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26 maja 2011 roku minęły 
trzy lata od utworzenia 

poznańskiej Drużyny Szpiku. 
O tej niezwykłej grupie ludzi 
mówi szefowa Drużyny Doro-
ta Raczkiewicz: 

– Pamiętam konferencję 
zorganizowaną przez Wi-
cewojewodę Przemysława 
Pacię, moment, w którym 
Piotrek Reiss został naszym 
kapitanem. Odpowiadaliśmy 
dziennikarzom na pytania, 
kim i po co jesteśmy. Tak wie-
le się wokół zmieniło, ale od-
powiedź, jakiej wtedy udzieli-
liśmy, jest niezmienna.

Czym jest drużyna szpiku?

Drużyna Szpiku to ludzie 
bardzo różni, w różnym wie-
ku, z różnymi doświadczenia-
mi życiowymi, o różnych po-
glądach i zainteresowaniach. 
Ale łączy ich chęć zrobienia 
czegoś więcej niż zarobienie 
pieniędzy, zdobycie kolejnego 
szczebla w karierze. Łączy ich 
sposób patrzenia na drugiego 
człowieka, chęć podania mu 
pomocnej dłoni, podzielenia 
się swoim czasem, umiejęt-
nościami i życiem. I to, co 
najważniejsze: gotowość do 
działania w każdym momen-
cie.

Dzięki Wam w Polskim Banku Dawców Szpiku zarejestrowanych 
jest o kilka tysięcy osób więcej.

Dzięki Wam tysiące ludzi w Polsce dowiedziały się na czym pole-
ga przeszczep szpiku.

Dzięki Wam zebrano setki litrów krwi.

Dzięki Wam powstała największa i najlepsza biegowa Drużyna.

Dzięki Wam nadzieja w sercach chorych nie gaśnie.

Dzięki Wam żyją Ci, na których choroba podpisała wyrok.

Dzięki Wam możemy nieść pomoc innym!

DOROTA RACZKIEWICZ

DZIĘKI WAM ŻYJĄ CI,

Trzy lata Drużyny Szpiku

Po co jest drużyna szpiku?

Drużyna Szpiku jest po to, 
aby tysiące ludzi nie musiało 
co roku umierać, bo z powo-
du strachu i niewiedzy nie 
znalazł się ktoś gotowy ura-
tować im życie. Aby białacz-
ka czy przeszczep szpiku nie 
wywoływały na twarzy prze-
rażenia, lecz aby były sygna-
łem do działania i niesienia 
pomocy. By nigdy chorym i 
walczącym o życie nie brako-
wało krwi. I co najważniejsze, 
aby cierpiący wiedzieli, że nie 
są osamotnieni. 

Drużyna Szpiku to grupa 
wolontariuszy działających 
bezinteresownie, z potrzeby 
serca, na rzecz osób cho-
rych na nowotwory krwi, a w 

szczególności na białaczkę. 
Gotowość niesienia pomocy 
to nadrzędny cel naszej Dru-
żyny. Dla jednych będzie to 
oddanie szpiku, mówienie, na 
czym polega przeszczep, dla 
innych bieganie maratonów 
w naszych koszulkach czy 
organizowanie zbiórek krwi 
i spotkań w szkołach. A dla 
artystów charytatywny udział 
w kampaniach społecznych. 
Wszyscy są potrzebni, bo ta 
Drużyna to po prostu łańcuch 
składający się z ogniw i każ-
de z nich ma swoje zadanie. 
Wyjątkowość Drużyny Szpi-
ku polega na różnorodności. 
Wnosimy do niej to, co mamy 
najpiękniejszego, co umiemy, 
robimy i lubimy. Dzielimy się 
sobą, naszymi zdolnościami, 

talentami i umiejętnościa-
mi, ale także otwartością, 
wrażliwością i gotowością 
do działania na rzecz po-
trzebujących. Mamy nadzie-
ję, że uda nam się uratować 
choćby jedno ludzkie życie, 
a w niejednym sercu rozpa-
lić ogień wiary, że pomoc dla 
niego na pewno się znajdzie.
W szeregach Drużyny zna-
lazły się osobistości życia 
publicznego, gwiazdy znane 
ze szklanego ekranu i pierw-
szych stron gazet. Kapita-
nem tego teamu został pił-
karz Piotr Reiss, wspierają go 
olimpijczycy: Julia Michalska, 
Michał Jeliński, Anita Wło-
darczyk, Aneta Konieczna, 
Szymon Ziółkowski, Monika 
Drybulska, sprinter Marcin 
Urbaś. Silną grupę stanowią 
artyści pod wodzą aktorki Ka-
tarzyny Bujakiewicz, wspie-
ranej przez Magdę Stużyńską, 
Magdę Steczkowską, Olgę 
Bończyk, Sylwię Grzeszczak, 
Macieja Balcara, Meza, Libera 
Kalwiego, zespół Arka Noego. 
Do Drużyny Szpiku należą 
artyści poznańskich teatrów: 
Wielkiego, Polskiego, Anima-
cji i Nowego, a także śpie-
wacy Poznańskiego Chóru 
Katedralnego, dziennikarze, 
lekarze, prawnicy i politycy, 
którym przewodzą Przemy-
sław Pacia Wicewojewoda 
Wielkopolski i Ryszard Gro-
belny Prezydent Poznania. W 
naszych szeregach znajdują 
się również kolarze, żużlowcy 
oraz futboliści – dodaje Doro-
ta Raczkiewicz i zaprasza do 
wstąpienia do Drużyny Szpi-
ku.

Szczegółowe informacje na 
www.darszpiku.pl 

NOTOWAŁ

 ROBERT STĘPIŃSKI

Kasia z Piotrem Reissem.

Drużyna Szpiku.
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„Dzień Szpiku” – pod ta-
kim hasłem w sobo-

tę 21 maja w Śremie odbył 
się festyn, którego głównym 
założeniem było oswajanie 
strachu i niewiedzy na temat 
przeszczepów. Organizato-
rem imprezy była Fundacja 
Anny Wierskiej „Dar Szpiku” i 
Drużyna Szpiku.

„Dzień Szpiku” to był po pro-
stu piknik podczas, którego 
Śremianie stali się gorącymi 
zwolennikami transplantologii. 
I jak zwykle nie zawiedli! Na 
obiekcie Śremskiego Ośrodka 
Sportu pojawiły się dzieci, mło-
dzież i osoby starsze. Były całe 
rodziny, które uczestniczyły w 
konkurencjach festynu. 

Zmagania rozpoczęli pił-

NA KTÓRYCH CHOROBA PODPISAŁA WYROK

Dzień Szpiku w Śremie

słem „Rowerzyści zdobywają 
Śrem”. Cykliści mieli do poko-
nania 4000 metrów. Ścigało się 
60 zawodników. Wygrali: Karo-
lina Gumińska, Maja Tomczyk, 
Henryka Przepiórka, Dariusz 
Petroczko, Mariusz Stencel i 
Jacek Rzysko. Rozegrano też 
zawody w nordic walking. Oto 
zwycięzcy: Paulina Pilch, Han-
na Kramer, Eleonora Kamiń-
ska, Jacek Lewandowski, Rafał 
Krajewski i Jan Kamiński.

III Śremski Bieg „Podziel 
się życiem” tradycyjnie miał 
dystans mini maratonu, czyli 
4.200 metrów. Udział wzięli za-
równo profesjonaliści, jak i ci, 
którzy takie wyzwanie podjęli 
z myślą o cierpiących. Pierw-
szy na mecie był Przemek Wa-
lewski, drugi Jerzy Wawrzyniak 
i trzeci Robert Zabel. Wśród 
pań zwyciężyły: Joanna Mądra, 
Iwona Kozłowska i Justyna Łu-
czak. 

Finałem sportowych zma-
gań był mecz piłkarski Stra-
żacy kontra Szpikowe Vipy. W 

barwach Drużyny Szpiku grali 
m.in. Wicewojewoda Wielko-
polski Przemysław Pacia, Bur-
mistrz Śremu Adam Lewan-
dowski, jego zastępca Bartosz 
Żeleźny, Prezes ŚOSiR Rafał 
Wachowiak, Komendant OSP 
Grzegorz Niwiński. Mecz był 
zacięty i choć sam komendant 
wbił gola swoim strażakom, 
Drużynie Szpiku nie udało się 
wygrać; ale w sumie i tak wy-
grała dobra zabawa. Tego dnia 
medale, puchary, dyplomy i na-
grody nie były najważniejsze, a 
sygnał wysyłany chorym i cier-
piącym, że w swoim maratonie 
nie są osamotnieni. Odbył się 
też pokaz gry w boule i udzie-
lania pierwszej pomocy. Stra-
żacy opowiadali o swojej pra-
cy, malowano dziecięce buzie, 
uczono aerobiku, a Śremski 
Ośrodek Kultury zabrał uczest-
ników w muzyczną podróż po 
świecie gitary.

Było to wspaniałe święto 
Drużyny Szpiku, z entuzja-
zmem przyjęte przez Śremian. 

karze. Po raz drugi rozegrano 
Charytatywny Turniej „Podziel 
się życiem”. Wzięło w nim 
udział 6 zespołów: Poznań-
skiego Chóru Katedralnego, 
Teatru Wielkiego, OSP Śrem, 
Straży Miejskiej w Śremie, Dru-
żyny Szpiku i Odlewnika. 

W fi nale śremscy strażacy 
pokonali reprezentację po-
znańskiej Opery. Tym samym 
zdobyli ogromy puchar Wice-
wojewody Wielkopolskiego 
Przemysława Paci. 

Bieg Juniora podzielono na 
dwie kategorie wiekowe: do lat 
8 i od lat 8 do 13. Łącznie wy-
startowało 120 uczestników, 
każdy otrzymał pamiątkowy 
dyplom. W pierwszej kategoria 
zwyciężyli: Wojtek Małaszniak, 
Dobrawa Małaszniak, Kuba 
Szukała, Ola Domańska i Ola 
Giełda, a w drugiej – Jarek Wój-
towicz, Tomasz Płócienniak, 
Marcin Menzel, Mikołaj Janko-
wiak i Wojtek Maćkowiak.

W ramach „Dnia Szpiku” od-
był się wyścig kolarski pod ha-

Robert
Stępiński
R
S
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Rok 2011 uchwałą Komi-
sji Europejskiej został 

uznany Europejskim Rokiem 
Wolontariatu i Aktywności 
Obywatelskiej. Wolontariat, 
z łaciny voluntarius, czyli do-
browolny, to według słowni-
kowej defi nicji „dobrowolna, 
bezpłatna i świadoma praca 
na rzecz innych lub całego 
społeczeństwa wykraczająca 
poza związki rodzinno-kole-
żeńsko-przyjacielskie”.

Według „Ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i 
o wolontariacie” wolontariu-
szem jest ten, kto dobrowolnie 
i świadomie oraz bez wyna-
grodzenia angażuje się w pra-
cę na rzecz osób, organizacji 
pozarządowych, a także insty-
tucji działających w różnych 
obszarach społecznych.

Określenie „bezpłatna” nie 
oznacza „bezinteresowna”, 
lecz „bez wynagrodzenia ma-
terialnego”. W rzeczywistości 
wolontariusz uzyskuje liczne 
korzyści niematerialne, takie 
jak: satysfakcja, spełnienie 
swoich motywacji, poczucie 
sensu, uznanie ze strony in-
nych, podwyższenie samo-
oceny itp. Zyskuje nowych 
przyjaciół i znajomych, zdo-
bywa wiedzę, doświadcze-
nie i nowe umiejętności, a w 
związku z tym lepszą pozycję 
na rynku pracy.

Określenie „wykraczają-
ca poza związki rodzinno-
koleżeńsko-przyjacielskie” 

Uśmiechnięte twarze 
dzieci, młodzieży oraz 

starszych są najlepszym 
dowodem na to, że bez-
interesowne działania na 
rzecz drugiego człowieka 
dostarczają nieocenionych 
korzyści. „Nigdy nie jest za 
późno, by spełniać marzenia 
i pomagać innym! Teraz też 
możesz pomagać! Zostań 
wolontariuszem, zmieniaj 
siebie i świat” – pod takim 
hasłem we wtorek, 16 maja 
ruszyła pierwsza, polska od-
słona kampanii społecznej 
promującej Europejski Rok 
Wolontariatu 2011. Druga – 
we wrześniu. Kampania pro-
wadzona jest we wszystkich 
krajach członkowskich Unii 
Europejskiej. W Polsce ob-

Warto pomagać

Wolontariat 
– co to takiego? 
oznacza, że nie każda praca 
na rzecz innych jest wolonta-
riatem. Pomoc własnej babci 
wolontariatem nie jest, nato-
miast pomoc starszej osobie 
w pobliskim hospicjum czy w 
domu pomocy społecznej – 
jest.

Historia wolontariatu jest 
tak stara, jak sama ludzkość. 
Na początku nie miał on ram 
instytucjonalnych. Z czasem 
zaistniał w organizacjach ko-
ścielnych, samopomocowych, 
a wreszcie pozarządowych.

Zasadniczym pojęciem 
związanym z wolontariatem 
jest motywacja. Praca wo-
lontaryjna jest pomyślna, gdy 
zarówno wolontariusz, jak i 
organizacja z nim współpra-
cująca są świadomi motywa-
cji wolontariusza.

Najczęstsze motywacje wo-
lontariuszy:

�  chęć zrobienia czegoś do-
brego i pożytecznego,

�  potrzeba kontaktu z ludź-
mi lub nawiązania nowych 
znajomości,

�  chęć bycia potrzebnym,

�  chęć spłacenia dobra, które 
kiedyś od kogoś się otrzy-
mało, chęć zdobycia no-
wych umiejętności oraz 

doświadczeń zawodowych 
i życiowych,

�  pobudki religijne.

Wolontariat w powojen-
nej Polsce ograniczał się do 
Związku Harcerstwa Polskie-
go oraz ruchów i organizacji 
kościelnych. Od roku 1990 
zaczął rozwijać się w licznie 
powstających organizacjach 
pozarządowych. Z ogólnopol-
skich badań Stowarzyszenia 
Klon/Jawor z 2008 roku wyni-
ka, że około 11,3% czyli blisko 
4 mln dorosłych Polaków jest 
lub bywa wolontariuszami.

Wolontariat w Polsce jest 
zjawiskiem znacznie mniej 
powszechnym, niż w innych 
krajach europejskich. Wyni-
ka to zapewne z trzech przy-
czyn:

�  brak tradycji wolontariatu, 
przekazywanej z pokolenia 
na pokolenie,

�  dążenie do podniesienia 
standardu życia, które po-
woduje, że najpierw zaspo-
kaja się własne potrzeby, 
jak np. samodzielne miesz-
kanie, a dopiero potem po-
trzeby społeczne;

�  niska świadomość możli-
wości działania społeczne-
go w organizacjach poza-
rządowych.

W polskim prawie wolon-
tariat w zasadzie nie istnieje. 
Stwarza to duże bariery dla 
rozwoju tej formy pracy. Do-
piero w czerwcu 2003 r. we-
szła w życie „Ustawa o dzia-
łalności pożytku publicznego i 
wolontariacie”.

Działa już w Polsce sieć 
Centrów Wolontariatu, które 
oprócz promocji tej idei zaj-
mują się:

�  pośrednictwem ofert po-
między organizacjami a 
osobami, które chcą zostać 
wolontariuszami;

�  przygotowywaniem oby-
dwu tych grup do współ-
pracy.

