delﬁnoterapeutycznych
dąży się do normalizacji
percepcji czuciowo-kinestetycznej, percepcji ruchów
ciała, poprawy schematu
ciała, poprawy postrzegania
wizualnego i planowania
ruchowego, ukierunkowanej
koordynacji ciała i poprawy
postrzegania słuchowego.

Delﬁny leczą za pomocą ultradźwięków, gdyż są wyposażone przez naturę w echolokator czyli odpowiednik
radaru i same potraﬁą skupić
sygnał na chorym pacjencie,
dzięki czemu stymulują chore komórki do normalnego
funkcjonowania. Jest to tak
zwany „model sonaforetyczny”, gdzie delﬁn występuje
w roli naturalnego, ultradźwiękowego sonaru. Terapia
prowadzona jest zawsze pod
okiem lekarza i psychoterapeuty. Program rehabilitacji
musi się składać z co najmniej ośmiu indywidualnych
sesji z delﬁnem, trwających
od 13 do 15 minut.
O roli delﬁnoterapii i jej
znaczeniu dla poprawy roz-

woju intelektualnego i motorycznego dzieci z zaburzeniami rozwojowymi mówiła
mgr Anna Kolan-Zwolińska
– psycholog, terapeuta behawioralny, specjalistka z
zakresu zooterapii oraz
wspierania rozwoju dzieci z
autyzmem podczas wykładu
otwartego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i spotkaniu z rodzicami
dzieci autystycznych w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Autyzmem „ PRO FUTURO”
w Poznaniu. Uczestnicy dowiedzieli się, jak powinna
przebiegać terapia oraz poznali jej rezultaty w oparciu
o doświadczenia praktyczne. Przez stosowanie zabie-

Rodzinne fotograﬁe
Z

arząd
Województwa
Wielkopolskiego ogłosił I edycję konkursu fotograﬁcznego „Wielkopolska
rodzina w obiektywie” realizowanego pod hasłem:
„Pamiętaj, dajesz przykład”
w ramach tegorocznych obchodów Narodowego Dnia
Życia. Adresatami przedsięwzięcia są mieszkańcy
województwa wielkopolskiego, którzy zajmują się
amatorsko fotograﬁą i chcą
włączyć się w umacnianie
wielkopolskich rodzin.
Konkurs ten to jeden z ele-
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mentów budowania świadomości społecznej dotyczącej
rodzicielstwa i wspólnego
wychowywania dzieci. Aby
wziąć w nim udział, należy nadesłać jedno zdjęcie o
tematyce promującej hasło
„Pamiętaj, dajesz przykład”,
w kontekście godzenia ról rodzinnych z pracą zawodową,
spędzania czasu wolnego z
rodziną oraz wzmacniania
więzi w trakcie przygotowywania i spożywania posiłków.
Prace powinny promować
pozytywny wizerunek rodziny oraz charakteryzować się

niepowtarzalną i oryginalną
formą. Należy nadsyłać je w
nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 sierpnia 2011 roku
na adres:
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
ul. Piekary 14/15
61-823 Poznań.
Regulamin
konkursu
oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie
internetowej:
www.ropswielkopolska.poznan.pl Na
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

KAROLINA KASPRZAK

Najpopularniejszymi
ośrodkami delﬁnoterapii na
świecie są Island Dolphin
Care i Dolphin Human Therapy w Key Largo na Florydzie.
W Polsce ośrodkiem takim
jest Górnośląskie Centrum
Delﬁnoterapii. Niestety, terapia z udziałem delﬁnów jest
bardzo kosztowna, dlatego
wiele rodzin nie ma możliwości, aby z niej korzystać.
W takiej sytuacji jest rodzina
ośmioletniego Filipa Biegały
– chłopca z autyzmem, która
potrzebuje wsparcia ﬁnansowego na leczenie i rehabilitację – wyjazd do Delﬁnarium
w Turcji. Bliższe informacje
o chłopcu znaleźć można
na: www.poznajautyzmﬁlipka.blogspot.com oraz w załączonym apelu.

KAROLINA KASPRZAK
Źródła:
www.islanddolphincare.org
www.delﬁnoterapia.cuprum.pl
www.gen.org.pl

ALDONA WIŚNIEWSKA

***
Tę chwilę ulotną
gdy staję się zalotną
– przebacz
To muśnięcie ręki
uniesiony
rąbek sukienki
– przeocz
Lecz muśnięcie warg
od święta
to zarzucona przynęta
– zapamiętaj
Moje oddanie
bez granic
i tak masz za nic
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Filcowane
dodatki do
urody
R

ęcznie ﬁlcowane szale oraz
dodatki do ubrań będą cieszyć tej wiosny wyjątkowymi,
nasyconymi kolorami. Jak zrobić modne drobiazgi na specjalnych warsztatach, pokazywała
Pavla Koralewska.
Filc nie jest modnym dodatkiem jedynie na wiosnę. Nasycone i głębokie kolory tworzą niezwykłą ozdobę szczególnie w
połączeniu z delikatnymi tkaninami. Wystarczy trochę zdolności i wyobraźni, by własnoręcznie wykonać niezwykle modne,
ﬁlcowane broszki, ﬁlcowane na
jedwabiu szale, kwiaty, dodatki
do włosów, naszyjniki.
Zanim zabierzemy się za ﬁlcowanie, trzeba kupić odpowiednią
włóczkę. Musi ona być pochodzenia zwierzęcego. Każdy dodatek sztucznego lub roślinnego
włókna może spowodować, że
wyrób się nie sﬁlcuje jak należy.
Dzieje się tak dlatego, że włókna
pochodzenia zwierzęcego nie
są gładkie, lecz pokryte łuską.
Gdy włókno włożymy do wody
i zaczniemy pocierać, łuski się
otworzą. Mocne pocieranie naszego wyrobu sprawi, że włókna
będą się ze sobą łączyć, a wyrób
stanie się bardziej sﬁlcowany.
Najpierw
przygotowujemy
roztwór wody ze startym mydłem. Niezależnie od tego, czy
będziemy tworzyć ﬁlc do wykonania broszki, czy robić kulkę
do naszyjnika, zaczynamy od
wyciągnięcia pasm. Warkocz
czesanki trzymamy luźno ale
zdecydowanie jedną ręką, a
drugą delikatnie odrywamy pasma. Odrywamy tylko taką ilość,
jaka będzie nam potrzebna. Na
początku ważne jest, aby dość
intensywnie zmoczyć pasma,
co ułatwi nam ich połączenie.
Potem w dłoniach formujemy
odpowiedni kształt, tocząc lub
wałkując pasma. Pomagamy
sobie pocieraniem o matę z wypustkami lub o folię bąbelkową.
Kiedy już w miarę uformujemy
naszą rzecz i pasma będą się
trzymać razem, odciskamy wyrób i kontynuujemy tarcie. W
momencie gdy we włóknach
znajdzie się mniej wody, tarcie
będzie mocniej oddziaływać
między łuskami wełny i pomoże
się jej ładnie i trwale połączyć.
Dobrze sﬁlcowana kulka traci
około jednej trzeciej objętości i
robi się dość twarda. Nie widać
również żadnych kłaczków dookoła niej. awa
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Wspomnienia
z podstawówki
Radosław
R
JJabłoński
ŁŁÓDŹ

D

rodzy nauczyciele! Kiedy nadszedł już ten dzień
pożegnania się z wami, wiem
tylko jedno: będziemy was zawsze ciepło wspominali. Was,
którzy uczyliście nas żyć w czasach naszego dzieciństwa.
Tak więc dziękuję serdecznie
wszystkim naszym nauczycielom z Ośrodka dla Dzieci Niedowidzących w Łodzi za poświęcony nam czas i przekazaną
wiedzę. Dzięki niej łatwiej nam
teraz żyć i unikać prostych błędów. Wychowawczynie i wychowawcy tłumaczyli nam wszystko tak, abyśmy rozumieli ich bez
trudu.
Rozstanie ze szkołą, kolegami
i naszym bibliotekarzem przeży-

łem chyba mocniej niż to, że raz
z powodu mojej choroby wylądowałem podczas apelu na środku
holu. Do dziś pamiętam imiona
wszystkich koleżanek i kolegów
z mojej klasy. W pewnym okresie grupa nasza była tak liczna,
że musiano ją rozdzielić na dwie
klasy: ósmą a i ósmą b.
O oceny lepiej nie pytajcie, bo
jedynie z matematyki, gimnastyki, biologii, no i ewentualnie z
geograﬁi mogłem liczyć na jakąś
czwórkę. Pozostałe przedmioty?
Oceny pozostawiały wiele do życzenia. A moje zachowanie? Oj,
chyba nie było wtedy w szkole
gorszego łobuza niż ja! Biłem
się dosłownie ze wszystkimi i o
wszystko. Nawet z dziewczynami o miejsce w ławce.
Mimo takiej wówczas reputacji dziś jestem innym człowiekiem. A to dzięki wychowawcom
i nauczycielom, których wartości
wyznaję, a których wtedy nie zauważałem.

Żywność
dla ubogich
F

ederacja Polskich Banków
Żywności
zorganizowała
w dniach od 8 do 10 kwietnia
„Wielkanocną Zbiórkę Żywności”. 12 tysięcy wolontariuszy
zachęcało klientów w sklepach
do przekazania dla osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej produktów takich jak:
mąka, cukier, masło, olej, konserwy, słodycze i inne. Zbiórka
objęła 18 Banków Żywności i
1500 punktów sprzedaży w różnych regionach Polski.
Najbardziej potrzebne okazały się artykuły o długim terminie
ważności oraz wszystkie produkty niezbędne do przygotowywania świątecznych potraw: jaja,
konserwy warzywne i mięsne.
Banki Żywności w Warszawie,
Koninie i Ciechanowie zamiast
tradycyjnych zbiórek w sklepach
przeprowadziły akcje specjalne.
W Warszawie w ramach akcji
„Jajo” w kościołach zbierano jaja.

Inicjatywie towarzyszył festyn
malowania pisanek na Akademii Sztuk Pięknych. W Koninie
zorganizowano „Powszechna
zbiórka żywności w szkołach”.
Odbiorcami pozyskanych produktów były organizacje pozarządowe, ośrodki, placówki pomagające potrzebującym, szkoły.
W Ciechanowie rozegrano mecz
piłki nożnej pod hasłem „Mecz
z jajem”, gdzie „biletem wstępu”
były artykuły spożywcze. Wolontariusze Wielkopolskiego Banku
Żywności w Poznaniu zbierali żywność między innymi, w
marketach „Lidl”, Piotr i Paweł”
„Biedronka”. Banki Żywności docierają każdego roku z pomocą
żywnościową do szerokiego grona osób potrzebujących ze środowisk narażonych na ubóstwo,
bezrobocie, niepełnosprawność,
długotrwałą chorobę.

KAROLINA KASPRZAK
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towarzyszenie SpołecznoKulturalne „Przystań” we
współpracy z Fundacją Anny
Dymnej „Mimo Wszystko” i
Wielkopolskim
Oddziałem
Ruchu Ludzi Dobrej Woli w
sobotę, 2 kwietnia zorganizowało w Schronie Kultury Europa XXIX koncert Festiwalu
Artystycznego „Mimo Wszystko… w Przystani”. Bohaterem
wieczoru
zatytułowanego
„Sposób na życie” był Henryk
Wereda – niewidomy nauczyciel muzyki ze Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach wraz
z prowadzonym przez niego
zespołem wokalnym „Dzieci
Papy”.
Ten znany chór wystąpił tym
razem jako ponad dwudziestoosobowa grupa niewidomych uczniów i absolwentów
Ośrodka. Henryk Wereda, konferansjer całości, zapowiadał i
przedstawiał solistów, posiłkując się srebrnymi dźwiękami
specjalnego dzwonka. Zespół
wykonał m.in. piosenki „Widzieć muzyką”, ”Lubię pomarańcze” i „Autostop”.

Angelika Prymus – uczennica III klasy gimnazjum OS-W
w Owińskach, której opowiadania publikowane są od kilku
lat w „Filantropie”, wykonała
w angielskim języku piosenkę
„Paint the sky with he stars”,
Monika Kubiak – „Kurs na przygodę”, Aleksandra Kleszcz – w
góralskiej interpretacji „Młodą
urodę”, Piotr Plewa – „Yellow
submarine” , Bożena Narożna
– „Być kobietą”. Trudno byłoby
wymienić wszystkie utwory,
wykonane podczas tego niezwykłego koncertu. Szczególnie entuzjastycznie oklaskiwano wykonanie piosenki do
słów Edwarda Stachury „Wołanie do kogoś na świecie”.
Publiczność otrzymała kartki z
jej słowami zapisanymi w systemie Braille’a oraz w języku
„zwykłym”, a chwilę później
– cała sala śpiewała ten przejmujący utwór.
Zespół „Dzieci Papy” istnieje od 1988 roku. Grupa ma w
swoim dorobku liczne sukcesy, choćby udział w Kieleckich
Muzycznych Spotkaniach Niewidomych „Widzieć muzyką”,
turniejach szkół „Asy z naszej
klasy” oraz zagranicznych
koncertach m.in. w Anglii, Holandii, Niemczech. Zespół nagrywa płyty z własnymi wykonaniami, które zainteresowani
mogli nabyć podczas spotkania
w Schronie. W tym roku „Dzieci Papy” nawiązały współpracę
z Zespołem Szkół Mistrzostwa
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W SCHRONIE KULTURY „EUROPA”

Lekcja muzyki i tolerancji
tych Drzwi – Otwartych Serc”.
Koncert uwieńczyła „Barka”
śpiewana wspólnie z okazji
szóstej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II oraz tradycyjna agapa.

Janina Stachowiak (z lewej) wręczy za chwilę Henrykowi
Weredzie (stoi z prawej) honorowe wyróżnienie „Otwarte Drzwi – Otwarte Serca” za czynne zaangażowanie w pracę pedagogiczną na rzecz niewidomych wychowanków.