Mimo że o wolontariacie 
wiemy coraz więcej, często 
spotykana jest jeszcze opinia, 
że wolontariuszami mogą być 
tylko tzw. społecznicy, czyli lu-
dzie „stworzeni” do pomagania 
innym. Organizacje pozarzą-
dowe na podstawie własnych 
doświadczeń we współpracy 
z wolontariuszami wyraź-
nie sprzeciwiają się takiemu 
stanowisku i przekonują, że 
wolontariuszem może zostać 
każdy, bez względu na wiek, 
płeć, poziom zamożności, za-
wód, wykształcenie. Najważ-
niejsze jest, aby wolontariusze 
byli odpowiedzialni i uczciwi.

chody Europejskiego Roku 
Wolontariatu 2011 koordynu-
je Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej.

W miastach pojawiły się bil-
bordy i plakaty. Powstał spot 
emitowany w telewizji i Inter-
necie. Działania w sieci do-
pełni kampania na nośnikach 
outdoorowych, realizowana 
w głównych miastach Polski. 
Wolontariat pomaga przeła-
mywać bariery, uczy pozytyw-
nych zachowań, a niesiona 
przez wolontariuszy pomoc 

sprawia, że ludzie w kryzy-
sowych sytuacjach odzyskują 
nadzieję i wiarę w sens życia.

Zadaniem Europejskiego 
Roku Wolontariatu jest roz-
powszechnianie wolontaria-
tu i pozytywnego wizerunku 
wolontariusza. Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej po-
przez zaangażowanie przed-
stawicieli różnych środowisk, 
którym leży na sercu promocja 
idei wolontariatu jako twór-
czej, ciekawej i rozwijającej 
formy aktywności wpisuje się 

w działania promocyjne Euro-
pejskiego Roku Wolontariatu, 
inicjowane przez Komisję Eu-
ropejską na terenie całej Unii 
Europejskiej. 

W Polsce w związku z Euro-
pejskim Rokiem Wolontariatu 
organizowane są seminaria, 
konferencje, szkolenia, panele 
dyskusyjne. Więcej na ten te-
mat i harmonogram spotkań 
na stronie www.erw.2011.gov.
pl 

KAROLINA KASPRZAK

Ewelina
Węglewska
POZNAŃ
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Europejski Rok Wolonta-
riatu to w pewnym sensie 

wyróżnienie dla wielu ludzi, 
którzy bezinteresownie po-
magają innym. Wolontariu-
sze Fundacji PODAJ DALEJ w 
Koninie to prawdziwi miło-
śnicy pomagania. Wśród nich 
są osoby sprawne, niepełno-
sprawne, młodzież i seniorzy. 

Hasłem przyświecającym wo-
lontariuszom jest „PODAJ DA-
LEJ kawałek siebie”. Ich główną 
i stałą grupą podopiecznych są 
osoby niepełnosprawne fi zycz-
nie i intelektualnie.

Wolontariusze to osoby, któ-
re podejmują indywidualne 
działania, ale często pracują 
również w grupie. Doskona-
leniu umiejętności pracy w 
grupie posłużyły sobotnie (14 
maja) warsztaty w Ślesinie. 
Wzięli w nich udział ludzie, 
którzy są z nami od początku 
istnienia Fundacji – już ponad 7 
lat, ci, którzy dołączyli do nich 
w ciągu kolejnych lat pracy, jak 
również zupełnie nowe osoby, 
które rozpoczynają pracę w 
centrum wolontariatu. Fanta-
styczna atmosfera i słoneczna 
pogoda sprzyjały pracy w tere-
nie. Wolontariusze podzieleni 
na grupy wymyślali dla siebie 
nawzajem zadania i zagadki. 
Nie zabrakło kalamburów, za-
baw sprawnościowych i inte-
lektualnych.

Wolontariusze pracują na 
różnych polach – asystują dzie-
ciom lub dorosłym osobom nie-

Na Ostrowie Tumskim przy 
poznańskiej Katedrze w 

niedzielę, 29 maja zgromadzili 
się mieszkańcy Poznania i oko-
lic wraz z rodzinami z okazji 
festynu prozdrowotnego. Im-
preza zorganizowana została 
przez Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta 
Poznania oraz Caritas Archi-
diecezji Poznańskiej. 

Dzieci i rodzice mogli posłu-
chać występów artystycznych 
w wykonaniu zespołu Lombard, 
Leszcze i Frenchman, wziąć 
udział w rozmaitych konkur-
sach, quizach i zabawach. Były 
pokazy ratownictwa medycz-
nego, straży pożarnej, loteria 
dobroczynna, przejażdżka za-
bytkowym taborem MPK po 
widokowych trasach Poznania i 
wiele innych atrakcji. 

W trakcie festynu działała 
„Uliczka zdrowia”, gdzie można 
było skorzystać z darmowych 
badań profi laktycznych: słuchu, 
pomiaru ciśnienia tętniczego, 
poziomu cukru we krwi, chole-
sterolu, trójglicerydów, badania 
videomikroskopowego skóry 

Wolontariusze 
w „PODAJ DALEJ”

OGÓLNOPOLSKI FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

Badania, porady, 
konkursy…

wraz z poradą dermokosme-
tyczną, tkanki tłuszczowej, ba-
dania mammografi cznego i PSA. 
W tym roku po raz pierwszy w 
festynie udział wzięli przedsta-
wiciele i przedstawicielki pro-
jektu „Świadoma Mama”, którzy 
zachęcali do korzystania z por-
talu dotyczącego świadomego 
rodzicielstwa oraz do udziału 
w bezpłatnych spotkaniach kie-
rowanych do kobiet ciężarnych 
i mam. Nie zabrakło oczywi-
ście stoisk licznych organizacji 
pozarządowych, instytucji oraz 
placówek działających w obsza-
rze promocji zdrowia, pomocy 
społecznej i przeciwdziałania 
uzależnieniom. 

 KAROLINA KASPRZAK

pełnosprawnym, przygotowują 
i prowadzą zajęcia usprawnia-
jące dla dzieci i młodzieży, or-
ganizują dla nich zabawy, pik-
niki, piszą projekty. 

Sobotnie spotkanie nad je-
ziorem ślesińskim pozwoliło 
osiągnąć trzy cele: zintegro-

wało grupę wolontariuszy i na-
uczyło sprawnego wspólnego 
działania, poszerzyło wachlarz 
scenariuszy zabaw i pomysłów 
na zagospodarowanie czasu 
podopiecznym, a także uła-
twiło nowym wolontariuszom 
zapoznanie i start w Centrum 

Wolontariatu Fundacji PODAJ 
DALEJ.

Serdecznie dziękuję wszyst-
kim zaangażowanym osobom 
za pomoc, a wolontariuszom za 
uśmiech, który jest bezcenny.

ZUZANNA
JANASZEK-MACIASZEK
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Dobre praktyki to przedsię-
wzięcia, działania, me-

tody, sposoby sprawdzonych 
rozwiązań różnych problemów 
społecznych, poprawiających 
warunki życia mieszkańców. W 
ich realizację zaangażowane są 
samorządy, przeróżne instytu-
cje społeczne oraz nieformalne 
grupy społeczności lokalnych.

PRZECIW
WYKLUCZENIU

Działania kryjące się pod tą na-
zwą bezpośrednio lub pośrednio 
przeciwdziałają zjawiskom wy-
kluczenia społecznego na rzecz 
szerzej rozumianego rozwoju 
społeczności lokalnych. Cechu-
je je skuteczność, efektywność, 
innowacyjność, prostota, pierw-
szeństwo celów indywidualnych 
i społecznych, budowanie pozy-
tywnych relacji międzyludzkich. 
To również tworzenie kapitału 
społecznego, który stanowi pod-
stawę wartości społeczeństwa 
obywatelskiego. Dobre praktyki 
umożliwiają realizację waż-
nych funkcji w środowisku: ak-
tywizujących, socjalizujących, 
opiekuńczych, organizujących 
społeczności wokół lokalnych 
wspólnot.

SAMORZĄD
NIE PRÓŻNUJE 

W ramach dobrych praktyk 
także Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego podejmuje 
wiele cennych działań. Niedaw-
no ogłoszony został konkurs 
z dziedziny przeciwdziałania 
uzależnieniom alkoholowym, 
narkotykowym i patologiom 
społecznym w 2011 roku. Zakła-
da on organizację wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji 
letnich), połączonego z oddzia-
ływaniem socjoterapeutycznym, 
dla dzieci i młodzieży z rodzin z 
problemem uzależnień. Drugim 
tematem jest realizacja progra-
mów profi laktycznych z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom 
alkoholowym i narkotykowym, z 
elementami zajęć sportowych, 
rekreacyjnych i kulturalnych, 
obejmujących organizację cza-
su wolnego dzieci i młodzieży 
z rodzin z grup ryzyka. Konkurs 
obejmuje również programy 
wsparcia dla osób uzależnionych 
od substancji psychoaktywnych 
utrzymujących abstynencję, a 
także organizację spotkania 
szkoleniowo-edukacyjnego dla 
osób zajmujących się profesjo-
nalnie tematyką przeciwdziała-
nia uzależnieniom. 

PRZECIW
ŻEBRACTWU 

Kolejnym projektem w ra-

Jak wiele mogą 
dobre praktyki
mach dobrych praktyk był „Pro-
gram przeciwdziałania proce-
derowi żebractwa na terenie 
miasta Poznania na lata 2008-
2010”. Główne założenie pole-
gało na bezpośrednim dotarciu 
do osób trudniących się żebrac-
twem z informacją o możliwo-
ściach uzyskania wsparcia w 
trudnych sytuacjach życiowych 
i istniejących formach zatrud-
nienia. W programie chodziło 
również o uświadomienie za-
równo osobom żebrzącym, jak 
i ich wspierającym, konsekwen-
cji tego rodzaju zachowań. Do 
opracowania i wdrożenia pro-
gramu powołany został Zespół 
Projektowy, który w pierwszej 
fazie swojego działania zlecił 
przeprowadzenie badań pod 
hasłem „Zjawisko żebractwa 
w Poznaniu – diagnoza na 
rzecz wsparcia”. Na bazie dia-
gnozy przygotowano program 
zakładający podjęcie szeregu 
działań profi laktycznych  typu 
informacyjnego (ulotki, kon-
ferencje prasowe, kampania 
bilbordowa), interwencyjnego 
(akcje „Powrót z ulicy”, program 
„Żebractwo osób dorosłych na 
terenie miasta Poznania”) oraz 
wskazania alternatyw (wzbo-
gacenie ofert spędzania wol-
nego czasu dzieci i młodzieży, 
kierowanie dorosłych osób 
żebrzących do programów re-
integracji zawodowej, praca so-
cjalna). W rezultacie podjętych 
działań 693 osoby skorzystały z 
Punktu Informacyjno-Konsulta-
cyjnego. 

DZIECKO DOTKNIĘTE 
PRZEMOCĄ 

Od lipca 2006 roku w ramach 
dobrych praktyk realizowany jest 
projekt pod nazwą „Posłuchaj 
mnie – dziecko dotknięte prze-
mocą pod specjalną ochroną”. 
Zakłada on wzmocnienie syste-
mu ochrony dziecka dotkniętego 
przemocą seksualną w Pozna-
niu oraz w miastach partner-
skich projektu – Assen w Holan-
dii i Wilnie na Litwie. W projekcie 
wypracowano procedurę współ-
pracy pomiędzy instytucjami i 
organizacjami zaangażowanymi 
w prawne i psychologiczne etapy 
pracy z dzieckiem wykorzysty-

wanym seksualnie oraz stwo-
rzono i przetestowano szkolenie 
adresowane do nauczycieli w 
przedszkolach, dotyczące roz-
poznania i pierwszej interwencji 
w przypadku podejrzenia prze-
mocy seksualnej wobec dziecka. 
Opracowano także wzorcową 
metodologię przesłuchiwania 
dziecka wykorzystywanego sek-
sualnie. 

Grupę docelową projektu sta-
nowiły organizacje i instytucje 
zaangażowane we wsparcie 
dzieci wykorzystywanych seksu-
alnie, profesjonaliści pracujący z 
dziećmi, w tym osoby prowa-
dzące terapię ofi ar. Szczególną 
grupą byli nauczyciele przed-
szkolni. Rezultaty projektu są 
efektem wymiany dobrych prak-
tyk w partnerstwie lokalnym i 
międzynarodowym. W Poznaniu 
do partnerstwa tego przystąpiło 
siedem instytucji i organizacji, 
w tym między innym samorząd 
miasta, policja, sąd oraz organi-
zacje pozarządowe. Poznańskie 
działania projektowe zakończyły 
się wydaniem trzech publika-
cji: podręcznika o procedurach 
postępowania, podręcznika 
treningowego z zakresu rozpo-
znania i pierwszej interwencji 
oraz raportu dotyczącego me-
todologii przesłuchiwania dzieci 
wykorzystywanych seksualnie. 
Publikacje wydano w czterech 
językach: polskim, angielskim, 
litewskim i holenderskim.

TWOJA SZANSA 
Na terenie całego kraju (z 

wyłączeniem województwa 
łódzkiego), w ramach Sekto-
rowego Programu Operacyjne-
go Rozwój Zasobów Ludzkich 
2004 – 2006, realizowano pro-
jekt „Twoja szansa plus” – Ba-
danie efektywności pomocy 
dla grup szczególnego ryzyka. 
Dzięki doświadczeniom zdo-
bytym w ramach dwóch pro-
jektów: „Twoja Szansa” oraz 
„Twoja Szansa Plus” przygoto-
wano opracowanie, w którym 
szukano odpowiedzi na pyta-
nie, jak zaradzić marginalizacji 
i ubóstwu. 

Jednym z wniosków było 
stwierdzenie, że wykluczenie 

społeczne stanowi współcześnie 
znaczący problem, który trud-
no rozwiązać. Tak naprawdę 
możliwych scenariuszy pojawia 
się tu tyle, ile mamy osób do-
świadczonych ubóstwem i mar-
ginalizacją. Wydaje się, że walka 
z wykluczeniem społecznym 
powinna skoncentrować się na 
kompleksowym założeniu, w 
ramach którego zdawano by 
się na różne drogi wyjścia z tej 
sytuacji. Zagadnienie marginali-
zacji stanowi wielkie wyzwanie 
dla praktycznie wszystkich nauk 
i dyscyplin społecznych. Prze-
ciwdziałanie temu zjawisku wy-
maga współdziałania ekonomii, 
socjologii, polityki społecznej, 
psychologii i pedagogiki. 

Raport składa się z czterech 
części. W pierwszej z nich pod-
jęto problem wykluczenia spo-
łecznego. Rozważania mają tu 
głównie charakter teoretyczny. 
W rozdziale drugim zwróco-
no uwagę na ekonomię spo-
łeczną jako skuteczny sposób 
zwalczania i przeciwdziałania 
marginalizacji. Rozdział trzeci 
dotyczy komunikacji społecz-
nej i interpersonalnej. Położono 
w nim nacisk na kwestie zwią-
zane z aktywnym słuchaniem, 
asertywnością, radzeniem so-
bie ze stresem. Stąd staje się on 
szczególnie przydatny dla prak-
tyków zajmujących się osobami 
zagrożonymi wykluczeniem 
społecznym. Zawarte tu wska-
zówki mogą być użyteczne 
także dla ludzi szkolących pra-
cowników socjalnych. Rozdział 
czwarty dotyczy aktywizacji 
zawodowej. Podjęto tu przede 
wszystkim takie zagadnienia 
jak: prace społecznie użyteczne 
oraz poradnictwo zawodowe. 
W ramach tego drugiego ob-
szaru, jako sposób przełamania 
bierności i izolacji wśród osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym przedstawiono 
Kurs Inspiracji. Skupiono się na 
kwestii lęku społecznego i jego 
wpływu na poszukiwanie za-
trudnienia. W tekście znajdują 
się opisy przypadków osób za-
grożonych wykluczeniem spo-
łecznym. 