– W ramach współpracy
przygotowywane są prezentacje na koncertach charytatywnych organizowanych przez
szkołę, promocja paraolimpiad, a także kształtowanie
pozytywnych postaw młodych
ludzi realizowanych poprzez
program „Młodzież w działaniu”. Chcemy uczyć wrażliwości, tolerancji i otwartości

KAROLINA KASPRZAK

na potrzeby innych – mówiła obecna na koncercie Ewa
Mencel, nauczyciel języka angielskiego i opiekun wolontariatu w Zespole Szkół.
Henryk Wereda za zaangażowanie w pracę pedagogiczną na rzecz dzieci z dysfunkcją wzroku otrzymał z rąk
Janiny Stachowiak – prezesa
Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego „Przystań” zaszczytne wyróżnienie „Otwar-

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Sportowego przy ulicy Cegielskiego 1 w Poznaniu.

Organizatorzy
dziękują
wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy realizacji przedsięwzięcia: wydziałom Kultury i Sztuki oraz
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania, Radzie Osiedla
28 Czerwca 1956 Roku, Spółdzielni Mieszkaniowej „Rolna”,
Agencji Artystycznej „KaRo”
oraz patronom medialnym:
Telewizji Polskiej Rozgłośni
Regionalnej w Poznaniu, Telewizji ONTV, Radiu Merkury,
Filantropowi Naszych Czasów, portalowi internetowemu
„Ezoteryczny Poznań” oraz
wolontariuszom SSK „Przystań”.

Dzieci Papy…

CUDOWNY KONCERT
Koncert zespołu „Dzieci Papy” był cudowny, dał mi ciepło w
sercu, uśmiech, zadumę i łzy. W skupieniu słuchałam tej muzyki
i tych piosenek, które mówiły mi, że można żyć i kochać świat,
nawet jeżeli się przyszło na ten świat niewidomym.
To są ludzie, o których trzeba dbać, trzeba im pomagać i myśleć
o nich. To był najpiękniejszy koncert w moim życiu. Na zakończenie wszyscy zaśpiewaliśmy „Barkę”, ulubiona pieśń Ojca Świętego
Jana Pawła II.

OLGA TWARDOWSKA
Śpiewa Angelika Prymus, uczennica trzeciej klasy Gimnazjum
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I PRZYACIÓŁ
„ZAWSZE RAZEM”
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– Pochodzisz z Hiszpanii,
urodziłeś się w Madrycie. Jak
wspominasz swoje dzieciństwo?
– Spędziłem je w Madrycie. To
był trudny okres w moim życiu.
Jestem pochodzenia polskohiszpańskiego, dlatego w swoim
młodym życiu z powodu mieszanego pochodzenia doznałem
wielu przykrości i nietolerancji.
Wytykano mnie palcami. Jako
młody człowiek czułem się jakby
kimś z zewnątrz. W wieku dwunastu lat okazało się, że mogę
zamieszkać w Polsce, skąd pochodzi moja mama. I tak się
stało. Do dzisiaj pamiętam jak
w szkole, w klasie, opowiadałem wszystkim dziewczynom i
chłopcom, że przyjechałem do
pięknego kraju i tu będę mieszkał.
– Pamiętasz pierwsze dni w
Polsce?
– Przyjeżdżałem wcześniej do
Polski do moich dziadków na
wakacje. Były to niezapomniane
chwile w moim życiu. Pamiętam
pierwsze dni w szkole. Mój polski był bardzo słaby, musiałem
się uczyć gramatyki, stylistyki.
W hiszpańskiej szkole w klasie
było nas czterdziestu, a w Polsce
około piętnastu, więc od razu
poczułem tutaj swobodę. Ludzie
zupełnie inaczej mnie traktowali, byli zainteresowani Hiszpanią.
Dziwili się nawet, że zamieszkaliśmy z rodziną w Polsce.
– Jak wspominasz udział w
programie „Europa da się lubić”
czyli swój debiut przed kamerą?
– Z perspektywy sześciu lat
mogę powiedzieć, że był to trudny okres, zwłaszcza na początku.
Nie byłem oswojony z kamerą.
Było to swego rodzaju wyzwanie
dla mnie. Byłem najmłodszym
uczestnikiem programu i każdy
z uczestników pochodził z da-

Mój Madryt...

– Pamięta Pan początki zespołu Volver?
– Jakże nie pamiętać, zespól
Volver jest dość młodym zespołem. Pamiętam pierwsze nasze
spotkania, próby i pierwsze piosenki powstałe w garażu… Były
to niezapomniane chwile, które
już są historią naszego zespołu.
Założyłem go w 2009 roku razem z gitarzysta Tomkiem Lubertem.
– Chętnie bierzecie udział w
akcjach i koncertach charytatywnych?
– Kiedy tylko możemy! Wspomagamy różne projekty i inicjatywy. A na stałe współpracujemy
z Fundacją „Spełniania marzeń”.

Odrzucamy to, co złe

Z CONRADO MORENO rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.

nego kraju dosłownie, a ja spędziłem tam tylko część mojego
dzieciństwa i musiałem dobrze
sobie przypomnieć Hiszpanię...
Oczywiście, wracałem tam i ciągle co jakiś czas wracam.
– Czy w Hiszpanii działają
tak jak w Polsce fundacje pomocowe?
– Robią bardzo dużo dobrego
dla osób niepełnosprawnych, na
przykład hiszpańska loteria „La
Once”. Ogromna cześć zysku z
tej loterii przeznaczana jest na
osoby niepełnosprawne. Mogę
także powiedzieć, że Hiszpania
jest krajem otwartym. W Polsce
widuje małą liczbę osób niepełnosprawnych na ulicach i to
wynika pewnie z barier architektonicznych. Jest coraz mniej
– ale ciągle są. W zeszłym roku
w Warszawie byłem świadkiem
akcji, którą zorganizowała osoba
niepełnosprawna. Namawiano

właścicieli lokali użytkowych do
wykupienia specjalnych podjazdów, które umożliwiłby osobom
na wózkach wjazd do środka.
Było to trudne do osiągnięcia,
ale się udało! W Polsce ciągle
robi się za mało dla osób niepełnosprawnych, więc bardzo dobrze, że istnieje takie pismo jak
„Filantrop”. Mam wrażenie, że
w Hiszpanii osobom niepełnosprawnym jest łatwiej. Dotyczy
to także osób w podeszłym wieku. Nie mają jeszcze tak bogatego życia kulturalnego jak reszta
społeczeństwa. W Polsce robi się
małe kroki do przodu, ale ciągle
jest dużo do zrobienia. Podoba
mi się idea szkół integracyjnych,
których powinno być jak najwięcej, by młodzi ludzie widzieli i
wiedzieli, że wszyscy jesteśmy
tacy sami. Ja nauczyłem się tego
poprzez swoje pochodzenie.
– Bierzesz udział w koncertach i akcjach, które mają na
celu pomoc osobom niepełnosprawnym?
– Dużo czasu poświęcam na
prace charytatywną. Oznacza
ona czynienie czegoś bez zobowiązań, by pomóc drugiej
osobie. Pomagam w różny sposób. Odbywam dużo spotkań w
szkołach, także integracyjnych.
Opowiadam o życiu w Hiszpanii, o swoich przeżyciach, o
trudnych chwilach i mam nadzieje, że przekazuję innym coś
pożytecznego. Oprócz spotkań
jestem także wolontariuszem w
warszawskim Centrum Zdrowia
Dziecka i współpracuję ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole.

– Co dla Ciebie oznacza słowo „integracja”?
– To swego rodzaj świadomość, że wszyscy mamy takie
same potrzeby, takie same marzenia. Ktoś jest w pełni sprawny
i robi to, co lubi, a ktoś jest niepełnosprawny i ma talent, ale
go nie może wykorzystać i my
powinniśmy robić wszystko, aby
zjednoczyć wszystkich ludzi.
Aby wszyscy byli równi!
– A tolerancja?
– Tolerancja moim zdaniem
jest otwartością, poszanowaniem ludzkiej osobowości i pragnień. Każdy z nas powinien być
tolerancyjny. Powinniśmy się
szanować.
– Często bywasz w Poznaniu? Lubisz tu przyjeżdżać?
– Mam ogromny sentyment do
Poznania. Właśnie tu poznałem
swoją miłość, z którą już jestem
żonaty. W parku na Sołaczu odbyliśmy nasz wspólny pierwszy
spacer i właśnie tam dzisiaj powróciliśmy. Bywam w Poznaniu
raz na kilka miesięcy.
– Jakie masz plany na najbliższy czas?
– Do końca roku emitowany
był program „Alfabet uczuć”, w
którym rozmawiałem z aktorami serialu „M jak miłość”. Wydałem też ksiażkę „Mój Madryt”.
Zapraszam na stronę internetową www.conradomoreno.pl ,
gdzie na bieżąco zamieszczam
informacje na temat mojego życia zawodowego. Pozdrawiam
serdecznie czytelników „Filantropa”.

Z MARIUSZEM TOTOSZKO rozmawia ROBERT STEPIŃSKI.
– Dlaczego bierzecie udział
w akcji „Artyści przeciwko dopalaczom”?
– Ponieważ jesteśmy przeciwni temu, co niszczy ludzkie życie.
Odrzucamy to, co złe. Podobnie
jak papierosy, alkohol, narkotyki.
– Mieliście okazję występować z osobami niepełnosprawnymi?
– Tak, nagrywaliśmy piosenkę świąteczną i w tym nagraniu

udział brały także osoby niepełnosprawne. Były to chwile pełne
radości. Osoby niepełnosprawne
nie są wcale niepełnosprawne,
zwłaszcza gdy śpiewają. Gdy robią to, co kochają.
– Jakie macie najbliższe plany?
– Koncertujemy… Zapraszamy na WWW.volver.pl Tam znajdziecie najświeższe informacje i
letnią trasę koncertową.
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OPOWIEŚCI Z WIATRACZKIEM

PPOZNAŃ

Bohaterów
opisywanych
w tym cyklu
nic nie łączy. Może po
za jednym.
W s z y s c y,
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.

C

zy zdarzył się państwu taki
moment w życiu, które je
całkowicie zmienił? Taka chwila, która powraca w snach, każe
zastanowić się, czy sprawy,
którymi żyjemy, o które spieramy się w naszej codzienności,
są warte zabiegania lub nawet
walki? Zdarzenie, po którym
już nic nie było takie samo jak
przed nim?
Kilkanaście miesięcy temu, na
scenie Schronu Kultury „Europa” stanął młody, wysportowany
mężczyzna – Łukasz Baruch.
Wiek około 25-30 lat. Utalentowany, inteligentny – sympatyczny
młody człowiek. Nic nie wskazywało, że właśnie jemu zdarzyła
się w życiu niezwykła historia,
która je całkowicie odmieniła.
Od innych, wspaniałych młodych
ludzi różnił się właściwie tylko
tym, że jest niewidomy. Ilu już
takich młodzieńców, dziewcząt
czy pań przewinęło się przez
nasz Schron Kultury „Europa”…
Przyjeżdżają, zaśpiewają, odjeżdżają. Często z uwagi choćby na
rozkłady jazdy środków zbiorowej komunikacji nie mamy nawet czasu na dłuższą rozmowę.
Tak było również z Łukaszem.
Przyjechał, zaśpiewał, odjechał.
Odnotowaliśmy, że był.
Minęły chyba dwa lata. Podczas, którejś rozmowy z Kasią
Nowak dotyczącej pisanej o niej
książki, wspomniała o Łukaszu.
Że ma fundację „Wygrajmy Razem” (http://www.wygrajmyrazem.org.pl), że jest świetnym
kolegą, że warto by wspomnieć
naszym czytelnikom o jego historii.

Kruche życie
Otrzymałem telefon, dzwonię.
Zaczynamy rozmowę. Płynie
opowieść, a jego „zwyczajne”
życie chłopaka z Dąbrowy Górniczej przestaje być „typowe”.
Na moment przenosimy się w
czasie do roku 2005. Za kilka dni
Sylwester. W życiu Łukasza szykuje się zasadnicza zmiana. Za
trzy miesiące ślub z Olą. Miłością życia – jeszcze z technikum
odzieżowego. Jak u wszystkich
młodych ludzi w tym wieku,
plany związane z zakładaną
rodziną. Jak u wszystkich zabieganie – codzienne obowiązki i
codzienne troski.
W trakcie ich załatwiania samochód Łukasza uczestniczy w
niegroźnej stłuczce. Uszkodzona chłodnica. Niedoświadczony
kierowca, aby schłodzić silnik
odkręca w swoim polonezie
korek od chłodnicy i do rozpalonego jej wnętrza dolewa wody.
Następuje reakcja podobna do
tej, gdy do pustego czajnika pozostawionego na kuchence dolejemy zimnej wody... Mieszanka
wody, resztek płynu chłodniczego i zanieczyszczeń uderza go
w twarz. Nieprzyjemne, ale z pozoru niegroźne zdarzenie. Domowymi sposobami przemywa
twarz i rano, jak zwykle udaje
się do pracy. Pracuje zgodnie z
wyuczonym zawodem w zakładach odzieżowych. Ponieważ
ma umiejętność doboru kolorów
– przełożeni czynią go odpowiedzialnym za właściwy dobór
kolorystyczny dodatków do kolorowych kreacji szytych dla pań
i panów.
Tymczasem dwa miesiące
później zaczynają się kłopoty
z lewym okiem. Długotrwałe
leczenie u najlepszych specjalistów nie przynosi rezultatu. Łukasz traci możliwość widzenia
lewym, a kilka miesięcy później
prawym okiem. W zaskakujący
dla siebie sposób – o wypadku
już prawie zapomniał – staje się
niewidomy. Dla niego i dla Oli i
świat zmienia się diametralnie.
Ola bez wahania podtrzymuje
decyzję o zaplanowanym małżeństwie z Łukaszem mimo to,
że on już prawie nie widzi i – jak
twierdzi – zrozumiałby, gdyby
odeszła, choć byłoby mu jeszcze
ciężej.
– Nie będę opowiadał, jak było
ciężko – wspomina Łukasz – bo