OPRACOWAŁA 

AWA
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Zatrudnienie daje szansę za-
spokojenia podstawowych 

potrzeb, w szczególności ma-
terialnych i motywacyjnych, a 
w przypadku osób z niepełno-
sprawnościami jest dodatkowo 
czynnikiem rehabilitacyjnym. 
Tymczasem rosnący stopień 
bezrobocia w Polsce sprawia, 
że możliwości zatrudnienia są 
coraz mniejsze, a dodatkowo 
na ten stan rzeczy wpływa rów-
nież ograniczona liczba etatów 
w zakładach pracy chronionej 
bądź ich likwidacja. 

W odpowiedzi na ten problem 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” w 
Komornikach realizuje od stycz-
nia 2011 do grudnia 2012 roku 
projekt pn. „Wsparcie tworzenia 
Zakładu Aktywności Zawodowej 
szansą na aktywizację zawodo-
wą osób niepełnosprawnych”, 
współfi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego, Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki – Poddziałanie 
7.2.1. Cele przedsięwzięcia, spo-
sób jego realizacji oraz założenia 
zostały przedstawione podczas 
konferencji zorganizowanej w 
środę 25 maja, w Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach. 

Spotkanie otworzył Bogdan 
Maćkowiak – prezes „Promyka”. 
Uczestniczyła w nim Ewa Dalc 
– członek Zarządu Powiatu Po-
znańskiego i Elżbieta Bijaczew-
ska – dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Byli też 
radni samorządów gminnych, 
przedstawiciele organizacji po-
zarządowych, ośrodków pomo-
cy społecznej, uczestnicy Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej „Promyk” 
w Dopiewcu, Warsztatu Terapii 
Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
Kulturalnym im. Praksedy Le-
mańskiej w Dopiewie koło Po-
znania, pracownicy, terapeuci, 
opiekunowie i rodzice. 

Projekt omówił jego koordyna-
tor Sławomir Frąckowiak. O psy-

WSPARCIE TWORZENIA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

Szansa 
dla niepełnosprawnych

chospołecznym funkcjonowaniu 
osób niepełnosprawnych mówi-
ła Kamila Deskur – psycholog, 
zaś o zawodowych aspektach 
aktywizacji Anna Kępińska – do-
radca zawodowy. 

– Zadaniem projektu „Wspar-
cie tworzenia Zakładu Aktyw-
ności Zawodowej szansą na 
aktywizację zawodową osób 
niepełnosprawnych”, adresowa-
nego do mieszkańców czterech 
gmin: Dopiewo, Buk, Komorniki 
i Stęszew, jest przede wszystkim 
umacnianie procesu usamo-
dzielnienia oraz kształtowanie 
siły i stabilizacji społecznej osób 
z niepełnosprawnością – mówił 
Sławomir Frąckowiak. – Zakład 
Aktywności Zawodowej powsta-
nie na terenie nie wyremonto-
wanego jeszcze obiektu w Ko-
narzewie o powierzchni 1500 

się w prace na rzecz przygoto-
wywania obiektu, co dowodzi, 
że idea integracji społecznej 
może realizować się w praktyce. 

Prelegent omówił również cele 
szczegółowe projektu, do których 
należą: utworzenie Lokalnego 
Centrum Aktywizacji Zawodo-
wej Osób Niepełnosprawnych 
(LCAZON), gdzie prowadzone są 
indywidualne konsultacje, szko-
lenia dobrane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, informacje 
o wolnych miejscach pracy, ak-
tywizacja zawodowa niepełno-
sprawnych kobiet i mężczyzn w 
oparciu o kompleksowe, indy-
widualne plany aktywizacyjne, 
poprawa integracji społecznej 
w grupie niepełnosprawnych 
kobiet i mężczyzn – ćwiczenia 
pracy w grupie, rozwój umiejęt-
ności i kompetencji społecznych 

niezbędnych na rynku pracy, ko-
munikacji i asertywności, odpor-
ności na stres, autoprezentacji, 
autodiagnozy w grupie docelo-
wej projektu, pozyskiwanie ofert 
pracy dla niepełnosprawnych 
i bezrobotnych kobiet i męż-
czyzn, rehabilitacja zawodowa i 
społeczna niepełnosprawnych, 
prowadzona w taki sposób, aby 
mogli samodzielnie funkcjono-
wać w otwartym środowisku 
społecznym, a także kształtowa-
nie wśród niepełnosprawnych 
kobiet umiejętności samodziel-
nego wypełniania ról zawodo-
wych i życiowych. Etapy pro-
jektu obejmują kilkumiesięczną 
rekrutację, wsparcie w ramach 
Lokalnego Centrum Aktywiza-
cji Zawodowej Osób Niepełno-
sprawnych (LCAZON), pracę z 
doradcą zawodowym i psycho-
logiem, szkolenia z aktywnych 
metod poszukiwania pracy, 
szkolenia zawodowe, szkolenie 
BHP. Kolejnymi etapami działa-
nia są: zakładane zatrudnienie 
(do 25 osób), usamodzielnienie 
społeczne oraz zawodowe, zaś 
w przypadku niepowodzenia 
w zatrudnieniu powrót do WTZ 
i dalsze konsultacje z doradcą 
oraz psychologiem.

Projekt „Wsparcie tworzenia 
Zakładu Aktywności Zawodowej 
szansą na aktywizację zawodo-
wą osób niepełnosprawnych” 
jest nie tylko odpowiedzią na 
problem wzrastającego bezro-
bocia wśród niepełnosprawnych 
kobiet i mężczyzn, ale przede 
wszystkim umożliwieniem im 
pełnoprawnego uczestnictwa w 
życiu zawodowym i społecznym. 
Jak wskazały wypowiedzi mów-
ców, na terenie gmin Dopiewo, 
Buk, Komorniki i Stęszew, prócz 
istniejących warsztatów terapii 
zajęciowej pełniących, zgodnie 
ze swoim założeniem, funkcję 
rehabilitacyjno – terapeutyczną, 
nie ma innej formy aktywizacji, 
dlatego inicjatywa utworzenia 
Zakładu Aktywności Zawodowej 
jest niezwykle ważna i potrzeb-
na, bo dzięki niej osoby niepeł-
nosprawne będą miały szansę 
pracować, zarabiać na swoje 
utrzymanie i nawiązywać kon-
takty z ludźmi. 

Uczestnicy konferencji w Lisówkach. Druga z lewej
członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Ewa Dalc.

Konferencję otwiera
prezes „Promyka” 

Bogdan Maćkowiak.

metrów kwadratowych, który 
przejęła gmina Dopiewo od 
Agencji Rolnej Skarbu Państwa. 
To obiekt przez wiele lat nieuży-
wany, prócz remontu wymagane 
jest dostosowanie go do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, a co 
za tym idzie, wzrastają koszty 
przygotowywania budynku do 
użytku. Dlatego potrzebne jest 
wsparcie ze strony samorządów 
lokalnych, przedsiębiorstw, insty-
tucji, organizacji i mieszkańców 
gmin. Nowopowstający ZAZ ma 
już swoich gospodarzy – są nimi 
niepełnosprawni uczestnicy 
WTZ, którzy aktywnie włączają 
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Już po raz szesnasty miłośnicy 
sportu i dobrej zabawy spo-

tkali się 13 maja w Hali Spor-
towej Unii Swarzędz na Gmin-
nych Igrzyskach dla Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej. 
Organizatorem spartakiady 
była Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Jana Brzechwy oraz Gim-
nazjum nr 3 im. Polskich Nobli-
stów w Swarzędzu. 

Imprezę otwarła wicebur-
mistrz Swarzędza Agata Kubac-
ka, zaś patronat honorowy nad 
imprezą objęła burmistrz Anna 
Tomicka. W zmaganiach spor-
towych udział wzięli uczniowie 
szkół z terenu powiatu poznań-
skiego: Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Jana Brzechwy, Szkoły Pod-
stawowej nr 5 im. Adama Wo-
dziczki, Gimnazjum nr 3 im. Pol-
skich Noblistów w Swarzędzu, 
Szkoły Podstawowej w Wierzon-
ce oraz uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej przy Stowa-
rzyszeniu Przyjaciół Dzieci Spe-
cjalnej Troski im. Leszka Grajka 
w Swarzędzu. Najmłodszy za-
wodnik miał 2 lata, a najstarszy 
47. Celem była integracja dzieci 
i młodzieży z niepełnospraw-
nością, kształtowanie i wzmac-
nianie sprawności fi zycznej oraz 
zachęta do aktywnego spędza-
nia czasu. 

W zależności od stopnia nie-

SPROSTOWANIE
Autorem wierszy opubliko-

wanych w majowym wydaniu 
„Filantropa” na stronach 36 i 37 
jest Bartłomiej Walkowiak. Za 
błąd przepraszamy. 

Lato, 
lato...
„Lato, lato, lato czeka…” śpie-

wano kiedyś w popularnej 
piosence. Wszyscy z utęsknie-
niem czekamy na te trzy letnie 
miesiące, na słońce, pogodę i 
letnie słodkie nieróbstwo.

Czerwiec to pierwszy let-
ni miesiąc. Tak jak kiedyś, gdy 
chodziliśmy do szkoły, zaczyna-
my cieszyć się wakacjami i tym 
niezwykłym, jedynym w swoim 
rodzaju luzem. Wakacyjny czas 
płynie jakby wolniej, leniwiej. 
Nieważne, na ile dotknęła nas 
choroba czy niepełnosprawność. 
Wszyscy mamy takie same emo-
cje i wszyscy ulegamy czarowi 
lata. Lato zawsze będzie pach-
niało miętą i będzie miało kolor 
malin. Jaskółki będą fruwały wy-
soko na pogodę, a my będziemy 
wspominali zapach obozowego 
ogniska.

Wiem, że czytając te słowa 
niejeden niepełnosprawny po-
kręci z niedowierzaniem głową, 
smutno się uśmiechnie i powie, 
że „to nie dla mnie”. Te letnie kli-
maty są dla młodych, zdrowych i 
sprawnych, nie dla nas „ślepych’’ 
czy „kulawych”. Nic bardziej 
mylnego kochani. Lato jest dla 
wszystkich.

Pamiętajmy o tym, bo jesień 
jest smutna i szara, a zima długa 
i trzeba dobrze naładować aku-
mulatory, żeby nie wyczerpały 
się za wcześnie. 

„Filantrop Naszych Czasów” 
pomoże Wam w jak najpiękniej-
szym i najciekawszym przeżyciu 
tegorocznego lata. Pokażemy 
Wam, że na wózku inwalidzkim 
czy z białą laską też można prze-
żyć wielką przygodę. Czasami 
trzeba naprawdę niewiele. Wy-
starczy odrobina dobrych chęci, 
zrozumienia, życzliwości i tego 
impulsu, żeby przełamać strach, 
spróbować i co najważniejsze – 
uśmiechnąć się do ludzi, do dru-
giego człowieka, do siebie i w 
ogóle do życia. Naprawdę warto 
– lato czeka! 

 EWELINA WĘGLEWSKA

XVI GMINNE IGRZYSKA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ W SWARZĘDZU 

To był 
szczęśliwy dzień…

ście przez tunel, łowienie rybek i 
ćwiczenia sprawności manual-
nych. Nad bezpieczeństwem i 
dobrym samopoczuciem czu-
wali opiekunowie, pedagodzy 
specjalni, rehabilitanci. Każdy 
uczestnik miał przydzielonego 
wolontariusza. 

Rozgrywkom towarzyszyły 
występy artystyczne zespołu 
„Małe Pinezki” ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niesłyszących 
przy ulicy Bydgoskiej w Pozna-
niu i uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Swarzędzu. Solo 
wystąpiły Sandra Paetz i Anna 
Kubot. Na wszystkich czekał 
smaczny poczęstunek, dyplomy, 
medale i upominki. 

Pomogli darczyńcy: Urząd 
Miasta i Gminy Swarzędz, Opel 
Szpot – Marek Wajer, Irene-
usz Szpot, Hurtownia Odzieży 
Cybina – Andrzej Arentowski, 
Rada Rodziców SP nr 4 – Armin 
Niewiadomski, Drukarnia Swa-
rzędzka – Stanisław Witecki, 
Studio Foto – Video HB – Henryk 
Błachnio, Cukiernia Magdalenka 
– Małgorzata Nowak, Piekarnia 
KMR Jankowscy, Radni Powiatu 
Poznańskiego – Barbara An-
toniewicz i Marek Lis, Firma 
Torkret, Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna w Kruszewie – Ma-
sarnia – Kazimierz Dworczak, 
Restauracja Między Nami z Ko-
strzyna Wielkopolskiego, Firma 
Zbymar – Emilia i Zbigniew My-
siorni. 

 KAROLINA KASPRZAK

pełnosprawności młodzi spor-
towcy brali udział w konkuren-
cjach: rzut lotką do tarczy, ringo, 
rzut piłką do kosza, kręgle, strzał 
do bramki, podbijanie balonów, 
rzut woreczka do kosza, zjazd 
na zjeżdżalni, mini – hokej, przej-
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Fundacja „Antosia” – Pomoc 
Dzieciom z Chorobami No-

wotworowymi Oczu została 
założona w maju 2010 roku 
przez rodziców dwuletniej 
Antosi Papaj, zmagającej się 
z wewnątrzgałkowym, obu-
ocznym nowotworem oczu, 
potocznie zwanym siatków-
czakiem, łacińska nazwa: re-
tinoblastoma. 

Głównym celem działania 
fundacji jest pomoc dzieciom 
dotkniętym chorobą nowotwo-
rową oczu i ich rodzinom oraz 
rozpowszechnianie wiedzy na 
ten temat. Z doświadczeń ro-
dziców Tosi wynika, że rodzice 
dzieci chorujących na siatków-
czaka czują się osamotnieni w 
swoim nieszczęściu, zagubie-
ni, bezradni, zdezorientowani 
i niedoinformowani. Zdaniem 
Pani Dzwoniarkiewicz, preze-
sa fundacji „Antosia”, wiedza 
na temat nowotworów jest 
niewielka. Pani Monika sama 
zdobyła większość informacji, 
czytając blog Adasia Aftyki, 
chłopca z Lublina chorującego 
na retinoblastomę. 

Pani Dzwoniarkiewicz, pod-
kreśla, że jednym z celów 
fundacji jest pomoc w konsul-
tacjach i kontaktach z lekarza-
mi z zagranicy. Według niej to 
wyróżnia tę fundację spośród 
innych. Mama Tosi z wykształ-
cenia jest fi lologiem języka an-
gielskiego i jako tłumacz chcia-
łaby pomagać w kontaktach 
mailowych i telefonicznych z 
zagranicznymi specjalistami. 
Uważa, że nie zawsze trzeba 
pokonywać setki kilometrów, 
wystarczy przesłać zdjęcia i 
historię choroby za pomocą 
Internetu. 

Tosia wraz z rodzicami we 
wrześniu 2010 roku była w 
Londynie u dr Johna Hunger-
forda, który dał jej olbrzymią 
nadzieję. Jeśli leczenie miej-
scowe w Polsce zawiedzie, 
Tosia pojedzie do Moorfi elds 
Eye Hospital, gdzie stosuje się 
nowatorską metodę leczenia 
siatkówczaka, polegającą na 
podaniu poprzez tętnicę udo-

FUNDACJA „ANTOSIA” POMAGA DZIECIOM Z NOWOTWORAMI OCZU

Na przekór chorobie

ściej nie są w stanie udźwignąć 
takiego ciężaru fi nansowego, 
dlatego kolejnym celem funda-
cji jest pomoc w zdobywaniu 
środków na leczenie dzieci. 

Fundacja „Antosia” – Pomoc 
Dzieciom z Chorobami Nowo-
tworowymi Oczu” nie jest or-
ganizacją pożytku publiczne-
go, ponieważ za krótko działa. 
Jednym z warunków jest pro-
wadzenie działalności o takim 
charakterze nieprzerwanie, co 
najmniej przez 2 lata. W związ-
ku z tym nie może zabiegać o 
1% podatku. Posiada jednak 
konto, na które można przele-
wać nawet drobne datki. Fun-
dacja chciałaby również zorga-
nizować w Poznaniu miejsce, w 
którym dzieci niepełnosprawne 
wzrokowo wskutek choroby 
nowotworowej i inne dzieci 
potrzebujące kompleksowej 
rehabilitacji wzroku mogłyby 
przychodzić na terapię. 

Obecnie takich miejsc jest 
za mało, a Narodowy Fundusz 
Zdrowia gwarantuje chorym 
środki najwyżej na jedno, 
ewentualnie dwa spotkania w 
miesiącu, gdy powinny się od-
bywać co najmniej dwa razy w 
tygodniu. Poszukiwani są spon-
sorzy, którzy zechcieliby pomóc 
w powstaniu i fi nansowaniu 

bieżącej działalności takiej pla-
cówki terapeutycznej. Zajęcia 
prowadziliby tam specjaliści: 
pedagog specjalny, tyfl opeda-
gog, rehabilitant wzroku, logo-
peda, terapeuta ruchowy (bądź 
fi zjoterapeuta), psycholog. 
Obecnie fundacja ma dwie 
podopieczne: Tosię i dziewięć 
miesięcy od niej starszą Maj-
kę Gągol. Obie dziewczynki są 
pacjentkami Kliniki Onkologii, 
a także Okulistyki w Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie 
i tam poznały się zarówno one, 
jak i ich rodzice. Obie chorują 
na tę samą, rzadką, genetyczną 
chorobę typowo dziecięcą, ob-
jawiająca się do 1 roku życia (w 
przypadku postaci obuocznej), 
która może skutkować utratą 
wzroku, gałek ocznych, a na-
wet śmiercią. Antosia obecnie 
nie widzi na lewe oko, ma za-
chowane pole widzenia i re-
aguje na światło, ale posługuje 
się już tylko prawym okiem. 

Majka ma również prawidło-
we widzenie w prawym oku, 
ale lekarze zdecydowali już o 
usunięciu lewego oczka. W tej 
chwili Majka jest w trakcie ko-
lejnej chemioterapii (prawdo-
podobnie 4-6 cykli) i czeka na 
protezkę. Chemioterapia jest 
standardowym leczeniem przy 
siatkówczaku i obie dziew-
czynki były już wielokrotnie jej 
poddawane. Dobrze wiedzą już 
także, co to krioterapia (zamra-
żanie guzów), termoterapia 
(laser) oraz brachyterapia (płyt-
ka radioaktywna). Obie dziew-
czynki miały wszczepioną taką 
płytkę na około 40 godzin. U 
obu dziewczynek były okresy 
poprawy, po których wystę-
powały wznowienia choroby. 
Pomimo że większość swojego 
życia Tosia i Majka spędziły w 
szpitalu, obie są pogodnymi i 
rezolutnymi dziewczynkami, 
jakby nie miały świadomości, 
tego, co się z nimi dzieje, być 
może, dlatego, że otoczone są 
miłością. 

Ich rodzice nie chcą pogo-
dzić się z perspektywą usunię-
cia oczu dziewczynkom. Ale 
najważniejsze będzie, niestety, 
ratowanie życia ich córeczek, 
dlatego apelują o każdą formę 
pomocy. Mama Tosi wyczula 
innych rodziców zaniepokojo-
nych na przykład zezowaniem 
swoich pociech, by nie zwle-

kali z pójściem do okulisty. 
Szczególnie zaleca badania 
dna oka, które warto wykonać 
przy pierwszych niepokojących 
sygnałach. U Tosi zezowanie 
zaobserwowała bardzo wcze-
śnie. Jednak dopiero przy oka-
zji szczepień, w 5 miesiącu ży-
cia pediatra stwierdził oczopląs 
i skierował Tosię do neurologa. 
Niestety, dopiero okulista wy-
kluczył zaćmę i wykrył guzy. 
Również Mai rodzice zaobser-
wowali niepokojący odblask 
w lewej źrenicy świadczący o 
nowotworze oczu dopiero, gdy 
miała kilka miesięcy. 

Czas ma olbrzymie znacze-
nie, dlatego im szybciej zacznie 
się działać tym lepiej. Dużo 
informacji na temat retinobla-
stomy znajdziecie Państwo na 
stronie www.fundacja.tosia.
net.pl. Pani Dzwoniarkiewicz 
poleca jednak również stro-
nę anglojęzyczną www.da-
isyfund.org z opisem między 
innymi historii dziewczynki, 
która straciła wzrok, ale żyje i 
stanowi wzór dla wielu innych 
dzieci będąc nadal bardzo ak-
tywną fi zycznie m.in. jeżdżąc 
na nartach. Chodzi o to, by te 
małe istotki nie straciły nic ze 
swojego dzieciństwa, by mimo 
wszystko mogły przeżyć jak 
najwięcej dziecięcych wzru-
szeń i radości. Poznawać świat, 
który mieni się tęczą kolorów i 
rozmaitych kształtów i przede 
wszystkim być na przekór cho-
robie szczęśliwe.

FUNDACJA „ANTOSIA” 
POMOC DZIECIOM 

Z CHOROBAMI 
NOWOTWOROWYMI OCZU

WWW.FUNDACJA.TOSIA.NET.PL
SIEDZIBA FUNDACJI: 

ul. Radosna 1/8, Zalasewo
62-020 Swarzędz

NUMER KONTA FUNDACJI 
PEKAO S.A. 17 1240 6625 1111 

0010 3300 1323
NUMER KONTA PUBLICZNEJ 

ZBIÓRKI DLA TOSI
PEKAO S.A. 22 1240 6625 1111 

0010  3510 4387
Kontakt:

 Monika Dzwoniarkiewicz 
tel. 667 237 411 

monika.dzwoniarkiewicz
@tosia.net.pl 

wą leku melphalan, który trafi a 
prosto do gałki ocznej. Pomo-
gło to już wielu dzieciom. Nie-
stety, koszty takiego leczenia są 
bardzo wysokie: około 25 tysię-
cy funtów za dwie kuracje na 
jedno oko (150 tysięcy złotych). 
Rodziny chorych dzieci najczę-

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ
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W piątkowy ranek 22 kwiet-
nia na stadionie przy ul. 

Bułgarskiej dzieci malowały 
świątecznego Zająca Filantro-
pa, który podczas przygotowań 
Poznania do Euro 2012 jest 
symbolem polskiego kibica peł-
nego radości oraz pozytywnych 
emocji, a zarazem – symbolem 
otwartości poznańskiego sta-
dionu na dzieci i osoby niepeł-
nosprawne. Ma je zachęcać do 

Idzie czerwiec borem,
lasem
drogą i bezdrożem
jedną nogą jeszcze tutaj,
drugą już za morzem.

Pochylają się topole,
zapatrzone w wodę,
czyje dziś życzenie spełni,
sobótkowy płomień. 

Hej, Hej Sobótka, Sobótka
dzień jest długi noc krótka...

Zapalone wianki płyną
Wisłą aż do Gdańska
Przyszłość z dniem 
wczorajszym splata
Wróżba Świętojańska. 

Tak śpiewali przed laty „Tru-
badurzy”, bo noc świętojańska 
zawsze miała coś z magii. Pro-
ponuję małą wycieczkę w mrok 
historii i poznanie dziejów tej je-
dynej nocy w roku. Ruszajmy…

Sobótka to zaczarowana noc, 
obchodzona dawniej wśród Sło-

16 kwietnia w studio TVP 
Poznań odbyła się uro-

czysta gala wręczenia Nagro-
dy Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego w konkursie 
„Wielkopolska Otwarta dla Nie-
pełnosprawnych” oraz 17 Plebi-
scytu TVP „Wyzwanie”. 

– Nasz pierwszy konkurs 
„Wielkopolska Otwarta dla Nie-
pełnosprawnych” miał zapre-
zentować to, co w wielkopol-
skich powiatach dobrego dzieje 
się dla niepełnosprawnych, jak 
społeczności lokalne starają 
się uczynić ich i nasz wspólny 
świat lepszym, jak poprawiają 
ich jakość życia – mówił pod-
czas gali Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marek 
Wożniak.

Marszałek z uznaniem odniósł 
się do wszystkich rozwiązań, za-
proponowanych przez fi nałową 
dziesiątkę powiatów, mających 
na celu społeczną integrację 
osób niepełnosprawnych. Po-
gratulował pomysłów i ich reali-
zacji oraz zapowiedział, że nasz 
konkurs “Wielkopolska Otwarta 
dla Niepełnosprawnych” będzie 
kontynuowany, ponieważ warto 
dzielić się dobrymi praktykami 
i budować silną Wielkopolskę 
otwartą dla wszystkich. 

Laureatem nagrody głównej 
konkursu czyli 30 tysięcy zło-
tych oraz pamiątkowej statuetki 
został powiat średzki, który uho-
norowano za wdrożenie efek-
tywnego systemu wparcia osób 

Ku samodzielności 
Zakończył się projekt „Razem 

możemy więcej”, realizo-
wany przez Kórnickie Stowa-
rzyszenie Pomocy Osobom z 
Niepełnosprawnością Intelek-
tualną i Ruchową „Klaudynka”. 
Przedsięwzięcie było współfi -
nansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki Poddziałania 7.3. 
Od 1 lutego do 31 maja grupa 
15 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną korzystała z bez-
płatnych zajęć – warsztatów i 
treningów, które odbywały się 
w budynku dawnego przed-
szkola prowadzonego przez 
Siostry Miłosierdzia przy ulicy 
20 Października. 

 Celem było stworzenie odbior-

com szansy na aktywne uczest-
nictwo w życiu społecznym 
poprzez naukę podstawowych 
czynności życiowych i przygoto-
wanie do samodzielnego funk-
cjonowania. Benefi cjenci projek-
tu to osoby przebywające na co 
dzień w domach, niepracujące, z 
orzeczonym stopniem niepełno-
sprawności. Dzięki „Razem mo-
żemy więcej” nauczyły się, w jaki 
sposób kształtować umiejętno-
ści zaspokajania podstawowych 
potrzeb, nawiązywania relacji ze 
społecznością lokalną oraz jak 
korzystać ze wsparcia instytucji, 
załatwiać sprawy w urzędzie czy 
na poczcie.  K o l e j n y m 
etapem był trening ekonomiczny 
czyli nauka gospodarowania pie-
niędzmi. Niepełnosprawni ćwi-
czyli umiejętności związane z 

przeliczaniem gotówki, sporzą-
dzaniem budżetów domowych, 
robieniem zakupów, spraw-
dzaniem poprawności wydanej 
reszty. Uczyli się, jak założyć 
konto bankowe oraz korzystać 
z bankomatu. W ramach pro-
jektu adresaci otrzymali również 
wsparcie psychologiczne pole-
gające na pomocy w akceptacji 
własnej osoby, w radzeniu sobie 
z kryzysami emocjonalnymi i 
trudnościami natury psycholo-
gicznej. Ponadto uczestniczyli w 
warsztatach rozwoju kompeten-
cji osobistych, które obejmowały 
trening komunikacji interperso-
nalnej, trening asertywności, za-
rządzania emocjami i czasem.

 KAROLINA KASPRZAK

Zając Filantrop 
na stadionie

odwiedzania tego niezwykłego 
miejsca. 

Pod okiem Dagmary Szymko-
wiak – plastyka z Ośrodka dla 
Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach koło Poznania i Joanny 
Bryll z Muzeum Narodowego, 
dzieci uzbrojone w pędzle i farby 
przywitały Zająca Filantropa, a 
następnie wspólnie go tworzyły. 

– Fantazja i pasja dziecia-
ków, wsparta dyskretną pomo-
cą ekspertów, nie była niczym 

ograniczona: ich wizja turnieju, 
emocje, kreatywność i zdolności 
artystyczne pozwoliły na stwo-
rzenie wyjątkowego dzieła. A 
w sobotę 23 kwietnia podczas 
meczu Lecha Poznań Stowarzy-
szenie „Wiara Lecha” zawiązała 
Zającowi szal kibica, by mógł, 
tak przystrojony, w pełni uczest-
niczyć w kibicowaniu – mówi 
Joanna Janowicz ze spółki Euro 
Poznań 2012. – Ideą projektu jest 
zaangażowanie dzieci spraw-
nych i niepełnosprawnych oraz 
hasło, że wszystkie dzieci mogą 
realizować swoje pasje, jeśli 
wyciągniemy do nich pomocną 
dłoń.

Euro Poznań 2012 wspiera 
działania skierowane do dzieci 
niepełnosprawnych i z trudnych 
środowisk. Stadionowy Zając 
Filantrop będzie im pomagał nie 
tylko w tym roku. Święta Wiel-
kanocne spędził na Bułgarskiej, 
a w przyszłym roku zostanie 
przekazany na licytację na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych. Or-
ganizatorzy mają już w planach 
organizację kolejnych interesu-
jących działań.

ROBERT STĘPIŃSKI 
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wian jako święto ognia i wody. 
Czary, wróżby, tajemnicze zna-
ki – tego wszystkiego można 
się spodziewać w nocy z 23 na 
24 czerwca. Ta noc, zwana też 
świętojańską, to również święto 
miłości oraz płodności. Nieraz 
gorszono się nią, zakazywano 
jej z ambon, bo aż wrzała od 
tańców przy ogniskach, nie-
przyzwoitych śpiewek, zalotów 
oraz zabobonów. 

Noc świętojańska to także 
powitanie lata, a odpowiednie 
powitanie tej pory roku miało 
zapewnić pomyślność zbiorów, 
dobrą pogodę i obfi tość plonów. 
Jednocześnie młode dziewczęta 
i chłopcy wróżyli sobie, jakie po-
wodzenie w miłości przyniesie 
im gorące lato.

Sobótkowe obrzędy musia-
ły zaczynać się przy ognisku. 
Jedno większe lub kilka małych 
ognisk musiało być rozpalo-
nych ze świeżego drewna, nad 

brzegiem rzeki lub na szczycie 
wzgórza. Wokół ognia tań-
czono, śpiewano i odprawiano 
magiczne obrzędy przez całą 
noc. Tradycyjnie skakano przez 
ogień w wieńcu lub opasce zro-
bionej z ziół, co miało chronić 
przed duchami, demonami, cza-
rownicami i chorobami.

Do zwyczajów tej nocy nale-
ży rzucanie wianków na wodę. 
Była to wróżba dla panien i 
kawalerów, dotycząca zamąż-
pójścia i wyczekiwanej miłości. 
Panie rzucające wianki powinny 
się jednak trzymać pewnych za-
sad. Wianek wrzucać należy do 
rzeki – nie do jeziora, bo woda 
stojąca jest symbolem zastałych 
uczuć, starych miłostek. Rzuca-
my nim z rozmachem, aby nie 
utknął w sitowiu, ale również z 
wyczuciem, żeby nie uszkodzić 
płonącej na nim świeczki, bo 
to wróży miłosne kłopoty. Przy 
brzegu musimy zapewnić so-

bie obecność kawalera – jeśli 
wianka nikt nie wyłowi, jego 
właścicielka nie zazna miłości 
przez cały rok. Jeżeli chłopak nie 
wyłowi żadnego wianka, musi 
samotnie czekać do przyszłego 
roku. 