FOT. ARCHIWUM
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Karolina Żelichowska
i Łukasz Baruch.
przecież innym także nie jest
łatwo. Utrata wzroku przewróciła mój świat do góry nogami,
straciłem pracę. Do mojego ślubu z Olą zostały trzy miesiące.
Od początku stycznia wspólnie
wynajmowaliśmy mieszkanie.
Trzeba było jakoś zacząć żyć,
chociaż nie bardzo wiedzieliśmy,
jak to życie ma wyglądać. Może
cię to zdziwi, chociaż nic nie
widzę, nadal to ja mam decydujący głos, w jakim kolorze mają
być ściany, meble lub domowe
drobiazgi. Jestem w tym dobry…
chociaż korzystam tylko z mojej
pamięci. Musiałem ułożyć sobie
moje „nowe” życie. Jestem młody
i spędzenie reszty życia w izolacji z powodu braku wzroku było
dla mnie nie do zaakceptowania.
Poniekąd – tak sobie tłumaczę –
jest mi łatwiej od niewidzących
od urodzenia, ponieważ moja
wyobraźnia ukształtowana została w czasie, gdy widziałem. Ja
wszystko pamiętam. Kolory wiosny, kształty i przestrzenie mojego miasta, barwy przyrody, którą
uwielbiam… W mojej pamięci, w
mojej wyobraźni są nadal takie,
jak były, gdy je widziałem. Od
myśli o tym, co utraciłem, można oszaleć! Na szczęście terapią stała się muzyka. Najpierw
współpraca z chórem „Wiara” i
klubem „Helion” w Pałacu Kultury „Zagłębie”. Trzykrotnie występowałem na Festiwalu Zaczaro-

wanej Piosenki, organizowanym
przez Annę Dymną.
Idea Fundacji A. Dymnej budzi
w Łukaszu marzenie, aby także
on zrealizował podobny projekt.
Nie podejrzewał nawet, że potraﬁ
być sprawnym menedżerem kultury. Od 2008 roku organizuje w
Dąbrowie Górniczej Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dla Osób
Niewidomych i Słabowidzących
„Dotyk dźwięku”. W 2009 roku
w czasie warsztatów aktywności zawodowej poznaje Karolinę
Żelichowską, z którą zakładają
Fundację „Wygrajmy Razem”. Od
tej pory usiłują nie tylko dla siebie, ale również dla innych niepełnosprawnych artystów „wygrać razem” życie. Życie potraﬁ
być tak kruche! W jednej chwili
możemy utracić jego dotychczasowy sens. Czasem jednak otrzymujemy kolejną – choć zupełnie
niespodziewaną – drugą szansę.
Jeśli obok nas znajdzie się ktoś
bliski, kto nie tylko zrozumie
nasze położenie, naszą tragedię.
Ktoś, kto pozostanie – pomimo,
że miał prawo odejść, bo przecież wszystko się zmieniło. Dla
kogo chce się dalej żyć. I wgrać
razem wspólne życie.
Pytam Łukasza, który bardzo
aktywnie wspiera również innych niewidomych, szukających
sensu swojego życia:
– Czy mogę opowiedzieć czytelnikom twoją historię?
– Napisz wszystko, co usłyszałeś. Może tę opowieść przeczyta ktoś, komu życie – tak jak
mnie pięć lat temu – dało potężnego kopniaka. Może już nie
chce się, jej lub jemu, walczyć
o godne jutro! Opowiedz, co
robię, że śpiewam, organizuję
koncerty, festiwale, działam na
rzecz innych niepełnosprawnych, nawet czasami otrzymuję za to jakieś nagrody… Może
podbudowani moim przykładem odnajdą swoją drogę, w
ciemności, ciszy lub na wózku.
Może również teraz ktoś bardzo
bliski zastanawia się, czy warto
związać swoje życie z człowiekiem, który był zwyczajny – a
nagle stał się niepełnosprawny… Może dzięki tej opowieści
uratujemy czyjeś szczęście?.
Bo przecież jak śpiewa zespół
Golden Life: „Życie, choć piękne
– tak kruche jest…”
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Wiersze

W OSIEDLOWYM DOMU KULTURY „ORBITA”

Życie malowane
pędzlem

Lech Berliński

AUTOR
UCZESTNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY „ZIELONE CENTRUM”
NA GARBARACH W POZNANIU

P

Autorzy prac (od prawej): Janusz Trenerowski, Irena Kaczmarek,
Edward Łukowiak, Krystyna Rolbiecka i Wiesława Perz.

P

ejzaże, martwe natury,
ekspresja barw, dbałość
estetyczna – takimi cechami
charakteryzowały się prace
plastyczne uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 5 „Klub Winogrady” w
Poznaniu zaprezentowane w
piątek 25 marca w siedzibie
Osiedlowego Domu Kultury
„Orbita” na Osiedlu Kosmonautów w Poznaniu podczas drugiego przeglądu malarstwa pod
hasłem: „Wokół koloru”.
Uczestników wernisażu przywitała Aneta Kustal-Toporek
– kierownik Dziennego Domu
Pomocy Społecznej nr 5 w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ﬁlii MOPR
Stare Miasto, Rady Osiedla Winogrady, organizacji pozarządowych, patroni medialni, zaproszeni goście.
– Eksponowane obrazy, malowane techniką akrylową na płótnie, powstały w ciągu tego roku.
Ich tematyka jest różnorodna, a
elementem wspólnym jest silne
oddziaływanie kolorem. Malo-

isanie poezji pozwala mi
być uczestnikiem własnej
nadwrażliwości. W wierszach
dążę do wyrażenia swojego
żalu nad otaczającymi mnie
momentami istnienia, w których nic nie można zrobić.
Często używam w wierszach
pięknych słów, aby nadać
im uroczysty nastrój. Pisząc
wiersze czuję się częścią tego
mnie, który śpi z zapalonym
światłem. Najczęściej piszę
wiersze tragiczne, dlatego
też często używam przeciwstawnych, dalekich od siebie
słów, co symbolizuje moja
wewnętrzną szarpaninę. Pisanie tekstu uwypukla ciężar
mojego bólu, gdyż choruję od
siódmego roku życia, a obecnie mam 47 lat. Od zawsze
żyłem w świecie lęku i miałem do czynienia z rzeczami,

***
Na bezkres drogi nocą
zapomnisz
Żałośnie smutne dziecko
z tysiąca
Mroźnie otuli cię śpiew
zagubienia
Złoży się w nuty refren
bez końca
W błędach ciemności płoną
twe oczy
Wznosząc się świtem kwiaty
śpiewają
W ptakach kolory błądzą
po niebie
I noc już nie uśnie czekając
ciebie
Dzień się przesuwa tonie
zmęczony
Dotli się blady w oknie
wieczoru

Wiersze
Bartłomiej
Walkowiak

Jeden z obrazów Edwarda
Łukowiaka.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Goście wernisażu.

których nie można dotknąć, a
które są.

wane są przy pomocy mocnych
pociągnięć pędzla i śmiałych zestawień barwnych, bądź w sposób wręcz drobiazgowy: „tkane”
są lekkimi, delikatnymi konturami. Wszystkie wyróżniają się
czytelnością i optymizmem. Ich
autorzy bardzo angażują się w
twórczość artystyczną. Każdy
nowy temat podejmują dojrzale,
poddają skrupulatnej analizie –
mówiła Aneta Kustal-Toporek.
W pracach seniorów widoczna jest wrażliwość na piękno
świata, a także tęsknoty i marzenia, często wyparte przez
mijający czas. Na ścianach widniały nie tylko interesujące zestawienia kolorów w bukietach
kwiatów i wizjach przyrody, lecz
również motyw zachodzącego
słońca – niczym metafora ludzkiego losu.

KAROLINA KASPRZAK

gle się uczę sztuki poetyckich
wyznań.

AUTOR

Wizerunek

M

am 39 lat, urodziłem się
w Poznaniu i tutaj mieszkam. Pisanie wierszy oczyszcza
moją osobowość. Mogę otwarcie mówić o swoich lękach i
rozterkach oraz podejmować
próby opisania moich skrajnie
zmiennych stanów rozedrgania emocjonalnego. Również
w jakiejś mierze unaocznić,
jak to jest żyć za zasłoną myśli, która oddziela od rzeczywistego świata. W Środowiskowym Domu Samopomocy
„Zielone Centrum” dzięki pracy,
jaką wykonują ze wszystkimi
uczestnikami wspaniali terapeuci, dałem się namówić do
pisania wierszy. Przyczynił się
do tego także mój przyjaciel
Lech Berliński, od którego cią-

Na obraz i podobieństwo
wszechświata?
Sił ﬁzyki wielkiego wybuchu?
Jego mikroskopijna cząstka
Wciąż tli się w każdym elemencie życia
Na obraz stwórcy którego
objawiają nam różne religie?
A może na podobieństwo
ludzi
Których lepszych
lub gorszych spotykam?
Odciskających swoje piętno
bólu w tłamszeniu
W życiu mojej osobowości
Wizerunek wyobrażony
nie dotykalny
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Lecha Berlińskiego
Wieczność położy usta
spokojne
Na bladej twarzy echem
koloru

***
do ust dziś tulę istnienia
chwilę
kruchy skazaniec
w samotność idę
kruk czarno sfrunął po losie
wspomnień
głęboko przybił spokój
do krzyża
poczuło więzienie
nieuchwytne serce
zaświat pokreślił żyły dni
rozłąką zaszumiał strumień
tętnic
na jego dnie broczyło puste
wyczerpanie
czas otworzył spojoną
brzytwę ciała
kojący oddech zamilkł
pogrzebany

***
Nie! nie odlatuj jeszcze
zraniony ptaku
kto cię pozostawił
w betonowej przestrzeni
twe żagle wiodą przez krótką
wariację dnia
tu szybko pożółknie twoje
pióro
twój lot jest do niczego –
czego?
Szukasz w podniebnych
zorzach
Ptaku nieuleczalnie
zniszczonej duszy
Dotkliwie szarpiesz jałowych
bożków
Nim przymknie powrotnej
drogi sen

***
Bursztyn szkliście
rozmazał powieki
Kasztanowe zakwitło
marzenie
W października
jesiennym wietrze

W toń jeziora się zanurzył
z wdziękiem
W ciemnej toni mchy
pobladły nagle
Nocny deszcz
szelestem skargi dzwoni
Czy to w wietrze
zabłąkana dusza błądzi
Czy czarnego ptaka
noc już trzyma w dłoni?

Razem
„Hrabina” – obraz
Lecha Berlińskiego.

Zabłądziło pochmurne
wzruszenie
Tę ostatnią pajęczynę
w zmierzchu
Muchy sennie przeoczyły
brzękiem
Księżyc milcząc jak zaklęty
kamień

Co czułeś wtedy
Gdy zamykało się niebo
Gdy szaﬁr błękitu
Przygasł w czerń
Nagle zapadło się wszystko
Poranek zabolał jak chirurg
Wyszedłem na pustą ulicę
Szukałem tego momentu
Ale matowe twoje oczy
Nadbiegły nagle jak łzy
Niebo zaszło za daleko
Nagle stałem się
Tobą

Bartłomieja Bartkowiaka
Próba

Obraz Aldony Wiśniewskiej.

Nie osiągalny w swym
istnieniu za życia
Być może spełni się
po śmierci
Czy znajdę swoje miejsce
w pozostałości?

Próbuję żyć co dzień
W sytuacji życia zaczynając
od nowa
Zagubiony, nieporadny
Niepewny
Szukam miejsca ujścia
moich emocji
W przelaniu na papier
atramentem
Drążę swoje wnętrzności
szukając
Po omacku w ciemnościach
esencji
Próby rozpalenia mej
emocjonalności

Spojrzenia
Zamglone: chwila narodzin,
ciemny pokój,
Płacz niepokoju
Świdrujące: długo

oczekiwane pierwsze przytulenie
Śmiech radości, nucenie
kołysanki
Wyczekujące: dziecięcy
gwar, potok zabawy,
Ciekawość świata
Wymagające: pierwsze sukcesy, porażki życiowe
Wśród rówieśników
Ganiące: niesamodzielność,
lękliwość,
Rozwój choroby, obojętność
dla świata
Wycofujące: ucieczka
w świat marzeń, iluzji,
zwidów
Brak rzeczywistości
Nieobecne: niemoc
przebicia przez warstwy
myśli,

Powrotu do dorosłej
teraźniejszości
Ciągle mnie przeszywają
sztyletem, nie dając szansy
Rozwoju własnego ja

Fobia
Co będzie kiedy już żadnej
przyjaznej duszy
Nie będzie przy mnie
Kiedy lęk samotności otuli
mnie bez reszty
Swoim płaszczem
Nie mogąc wydostać się
z pułapki życia
I mnogości własnych
koszmarnych widziadeł
Nakręcających
emocjonalnie
Co dzień od nowa
przeżywam niepokój
Świat go nigdy nie zrozumie
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M. Molenda-Słomińska
POZNAŃ

15.11.10.
DWA KALORYFERKI
Październik przeleciał mi
przez palce jak mąka przez
sito. Nic nie napisałam. Liście
już wszystkie opadły. Nagość
drzew mnie przeraża. Nienawidzę listopada. Szaro, buro
i ponuro. Zaszyć się gdzieś
i przespać do wiosny. Lecz
homo sapiens nie ma tego
w zwyczaju. Więc jeśli tylko
się da, to chociaż raz po raz
zaszywam się pod kocem z
książką i kubkiem gorącej
herbaty z miodem i z cytryną.
Jak przyjdą jeszcze do mnie
dwa czworonożne kaloryferki,
to jest bardzo cieplutko.
No tak, dwa kaloryferki,
czytaj – dwa koty. Ups. Wydało
się. Mam w domu dwa koty. Ja
cię kręcę. Sama nie mogę w to
uwierzyć. Od dziecka zawsze
miałam psy. Koty wydawały
się mi nieprzystępne, obce, a
nawet wrogie.
Megi, kotka, która wygląda
jak kot egipski (wszyscy tak
mówią), a jest niby zwyczajnym, czarnym dachowcem
o niewyobrażalnie wielkich
oczach, fundowała nam naprawdę niezły ubaw. A teraz
całkiem przypadkiem znalazł
się u nas drugi kociak. Też
kotka. Nazwałam ją Gaja. Ta
dla odmiany jest cała szara,
niemalże graﬁtowa. Nawet
oczy ma szare. Weterynarz
powiedział, że to Brytyjczyk.
Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Teraz wszędzie jej pełno.
Swoim małym pyszczkiem
rozbraja największego twardziela. A jeszcze miesiąc temu
mieściła się mi w jednej dłoni
i miałam obawy, czy przeżyje. Karmiłam ją butelką ze
smoczkiem nawet w nocy. Potem szybko leciałam z Gają do
kuwety. W ciągu tygodnia załapała sama, gdzie się chodzi
za potrzebą. Aż nieprawdopodobne, że taki mały kot tak
szybko nauczył się czystości.
Więc teraz mam podwójną terapię śmiechem. Teraz
dopiero można boki zrywać
i kwiczeć ze śmiechu. To, co
Megi wyprawiała z muchą,
to nic. Teraz dwa koty i jedna mucha to scena ze „Śmiechu warte” na żywo. Ostatnio
Megi z Gają potraktowały muchę, która prawdopodobnie

Słoneczny blog
miała już połamane skrzydła,
jak krążek do hokeja. Usiadły
naprzeciw siebie i przednimi
łapkami podawały sobie biedne muszysko do siebie nawzajem. Normalnie podwójny sadyzm.
Wczoraj
Gaja
porwała
kromkę chleba, która była
większa od niej. Gdy próbowaliśmy jej wyrwać z pyska,
to warczała niczym groźny
pies. Myślałam, że posikam się
ze śmiechu. Musimy przed nią
wszystko chować, bo to chyba nie żaden tam kot brytyjski tylko odkurzacz i studnia
bez dna w jednym. Natomiast
Megi do jedzenia, to francuski
piesek. Je jednym zębem, jakby robiła łaskę, że w ogóle coś
zje. Co to za kot, co nawet ryby
nie tknie.
Czasami
doprowadzają
mnie do szału, ale co jak co,
mam dwa koloryferki

10.12.10.
Zima daje czadu, choć na
dobre jeszcze się nie zaczęła. Od prawie dwóch tygodni
w mieście leży śnieg. I wciąż
go przybywa. Nie wspomnę
już, co dzieje się za miastem,
gdzie czułam się niemal jak
na Syberii, brnąc w śniegu po
kolana.

05.01.11.
CUD WCIĄŻ TRWA
Znowu nie piszę. Czas skurczył się. Nie mam nawet kiedy poczytać, a co dopiero coś
napisać. W dużym mieście
godziny przemykają niczym
na kolejce w Lunaparku. Gdy
wsiadasz do wagonika i kolejka ruszy, nie widzisz już
realnych kształtów, wszystko
przelatuje i rozmazuje się. Tak
właśnie goni czas w wielkim
mieście. Ludzie wciąż biegną
na tramwaj, na autobus, żeby
zdążyć na zielone światło…
wciąż trwa maraton.
Zmieniłam kalendarz na
nowy. Stary wrzuciłam do kontenera z napisem „papier” w
nadziei, że zawartość skrzynki traﬁ na taśmę produkcyjną
do przeróbki papieru. Szkoda,
że tak późno ludzie obudzili
się, by segregować śmieci, by
zacząć troszczyć się o Planetę Ziemię. Gdybyśmy robili to od początku, to może

natura nie odwdzięczałaby
się teraz katarem w postaci
powodzi, kaszlem w postaci
trzęsień ziemi czy wylewem
w postaci wypływania gorącej lawy. Jak nie zaczniemy
szanować przyrody, wszczepiać dzieciom ducha ekologii,
to natura sama zrobi z nami
porządek. Nie pomogą żadne
tarcze antyrakietowe, broń
nuklearna czy inne chore
wynalazki naszej cywilizacji.
Wobec żywiołów ognia, wody
czy powietrza pozostajemy
bezradni. Wtedy czekamy tylko na cud. A w tym maratonie do niby lepszego życia nie
zauważamy, że ten cud wciąż
trwa. Że trawę mamy jeszcze
zieloną, że na wiosnę jeszcze
latają motyle, że latem śpiewają słowiki, że jesień obdarowuje nas owocami, a zima,
choć niewygodna i mroźna,
jest też pełna zachwytu.

11.02.11.
MAMY JESZCZE
WODY
POD DOSTATKIEM
Luty już wskoczył do kalendarza i nawet nie wiem, kiedy.
Na razie bez butów, prawie
wiosennie. Niestety znów
zapowiadają, że ma sypnąć
śniegiem. Póki co, pada, ale
deszcz.
Wczoraj na osiedlu pękła rura. Cały dzień nie było
wody. I zaczął się osiedlowy
cyrk. Ludzie biegali po wodę
do sklepu, potem pod cysternę z wiadrami. Z godziny na
godzinę byli coraz bardziej
sfrustrowani i prawie szczekali na siebie. TYLKO zabrakło wody, TYLKO na parę
godzin i samowystarczalny
człowiek przestaje normalnie
funkcjonować. Nie może się
umyć, nie może sobie ugotować obiadku, ani wstawić
prania. Ba, nawet nie może
skorzystać z toalety. I jestem
ciekawa, ilu ludzi w tym czasie, kiedy wody nie było, pomyślało, jakim jest szczęściarzem, że odkręca kran i woda
jest na każde jego zachcianki.
A tymczasem w Sudanie kobiety i dzieci, by zdobyć wodę,
muszą iść do studni oddalonej
o kilka, a nawet kilkanaście
kilometrów od ich miejsca zamieszkania. Czytałam artykuł
o kobiecie, która nosi po kil-

ka dzbanów wody dziennie,
zarabiając w ten sposób na
utrzymanie rodziny.
Znów powtórzę się i napiszę jeszcze raz, że nie doceniamy tego, co mamy. Ciągle
nam mało. Konsumpcjonizm
zżera nas od środka. Wyjada
wartości i przeżuwa mądrości, jakie kiedyś nam wpajano. Zmieniamy świat próbując
ulepszać i zmieniać innych.
Zacznijmy od siebie. Zacznijmy cieszyć się, że żyjemy tu
i teraz, że na dachy nam nie
spadają bomby, a huragan ich
nie porywa, że mamy jeszcze
słońca i wody pod dostatkiem.

23.02.11.
DZIEŃ DOBROCI
A jednak luty nakazał nam
włożyć bardzo ciepłe buty.
Rano było minus dwadzieścia.
Wiwat Syberia w wielkim mieście. Na przystankach prawie
wszyscy przytupywali z nogi
na nogę jakby zapomnieli
wcześniej zrobić siku. Moda
na Eskimosa trwa. Uhu ha,
niech ta zima nam już spokój
da. Dzisiaj chyba w nagrodę,
że tak przymroziło, było błękitne niebo i słońce śmiało się
całą gębą. Promienie łaskotały
śnieżny dywan, a ten w zamian
mienił się tysiącami ulotnych
diamentów. I o dziwo, ludzie
dziś byli dla siebie mili. Jadąc
autobusem byłam świadkiem,
jak kierowca kilka razy czekał
na podbiegających pasażerów,
a ci z kolei uprzejmie mu dziękowali. Widziałam, jak starszy
pan pomógł wysiąść z autobusu starszej pani i jak gimnazjalista ustąpił miejsca dziadkowi
w tramwaju. Ekspedientka pomogła mi zapakować zakupy, a
moje kochanie przytargał je do
domu. Krasnoludki posprzątały
mieszkanie. Normalnie dzień
dobroci na sto dwa. Dzień dobroci niech trwa, a wszyscy
będziemy zdrowsi i piękniejsi.
Nie będziemy sfrustrowani,
bo autobus nie ucieknie spod
nosa, bo w tramwaju ktoś
ustąpi miejsca, a krasnoludki
pomogą nam sprzątać. A jak
będziemy mniej sfrustrowani,
to nie będzie w nas negatywnych emocji, które wywołują
wrzody, nerwice, depresje i
inne potworo-jady, które pożerają nasz spokój umysłu.
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Lidia Leońska

Wierni „Filantropowi” od jego
początków czytelnicy zapewne
pamiętają publikowany w naszym
miesięczniku raptularz Matki-Polki autorstwa Lidii Leońskiej. Tych
niezwykłych tekstów nie można nie
pamiętać! Podziwialiśmy ich niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju
styl, niewyczerpany dowcip, zaskakujące skojarzenia. Dawna MatkaPolka – dzisiaj Babcia Kota (dzięki
za powrót na nasze łamy!) – zapewnia, że teraz „wszystko jest inaczej”.
Nieprawda! Babcia Kota tak samo
iskrzy żartem. Zresztą – przeczytajcie. Nawet nuta smutku na wstępie
temu nie przeczy. mb

Piszę do Filantropa”, aby opowiedzieć, jak to jest być MatkąPolką 20 lat później, zostając
Babcią Kota. Czas ten to już nie
zdarzenia zamknięte w wesołe
ramy „Raptularza”, kiedy dzieci
wzrastały, a wokół działo się dużo
i przyjemnie, choć niekoniecznie
z bliskimi sercu ludźmi, a i próg
odporności na stresy usytuowany był na tyle wysoko, że oczy nie
leżały w mokrym miejscu. Teraz
natomiast wszystko jest inaczej!
Dzieci są dorosłe, a poprzeczka odporności niebezpiecznie
się obniżyła! NADSZEDŁ CZAS
UTRAT! Odszedł nasz długoletni
przyjaciel Edward Niemczyk, po
którym serce płacze do dzisiaj,
pan dr Hieronim Bartkowiak,
który zawsze mówił, że „sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem”,
dr Jan Korbas, który, wydawałoby się, że nie tak dawno napisał do mnie, przywołując słowa
Agnieszki Osieckiej: „Pamiętaj,
niczego w życiu nie można odkładać na później, bo może nie
być żadnego później, bo nagle
nie wiadomo kiedy, nie wiadomo kto i nie wiadomo dlaczego
wyłączy ci prąd w środku dnia i
pstryk, wszystko zgaśnie…” I to
też powód, dla którego dłużej
już nie mogę popełniać grzechu
zaniechania! I wracam do świata ﬁlantropijnych przyjaciół. To
dla mnie radosny dzień! Pozdrawiam Redaktora Naczelnego,
Przyjaciół Piszących i Czytelników!
Z socjalnymi pozdrowieniami
– Lidia Leońska
Matka-Polka (kiedyś) i Babcia
Kota (tu i teraz)
P.s. Jestem babcią Etny. Kota
Etny. Mam nadzieję, że to jest
gra wstępna do małych kotków
– wnuczki lub wnuka – na które
czekam z utęsknieniem.

Z raptularza
Babci Kota

MARZEC 2011
Najniższa emerytura wzrosła z 706,29 zł do 728,18 zł. Nadal za mało, żeby żyć, za dużo
żeby umrzeć. I co się dziwić, że
rozjuszona emerytka nazwała
mnie socjalną kur… (nie mylić
z kurą! Choć one też podobno
mają małe mózgi bez wyobraźni, jak zapewne chciała zauważyć rozsierdzona starsza dama).
„Spróbuj sama za to przeżyć cały
miesiąc”! – krzyczała pełna bólu
zanim rzuciła słuchawką. Ale
gdzież tam! Nawet mi na myśl
nie przyjdzie, żeby próbować!
Choć pewnie zdziwiłaby się,
gdybym wyznała, że na osobę w
rodzinie mam niewiele więcej.
*
Rozmawiam z Danusią. Zaleca pić wodę restrukturyzowaną.
Taką z kranu przegotowuje się,
odstawia i chłodną zamraża.
Potem odmraża i pije. Najlepszy
ponoć jest środek, kiedy boki
zamrożone. Może to jest i zdrowe, ale czy smaczne? No tak,
lekarstwa w końcu też nie muszą smakować. Czego w końcu
nie robi się dla zdrowia. Danusia mówi, że aktywny pan 50+,
kolega z gimnastyki, który jej to
powiedział, wygląda po prostu
jak „młody Brad Pitt”. O nie! Chyba spróbuję! Chyba? Spróbuję z
cała pewnością.
*
Iza przesyła esemesa. „Jestem
w szpitalu. Pod koniec tygodnia
mam mieć operację. Wszystko
tak szybko. Tylu rzeczy nie skończyłam”.