W Noc Świętojańską szu-
kano też kwiatu paproci, który 
miał znalazcy przynieść wielkie 
szczęście, mądrość i zdolność 
widzenia wszystkich skarbów 
ukrytych w ziemi. Niebieski 
kwiat paproci zakwita tylko raz 
w roku – właśnie w noc świę-
tojańską. Znaleźć go może po-
dobno tylko człowiek odważny 
i prawy. Ci, co twierdzą, że go 
widzieli, mówią, że jest mały i 
niebieski. Z jednej strony kwiat 
paproci gwarantuje znalazcy 
szczęście, bogactwo oraz moż-
liwość wpływania na uczucia 
innych, ale z drugiej – jego sa-
mego pozbawia prawdziwych 
uczuć. 

Jeśli więc nocna eskapada do 
lasu okaże się bezowocna, nie 
ma co rozpaczać. Wystarczy 
zerwać pęd paproci – ten dużo 
łatwiej znaleźć – i nosić go w 
portfelu. Też przynosi szczę-
ście.

Innym sobótkowym zwy-
czajem jest układanie święto-
jańskiego bukietu, który skła-
da się najczęściej z siedmiu 
czarodziejskich roślin: bylicy, 
rosiczki, szałwi, łopianu, ruty, 
dziewanny i dziurawca. Miał on 
odstraszać złe duchy, chronić 
przed chorobą i gwarantować 
dobre zamążpójście. Własno-
ręcznie zrobiony bukiet też 
przyniesie szczęście. 

Szczęście i miłość przyniesie 
też świętojański wianek, nawet 
jeśli nie puścicie go na wodę, bo 
liczy się przecież dobra zabawa 
i kontynuowanie tradycji.

EWELINA WĘGLEWSKA

Hej sobótka, sobótka…

niepełnosprawnych i służącej 
im infrastruktury, a tym samym 
za najlepszą spośród wszyst-
kich nominowanych powiatów 
realizację głównego przesłania 
konkursu, jakim jest tworzenie 
Wielkopolski jako regionu otwar-
tego i przyjaznego wszystkim jej 
mieszkańcom. 

Kapituła konkursu przyznała 
także cztery wyróżnienia. I tak 
Miasto Poznań zdobyło wyróż-
nienie specjalne za innowacyj-
ność i modelowość wdrażanych 
rozwiązań, Powiat Pilski – za 
wyobraźnię w efektywnym włą-
czaniu osób z niepełnosprawno-
ściami w otwarty rynek pracy, Po-
wiat Wrzesiński – za wrażliwość 
w budowaniu społeczności bez 
barier oraz Powiat Słupecki – za 
współpracę w tworzeniu obsza-
rów społecznej rehabilitacji.

Intencją wyróżnień przyzna-
wanych przez Samorząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego jest 
zachęcenie samorządów lokal-
nych do podejmowania nowych 
inicjatyw i doskonalenia już ist-

niejących rozwiązań, włączają-
cych osoby niepełnosprawne w 
życie społeczne. 

Podczas drugiej części gali 
przyznano także tytuły w 17. 
plebiscycie programu „Wyzwa-
nie” TVP Poznań. W kategorii 
„Człowiek Roku Wśród Niepeł-

nosprawnych 2010” nomino-
wano: Łukasza Gibasiewicza z 
Krotoszyna, Jacka Kowalskiego 
z Konina, Ewę Michalak z Za-
górowa oraz Pawła Piechowicza 
i Edwarda Sawickiego z Pozna-
nia. Laureatem został Paweł Pie-
chowicz. 

W kategorii „Człowiek Wiel-
kiego Serca 2010” nominowani 
zostali: Anna Leśna-Szymań-
ska z Kazimierza Biskupiego, 
Bohdan Smoleń z Baranówka 
koło Mosiny, Adam Samol z 
Rydzyny, Dagmara Felisiak z 
Poznania i Andrzej Michalski 
ze Swarzędza. Nagrodę głów-
ną otrzymał Bohdan Smoleń 
– założyciel Fundacji „Stowa-
rzyszenia Pana Smolenia”. Już 
wkrótce na łamach miesięcz-
nika „Filantrop” ukaże się wy-
wiad ze znakomitym laure-
atem. 

Podczas gali wręczono rów-
nież specjalną statuetkę za ca-
łokształt działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Otrzy-
mała ją Honorata Wójcicka z Po-
znania. 

Śpiewem i grą uświetnili galę 
Marta Cugier i Grzegorz Stróż-
niak z zespołem Lombard oraz 
znakomici niepełnosprawni wo-
kaliści Agnieszka Kubicka i Ma-
rek Siwek.

ROBERT STĘPIŃSKI

Wielkopolska 
– niepełnosprawnym
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Efektem 55. akcji krwiodaw-
czej Klubu Honorowych 

Dawców Krwi PCK Lubonianka 
im. Błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego w Luboniu w 
niedzielę, 8 maja w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej 
nr 1 było 36 litrów krwi. Oddało 
ją 80 osób, w tym 30 kobiet.

Kierująca akcją prowadzoną 
przez 15 pracowników Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Poznaniu 
– lek. med. Kinga Sosnowska 
wysoko oceniła ofi arność luboń-
skich krwiodawców. Do Klubu 
zapisało się tego dnia troje no-
wych członków: Anna Grońska, 
Robert Zieliński i Przemysław 
Mańkowski.

Prezes Jerzy Zieliński i Zarząd 
„Lubonianki” podziękowali wła-
ścicielowi Zakładu Zadrzewień 
Zieleni i Rekultywacji Zbignie-

Uroczysty koncert z okazji 
Międzynarodowego Dnia 

Matki zorganizował Dzienny 
Ośrodek Adaptacyjny nr 1 we 
współpracy z Zespołem Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 im. 
Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu. W piątek, 27 maja, 
w budynku szkoły przy uli-
cy Bukowskiej 16 spotkali się 
uczniowie, uczestnicy zajęć te-
rapeutycznych, rodzice, wycho-
wawcy i przyjaciele. Prócz inte-
resującej oprawy artystycznej 
były buziaki dla mam, życzenia 

Wioska indiańska, jeden 
dzień z życia Kowboja, 

scenka obrazująca przyjaźń 
między ludźmi z różnych 
plemion, pokaz mody oraz 
wystawa niezwykłych prac 
plastycznych – tak właśnie 
wyglądało poniedziałkowe 
popołudnie 30 maja w sali 
imienia Jana Pawła II przy ko-
ściele pw. św. Józefa w Pusz-
czykowie, gdzie mogliśmy 
obejrzeć prezentację dorobku 
artystycznego osób z niepeł-
nosprawnościami o tematyce 
Dzikiego Zachodu. Organiza-
torem był tutejszy Dom Po-
mocy Maltańskiej. 

W spotkaniu uczestniczy-
li: Arkady Fiedler – poseł na 
Sejm RP, Przemysław Pacia – 
Wicewojewoda Wielkopolski, 
Ewa Dalc – członek Zarządu 
Powiatu Poznańskiego, Elżbie-
ta Bijaczewska – dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, Andrzej Balcerek – 
Burmistrz Puszczykowa, prof. 
dr hab. Irena Obuchowska, pro-
boszcz Marek Smyk, dyrektorzy 
ośrodków pomocy społecznej, 
szkół, pracownicy organizacji 
pozarządowych z Poznania i 
województwa wielkopolskiego, 
a przede wszystkim uczestnicy 
warsztatów terapii zajęciowej, 
środowiskowych domów samo-
pomocy, mieszkańcy domów 
pomocy społecznej i uczniowie 

Tuż przed Świętami Wiel-
kanocnymi odbyło się bar-

dzo sympatyczne spotkanie 
członków klubu dla niepełno-
sprawnych TACY SAMI mają-
cego swą siedzibę na osiedlu 
Czecha w Poznaniu.

Uczestnicy spotkania zapro-
sili na nie swoich przyjaciół. W 
świąteczny nastrój wprowadziły 
wszystkich wiersze recytowane 
przez Olgę Twardowską oraz 
fragmenty z Pisma Świętego 
przeczytane przez Mirka Jusia. 

Uczestnicy spotkania wysłu-
chali też pogadanki na temat 
zwyczajów świątecznych zna-
nych obecnie i tych trochę już 
zapomnianych oraz o tym, jak 
święta obchodzą mieszkańcy 
innych państw świata.

Tak jak w Święta Bożego Na-
rodzenia w trakcie życzeń łamie-
my się opłatkiem, tak w Święta 
Wielkanocne tradycja nakazuje, 
by podczas życzeń stuknąć się 

Majowo
i akustycznie 

oraz wyrazy wdzięczności za 
trud wychowania. 

Koncert prowadzili Joanna 
Frankiewicz i Maciej Chmie-
larz – uczniowie klas licealnych. 
Obecni byli dyrektor szkoły Alina 
Chojnacka i Konrad Szymański 
– kierownik Dziennego Ośrod-
ka Adaptacyjnego. Integracyjny 
zespół wokalno-instrumentalny 
„Puszka Band” wykonał utwo-
ry „Jak anioła głos” z repertuaru 
Feel, „Kolorowe reggae”, „Odpuść 
sobie” i inne. Po tym żywiołowym 
występie publiczność obejrzała 
multimedialny teledysk „Chwi-

le”, a następnie taniec w wyko-
naniu Sary Janickiej (uczennicy 
liceum, która na co dzień trenuje 
zawodowy taniec oraz przygo-
towuje układy choreografi czne) 
i Tomka Zielonki z Dziennego 
Ośrodka Adaptacyjnego nr 1. 
Para ta zaimponowała doskona-
łym wyczuciem rytmu i taneczną 
ekspresją. 

W spokojniejszy klimat wpro-
wadził publiczność szkolny chór 
Canticum Novum, działający 
już od ponad dwudziestu lat w 
„Marcinku”. Jego założycielem 
i dyrygentem jest Dorota Woj-
nowska. Chór odnosi sukcesy 
na festiwalach i konkursach na 
szczeblu ogólnopolskim i mię-
dzynarodowym. W piątkowy 
wieczór wykonał renesansowe 
pieśni francuskie, a także amery-
kańskie z minionych lat.

Spotkanie zakończyło się 
wspólnym śpiewem: „Nie ma jak 
u mamy”. Były podziękowania 
dla dyrekcji szkoły, kierownictwa 
Dziennego Ośrodka, wolontariu-
szy oraz wszystkich ludzi dobre-
go serca, bez których koncert nie 
mógłby się odbyć. 

 KAROLINA KASPRZAK

Gra Puszka Band.

Oddali swoją krew

wowi Jurdze za udostępnienie 
transportu, a dyrektorowi szkoły 
Zbigniewowi Jankowskiemu za 
udostępnienie sali gimnastycz-
nej. W przygotowaniu akcji po-
magali: Maciej Kubiś, Bronisław 
Tomkowiak, Zbyszko Wojcie-
chowski, Roman Estkowski i Ja-
nusz Kukulski.

Inicjatywę sponsorowali: 
fi rma Dramers SA Rabowice 
koło Swarzędza, Urząd Miejski 
w Luboniu, Pol-Car, Przedsię-
biorstwo Farmaceutyczne Zio-
łolek Sp. z o.o. w Poznaniu i Citi 
Bank Oddział Poznań-Wilda.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Kowboje, Winnetou, 
indiański totem… 

wiele osób poczuło się jak za 
dawnych, dziecięcych lat. 

Podczas wernisażu rozstrzy-
gnięto też konkursy plastycz-
ne. W konkursie „Poszukiwa-
cze złota” czołowe miejsca 
zdobyły Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Zielone Cen-
trum” w Poznaniu i Środowi-
skowy Dom Samopomocy im. 
Wernera Kenkel we Włosza-
kowicach, w konkursie „List 
gończy” – Warsztat Terapii Za-
jęciowej „Promyk” w Dopiew-
cu i Warsztat Terapii Zajęcio-
wej „Pawełek” w Owińskach, 
w konkursie „Indiański totem” 
– Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Jastrowiu i Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Chrzyp-
sku Wielkim, w konkursie 
„Człowiek Dzikiego Zachodu” 
– Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Jastrowiu i Warsztat Tera-
pii Zajęciowej Fundacji „Po-
moc Maltańska” w Poznaniu, 
a w konkursie „Strój z epoki” 

– Warsztat Terapii Zajęciowej 
Stowarzyszenia Kulturalne-
go im. Praksedy Lemańskiej 
w Dopiewie i Środowiskowy 
Dom Samopomocy „Zielone 

Centrum” w Poznaniu. Wszy-
scy otrzymali upominki, po-
dziękowania i nagrody. 

 KAROLINA KASPRZAK
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Być modelką to wyzwanie!

Zajączek na rękach 
noszony

jajeczkiem. Uczestnicy spotka-
nia stukali się więc ostro jajecz-
kami dla bezpieczeństwa wyko-
nanymi ze styropianu i pięknie 
przyozdobionymi podczas zajęć 
plastycznych.

Na stołach królowały wielka-
nocne dania i mnóstwo słodko-
ści. Do tradycji wielkanocnych 
należy też spotkanie z Zającem. 
W tym roku uczestników spo-
tkania spotkała wielka niespo-
dzianka, gdyż z prezentami zja-
wiła się powabna zajęczyca, co 
wywołało wielki aplauz zwłasz-
cza męskiej części uczestników. 
Atrakcyjne prezenty i zabawne 
zadania wymyślane przez za-
jęczycę co niektórym tak się 
spodobały, że z tej radości nosi-
li ją na rękach. Biesiada trwała 
przez wiele godzin.

Kowboje na scenie.
specjalnych ośrodków szkol-
no-wychowawczych, których 
niezwykłe talenty, poczucie 
humoru i wyobraźnię twórczą 
podziwiali goście wystawy. Słu-
chając opowieści o Indianach 
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Tutaj nauczyli się marzyć. 
Zrozumieli, że życie nie 

polega na chodzeniu na za-
jęcia, spaniu i oglądaniu tele-
wizji. Odkryli możliwości, ja-
kie otwiera przed nimi świat. 
Tutaj nie ma zawiści, złości, 
bezwzględnej rywalizacji. Te 
emocje zastępowane są przez 
przyjaźń, czułość, serdecz-
ność, uśmiech i optymizm. W 
budynku Warsztatów Terapii 
Zajęciowej „Pomost” przy uli-
cy Świętej Trójcy w Poznaniu 
panuje niezwykła atmosfe-
ra. Odmienna od tej z którą 
stykamy się w codziennym 
życiu. 

Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej „Pomost”, którymi kieruje 
Magdalena Józefczak, zapew-
niają atrakcyjne spędzenie 
czasu osobom z upośledze-
niem umysłowym. Codziennie 
spędzają w tym miejscu kilka 
godzin mając do dyspozycji 
różne pracownie. Dzięki takiej 
możliwości zdobywają wiele 
cennych umiejętności, które 
pomagają im pokonywać ży-
ciowe przeszkody. Zadaniem 
WTZ jest wypracować w oso-
bie niepełnosprawnej cechy 
przyszłego pracownika. Pro-
wadzona terapia polega na 
„bombardowaniu” podopiecz-
nych różnymi bodźcami. Po 
to, by uaktywnić sferę umy-
słową, ruchową, psychiczną, 
odporność na stresy. Pierw-
szy etap polega na tym, by 
wypracować jak największą 
samodzielność. Doszlifować 
to, czego nie zdołali zrobić ro-
dzice i szkoła. W planach jest 
stworzenie mieszkań chro-
nionych. Kandydaci, którzy 
mogliby w nich zamieszkać 
już są. Po to stworzono kilka 
pracowni, w których odbywa 
się nauka i zabawa. 