*
Sobota. Zimno. Szaro. Zimowo. Cały dzień piorę i prasuję.
„Lubię mamo jak tak kompulsywnie prasujesz” – zauważa
wylegująca się przed telewizorem Michalina. W sumie ja też
lubię. Każdy odpoczywa jak potraﬁ. I odczuwa pełnię szczęścia
też.
*
Dzwoni Leon. Mówi, żeby kupić konserwy i wodę w związku
z wojną z Libią. A świeczki, mydło i cukier? Moja babcia jeszcze
po II wojnie długo, długo trzymała cukier w wielkim worze
za drzwiami w pokoju „w razie
Niemca”. A obﬁty zapas mydła i
świeczek zajmował dużo miejsca w jej skrytce.
*
W przerwie reklamowej Micha wstaje i w drodze po kawę
prasuje jedną bluzkę. „Już się
zmęczyłam” – zauważa z niesmakiem. Nie jest to jej ulubione
zajęcie, chociaż – jak twierdzi –
żelazko jest lżejsze, niż parę lat
temu. To, że jest starsza i silniejsza, jakoś nie przychodzi jej na
myśl. W końcu żelazko jest to
samo.
*
Iza przesyła kolejną wiadomość: „Rozmawiałam z lekarzem. Mogę być głucha na jedno
ucho i mogę mieć wykrzywioną
twarz, bo guz wrasta w nerwy”.
*
Wracając z kawą Michalina
prasuje drugą bluzkę. „Nie musisz tego robić” – moja kompulsja domaga się praw do deski.
„Zaraz, zaraz” – mruczy Misio i
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ugniatając przy tym bluzkę jak
ciasto dodaje: „Lubię być perfekcyjna”. Moje wnętrzności skręcają się z bólu. ”Oddaj żelazko,
proszę” – mówię spokojnie, a w
oczach mam sztylety. „Zaraz,
zaraz, dopóki mam motywację,
to chcę mamie pomóc” – odpowiada okupantka mojego terytorium. Dlaczego nie umiem
pozwolić sobie pomóc? Na
szczęście nie mówię, że zrobię
to lepiej. Nie mówię nic. Uﬀf…
*
Misia dokańcza prasowanie.
Nie ma tego złego… Wchodzę w
net. Francja bombarduje Libię,
Ameryka trzyma się z boku, a
Rosja nawołuje do pokoju. „To
koniec świata” – podsumowuje
jakiś internauta.
*
Zamknęli, zlikwidowali, przenieśli moje „Perły z lamusa”? Nie
jest dobrze. Zburzyli mój świat.
Mój azyl. Moje miejsce rozpustnego wydawania pieniędzy.
Cierpię.
*
Rozmawiam z Elizabeth na
skajpie 1 godzinę, 40 minut i 11
sekund. Opowiadam mój sen,
prosząc o interpretację. Śniło mi
się pełno zdechłych ryb, pływających brzuchami do góry, nie
były duże i dorodne, takie wielkości mniej więcej od gupika do
okonia (było ich dużo, wszystkie
zdechłe) i jedna taka większa,
okoń bardziej dorodny niż karp.
Wszystkie oślizłe. I chyba śmierdziały? Nie wiem, tak wyglądały, jakby śmierdziały. Ponadto
kupowałam od jakiejś handlary
obwoźnej, biurokrążczyni, sweter dla Misi, ładny, kolorowy, granatowy z zielonymi wstawkami
i gdzieś z tą babą od handełe
szłam i mijałam te ryby. Ale to
nie było moje biuro w tym śnie.
Jakieś pawilony. Parterowe, murowane, typu kontenerowego?
Ładna pogoda, jakby wakacje.
Opowieść o śnie zakończyłam
dramatycznym wołaniem: kurde, czy ja już wariuję?
*
Późnym wieczorem dostałam
esemesową odpowiedź od Bełty
z wykładnią: „Te rybki to utrata witalności. Poczucie utraty.
Masz klimakteryczną depresję?”
Ha, ha, ha… Mam bardzo dobrą
przyjaciółkę, na szczęście w
moim wieku.
*
Ubezpieczam
mieszkanie,
zamawiam stolik w „Indonezyjskiej”, zgłaszam szkodę w administracji, odbieram awizo z
poczty, idę na jogę, goszczę Elę,
bo jest w kryzysie, dzwonię do
taty, szykuję książki do oddania
w bibliotece i tak mija kolejny
dzień.
cdn.
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Niezapomniany czas…
Z KRYSTYNĄ GIŻOWSKĄ rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.
„Nie było Ciebie tyle
lat”?

– Jak wspomina
Pani początki swojej
kariery artystycznej?

FOT. WWW.FANKLUBGIZOWSKIEJ.ORG

– Było to bo czterdzieści lat temu. Bardzo
przeżywałam
pierwsze
występy
amatorskie z zespołami lub solo w szkole. Później przyszedł
czas na udział w festiwalach i na zwycięstwa, których się
nie spodziewałam.
Wtedy nie występowało się dla pieniędzy, wystarczały
oklaski publiczności.
A jak już wygraliśmy
jakąś nagrodę, to
była wielka radość…
Tak
pokochałam
śpiewanie i kocham
do dzisiaj.
– Występuje Pani
charytatywnie?
– Tak, śpiewanie
to moja pasja. Gdy tylko mam
czas, to z przyjemnością i satysfakcją śpiewam w koncertach, których celem jest pomoc
dla ludzi potrzebujących jej.
– Miała Pani okazję wystąpić z osobami niepełnosprawnymi na scenie?
– Oczywiście, na przykład
podczas Festiwalu „Impresje
Artystyczne” w Ciechocinku,

KAZIMIERZ GRACZYK

Spojrzenia za siebie
są chwile
że chciałbym
rzucić to wszystko
raz
nawet to zrobiłem
zobaczyłem wtedy
kwiat wpatrzony
w bezchmurne niebo
a gdy się zachmurzyło
kwiat zamykał się
pochylał
jakby w ukłonie
zrozumiałem
wieś pachnie rosą

Były to niezapomniane chwile. Osoby niepełnosprawne
mają tyle w sobie energii, radości i pogody ducha! Bardzo
się cieszyły, że mogą wystąpić
na scenie z gwiazdą. Że mogą
być oklaskiwane. W Polsce jest
wiele osób, które mimo swojej
niepełnosprawności pięknie
śpiewają.
– Jak powstała piosenka

nie brakuje mi
śpiewu ptaków
zapachu kwiatów
co kochają słońce
i lasu
zostanę
niech się dzieje
co chce

***
dzieciństwo
dom
na skraju pól
i tylko
każdy majowy poranek
przypomina
że tak było

– Był to mój pierwszy przebój. I radosna niespodzianka.
Bo nie spodziewałam
się, że będzie przebojem. Nagrałam go
szybko. I wyjechałam do Japonii na pól
roku w trasę koncertową. Wracam, a tu
cała Polska nuci tę
piosenkę. Było to niezwykłe przeżycie.
– Co jest dla Pani
w życiu najcenniejsze?
– Ja zawsze mówię,
że każdy człowiek
ma swoich aniołów
stróżów.
Zawsze
ich proszę o troszkę zdrowia, miłości i
spokoju.
– Jakie są Pani najbliższe plany?

– Koncerty, koncerty, koncerty… a poza tym nagrywam
moją być może ostatnią płytę,
na której znajdą się piosenki szczególnie akceptowane
przez publiczność. Moim marzeniem jest, aby jakaś moja
kolejna piosenka stała się
przebojem.
– Dziękuję za rozmowę i
wszystkiego dobrego!

patrzysz
z niedowierzaniem
nagle
przypominasz mi
to ty
dowódca
swoich żołnierzy
zaniósł ich na strych
zostawił
w ciemnym kącie
zapomnienia
w tamtym domu
tego domu
dziś nie ma
zniknął bez śladu
rozebrały go
ręce chciwości

D

aniel – podopieczny Fundacji „Dziecięca Fantazja”
potrzebuje szybkiej pomocy.
Apelują o nią bliscy chłopaka oraz znana prezenterka, a
zarazem kobieta dobrej woli
– Agata Młynarska.
– Poznaliśmy się – opowiada
– na jednej z konferencji prasowych przed koncertami Fundacji
Dziecięca Fantazja. Marzył, aby
poznać gwiazdy estrady. Gdy tylko się pojawił, wiadomo było, że
to on jest gwiazdą. Powiedział,
że spotkania z nami przywracają mu siły do walki z chorobą. 19
marca Daniel ukończył osiemnaście lat. Jego mama, Sylwia,
zorganizowała mu urodziny
prawie jak wesele: stoły w podkowę, balony na suﬁcie i zawodowy disk jokey. Daniel w garniturze siedział pośrodku. Dumny,
szczęśliwy. Kiedy zagrano „Lets
get loud”, Daniel poderwał się i
poprosił mnie do tańca. On potrzebuje przeszczepu płuc, zgoda na wyjazd za granicę jest.
NFZ refunduje samą operację,
ale pobyt, leki, podróż…już nie.
Pomóżmy Danielowi. Przywróćmy mu oddech.

– Pamięta Pan początki swojej kariery i zespołu?
– Karierę rozpocząłem już
w wieku dziecięcym. Występowałem w różnych programach
m.in. „Studio gama” i ﬁlmach.
Natomiast zespół powstał w
1984 roku. Dołączyłem do niego w 1986 roku, był już znany i
lubiany, miał na koncie przeboje
„Kamikadze wróć”, „Pocztówka
z wakacji” i inne. Musiałem się
wpasować w gust publiczności.
Był to czas próby dla mnie. Ale
chyba się udało, ludzie mnie polubili choć troszkę…
– Zespół istnieje prawie 27
lat. Przez ten czas wiele się
w naszym kraju zmieniło. Jak
przetrwaliście te czasy?
– Po okresie długiej ciszy nie
było naszych nagrań ani w radiu, ani w telewizji. Tylko lokalne
radiostacje sporadycznie grały nasze utwory… W 2003 roku
wytwórnia EMI wydała „Złotą
Kolekcję Papa Dance” z naszymi
największymi przebojami. Pomyśleliśmy, że warto wrócić na
scenę, bo ludzie nas pamiętają.
Te piosenki kojarzą się ludziom
z wydarzeniami i przeżyciami
z czasów naszych początków,
więc chyba stąd pamięć o nich.
To było najwspanialsze. Czas biegnie, wszystko się zmienia, a nasze piosenki przetrwały. Jedynym
sposobem na to jest robienie tego,
co się kocha i co się robi najlepiej.
Dla mnie to śpiewanie. Chcę śpiewać, by mieć swoich fanów…
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Przywróćmy mu oddech
Teraz to ja mam marzenie:
bardzo liczę na to, że wspólnie
zatańczymy raz jeszcze na jego
prawdziwym weselu – mówi A.
Młynarska.

polubiliśmy. Agata jest dla
mnie wzorem do naśladowania. Dzięki takim ludziom jak
ona chciałbym w przyszłości
pomagać osobom potrzebującym, bo wiem jakie to uczucie,
gdy czeka się na jakiekolwiek
wsparcie, a ono czasami nie
nadchodzi lub innym razem
nadchodzi i sprawia, że chociaż przez chwilę zapominamy
o chorobie i jesteśmy zwyczajnie, po ludzku szczęśliwi.

ROBERT STĘPIŃSKI

LIST DANIELA
To ja, Daniel Miecznikowski.
Od urodzenia choruję na mukowiscydozę, później zachorowałem na cukrzycę, osteoporozę
oraz wirus HCV czyli wirus wątroby. Choroba wyniszcza mój
organizm. W tej chwili jedynym sposobem na uratowanie
mojego życia jest przeszczep
płuc. Z uwagi na kilka schorzeń przeszczep musi się odbyć
w Paryżu, gdyż w Polsce takie
operacje nie są wykonywane.
Jest to jedyna i do tego bardzo
kosztowna szansa na przedłużenie mojego życia.

CZEKAM NA WASZĄ POMOC!
Agata Młynarska i Daniel Miecznikowski.
Ze względu na ciągłe infekcje i częste pobyty w szpitalu
nigdy nie chodziłem do szkoły.
Mam indywidualne nauczanie,
dlatego też kontakty z rówieśnikami są utrudnione. Jedyną
moją pasją są spotkania ze

znanymi osobami. Każdy kolejny autograf, następne zdjęcie wywołuje na mojej twarzy
uśmiech.
Z Agatą Młynarską poznałem się dzięki Fundacji Dziecięca Fantazja. Bardzo się

Wpłaty można przesyłać na
prywatne konto: Lukas Bank nr
21 1940 1076 5644 4645 0000
0000 lub na konto Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na
Mukowiscydozę BPH PBK S.A.
Oddział Kraków nr 36 1060
0076 0000 3200 0132 9248 z
dopiskiem „Dla Daniela Miecznikowskiego”.

Życie jest wszystkim
Z PAWŁEM STASIAKIEM podczas koncertu „Artyści przeciwko dopalaczom i innym używkom”
w Poznaniu rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.
– Zespół zmieniał nazwę.
Dlaczego?
– Od 1984 roku zespół nosił
nazwę „Papa Dock”. Nie wszystkim się podobała. Więc została
zmieniona na Papa Dance. Gdy
w 2007 roku odszedł Mariusz
Zabrodzki, autor większości
utworów, zmieniliśmy nazwę
na taką, która nawiązuje do poprzedniej, a jednocześnie podkreśla nowy etap… I tak do dziś
funkcjonujemy jako Papa D. Było
to ryzykowne przedsięwzięcie,
trzeba było wypromować nowy
singiel, aby ludzie nas kojarzyli.
W roku 2007 ukazała się nasza
piosenka „Będziemy tańczyć”,
potem „Bezimienni”. Zmiana
nazwy nie odbiła się negatywnie
na naszej karierze.
– Występujecie charytatywnie?
– Jest dużo akcji charytatywnych. My bierzemy udział w
tych, które mogą najwięcej pomóc. I kiedy wiemy, że ludzie nas
potrzebują.
– Mieliście przez 27 lat istnienia zespołu okazje, by wystąpić

na scenie z osobami niepełnosprawnymi?
– Podczas koncertów często
w pierwszych rzędach była publiczność składająca się z osób
niepełnosprawnych, które na
naszym występie świetnie się
bawiły. Nasze największe przeboje śpiewaliśmy na scenie razem z nimi. Były to super udane
koncerty!

– Dlaczego zgodziliście się
wziąć udział w koncercie „Artyści przeciwko dopalaczom i
innym używkom”?
– Ponieważ to ważna akcja.
Mimo likwidacji sklepów z dopalaczami młodzi ludzie nadal
je kupują i zażywają. To niedopuszczalne. Patronat Honorowy
Minister Zdrowia Ewy Kopacz i
Prezydenta Poznania Ryszarda
Grobelnego świadczy o powadze
tej akcji. Ważnym momentem
był koncert, na którym pojawili
się młodzi ludzie, którzy w są
najbardziej narażeni na kontakt
z dopalaczami i trzeba ich przed
nimi bronić. Dzisiejszy młody
człowiek musi mieć swoje autorytety, które zachęcą do dobrego
życia. Do życia bez dopalaczy!
– Skąd czerpiecie inspiracje
muzyczne?
– Z całego świata, z życia, od
drugiego człowieka. Poprzez nasze utwory, zachowanie na scenie i podejście do publiczności
wyrażamy nasz charakter, nasze
spostrzeżenia i emocje. A inspiracja to coś, co przychodzi na
myśl jednej chwili…

– Wielkim Pana przebojem
jest piosenka „Ocean codzienności”. O czym ona jest?
– O spotkaniu dwóch ludzi,
o ich przeżyciach. Mówi ona o
tym, że w momencie poznawania drugiej osoby musimy patrzeć na życie z tą osobą, a nie
bez niej. Mówi po prostu o miłości i uczuciach.
– Jakie jest Pana największe
marzenie?
– Artystyczne – aby publiczności spodobała się moja solowa,
debiutancka płyta. Mam nadzieję, będzie ona nową pod względem muzycznym odsłoną Pawła
Stasiaka, a starą pod względem
rozpoznawalności. A reszta marzeń to takie ciche, które może
kiedyś się spełnią.
– Najbliższe plany Pawła Stasiaka i zespołu Papa D.?
– Od początku maja do końca
września koncerty plenerowe,
może zawitamy również do Poznania lub okolic, zapraszam na
www.papad.pl gdzie są najnowsze terminy koncertów i wiele
newsów na nasz temat.
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Moje codzienne
blogowanie
takich jak sita czy żelazka z duszą.
Pokrótce przedstawiono nam
legendę o poznańskich koziołkach, tańcząc przy tym i śpiewając utwory z naszego regionu.
Potem przyszedł czas na
wspólna zabawę. Na koniec
przedszkolacy poczęstowali nas
rarytasem dawnej Wielkopolski.
Był to chleb ze smalcem i kiszony ogórek.
Dziękujemy dzieciom za
przybliżenie dawnych zwyczajów i mile spędzony czas.
Autor „Codziennego blogowania” przed Bramą Rybą na Lednicy.