– W pracowni multime-
dialnej, wyposażonej w kilka 
komputerów, nasi podopiecz-
ni uczą się między innymi ich 
obsługi, przepisywania tek-
stów – mówi instruktor Bar-
bara Gajewska. – Dwie osoby 
potrafi ą na tyle sprawnie po-
sługiwać się językiem polskim, 
że prowadzą kronikę warszta-
tową. Kilku uczestników ko-
rzysta z Internetu. Nie tylko 
wysyłają informacje mailowe, 
ale także porozumiewają się 
na „Naszej klasie”. Cieszymy 
się, że postęp zagościł w na-
szej placówce, bowiem do 
niedawna mieliśmy zaledwie 
dwa komputery i ograniczone 
możliwości kontaktowania się 
ze światem. 

Za drzwiami jednego po-
mieszczeń słychać głos Boże-
ny Kulińskiej, instruktorki pro-

Trudna sztuka 
samodzielności 
wadzącej pracownię działań 
socjoterapeutycznych. Tam 
odbywają się zajęcia polega-
jące na nauczeniu uczestnika 
postrzegania samego siebie. 
Dostrzec w sobie wartości, 
poradzić sobie w sytuacjach, 
gdy znajdą się w innym środo-
wisku. Pani Bożena cierpliwie 
tłumaczy, że w tramwaju na-
leży skasować bilet, posiadać 
legitymację, nie wolno zacze-
piać pasażerów, trzeba ustę-
pować miejsca starszym. 

– Chodzi nam o to, by osoby 
niepełnosprawne umysłowo 
były postrzegane przez spo-
łeczeństwo jako wartościowe 
– dodaje Barbara Gajewska. 
– Drugim celem jest wypraco-
wanie w naszych podopiecz-
nych wzorców zachowań, 
zgodnych z zasadami współ-
życia społecznego. 

Ważną rolę odgrywają tak 
zwane dramy. Mają wyleczyć 
zranienia, które dana osoba 
od lat w sobie nosi. Przyno-
szą ukojenie i spokój, łago-
dzą okaleczenia. Przyczyniają 
się do podniesienia poczucia 
własnej wartości. Stwarzają 
możliwość domagania się pra-
wa do godnego życia i takiego 
samego traktowania jak każ-
dego innego człowieka. 

Pracownicy WTZ dokłada-
ją starań, by atmosfera była 
przyjazna. Znajduje to od-
zwierciedlenie w rzeczywi-
stości, bo wystarczy otworzyć 
drzwi, by poczuć serdeczność 
i radość. Uczestnicy bardzo 
się cieszą gdy przychodzą go-
ście, wolontariusze, studenci, 
praktykanci. Często nawią-
zują z nimi piękne i szczere 
przyjaźnie. Osoby niepełno-
sprawne intelektualne sponta-
nicznie okazują swoje emocje. 
Rzucają się na szyję, przytula-
ją, głaszczą po głowie. W ten 
sposób wyrażają sympatię, 
akceptację, wdzięczność. In-
struktorzy pomagają im nad tą 
eksplozją uczuć zapanować. 
Choć nie zawsze się to udaje, 
to w wielu przypadkach stara-
nia zakończyły się sukcesem. 

– Około sześć osób z pra-
cowni działań socjoterapeu-
tycznych wyjeżdżało na zaję-

cia teatralne – mówi Bożena 
Kulińska. – Chęć bycia akto-
rem spowodowała, że uczest-
nik musiał nauczyć się za-
panować nad swoim ciałem. 
Było to ogromnie trudne fi -
zycznie i psychicznie. Bywało, 
że prowadzący zajęcia nie był 
zadowolony z gry aktorskiej 
niepełnosprawnego. Wówczas 
niepełnosprawny się obrażał, 
a to uniemożliwiało dopro-
wadzenie do premiery. Prze-
szkodą była nieumiejętność 
współpracy w grupie. Jednak 
ciężka praca doprowadziła do 
pokonania tej przeszkody.

Nagrodą za trud było spo-
tkanie z prawdziwymi ak-
torami na scenie. Niektórzy 
podopieczni zagrali w sztuce 
„Proces” na deskach Teatru 
Nowego. Było to niezwykłe 
przeżycie. Szczególnie dla 
Jarka, który jest zamknięty w 
sobie, ale na scenie budzi się 
w nim niesłychana energia i 
odwaga. Do dziś jego opieku-
nowie i przyjaciele wspomi-
nają scenę, gdy po spektaklu 
w niezwykle teatralny sposób 
rzucił w stronę widowni narę-
cze róż. 

– Podczas różnych zajęć 
zaobserwowaliśmy, że uczest-
nicy nie mieli marzeń – mówi 
Barbara Gajewska. – Ich po-
trzeby sprowadzały się do tego, 
by się najeść, ubrać, aby nie 
było zimno i pójść na zajęcia, 
bo można miło spędzić czas 
z kolegami. Marzenia zaczę-
ły się pojawiać, gdy nauczyli 
się rozmaitych umiejętności. 
To sprawiło, że w ich myśle-
niu i planowaniu przyszłości 
pojawiły się zmiany. O czym 
więc marzą? Krysia chciałaby 
pracować zawodowo, Kinga 
chętnie postawiłaby w swoim 
pokoju nową wieżę sterowa-
ną pilotem, Ryszard pragnie 
pracować i zarabiać, Małgo-
sia snuje marzenia o własnym 
mieszkaniu i samochodzie, 
Magda o komputerze, Mariola 
chciałaby nauczyć się goto-
wać, a Błażej liczy, że nauczy 
się sztuki fotografowania. 

Wielu sympatyków ma in-
struktor Arkadiusz Gralewski 
w pracowni gospodarstwa do-

mowego. Stąd unoszą się za-
pachy przygotowywanych po-
traw. W warsztatowej kuchni 
prowadzona jest nauka przy-
gotowywania najprostszych 
posiłków. Pomimo trudnych 
początków teraz wszyscy 
uczestnicy potrafi ą przygoto-
wać śniadanie. Są też podej-
mowane trudniejsze wyzwa-
nia: ugotowanie makaronu, 
zupy, wypiekanie ciast. Oczy-
wiście, pod okiem pana Arka. 

Wzrok przyciąga piękny 
szal Barbary Gajewskiej i kol-
czyki Magdy z fi lcowanej weł-
ny To reklama prowadzonej 
przez nią pracowni motoryki 
małej. Tutaj można nauczyć 
się miedzy innymi tkactwa, 
odlewów gipsowych, ozdób 
świątecznych, fi lcowania. Do 
tej techniki używa się wełny 
czesankowej, poddawanej 
różnym zabiegom. W efekcie 
sfi lcowany materiał służy do 
wyrabiania szali, chust, etui 
na telefony komórkowe, efek-
townych toreb. Uczestnicy tak 
bardzo skupiają się na swojej 
pracy, że zapominają o całym 
świecie. Ciepło fi lcowanej weł-
ny, fantastyczna gama kolo-
rystyczna, odgrywają ważną 
rolę terapeutyczną. Podob-
ne znaczenie ma pracow-
nia sztuk użytkowych, którą 
zawiaduje instruktor Żaneta 
Gajewska. Tutaj prowadzona 
jest nauka szycia i wyszywa-
nia oraz zdobienia techniką 
decoupage. Powstają niepo-
wtarzalnie ozdobione butelki, 
pudełka. 

Uczestnicy WTZ bardzo lu-
bią rehabilitację, sport, ma-
saże oraz rehabilitanta Szy-
mona Ciesielskiego. Ćwiczą z 
nim, wyjeżdżają na olimpiady 
specjalne, zawody ogólnopol-
skie w kajakarstwie i bocci, 
przywożą medale. Dla niektó-
rych sport stał się receptą na 
życie. Uczestnicy poprawiają 
swoją sprawność fi zyczną, 
zyskując tym samym większe 
szanse na znalezienie pracy. 
Popularnością cieszy się także 
jazda konna, narty, kręgielnia, 
pływalnia, kajaki, wyprawy na 
ryby. 

AURELIA PAWLAK 
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ANNA LEONOWICZ,
dyrektor Galerii „tak”: 

– Jaki był Przemek Kiebzak? 
Na pewno wyjątkowy i niezwy-
kły. Tworzył całym sobą. Zaj-
mował się tematami, które w 
danym momencie były da niego 
najistotniejsze. Jego „Antylopy”, 
„Bizony”, „Kogut”, „Murena” roz-
broiły widzów karykaturalnym 
ujęciem, oszczędnością środ-
ków grafi cznych z zachowaniem 
najbardziej charakterystycznych 
cech danego zwierzęcia. Czę-
sto przerysowanych w sposób 
wzbudzających u widza nie-
wątpliwą sympatię do niesym-
patycznych pająków, nietoperzy, 
muren. Do tych rysunków nie 
można się nie uśmiechnąć. 

Najbardziej eksponowanym 
przez nieżyjącego artystę te-
matem była architektura. Za-
czynał rysować swoje miasta, 
mosty, zamki długimi, drżącymi 
kreskami aby na przestrzeni lat 
dojść do indywidualnego, deta-
listycznego stylu. Wypełniał za-
rys budowli malutkimi kółecz-
kami, które są tak misterne, że 
prawie umykają oku. Przemek 
posługując się zdjęciami zna-
nych budowli przetwarzał je w 
niemożliwe do zaistnienia w 
rzeczywistości byty architekto-
niczne. Istniejące dla siebie, bez 
potrzeby obecności człowieka.

Twórczość Przemka znalazła 
uznanie w kraju i za granicą. 
Jego prace pokazywane były na 
licznych wystawach indywidual-
nych i zbiorowych: „Trzy światy: 
Nikifor, Żarski, Kiebzak” – Galeria 
„tak” Poznań 2005 rok, „Folwark 
i pałace” – Galeria „tak”, Poznań 
2006 rok, „Ptasie plotki” – Toga, 
Poznań 2007 rok, Spotkanie z 
artystą i jego twórczością – Ga-
leria „Ego”, Poznań 2007 rok, 
INSITA 2007, 8 th Triennale of 
Self-Taught Art, „TheMagie Ar-
chitecture” „The Slovak National 
Gallery” 2007 rok, Statmuseum, 
Erlagen, 2008, Kunsthaus Kan-
nen, Munster, 2008 rok, wyróż-
nienie – Międzynarodowe Bien-
nale Sztuk Plastycznych Osób 
Niepełnosprawnych w Krakowie 
2008 rok, „Niewidzialne miasta” 
– Galeria „tak”, Poznań 2009 rok. 
Prace Przemka wchodzą do ko-
lekcji polskich i zagranicznych, 
przykładowo INSITA tworzonej 
przez Galerię Narodową w Bra-
tysławie.

Opuścił nas człowiek ogrom-
nie pracowity, obdarzony wiel-
kim talentem oraz poczuciem 
humoru. Choć Przemka nie ma 
wśród nas, własnym życiem 
będą tętnić pozostawione nam 
jego prace, zachwycając nas 
oraz przyszłe pokolenia miło-
śników sztuki art brut. 

Jak zapamiętaliśmy 
Przemka 

MAŁGORZATA SZAEFER,
kurator wystaw: 

– Przemek był niezwykle by-
strym i dowcipnym osobnikiem. 
Zafascynowało mnie to jego za-
mknięcie w dwóch kolorach, a 
mianowicie w bieli i czerni. Na 
białej kartce pozostawiał ślad 
czarnego pisaka. Jego twórczość 
była bardzo wyważona. Umiej-
scowienie obiektu architekto-
nicznego w takiej kompozycji 
było fascynujące. Ta zależność 
bieli czerni stwarzała doskonałą 
kompozycję. Zawsze w tle fru-
wał mały ptaszek „pk”, będący 
jego inicjałami. To rozgrywanie 

bieli i czerni było niezwykle 
świadome. Przemyk budował 
małe szczegóły, które murom, 
zwierzętom nadawały własny 
charakter. Jego zwierzęta były 
smutne, złe, złośliwe poszko-
dowane lub wesołe. W zasadzie 
każda praca miała tysiące cech. 
Tak samo każdy budynek, każ-
da brama, każdy most były inne. 
To fantastyczne przerabianie 
budynków była niesamowite. 
Przemek był bardzo pogodny i 
skromny. Nie epatował talentem. 
Miał w sobie spokój, dystans i 
lekki dowcip. Zapamiętałam go 
jako człowieka szarmanckiego. 

codzienne życie krzemieniowe 
zawsze go interesowało. Miał 
dobre słowo dla każdego, z życz-
liwością i szacunkiem odnosił 
się do innych ludzi. Wolał ryso-
wać niż mówić. Jednakże każda 
myśl Przemka wypowiedziana 
na głos niezwykle trafnie puen-
towała rzeczywistość. Jak zapa-
miętaliśmy Przemka? Spokojny, 
wrażliwy, pozytywny człowiek, 
indywidualista, z poczuciem hu-
moru, wielbiciel dobrego jedze-
nia i sztuki. Mówiliśmy do niego 
kumpelek – bardzo to lubił. 

ZEBRAŁA 

AURELIA PAWLAK 
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Fajny człowiek z charakterem. 
Taki był Przemek. 

ADA DOMACHOWSKA-
-MANDZIAK,
dyrektor Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Krzemień”: 

– Przemek był z nami od 
2003 roku. Zapisał się w naszej 
pamięci zarówno jako niepo-
wtarzalny artysta, ale przede 
wszystkim urzekał nas swoją 
skromnością i pracowitością. Do 
ostatnich dni swojego życia kon-
sekwentnie był wierny własnym 
wartościom. Był dumny z osią-
ganych sukcesów i rozumiał, że 
wypracował je własna pracą. Po-
mimo że był osobą cichą i skon-
centrowaną na pracy twórczej, Przemek (z prawej) z przyjacielem.

Przemek Kiebzak przy pracy.
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Jestem niepełnosprawny w 
stopniu znacznym po ciężkim 

wypadku komunikacyjnym, w 
wyniku którego doznałem zła-
mania kręgosłupa. Nie chodzę, 
poruszam się na wózku inwa-
lidzkim. Jest mi bardzo ciężko, 
nie mam łazienki, mieszkam w 
fatalnych warunkach w starym, 
drewnianym domu bez wygód. 
Zajmuję w nim dwie izby, lecz 
z powodu barier i inwalidztwa 
nie mam możliwości porusza-
nia się wózkiem w mieszka-
niu. 

Moim całym dochodem jest 
renta, która z zasiłkiem pielę-
gnacyjnym wynosi 900 złotych. 
To nie wystarcza na moje po-
trzeby, zwłaszcza na maście na 
odleżyny, cewniki, worki, dojaz-
dy do lekarza, zabiegi rehabili-
tacyjne, sprzęt ortopedyczny, a 
także na leczenie trudno goją-
cych się ran, zakażonych bak-
teriami gronkowca złocistego. 
Proszę czytelników „Filantropa” 
o pomoc na konto: eKONTO 30-
1140-2004-0000-3402-7102-5775

Podczas spotkania 28 
kwietnia w Domu Kultury 

„Na Skarpie” na os. Piastow-
skim w Poznaniu członkowie 
Klubu Seniora „Piastun” mie-
li okazję wysłuchać poezji 
swoich klubowych koleżanek 
Barbary Tylman i Maryli Siar-
kiewicz.

Jako pierwsza prezentowa-
ła swoje wiersze Barbara Tyl-
man. W tym roku ukaże się jej 
kolejny tomik. Piosenki śpiewał 

Leopold Twardowski, akompa-
niując sobie na pianinie.