Kocham Cię
i z Tobą rozmawiać chcę
Tyś najmłodsza jest i wielu
ludziom pomagać chcesz
Kiedy powstawałaś
Matka Wileńska
już na Ciebie czekała
Byś w majowej sukience
ludziom się objawiała
Ty Pani najpiękniejsza
a zarazem najmilsza
Bądź z nami teraz
i zawsze kiedy Cię wzywamy
I o pomoc do Ciebie
się uciekamy
Bo my Matko Cię kochamy.
Wiersz ten napisałem w podzięce Maryi za to, iż przytuliła
mnie do swego serca przez powołanie do ministrantury. Do tej
pory służyłem 377 razy, w tym
200 razy, gdy Eucharystię odprawiał proboszcz. Mam nadzieje,
że będę miał możliwość służyć
jeszcze dużo, dużo więcej.
Nie mogło zabraknąć czasu
na przygotowania do występu
na przeglądzie piosenki religijnej
17 marca o godzinie 10 w kościele Świętego Jerzego w Poznaniu.
Musze przyznać, że trening piosenek idzie nam coraz lepiej! Po
nauce śpiewu wraz z koleżanką
Agatą uczymy się pod czujnym
okiem pana Darka łaciny, gdyż
w najbliższym czasie chcemy
udać się do Poznania na mszę w
tym pięknym i, niestety, nie używanym już języku. Nauka łaciny
jest ciekawą i ciężką próbą, ale
idzie nam coraz lepiej.
Po naszych edukacyjnych
wysiłkach odpoczywamy słuchając opowiadania jednego z

niemieckich pisarzy. Po powrocie do domu nadszedł czas na
przygotowanie nowych wpisów
do mojej strony http://www.
ogonkowa.freehost.pl
8.3 2011

MNÓSTWO ZAJĘĆ
Ledwie przekroczyłem próg
WTZ, od razu zacząłem razem
ze znajomymi kombinować, jak
tu zrealizować program w lokalnej telewizji o tytule blaski i
cienie wolontariatu.
Następnie zostaliśmy poproszeni przez pana Darka do jego
pracowni na 15 minut, by powtórzyć łacinę
Wkrótce po tej powtórce przeszedłem do pracowni technik
różnych, by tam rozwiązywać
zadania logiczne, następnie tuż
po ułożeniu jednej z plansz Sudoku wraz z drogimi mi przyjaciółmi poszliśmy do kościoła,
by tam uczestniczyć we mszy
św. Popielcowej. Po powrocie do
naszej siedziby mieliśmy zajęcia
muzyczne.

BEATYFIKACJA
Cicha adoracja u Matki Bożej
Miłosierdzia to w mojej paraﬁi
jeden z punktów przygotowań
do beatyﬁkacji Papieża Polaka
9. 3. 2011

MIŚ USZATEK
PO WIELKOPOLSKU
Dziś o godzinie10 zostaliśmy
zaproszeni do naszego zaprzyjaźnionego przedszkola, aby
obejrzeć przygotowaną przez
nich wystawę sprzętów użytkowych w dawnej Wielkopolsce,

PODWÓJNY RELAKS
W naszym WTZ miałem rehabilitację, która była wspaniałym przygotowaniem do tego,
co było po moim powrocie do
domu. Mam na myśli masaż pleców. Wspaniały relaks!
10. 3. 2011
Piątkowy poranek wraz z
przyjaciółmi rozpoczęliśmy od
przywitania się z Matką wszystkich ludzi, uczestniczyliśmy w
liturgii świętej. Następnie po
powrocie powtórzyliśmy łacinę
w celu przyswojenia sobie jej na
pamięć W trakcie powtarzania
łaciny próg pracowni komputerowej przekroczyła nasza przyjaciółka, którą poznaliśmy dwa
lata temu, uczestniczka spotkań
grupy TZ, które odbywały się w
Polsce. Pasjonat Norwegii pan
Darek pokazał nam i naszej znajomej ciekawe książki o tym jakże urokliwym kraju. Po przerwie
śniadaniowej przyszedł czas na
muzykę i próbę do czwartkowego występu, o którym pisałem wcześniej. Nie zabrakło też
nowości na muzycznych zajęciach, mam tu na myśli naukę
pieśni o naszej patronce Matce
Bożej Miłosierdzia, którą ułożyłem wspólnie z koleżanką
11. 3. 2011

NA SPORTOWO
Sobotniego i niedzielnego poranka z niecierpliwością oczekuję konkursów w
Lahti. Będą skoki narciarskie!
12 i 13 marca
cdn.

MICHAŁ OGONIAK
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W SWARZĘDZU

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

P

rzed domem Edka rzeczywiście stała ciężarówka
otoczona przez mundurowych. Właśnie wyprowadzano z domu rodzinę Edka i
lokowano w samochodzie.
Małe dziewczynki, wyrwane
ze snu, płakały głośno.
Matka tuliła je obie do siebie, mówiąc bardziej do Boga
aniżeli do umundurowanych
konwojentów:
– Gdzie tak nas, moje małe
dzieci, moje dzieci, na taką
poniewierkę, na zatracenie…
– Skariej, skariej – ponaglał
jeden z konwojentów, nic sobie nie robiąc z płaczu kobiety i dzieci.
Za nimi szedł z tyłu Edek,
niosąc w rękach cały dobytek, który pozwolono im zabrać. On nie płakał, chociaż
widać było w świetle latarni,
że cierpi, patrząc na rozpacz
swoich najbliższych.
– Daj mi ten pakunek –
szepnął Piotrek – a sam zagaj
tego konwojenta, a ja w tym
czasie…
Bartek oddał pakuneczek
Piotrkowi, a sam podszedł do
mundurowego.
– A ty kuda? – warknął enkawudzista.
– Chciałem się pożegnać,
praszczatsa… z kolegą.
– Spać tiebie nada, a nie
praszczatsa.
Kiedy jednak Bartek parł
niejako na konwojenta, ten
cofnął się o krok do tyłu i wyciągnął karabin przed siebie.
– Ujdi, kak gawariać tiebie,
a to pajediesz na Sybir.
Bartek kątem oka zobaczył, że Piotrek podleciał z
drugiej strony do ciężarówki
i wrzucił pakunek do środka. Kiedy zawarczał motor
i konwojenci wskoczyli za
burtę ciężarówki, zaczął
krzyczeć:
– Edziu! Edziu! Pomszczę
was… pomszczę…
Ciężarówka ruszyła, a on
przez jakiś czas biegł za nią
i krzyczał bez ładu i składu,
także wtedy, gdy zobaczył
Edka, który, chociaż odpychany przez konwojenta, też
do niego coś krzyczał.
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Na przełomie tysiącleci
Kiedy samochód znikł mu z
oczu, rozbeczał się na dobre.
Nawet wtedy, gdy dobiegł do
niego Piotrek, nie mógł opanować gniewu i bezsilności.
– Musimy go pomścić,
musimy – mówił przez całą
powrotną drogę do Piotrka.
– Zostaliśmy sami, bez Edka,
musimy za siebie i za niego.
Przechodzili koło gmachu dawnej ubezpieczalni. Z
wielkiego portretu patrzył na
nich niemal dobrodusznym
wzrokiem on, wielki Stalin.
– To wszystko przez niego,
to on wszystkiemu winien,
ten…
Chciał przekląć po męsku,
ale zobaczył kałużę i, wiele
się nie namyślając, schylił się,
ulepił kulę gliniastego błota i
wpakował ja w twarz wodza.
– Rany Boga! Coś ty zrobił?
Czy wiesz, że za to?...
Ale Bartek nie słuchał, tylko lepił nowe grudy i strzelał
nimi niczym do tarczy.
– To za Edka! Za jego matkę! Za dzieci! Za wszystkie
matki! A masz! A masz! A to
za Polskę! Za…
– Spieprzajmy! I to już! –
inicjatywę przejął mały Piotrek. – Chcesz, żeby to samo
było jutro z Twoją matką? Już
swoje zrobiłeś!
Nim Bartek pobiegł za Piotrkiem, jeszcze raz spojrzał na
twarz wielkiego Stalina. Az
się przestraszył. Zdał sobie
sprawę, ze teraz była podobizną potwora. Zwolna mściwa satysfakcja ustępowała
trwodze. To jasne. Jak dojdą,
kto to zrobił… Byłby zabójcą
swojej matki i siostry.
Nazajutrz w dzielnicy zaroiła się od milicjantów. Szukali sprawców zbeszczeszczenia wybawiciela i słońca
ludzkości. Bartek z Piotrkiem umówili się, że nikomu nie powiedzą ani słowa,
nawet własnym matkom.
Wieść o profanacji rozeszła
się szybko po całym mieście.
Zaczęły na ten temat krążyć
przeróżne wersje i dowcipy.
Jeden z nich, polsko-ukraiński, głosił:

Baćko Stalin,
ty się myj,

bo masz brudny
cały ryj.
Ponieważ milicja chodziła
po domach, Bartek i Piotrek,
udając chorych, leżeli w łóżkach, a w domu zabronili
matkom mówić, że tej nocy
gdziekolwiek byli. Milicja dowiedziała się jednak o zamkowych bitwach i zaczęła tropić
członków grupy. Widocznie
sypnął ktoś, kto w niej uczestniczył, ponieważ zaczęły
przychodzić wezwania na komendę. Wkrótce otrzymali je
także Bartek i Piotrek.
Tak się złożyło, że dzień
wcześniej przed wezwaniem
Bartek został zaproszony do
Pałacu Młodzieży na uroczyste spotkanie najlepszych
uczniów wszystkich klas
piątych z całego miasta. A
trzeba wiedzieć, że Bartek
po roku wojennej przerwy
poszedł do piątej klasy radzieckiej
dziesięciolatki.
Była to szkoła z polskim językiem nauczania. Władze oświatowe orzekły, że
wszyscy uczniowie, którzy
przed wojna mieli się uczyć
w szóstej klasie, ze względu na wyższy poziom będą
się uczyć w piątej. Wprawdzie w tej klasie uczono aż
czterech języków: polskiego,
rosyjskiego, ukraińskiego i
niemieckiego, ale Bartek w
klasie najlepiej sobie z tym
wszystkim radził.
Do pałacu obowiązkowo
musiał pójść. Olśniło go tam
w salach bogactwo, a nade
wszystko w głównej auli, w
której odbyło się spotkanie.
Na głównej ścianie wisiał
olbrzymi portret Stalina.
Kiedy przedstawiciele władz
oświatowych i politycznych
przedstawiali dobroć i mądrość Stalina, któremu i oni
powinni być wdzięczni za
raj, który im urządził na ziemi, Bartkowi wydawało się,
że wielki wódz patrzy tylko
na niego, z jakimś wyrzutem,
że właśnie on, Bartek, postąpił wobec niego tak potwornie, podczas gdy on zaprosił
go niejako do tego pięknego
pałacu, który równy jest bogactwem istniejącym kiedyś
pałacom Lubomirskich, Potockich i innych. Tylko że z
tamtego bogactwa korzystała kiedyś tylko garstka ma-

gnatów, a dzisiaj korzystają
z niego wszyscy.
Bartek wiedział, że jest w
tym jakaś prawda, ale z drugiej strony stanął mu przed
oczami Edek, rozpacz jego
matki, płacz małych dzieci i to
wszystko, co zapewne ich potem spotkało na obcej ziemi.
Słyszał o zarzniętych dzieciach wyrzucanych z wagonów, o głodujących ludziach,
o torturach na NKWD, o wie-

ZBIGNIEW OKOŃ

Szachy
Rodzą nam się dzieci
jak ptaki i kwiaty
z jakiejś tam miłości
jakiejś minipary
Umierają ludzie
jak ptaki i kwiaty
notujemy zyski
spisujemy straty
Może się wcale nie rodzą
i wcale nie umierają
może to nami w szachy
mistrzowie świata graja
lu innych okropnościach. Patrząc na tańczące, uradowane dzieci, jedząc przepyszne
ciastka, które im podano,
zrozumiał, jak łatwo jest zapomnieć o nieszczęściu innych, nawet gdy ci inni, jak
Edek, są mu bardzo bliscy.
Kiedy więc na drugi dzień
zamienił pałac na gmach
miejscowej milicji i stanął
przed przesłuchującym go
oﬁcerem, zrozumiał, że znalazł się w innym świecie
doznań, szczególnie wtedy,
kiedy go na jakiś czas wpakowano do brudnej celi, aby
się zapoznał z „rajem”, który
go czeka, jeżeli nie będzie
mówił prawdy.
Oﬁcer, który go przesłuchiwał, bez większego wstępu
zakrzyczał go pytaniami,
strasząc przy każdej okazji
biciem, więzieniem, Sybirem.
Bartek jednak kurczowo trzymał się odpowiedzi, uprzed-

nio z chłopakami ustalonej,
że bitwy zamkowe traktowali
jako zabawę. To, że Piotrek
ściągał na zamek także Ukraińców, miało znaczyć, że
nie tylko Polacy brali w tym
udział. Bartka ratowało w
znacznej mierze to, że przecież jest najlepszym uczniem
w klasie i był nawet zaproszony do pałacu młodzieży.
Mimo wszystko kazano mu
stać pod ścianą z rękami
podniesionymi go góry, nie
mówiąc już o zamykaniu w
brudnej celi.
Piotrek, który wyglądał
najwyżej na dziesięć lat,
zgrywał głupiego malucha,
który nic sobie z tego nie robi
i na każde pytanie odpowiada idiotycznym uśmiechem.
Naturalnie, do oszpecenia
wielkodusznej twarzy Stalina nie przyznali się. Trudno
powiedzieć, dlaczego musieli
zgłaszać się na komendę co
jakiś czas i jeszcze raz opowiadać wszystko od nowa.
Dochodziły także coraz to
nowe pytania z szykanami
i strachami o tajnych organizacjach, Związku Walki
Zbrojnej i dowcipach. Przesłuchujący zmieniali się co
pewien czas. Byli też i tacy,
którzy pojawiali się w czasie
brutalnego śledztwa nawet
z pretensjami do oﬁcerów,
że tak nie powinni zachowywać się wobec chłopców,
którzy jeszcze są dziećmi.
A potem sami w koleżeński
niemal sposób próbowali
coś wydusić.
Rzecz jasna, matki były
przerażone, gdy chłopcy szli
na komendę, dopatrując się
w efekcie czegoś najgorszego. Toteż kiedy mieli się
stawić na kolejne wezwanie
w czerwcu 1941 roku, przygotowane były nawet na ciężarówkę, którą każdej nocy
mogą podjechać pod ich
dom i zabrać na stację kolejową, gdzie zawsze czekały
na skazanych przygotowane
wagony.
Ale czerwiec tego lata
przyniósł tym rodzinom i tej
ziemi nową, krwawą niespodziankę. Nową wojnę, która
jednym przyniosła śmierć, a
drugim nawet ulgę i nadzieję.
cdn.
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Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA

Fraszki
ZASADA

NIESTETY

Czas, by tę zasadę
Wszyscy stosowali:
Nie twórca chwali dzieło.
Dzieło twórcę chwali.

Trzeba zrozumieć
Ten fakt oczywisty,
Że każdy nurt tylko
U źródeł jest czysty.

PYTANIE

NIE WYSZŁO
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Człowiek to brzmi dumnie
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Kolejny etap reform
To niechybny znak,
Że czas przypomnieć
Zalewajki smak.

Czyżby się monarchia
Rodziła od nowa?
Bo za każdą ladą
Księżna lub królowa.

I znów coś nie wyszło,
Coś się nie udało.
Żłobów jest za dużo,
A żłobków za mało.

OGŁOSZENIE

BIUROKRACJA

JAK TO JEST

Z powodu reform
I nowego porządku
Poszukuje pilnie
Zdrowego rozsądku.

Była Polska drewniana,
Była murowana.
Zaczęliśmy od nowa
I jest – papierowa.

Jak to się dzieje,
Że zakłady bankrutują,
A nie urzędy,
Które nimi kierują?

ZACZEPKA
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

PAPROCH
Wpadła mu w oko
I go nękało
Przez całe życie
To obce ciało.

Do odpowiedzialności
Nie ciągaj bydlaka,
Gdy nie masz na niego
Porządnego haka.

KUŚTYKANIE
Zdrowa laska miewa
Wysokie wymogi.
Z czasem może stać się
Ci kulą u nogi.

Fraszki
E-U-ROTOMANI

MODELKA

Obalili komunę
Czerwoną, gorącą…
I teraz kochają się
Z nią na leżąco.

Fikuśne szaty,
Skóra i gnaty.

SONDAŻE

Gdyby nie kultura
Wiejskiego narodu,
Wielkomiejskie chamstwo
Wymarłoby z głodu.

Gorączkowe
Diagnozy znachorów
Przed kolejną
Chorobą wyborów.

PARANOJA
Połączyła się
Para życiowa.
Jest bezpłodna…
Bo płeć jednakowa.

RACJA STANU

GENERAŁOWIE
Najodważniejsi
Giną w boju
Nawet po wojnie
W czasie pokoju.
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WSPOMNIENIE Z PRL-U
T
Tadeusz
Maryniak
M

K
Kazimierz
Graczyk
G

WARSZAWA
W

ŁŁÓDŹ

Fraszki
WALCZYLI
Walczyli
O życie godne,
A wywalczyli
– Głodne.

TO SIĘ LICZY
W życiu liczą się
Momenty,
Kiedy człek jest
Uśmiechnięty.

PROPAGANDA
Kit
Elit.

KLASZTOR
Gród
Cnót.

KULTURYSTA
Karykatura
Tura.

KONIEC ŻYCIA
Kres
Łez.

STULIGROSZ
Guru
Chóru.

ŻYCIE
Baty
Na raty.

DOM PUBLICZNY
Kram
Dam.

DEMONSTRACJA
Kwas
Mas.

BLIŹNIĘTA
Plagiaty
Taty.

ANTYSEMITYZM
Paranoja
Goja.

Z

bliżała się północ. Był listopad, bezwietrznie, a na
bezchmurnym niebie świecił
księżyc. Dzielnicowy milicji
sierżant Biesiada po wieczornym obchodzie szedł do komendy osiedlowej, która znajdowała się za płotem zakładów
Alba przy ulicy Starorudzkiej
Przechodził obok opuszczonego ogrodu, który kiedyś był
sadem. Jego właściciele umarli
bezpotomnie. W pewnej chwili
Biesiada zauważył dziwne zjawisko. O kilkanaście kroków, w
krzakach, tuż za płotem z próchniejących desek, poruszała się
jakaś postać. Była w bieli. Głowa,
znacznie większa od ludzkiej,
lśniła blaskiem, miała duże, ogniste oczy i rozwarte usta, w których widać było ogromne zęby.
Tak to widział sierżant Biesiada.
– Cholera, duch czy ki diabeł –
jęknął wystraszony.
Tymczasem zjawa zaczęła
wydawać dziwne dźwięki i jakby iść w stronę Biesiady. Był w
milicji od dwudziestu lat, wśród
chuliganów od Rudy po Chojny
budził respekt. Ale teraz przeraził się.
– Ręce do góry, bydlaku! –
krzyknął. – Jak nie przestaniesz,
łeb ci odstrzelę!
Wydobył z kabury pistolet i
odbezpieczył. Duch jakby nadal
się zbliżał. Biesiada nie wytrzymał, strzelił, a gdy to nie pomogło, wystrzelał cały magazynek.
Duch poruszał się dalej. Biesiada
w panice cisnął pistoletem w
stronę ducha i co sił pobiegł w
stronę pobliskiego komisariatu.
Wbiegając do budynku niemal
wyłamał drzwi, przewrócił kolegę, po czym padł bez przytomności przy drzwiach komendanta.
Koledzy rzucili mu się na ratunek, pojawił się też natychmiast
komendant kapitan Woliński. Po
kilku minutach, polewany wodą
prosto z kranu, Biesiada odzyskał przytomność.
– Koledzy, przyjaciele, jak żyję
czegoś tak strasznego nie widziałem – Biesiada, próbując się
opanować, opowiedział całe zajście z duchem.
– Obywatele milicjanci –
odezwał się jako pierwszy
komendant, hamując gniew. –
Większych bzdur jak żyję nie
słyszałem! Jeszcze trochę, a
kosmici będą na was czyhać za
każdym rogiem ulicy! Przecież
to paranoja! Biesiada, żebyście
chociaż byli pijani! A tak to będę

Spotkanie
z duchem
musiał zadzwonić po psychiatrę!
A teraz trzech z was z Biesiadą
na czele, biegiem do ogrodu szukać pistoletu!
Po godzinie wrócili zmęczeni,
ubłoceni, ale bez pistoletu.
– No tak – komendant nie krył
wzburzenia – niech teraz pistolet znajdzie Kluczyk albo ktoś z
jego bandy, to może być tragedia! A tego mi natychmiast do
aresztu – rozkazał wskazując
Biesiadę.
– Obywatelu komendancie –
odezwał się błagalnym głosem
Biesiada. – W domu żona czeka…
– To niech poczeka! Zamknąć!
– uciął komendant.
Następnego dnia, siedząc w
swoim pokoju, usłyszał ciche
pukanie do drzwi.
– Proszę – rzucił niechętnie.
Ku zdumieniu komendanta w
drzwiach pojawiła się kilkuletnia dziewczynka z pistoletem
w ręce. „Cholera, to już Amerykę mamy?” – pomyślał ze strachem.
– Proszę pana komendanta –
odezwała się nieśmiało dziewczynka. – Przyniosłam pistolet.
Tatuś powiedział, że należy odnieść na milicję…
– A skąd go masz?! Może ktoś
ci go dał? – komendant próbował panować nad sobą.
– Znalazłyśmy go za Albą
w ogrodzie – odpowiedziała
dziewczynka. – Bawiłyśmy się
tam w chowanego.
– Kto to może potwierdzić?
– Ewcia! – zawołała w stronę
drzwi dziewczynka.
Gdy Ewcia weszła, zapytała:
– Powiedz, skąd mamy pistolet?
– Znalazłyśmy go w trawie, w
ogrodzie za fabryką, gdzie wujek
Kluczyk pracuje – powiedziała
Ewcia.
„O k…”, zaklął w myślach komendant. „Nie dosyć, że wujo
Kluczyk, to jeszcze znalazła
pistolet! Zastrzelić tego durnia Biesiadę! Przecież Kluczyk
się dowie o tym pistolecie! Nie
mamy co na ulicę wychodzić.
Jego banda śmiechem nas zabije, nawet śladów morderstwa nie
będzie!”.
– A wujowi Kluczykowi podobał się ten pistolet? – zapytał
podchwytliwie.

– Nie! Tatuś nie pozwolił.
Kazał natychmiast odnieść na
milicję – odpowiedziała dziewczynka.
„Całe szczęście”, pomyślał
komendant, „są jeszcze porządni obywatele w naszym kraju”.
I zwrócił się do dziewczynek,
wyjmując pięćdziesiąt złotych z
kieszeni:
– Dziękuję wam za wspaniałą, obywatelską postawę. Weźcie
sobie na cukierki…
„To cud, że tak się to skończyło”, zamyślił się, gdy tylko
dziewczynki wyszły z gabinetu.
„Ale coś mi tu śmierdzi, bo bez
powodu Biesiada nie rzucałby
pistoletem, który, jak widać, jest
pusty. Muszę to zbadać…”.
Po kilku dniach sprawa się
wyjaśniła. Komendant, przechodząc koło ogrodu, zauważył
ducha, o którym mówił Biesiada.
Podkradł się bliżej. Okazało się,
że to żart chłopców z podstawówki. Na tyczce umieścili głowę z wydrążonej dyni, w środku
paliła się świeczka, a za ubranie
ducha służyło stare prześcieradło. Zabrał chłopcom łeb ducha
jako dowód, chłopców postraszył, że jeśli jeszcze raz ich przyłapie na takiej zabawie, to wniesie skargę do szkoły i poszedł na
komisariat.
– Patrzcie, oto duch sierżanta Biesiady – odezwał się do
milicjantów. – Tak przestraszył
dzielnicowego, że ten broń zgubił! Hańba! Ale – zawiesił głos
– z tego będzie korzyść dla nas
i żony Biesiady… Sierżant będzie
zaraz po służbie meldował się
w domu, o czym uprzedzę jego
żonę, a na służbę będzie przychodził prosto ze swojego domu.
Zgoda, obywatelu sierżancie?!
– Zgoda – odrzekł dziwnie
Biesiada i pomyślał: „No, Henia,
przynajmniej na razie koniec z
naszymi miłymi wieczorkami…”.
Henia, wdowa, pracowała
jako prządka w Albie, mieszkała
w małym, drewnianym domku
w pobliżu Rudzkiej Góry. Od lat
spotykali się tam z Biesiadą. I
gdyby nie duch, może byłoby tak
do dziś.
A co na to koledzy Biesiady?
– Kto w duchy wierzy, nich się
za kobitki nie bierze – żartowali.
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Jak znaleźć pracę

W wiosennym
nastroju

W

piatek 25 marca członkowie Koła nr 54 Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i
Inwalidów w Domu Kultury „Jagiellonka” na os. Jagiellońskim
Międzynarodowy Dzień Inwalidy i Międzynarodowy Dzień
Kobiet.
Przewodnicząca Koła Mirosława Bernard, witając gości,
stwierdziła, że temu podwójnemu spotkaniu z okazji obu rocznic nadała wspólna nazwę „W
wiosennym nastroju”.
Wystąpiło artystyczne trio: Aleksandra Gudzio – mezzosopran
(absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu), Anna Podgórska – sopran (studentka AM)
i akompaniator pianista Mateusz
Wizjan (student AM). Śpiewaczki zaprezentowały szereg arii
operowych i operetkowych oraz
piosenek z musicali i utworów
popularnej muzyki współczesnej. Mateusz Wizjan nie tylko
akompaniował, ale też zagrał
utwory m. in. Fryderyka Chopina.
Artystów nagrodzono brawami i kwiatmi. Była to wielka
uczta duchowa dla uczestników
spotkania.
Mirosława Bernard czytała
fraszki i myśli Jana Sztaudyngera poświęcone kobietom. Panie
obdarowano kwiatami i czekoladami. Humorystyczne wiersze poświęcono także panom.
Otrzymali oni breloczki do kluczy z piłeczką – jako że zbliża się
Euro 2012.

N

a to pytanie codziennie
próbuje sobie odpowiedzieć rzesza osób, które straciły pracę lub od lat nie mogą
jej znaleźć. Rynek pracy w naszym kraju jest bardzo trudny.
Pomimo różnych programów
i pojawiających się możliwości bezrobocie wcale się nie
zmniejsza. A na niektóre zawody wcale nie ma zapotrzebowania.
Odpowiedzią na te problemy była inicjatywa fundacji
SIC!, która realizuje projekt
IDEA, zakładający między innymi aktywizację osób bezrobotnych. W marcu tego roku
szukający zatrudnienia mogli
wziąć udział w warsztatach z
zakresu doradztwa zawodowego. Podczas szkolenia, które
prowadziła trener Magdalena
Urbanowicz, poruszono bardzo
przydatne zagadnienia. Dzięki nim uczestnicy wiedzą, jak
ubrać się podczas rozmowy
kwaliﬁkacyjnej, przygotować
CV oraz list motywacyjny. Poznali również swoje predyspozycje zawodowe, rozwiązując
specjalne testy osobowościowe.
Nauczyli się, jak radzić sobie
ze stresem oraz przekonali się,
że w życiu warto czuć się wygranym, bo dzięki temu można
naprawdę wygrać. Poruszyli
również problem asertywności
oraz przedyskutowali kwestie
związane z zawodami przyszłości.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Tulipany dla pań.