W drugiej części spotkania 
swoje utwory recytowała Ma-
ryla Siarkiewcz. Wykonała też 
kilka piosenek. Przewodnicząca 
Klubu Barbara Barsig odczytała 
wiersz Marianny Wachowiak o 
Janie Pawle II. Zebrani, oczeku-
jący na beatyfi kację polskiego 
papieża, zaśpiewali jego ulubio-
ną „Barkę”.

ROBERT WRZESIŃSKI

Miłość sprawiła, że jesteś, 
Córeczko. Patrzę teraz na 

Ciebie. Śpisz w swoim łóżecz-
ku, skończyłaś już sześć mie-
sięcy. Czasami myślę, że to, co 
przeżyłam, było tylko tragicz-
nym fi lmem, którego drugi raz 
nie chcę oglądać. Ale to nie był 
fi lm.

Ty tego nie będziesz pamię-
tać, ale kiedyś opowiem Ci o 
wszystkim. Opowiem Ci o mi-
łości. Opowiem Ci, Córeczko, o 
bezsilności, bólu po utracie ko-
goś najdroższego. Opowiem Ci o 
Twoim Ojcu. 

Minęły cztery lata od czasu, 
kiedy się spotykaliśmy. W moim 
życiu zakończył się wtedy pewien 
trudny okres, byłam wyczerpana, 
zmęczona, nie wierzyłam, że los 
ma dla mnie jeszcze coś dobre-
go. Czułam się samotna, zalęk-
niona. Bardzo chciałam kochać 
i być kochaną. Wtedy poznałam 
Twego Tatę. On też zamknął pe-
wien rozdział. I tak zaczęliśmy 
wspólne życie. Dobre życie! 

Odnalazłam poczucie bezpie-
czeństwa, ciepło i radość, że je-
stem kochana. Zdecydowaliśmy 
się stworzyć wspólny dom. Dom, 
Córeczko, to nie tylko ściany i 
meble. Dom to spokój, poczucie 
więzi, wzajemny szacunek, zro-
zumienie, wsparcie w zdrowiu 
i chorobie. W dobrych i złych 
doświadczeniach życia. To jest 
właśnie miłość, Córeczko. Chcia-
łoby się ją chronić, zatrzymać na 
całe długie życie, mieć pewność, 
że tak już będzie zawsze. 

Kiedyś opowiem Ci, że mi-
łość niesie ze sobą także trudne 
przeżycia: cierpienie, poczucie 
bezsilności, lęk. Miłość to także 
oczekiwanie i zgoda na nieunik-
nione.

Z Twoim Tatą spędzaliśmy ra-
zem każdą wolną chwilę, a gdy 

Z POWAŻANIEM

SŁAWOMIR WOŹNIAK
WYRĘBÓW 17

26-212 SMYKÓW
TEL. 510-712-510

Od redakcji: 
Orzeczenie o niepełnospraw-

ności i dokumenty lekarskie Sła-
womira Woźniaka znajdują się 
w naszym posiadaniu.

Sławomir Woźniak 
przed swoim domem.

rozstawaliśmy się na jakiś czas, 
były telefony, tęsknota. Twój 
Tata był bardzo zajęty, pracował 
i budował dla nas dom. Kupo-
waliśmy farby, kleje, glazurę, 
meble i wszystko to, co było po-
trzebne, by nasz dom wyglądał 
tak, jak to sobie wymarzyliśmy.

Marzyliśmy o wielu rzeczach, 
ale najważniejszym marzeniem 
stała się dla nas rodzina. Nasza 
własna. Chcieliśmy mieć dziec-
ko. Chcieliśmy mieć Ciebie, Có-
reczko. Niestety, wielu lekarzy 
wydało tę samą diagnozę: nie 
mogłam mieć dzieci. Żyłam w 
rozpaczy, w poczuciu niskiej 
wartości, w tęsknocie. Twój 
Tata nigdy nie okazał mi roz-
czarowania z powodu moich 
kłopotów. Wiedziałam jednak, 
że tęskni za dzieckiem. Lubił 
dzieci, często uśmiechał się i 
brał na ręce napotkane bobasy.

Pogodziliśmy się z tym, że 
nie urodzę dziecka. I wtedy stał 
się cud! Wiosną pojechaliśmy 
w góry. Tata uwielbiał góry, jeź-
dził na nartach. Ja w tym czasie 
dużo spacerowałam, zwiedza-
łam. Wróciliśmy wypoczęci, 
odprężeni.

Po jakimś czasie okazało się, 
że jestem w ciąży. Test ciążowy 
z dodatnim wynikiem zachowa-
łam do dziś. Twój Tata nie mógł 
uwierzyć… Po powrocie od le-
karza powiedziałam mu, że wy-
glądasz jak ziarenko fasoli. Tata 
dał mi ogromny bukiet róż. Te 
róże, zasuszone, stoją do dziś w 
suchym bukiecie. Bardzo trudno 
jest mi się z nimi rozstać.

Nie potrafi ę opisać radości, 
jakiej doznawałam każdego 
dnia ciąży. Ale jednocześnie ba-
łam się. Bałam się o Ciebie, ba-
łam się o ciążę. Przecież przez 
wiele lat słyszałam, że nie uro-
dzę dziecka. 

Spotkanie 
z poezją
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Nazywam się Elżbieta Komorowska. Jestem przedstawicielką 
fi rmy AXA Polska. Tworzę programy fi nansowe, które pozwala-
ją myśleć o przyszłości spokojniej. Moja fi rma dzięki produktom 
ubezpieczeniowym przynosi rodzinom poczucie bezpieczeństwa. 
Nie planowałam, że zostanę agentką ubezpieczeniową. To zawód 
niełatwy, ale bardzo potrzebny. Stał się moim zawodem wtedy, 
gdy zabrakło mi fi lara naszej rodziny, którym był nasz nieżyjący 
Tata. Uważał, że nie ma potrzeby ubezpieczyć się od wypadku, 
ciężkiej choroby, na pobyt w szpitalu. A kiedy zmarł na raka... 
zostałam w bardzo trudnej sytuacji fi nansowej. Z tygodniową 
córeczką na ręku. Moje opowiadanie „Miłość sprawiła, że jesteś, 
córeczko”, nagrodzone w roku 1998 (roku urodzenia mojej córki) 
w konkursie literackim czasopisma „Olivia”, opowiada o tamtych 
przeżyciach. Kilka miesięcy po śmierci Krzysztofa zatelefonował 
do mnie agent ubezpieczeniowy. I nie miałam wątpliwości. Ubez-
pieczyłam się i jednocześnie znalazłam pracę. I głęboko wierzę 
w ubezpieczenia. Znam przykłady, gdy wypłata świadczenia w 
trudnym momencie życia pomogła podnieść się i pokonać lęk. 
Wiem też, że warto spotkać się z doradcą ubezpieczeniowym, in-
westycyjnym. To rozmowa z człowiekiem o sprawach ludzkich i 
trudnych. Ale warto, warto rozmawiać i szukać rozwiązań.
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Miłość sprawiła,
że jesteś, córeczko

Twój Tata dbał o nas: goto-
wał, robił zakupy, troszczył się 
o to, by dom był przygotowany 
na Twoje przyjście. Kupiliśmy 
meble, zrobiliśmy dla Ciebie 
specjalną, bezpieczną barierkę, 
gdy będziesz uczyła się chodzić 
po schodach. 

Nasza miłość, Córeczko, roz-
kwitała radością, spełnieniem. 
Oboje czuliśmy, że teraz wresz-
cie będziemy prawdziwą rodzi-
ną.

Byłam w piątym miesiącu 
ciąży. Już porozumiewałam się 
z Tobą. Kopałaś i wierciłaś się 
w moim brzuchu. Wtedy Twój 
Tata źle się poczuł. Dostał wy-
sokiej gorączki. Poddał się ba-
daniom. Długo leżał w szpitalu. 
Codziennie spędzałam u Niego 
kilka godzin. Siadałam na brze-
gu Jego łóżka, a On kładł dłoń na 
moim brzuchu i czekał, aż się 
poruszysz. Myślał o nas. Dzwo-
nił do domu dwa razy dziennie.

Ze zdenerwowaniem cze-
kaliśmy na wyniki jego badań. 
Wierzyliśmy, że wszystko będzie 
dobrze. Wtedy postawiono dia-
gnozę – guz. Byliśmy przeraże-
ni. Zapadła decyzja o operacji.

Córeczko, nie wiedziałam, 
jak mam Ciebie ochronić przed 
moim napięciem, stresem, lę-
kiem przed nieznanym. Bałam 
się. Tak bardzo bałam się o Tatę, 
o Ciebie, że Cię stracę. W szpi-
talu Tata kładł rękę na moim 
brzuchu – to dodawało mu sił i 
odwagi.

Kiedy Tata leżał na sali opera-
cyjnej, ja spacerowałam po pobli-
skim lesie. Modliłam się. Po ope-
racji stan Taty był ciężki. Czekały 
Go trudne dni. Był słaby, ale bar-
dzo chciał znowu być w domu.

Wyszedł ze szpitala po kilku-
nastu dniach. Mówiliśmy wtedy 
o Tobie, wyobrażaliśmy sobie, 
do kogo będziesz podobna. Czy 
będziesz chłopcem czy dziew-
czynką. Chcieliśmy wierzyć, że 
wszystko wraca powoli do nor-
my. Żyliśmy nadzieją, że Tata 
wyzdrowieje. Sądzę, że oboje 
nie chcieliśmy rozmawiać o naj-
gorszym, że nie dopuszczaliśmy 
do siebie myśli, że On jest śmier-
telnie chory. Tata z uporem wal-
czył o życie. A ja coraz częściej 

walczyłam z rozpaczą i z myślą, 
że zostaniemy same. 

Ciągle chroniliśmy naszą mi-
łość, marzenia o długim, wspól-
nym życiu. Otoczyliśmy się mu-
rem nadziei, że wszystko będzie 
dobrze! Tym murem ochronili-
śmy moją ciążę. Ochroniliśmy 
Ciebie. 

Nadszedł ten dzień. Przyszłaś 
na świat 21 lutego o godzinie 
9.13. Tata już dużo wcześniej 
wybrał dla Ciebie imię. Karolina. 
Byłam szczęśliwa. Zadzwoniłam 
do domu. Tata był bardzo słaby, 
nie mógł przyjechać do szpitala i 
cieszyć się razem z nami

To jest trudne, Córeczko, gdy 
w takiej chwili nie ma z kim 
podzielić radości. Płakałam w 
szpitalną poduszkę, gdy Ty, na-
jedzona, spałaś u mego boku. 
Po raz pierwszy byłam bez Nie-
go, byłam sama w tak ważnej i 
wyczekiwanej chwili. A miało 
być inaczej. 

Tata czekał na nas w domu. 
Zaniosłam Ciebie do Niego. Łzy 
płynęły mi z oczu. Tyle chcia-
łam mu opowiedzieć, a mogłam 
tylko milczeć. Ocierał mi łzy i 
mówił, że najważniejsze, że Ty 
jesteś zdrowa, Córeczko. Wtedy 
zrozumiałam, że umiera. Żył 
jeszcze trzy dni. Kładłam Ciebie 
obok Niego, a On przyglądał się 
Twojej buzi, oczkom, rączkom. 

Zmarł. Zostałyśmy same. 
Żyłam na krawędzi rozpaczy 
i szczęścia. Rozpaczy po Jego 
stracie, szczęścia po Twoich na-
rodzinach. Żyłam jak we mgle.

Patrzyłam na Ciebie i wiedzia-
łam, że nie wolno mi się poddać. 
Tęskniłam za Nim aż do fi zycz-
nego bólu. Ale w Twojej twarzy 
widziałam Jego znajome rysy. 
Jesteś do Niego podobna.

Wierzę, że w noc po swojej 
śmierci On przyszedł do nas, 
aby się z nami pożegnać. Czu-
łam, jak otacza mnie opieką – 
zasnęłam spokojniejsza. 

Córeczko, któregoś dnia za-
dasz pytanie: gdzie jest Tata? 
Wtedy opowiem Ci o Jego śmier-
ci. Nie wiem jeszcze, jakimi sło-
wami, ale opowiem.

Skończyłaś pół roku. Prze-
żyłam wiele ciężkich chwil. 
Sądziłam, ze już dawno jestem 
dorosła. Tymczasem dopiero te-
raz wiem, co oznacza być doro-
słym, odpowiedzialnym za sie-
bie i Ciebie. Jak sobie radziłam? 
Radziłam. Po miesiącu wyszłam 
z Tobą na pierwszy spacer. 

Kiedyś zapytasz, co jest w ży-
ciu ważne. Powiem Ci, że miłość. 
Ale nie tylko. Ważni są ludzie, 
którzy nie przechodzą obok nas 
obojętnie, chcą pomóc w obliczu 
choroby, tragedii. Gdy zostały-

śmy same, sąsiedzi udzielili nam 
wsparcia. To dzięki nim nie by-
łyśmy same, miałyśmy wszystko, 
co było nam potrzebne. Tak jest 
i dziś. Wielka jest siła, Córeczko, 
w ludzkiej dobroci.

A moja miłość? Ona trwa. 
Kocham Ciebie i kocham Jego 
cząstkę w Tobie. Jesteś przecu-
downym dzieckiem. Zawsze pa-
trzysz na mnie oczkami, które 
mają kolor Jego oczu.

To dla Ciebie zachowuję rów-
nowagę wewnętrzna; nie chcę, 
byś poznawała moje zniecierpli-
wienie, lęki, chwile beznadziei. 
I tak to wyczuwasz – widzę, że 
czasem jesteś zdenerwowana.

To dla Ciebie jestem dzielna. 
Dzięki Tobie mam sens i radość 
życia! Przecież Tata chciałby, że-
byśmy były zdrowe i szczęśliwe.

Patrzę teraz, jak śpisz w swo-
im łóżeczku – to dodaje mi sił i 
odwagi. Wiary. Śpij, Córeczko, 
nabieraj sił. Czeka nas długa 
podróż, która nie zawsze wie-
dzie po prostych ścieżkach. Ta 
podróż nazywa się życiem. Śpij, 
a ja jeszcze popracuję, byśmy 
miały za co kupić bilet na tę dłu-
gą podróż. Kocham Cię, Córecz-
ko. Dobranoc.

ELŻBIETA KOMOROWSKA 

FO
T.

 O
SK

A
R

 K
ID

A



STRONA18 CZERWIEC 2011

Ludzie porozumiewają się 
między sobą przy pomocy 

słów, czyli werbalnie, a także 
niewerbalnie. Zakłócenia w 
komunikowaniu się z innymi 
bywają przyczyną niepowo-
dzeń jednostek w przystoso-
waniu się do życia w społe-
czeństwie. 

Przyjął się pogląd, że dużą 
grupę z takim problemem 
stanowią osoby z niepełno-
sprawnością, zwłaszcza in-
telektualną. Jednak w wielu 
przypadkach tego typu kwali-
fi kacja okazuje się szablonowa 
i nietrafna. Nie można osób z 
taką niepełnosprawnością za-
mykać w szufl adce książkowej 
defi nicji i z góry przypisywać 
im niezdolności do pokony-
wania zaburzeń w rozumieniu 
pojęć, posługiwaniu się mową 
i wyrażaniu siebie. Okazuje 
się, że dzięki nowoczesnym 
technikom, zwłaszcza infor-
matycznym, wielu osobom z 
niepełnosprawnością intelek-
tualną można w znacznym 
stopniu pomóc w komuniko-
waniu się z innymi ludźmi.