Od lewej: Anna Podgórska,
Aleksandra Gudzio i Mateusz
Wizjan.

Podczas warsztatów przekonywano, ze najlepszą metodą
na zdobycie pracy jest aktywność. Warto zaglądać do urzędu pracy, biur karier, chodzić
na różnego rodzaju Targi Pracy.
Należy wypytywać znajomych,
ponieważ często są oni najlepszy źródłem wiedzy. Ważną rolę
odgrywają praktyki, staże czy
wolontariat, gdyż pozwala on
zaprezentowanie się potencjalnemu pracodawcy. Same ﬁrmy
często zlecają agencjom rekrutacyjnym poszukiwanie pracowników. Warto rejestrować
się w urzędach oraz na portalach internetowych, ponieważ
potencjalny pracodawca łatwiej
nas wtedy znajdzie.
Rozmowa kwaliﬁkacyjna wywołuje u wielu ludzi przerażenie na twarzy. Niepotrzebnie.
Wystarczy opanować umiejętności autoprezentacji, a strach
zniknie. Takie zachowania
ćwiczyli uczestnicy warszta-

tów. Aby pozytywnie zaskoczyć
przyszłego pracodawcę należy
zawsze konkretnie i rzeczowo
odpowiadać na pytania. Nie
wolno bać się zadawać pytań
samemu. Ważne jest pamiętanie o oﬁcjalnym stroju. Nikt
nie będzie traktować poważnie
osoby, która przyjdzie w dresie.
Z dobrych rad należy zapamiętać również, aby nigdy nie mówić źle o byłym pracodawcy i
współpracownikach. Zawsze
należy wiedzieć, co znajduje
się w CV. Niedopuszczalne jest
odsyłanie osoby, z którą rozmawiamy, do swojego życiorysu.
Prowadząca zajęcia Magdalena Urbanowicz przeanalizowała z uczestnikami wszystkie
możliwe przypadki i pytania,
które mogą zdarzyć się podczas rozmowy kwaliﬁkacyjnej.
Reszta obserwatorów mogła
przyglądać się z boku testowanej osobie i dawać jej przydatne
informacje. Trenerka poradziła
uczestnikom, aby nie wstydzili
się tego, że szukają pracy i, rozpoczynając rozmowę, mówić o
tym. Informacja ta spotkała się
ze i zdziwieniem słuchaczy. Po
co chwalić się tym, że jest się
bezrobotnym?
Okazuje się, że warto. Pewna uczestniczka warsztatów
wzięła sobie tę radę do serca i
jeszcze tego samego dnia powiedziała znajomej, że nie ma
pracy. Ta miała znajomości,
więc na następny dzień były
do niej trzy telefony z ofertami.
Uradowana kobieta przyszła do
fundacji pochwalić się sukcesem. Gdyby nie warsztaty, pewnie nigdy nie odważyłaby się na
taki krok. Jedna z uczestniczek,
piękna kobieta, mówiła o sobie
podczas rozmowy kwaliﬁkacyjnej złe rzeczy. Przedstawiała
siebie w negatywnym świetle.
Szkolenie pozwoliło jej pozbyć
się złej maniery. Przestała być
swoim złym adwokatem. Pewien mężczyzna miał idealne
kwaliﬁkacje, ale nie potraﬁł
współpracować z innymi. W
pracy oprócz kompetencji potrzebna jest umiejętność pracy
w zespole. Bez tego nie da się
osiągnąć sukcesu. W międzyczasie uczestniczki mogły nauczyć się również sztuki makijażu, korzystając z pomocy
Fundacji SIC! w ramach warsztatów dla kobiet.
– Ten cykl warsztatów dobiegł końca, ale jego skutki będą

długotrwałe – stwierdziła Edyta
Rosenkiewicz, organizatorka.
– Warsztaty miały zachęcić do
aktywnego szukania pracy. Dać
ludziom siłę, aby uwierzyli, że
mogą wiele zdziałać.
Pod koniec spotkań uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety.
Wyniki napawają optymizmem.
Dla większości projekt był satysfakcjonujący.
Współpraca
ma linii prowadzący – uczestnicy oceniona została jako bardzo pomocna. Poszczególnie
osoby zauważyły, że pomoże
im to funkcjonować na rynku pracy. Pomoc psychologa,
prawnika i doradcy zawodowego ocenili jako zadowalającą.
Uczestnicy stwierdzili również,
że o wiele łatwiej będzie im się
przygotować do rozmowy kwaliﬁkacyjnej dzięki wiedzy, którą
zdobyli. Wszyscy, którzy brali
udział w warsztatach otrzymali
certyﬁkaty ukończenia szkolenia. Zainteresowane osoby już
są zaproszone na kolejne cykle
szkoleń psychospołecznych w
ramach projektu „Kluby IDEA”,
realizowanego przez Fundację
SIC!. Projekt jest współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Więcej informacji można zdobyć
na stronie www.idea.sic.to lub
pod numerem telefonu 61-85216-43, mail sic@sic.to , osobiście w siedzibie Fundacji SIC!:
os. Powstańców Warszawy 1b,
61-656 Poznań. awa

MAGDA
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

SPACER
Ogłuszyła mnie cisza
Wierna kochanka lasu
Motyle tańczyły
W jej rytmie
Nitki słońca
Przeszywały
Suknie drzew
Kolor zielony
Upił się majem
Szeptał duszy
Zapach bzu
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„N

iepełnosprawni a uzależnienia” – sympozjum
pod takim tytułem zorganizowało w Warszawie, w Centrum
Konferencyjno-Kongresowym, w dniach 24 i 25 marca,
Europejskie Centrum Edukacji
wspólnie z Fundacją „Zależni
Nie Zależni”. Do udziału zaproszono wojewodów, marszałków województw, starostów powiatów, prezydentów
miast, burmistrzów i wójtów
z całej Polski.
Organizatorzy
uświadamiali, że uzależnienie od alkoholu, narkotyków, Internetu
i hazardu jest przyczyną wielu
tragedii. Prowadzi do wzrostu
zachowań
patologicznych,
powoduje wymierne szkody
społeczne. Uzależnienia połączone z niepełnosprawnością powodują dramaty setek
tysięcy osób, a jednocześnie

Niepełnosprawni
uzależnieni
są zjawiskami nie zawsze
rozpoznawalnymi, wstydliwie skrywanymi, których rozmiary trudno ocenić. Jednym
z najważniejszych zadań
administracji publicznej jest
przeciwdziałanie tym zjawiskom. Jednak bez skutecznych programów przeciwdziałania oraz funduszów na
ich realizację niewiele uda się
zmienić.
Sympozjum było próbą
udzielenia odpowiedzi na

Majowe reﬂeksje
M

aj to chyba najpiękniejszy
miesiąc roku. Miesiąc zakochanych, matur, które po latach wspominamy z nostalgią
i z łezką w oku i okres popularnych imienin przysłowiowej
zimnej Zośki.
Bez w maju pachnie szczególnie, co już dawno i pięknie
opisał w „Kwiatach polskich”
Julian Tuwim. Maj to także miesiąc, w którym jest najpiękniejsze święto w roku, Dzień Matki,
tej, która nam „…pierwsza pokazała księżyc i pierwszy śnieg na
świerkach i pierwszy deszcz”,
jak pisze Konstanty Ildefons
Gałczyński.
Maj, to miesiąc, w którym
wszyscy powinni być szczęśliwi.
Oto kilka rad, jak być szczęśliwym:
Nie nakłuwamy sobie nieustannie palca, by kontrolować
poziom cukru we krwi.
Ładujemy swoje rezerwy emocjonalne, podziwiając zachód
słońca, pełnię księżyca, twarz
dziecka, jakiś kwiat...
Nigdy nie mówimy: „Żaby
rechoczą”, ale mówimy: „Żaby
śpiewają”.
Nie pragniemy być doskonali:
moglibyśmy stać się znerwicowani.
Gdy patrzymy na siebie w lustrze, nie obserwujemy siebie,
ale uśmiechamy się do siebie.
Używamy kroplomierza, aby
powiedzieć „ja”.
Napełniamy sobie umysł słowami-witaminami: „Zrobię to!”,
„Jestem mały, ale nie jestem niski”, „Nie jestem piękny, ale za
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to jestem radosny”, „Dopóki żyję,
pragnę płonąć” ...
Myślimy: przeciwności zawsze istnieją, ale mamy przewagę nad nimi!
Zaś amerykańska marka kosmetyczna Bobbi Brown radzi
nam:
Zawsze mów prawdę. Żyj
uczciwie i kieruj się uczciwością
w tym, co mówisz.
Zawsze bądź miły. Uśmiech
jest najlepszym sposobem, aby
przekonać do siebie innych.
Kieruj się marzeniami i pasjami. Miej wizję samego siebie i
wypracuj sposób, który umożliwi
ci osiągnięcie tej wizji.
Nigdy nie poddawaj się. Jeśli
jedne drzwi są zamknięte, szukaj innego wejścia.
Wyznaczaj sobie zarówno
małe jak i duże cele. Zawsze miej
plan i regularnie go weryﬁkuj.
Znajdź równowagę pomiędzy ogólna wizją a szczegółami.
Od czasu do czasu zatrzymaj
się, aby rozjaśnić i ewentualnie
zmienić perspektywę,
Kiedy czujecie się dobrze, to
wyglądacie dobrze – więc odżywiajcie się dobrze, ćwiczcie i
pijcie wodę.
Każdy z naszych Czytelników
ma na pewno własną receptę na
to, jak być szczęśliwym. Podzielcie się z nami swoimi receptami
na szczęście. Z przyjemnością
je opublikujemy, bo przecież
szczęśliwym trzeba być nie tylko
w maju, choć w tym miesiącu
szczególnie i tego Wam życzę

EWELINA WĘGLEWSKA

pytanie, jak rozwiązać ten
problem. Zastanawiano się
także nad dostępnymi źródłami programów i ich ﬁnansowaniem. Wśród wykładowców byli między innymi
Bożena Bajerowska z Krajowego Biura Przeciwdziałania
Narkomanii, która mówiła o
niepełnosprawnych i narkomanii. Małgorzata Pacholec,
sekretarz generalny Polskiego
Związku Niewidomych przedstawiła zagadnienie „Osoby

niewidzące i słabo widzące a
problem uzależnień”, Elżbieta Czarnecka z Narodowego
Funduszu Zdrowia wyjaśniła,
jakie są możliwości ﬁnansowania świadczeń zdrowotnych w terapii uzależnień, a
Małgorzata Świderska, ekspert w pozyskiwaniu środków
unijnych, przekazała wiedzę
na temat ﬁnansowania programów
przeciwdziałania
uzależnieniom z funduszy
unijnych. awa

Monika
potrzebuje pomocy
M

onika to miła i pogodna
dziewczyna. Mieszka w
Luboniu, ma dwadzieścia kilka lat i jeździ na wózku. Poszukuje kogoś, kto chociaż raz
w tygodniu by ją odwiedzał.
Porozmawiał, spędzał czas,
wyszedł na wspólny spacer.
Monika poszukuje wolontariuszki, bo z kobietą miałyby

na pewno wspólne tematy do
rozmowy. Jeżeli ktokolwiek
dysponuje wolnym czasem
po szkole lub w weekendy,
proszony jest o kontakt pod
adresem:
Jacek
Wielgosz
Wolontariat Wielkopolski, ul.
Zagórze 7/9, 61-112 Poznań
www.wolontariatwielkopolski.
org awa

Praca
Zatrudnimy osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub grupą inwalidzką na stanowisko pracownika personelu
sprzątającego. Oferujemy umowę o pracę na cały lub część etatu.
Tel. 660-567-183, 660-567-123.
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C

iepła atmosfera, szczere życzenia i radość ze
wspólnie spędzonych chwil
zawitały także do Warsztatu
Terapii Zajęciowej „Promyk”
w Dopiewcu, prowadzonego
przez Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „Promyk”
w Komornikach. W słoneczne
przedpołudnie, 20 kwietnia w
siedzibie placówki spotkali
się uczestnicy zajęć terapeutycznych, opiekunowie, terapeuci, przyjaciele oraz zaproszeni goście. Były występy
artystyczne, poczęstunek i
upominki od zająca.
Wielkanocne
spotkanie
rozpoczęło się modlitwą i poświęceniem potraw przez ks.
Daniela Litkowskiego – proboszcza Paraﬁi pw. św Marcina w Konarzewie. Bogdan
Maćkowiak – prezes „Promyka” uroczyście powitał przybyłych gości. Wśród nich byli:
Przemysław Pacia – Wicewojewoda Wielkopolski, Elżbieta
Bijaczewska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Maciej Matuszewski ze
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, dyrektorzy ośrodków
pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarzą-

SPOTKANIE WIELKANOCNE W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ
„PROMYK” W DOPIEWCU

Zając obdarował
wszystkich
dowych i samorządów gminnych.
Prezentację tradycji i pieśni
wielkanocnych oraz poczęstunek przygotowali podopieczni
Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Promyk” wraz z opiekunami
i rodzicami. Wyroby cukiernicze ufundowała Piekarnia
– Cukiernia K.L Nowaczyk z
Dopiewa. Po części oﬁcjalnej
sympatyczny zając wręczył
wszystkim podarunki. Dla
osób z niepełnosprawnościami wydarzenie to było bardzo
ważnym momentem, a kontakt z innymi pomógł radośnie
przeżyć świąteczny czas.
Świąteczne życzenia składa Bogdan Maćkowiak.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

Zespół muzyczno – wokalny z Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Promyk”.

Przy świątecznym stole.

Tego dnia zając miał dużo pracy…