Taką osobą jest Ajay Choksi, 
który pochodzi z Indii, a obec-
nie mieszka z rodziną w Lon-
dynie. Niedawno gościliśmy go 
w Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej „Śmiałek”, gdzie przebywał 
wraz z grupą The Rix Centre 
Ajay jest osobą niepełno-
sprawną intelektualnie w stop-
niu umiarkowanym. Nie dość, 
że sam pokonuje bariery w 
wyrażaniu własnych myśli, to 
jeszcze pomaga w tym innym 
osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Młodzieży Sprawnej Ina-

czej „Śmiałek” z siedzibą w 
Poznaniu na osiedlu Mary-
sieńki 25, po raz kolejny zor-
ganizowało w dniach od 4 do 
6 maja 2011 roku spotkanie 
integracyjne w ramach pro-
jektu fi nansowanego przez 
Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji, Narodową Agencję 
Programu „Uczenie się przez 
całe życie” z siedzibą w War-
szawie. Projekt nosi nazwę 
„Przejście w dorosłość ludzi 
z niepełnosprawnością inte-
lektualną” i był organizowa-
ny w partnerstwie z organi-
zacjami z Londynu Bridge 
Research and Development i 
The Rix Centre oraz organi-
zacją z Grecji Estia.

4 maja w hotelu „Ikar” w 
Poznaniu odbyła się konfe-
rencja, w której wzięli udział: 
kadra Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Śmiałek”, pod-
opieczni Warsztatów i kadra 
Środowiskowego Domu Po-
mocy „Śmiałek” oraz przed-
stawiciele organizacji z Lon-
dynu: Bridge Research and 
Development, zajmującej 
się badaniami i szkoleniami 
dotyczącymi zwiększania 
zaangażowania społeczeń-
stwa w rozwój gospodarczy 
i społeczny, ze szczególnym 
uwzględnieniem edukacji, 
zdrowia i opieki społecznej 
oraz organizacją The Rix 
Centre prowadzącą bada-
nia i szkolenia, dotyczące 
nowoczesnych sposobów 
wspierania osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. 
Organizacja ta zaprezento-
wała propozycje wykorzysty-
wania technik multimedial-
nych (komputerów, kamer, 
Internetu) do pracy z osoba-
mi niepełnosprawnymi. 

Swoją działalność przed-
stawili także goście organi-
zacji Estia z Grecji, która za-

Pokazać 
swoje „ja”

Otóż Ajay od czterech już 
lat pracuje jako technik kom-
puterowy, po cztery razy w 
tygodniu, w organizacji RIX 
Centre. Jest to ośrodek badań 
naukowych przy Uniwersyte-
cie we Wschodnim Londynie, 
a zarazem charytatywna or-
ganizacja rozwoju, zajmująca 
się poszukiwaniem nowych 
metod, wspierających życie i 
komunikację społeczną osób z 
niepełnosprawnościami. 

Dzięki tej właśnie organiza-
cji Ajay Choksi ma możliwość 
własnego rozwoju. Trzy lata 
temu rozpoczął projektowanie 
i zakładanie własnej strony 
internetowej www.clicstart.
org.uk/ajay3. Strona ta ma 
charakter portalu społeczno-
ściowego z elementami bloga. 
Dzięki niej Ajay wyraża swoje 
myśli, cele, ambicje, potrzeby i 
marzenia. Jeśli nie potrafi  cze-
goś sprecyzować w słowach, 
pomaga sobie zdjęciami, ry-
sunkami, fi lmem, symbolami.

Uczy też osoby z niepełno-
sprawnością intelektualna, w 
jaki sposób na takiej stronie 
mogą pokazać swoje „ja”, po-
rozumieć się z opiekunami i 
innymi osobami, a tym samym 
lepiej funkcjonować w swoim 
otoczeniu. W ten sposób Ajay 
krok po kroku, każdego dnia, 
wyplątuje się z matni książ-
kowego stereotypu, stając 
się człowiekiem twórczym, z 
poczuciem własnej wartości, 
pomagającym także innym lu-
dziom.

MAGDALENA
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

Z prawej Ajay Choksi demonstruje swoje zapiski.

pewnia wsparcie dla osób z 
niepełnosprawnością intelek-
tualną w celu poprawy jakości 
życia i integracji społecznej. 
Organizacja Estia prowadzi 
podobny ośrodek dla swoich 
podopiecznych jak Stowarzy-
szenie „Śmiałek”, dzięki cze-
mu goście mogli się podzie-
lić swoimi doświadczeniami 
i problemami, jakie nurtują 
podobne ośrodki. Zadaniem 
konferencji było dostarczenie 
praktycznej wiedzy na temat 
autonomii osób z niepełno-
sprawnością intelektualną w 
relacjach społecznych oraz 
na temat niezależnego lub 
nadzorowanego życia w spo-
łeczeństwie, dostępu do pracy 
i zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych oraz ich zaanga-
żowania w działalność kultu-
ralną. 

Prezes Krystyna Dużewska 
przedstawiła historię Stowa-
rzyszenia „Śmiałek”, metody 
pracy z podopiecznymi i pla-
ny na przyszłość oraz poru-
szyła kwestię zatrudnienia 
osób z niepełnoprawnością 
na polskim rynku pracy. Te-
rapeutka Magdalena Molen-
da-Słomińska przedstawiła w 
krótkim zarysie, na podstawie 
własnych doświadczeń, jak 
trudno jest ludziom niepeł-
nosprawnym znaleźć pracę 
i udowodnić pracodawcom, 
że człowiek niepełnosprawny 
może być pełnowartościo-
wym pracownikiem.

Część ofi cjalną konferen-
cji umilił występ artystyczny. 
Swoje umiejętności tanecz-
no- wokalne zaprezentowała 
grupa artystyczna ze Sto-
warzyszenia „Śmiałek”. Pod-
opieczna Katarzyna wzrusza-
jąco zaśpiewała piosenkę w 
języku angielskim „Bal Arle-
kina”, a cała grupa rozwese-
liła gości piosenką „Ali Baba”. 
Przygotowania do występów 
trwały przez miesiące, bo 

Makieta dworca kolejowego wykonana przez podopiecznych WTZ.
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„ŚMIAŁEK” PARTNEREM ORGANIZACJI W LONDYNIE I GRECJI

Niepełnosprawny
– pełnowartościowy

nauka tekstów w obcych ję-
zykach to dla naszych pod-
opiecznych niełatwe zadanie. 
Jednak warto było poświęcić 
na przedstawienie czas, gdyż 
występ wywołał gromkie bra-
wa, łzy wzruszenia i na długo 
pozostanie w naszych ser-
cach.

Wszyscy uczestnicy spo-
tkania otrzymali materiały 
konferencyjne, a nasi zagra-
niczni goście dodatkowo do 
materiałów mieli dołączo-
ną miła pamiątkę w postaci 
symbolicznych poznańskich 
koziołków z masy solnej, któ-
rą przygotowali podopieczni 
„Śmiałka”.

Następnego dnia 5 maja 
zagraniczni goście z wymie-
nionych organizacji zwiedzili 
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy „Śmiałek” na osiedlu B. 
Chrobrego w pawilonie 101. 
Uczestnicy projektu z Lon-
dynu i Grecji wzięli udział w 
zajęciach plastycznych wraz 
z podopiecznymi z Ośrodka. 
Następnie udali się do siedzi-
by Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej „Śmiałek” na oś. Mary-
sieńki 25. Ogromne wrażenie 
zrobiła na naszych gościach 

uczestników z Warsztatów, 
udali się do jednej z wcześniej 
przygotowanych pracowni, na 
ciąg dalszy konferencji. Grupa 
organizacji Rix Centre popro-
wadziła zajęcia multimedial-
ne w formie warsztatów dla 
podopiecznych i terapeutów 
oraz udzielała pomocy w pro-
jektowaniu strony interneto-
wej, uwzględniając pomysły 
powstałe podczas całodnio-
wych wykładów i dyskusji. 
Proponowana strona inter-
netowa ma charakter porta-
lu społecznościowego i ma 
na celu pomóc w rozwijaniu 
komunikacji osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
w relacjach ze społeczeń-
stwem, gdyż ta grupa osób 
jest najbardziej narażona na 
niepowodzenia w rozumieniu 

dwu i półmetrowa makieta, 
przedstawiająca dworzec PKP, 
wykonana w pracowni mode-
lowania przestrzennego przez 
podopiecznych Warsztatów. 
Goście zwiedzali pracownie, 
wymieniali z terapeutami do-
świadczenia, techniki i meto-
dy pracy oraz rozmawiali o 
planach na przyszłość. 

Po prezentacjach pracow-
ni i wyrobów artystycznych 
uczestników, które wywo-
łały zaciekawienie i podziw, 
uczestnicy projektu i kadra 
pedagogiczna oraz kilkoro 

otoczenia i kontaktowaniu się 
z nim.

Na zakończenie spotkania 
wszyscy życzyli sobie owocnej 
współpracy i nowych pomy-
słów w dalszej realizacji pro-
jektu, który potrwa do maja 
2012 roku. Następne spotka-
nie zaplanowano na styczeń 
2012 roku w Londynie.

KRYSTYNA DUŻEWSKA
PREZES STOWARZYSZENIA 

NA RZECZ MŁODZIEŻY 
SRAWNEJ INACZEJ „ŚMIAŁEK”

MAGDALENA
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

TERAPEUTKA ZAJĘCIOWA 

Występ artystyczny grupy uczestników WTZ „Śmiałek”.

Prezentacja programu komputerowego 
przedstawicieli organizacji z Londynu.
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W każdej społeczności są 
dzieci, które z różnych 

powodów nie mają szans na 
dobry start w dorosłość, na-
ukę, pracę oraz samodzielne 
funkcjonowanie. Pozbawione 
opieki rodzicielskiej przeby-
wają w pogotowiach opiekuń-
czych i domach dziecka, gdzie 
brak emocjonalnego ciepła 
ze strony najbliższych powo-
duje bolesne doświadczenia. 
Po uzyskaniu pełnoletności 
opuszczają placówki opiekuń-
czo-wychowawcze bez per-
spektyw na normalne życie. 

Z myślą o nich Stowarzy-
szenie Pomocy Mieszkaniowej 
dla Sierot w Baranowie koło 
Poznania od 30 lat przeka-
zuje dary serca ufundowane 
dzięki ofi arności ludzi dobrej 
woli – różne formy pomocy w 
sprawach mieszkaniowych i 
usamodzielnieniu młodzieży z 
rodzin zastępczych, sprzęt re-
habilitacyjny, stymulujący roz-
wój, ułatwiający naukę, start 
zawodowy i codzienne funkcjo-

Stowarzyszenie „Pomagam” 
w Kleszczewie realizuje w 

tym roku projekt zatytułowany 
„Seniorzy Gminy Kleszczewo 
– uczestnikami kultury w Po-
znaniu”, dotowany ze środków 
fi nansowych Zarządu Powiatu 
w Poznaniu. 

Projekt jest realizowany dla 51 
Seniorów z Gminy Kleszczewo, 
dla których przewidziano wyjaz-
dy do poznańskich instytucji kul-
tury: Teatru Muzycznego, Teatru 
Wielkiego, Muzeum Narodowe-
go, Galerii Malarstwa i Rzeźby, 
Muzeum Historii Miasta i Mu-
zeum Sztuk Użytkowych. Projekt 
ma na celu ułatwienie osobom 
starszym kontaktów ze sztuką 
stolicy Wielkopolski. Wyjazdy do 

27 kwietnia odbyło się 
spotkanie mam dzieci 

niepełnosprawnych i doro-
słych osób niepełnospraw-
nych z przedstawicielkami 
Stowarzyszenia „Pomagam” 
w Kleszczewie, które są tak-
że pracownikami tutejszego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Dziećmi zajmowały się peda-
godzy Katarzyna Mąderek i 
Ewa Rybicka organizując dla 
nich różne zabawy.

Dwie godziny szybko mi-
nęły w życzliwej atmosferze. 
Dla pięciu mam i ich dzieci 
oraz jednej osoby dorosłej 
była dobra wiadomość: z Po-
wiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Poznaniu, ze 
środków PFRON, oraz z Za-
rządu Powiatu w Poznaniu, 
otrzymały dofi nansowanie do 
turnusu rehabilitacyjnego w 
Ośrodku Rehabilitacyjno-Wy-
poczynkowym „Sophia Bryza” 
w Sarbinowie, ul. Nadmorska 

Poznania mają na celu integra-
cję seniorów w naszej gminie i 
wspólne przeżywanie przez nich 
piękna sztuki. Jak powiedział Le-
onardo da Vinci, „piękno rzeczy 
śmiertelnych mija, lecz nie pięk-
no sztuki”. 

MIROSŁAWA RADZIMSKA

Stowarzyszenie „Pomagam”
ul. Poznańska 5
63-005 Kleszczewo
Tel. 795-758-028
stowarzyszenie.pomagam
@wp.pl

nowanie osobom niewidomym. 
Prezesem honorowym i założy-
cielem organizacji jest Witold 
Bońkowski. W sobotę, 28 maja, 
w auli Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów przy ulicy Wypoczyn-
kowej 93 w Baranowie, stało się 
zadość tej wspaniałej a zara-
zem jedynej w swoim rodzaju 
tradycji humanitarnej pomocy. 

 Jubileuszową uroczystość 
prowadził Tadeusz Zwiefka 
– poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego i Barbara Dickert – 
dyrektor biura Stowarzyszenia 
Pomocy Mieszkaniowej dla 
Sierot. Patronat honorowy nad 
przedsięwzięciem sprawował 
Marek Michalak – Rzecznik 
Praw Dziecka, a patronat me-
dialny Telewizja Polska S.A Od-
dział w Poznaniu. W spotkaniu 
uczestniczyli m.in: Przemysław 
Pacia – Wicewojewoda Wielko-
polski, Apolonia Wojciechow-
ska – wicedyrektor Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej 
w Poznaniu, Elżbieta Bijaczew-
ska – dyrektor Powiatowego 

Śpiewają uczniowie Publicznego Gimnazjum Katolickiego
im. Świętego Stanisława Kostki. 

Dar serca… 

Piękno sztuki nie mija

Z Kleszczewa – nad morze

97, w okresie od 28 maja do 10 
czerwca. Wymienione mamy 
po raz pierwszy mogły poje-
chać ze swoimi pociechami na 
turnus rehabilitacyjny nad mo-
rze, na 14 dni. 

Udały się tam mini autobu-
sem z Zakładu Komunalnego w 
Kleszczewie. Wyjazd na turnus 
rehabilitacyjny uatrakcyjnił ich 
codzienność, pozwolił odpo-
cząć nad morzem, w miejscu o 
uzdrawiającym klimacie.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

Stowarzyszenie „Pomagam”
ul. Poznańska 5
63-005 Kleszczewo
Tel. 795-758-028
stowarzyszenie.pomagam
@wp.pl
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30-LECIE STOWARZYSZENIA POMOCY MIESZKANIOWEJ DLA SIEROT 
W BARANOWIE KOŁO POZNANIA 

Dary serca 
i łzy wzruszenia
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Centrum Pomocy Rodzinie, 
prof. dr hab. Kazimierz Obu-
chowski, przedstawiciele służb 
mundurowych, organów wy-
miaru sprawiedliwości, służby 
zdrowia, instytucji kościelnych, 
organizacji pozarządowych. 
Byli również darczyńcy, hono-
rowi i wspierający członkowie 
Stowarzyszenia oraz zaprosze-
ni goście wraz z rodzinami. 

 Z okazji Dnia Dziecka wrę-
czono dary 110 dzieciom osie-
roconym i niepełnosprawnym 
z różnych stron kraju. Byli to 
wychowankowie następują-
cych placówek: Dolnośląskiego 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 13 dla Nie-
widomych i Słabowidzących we 
Wrocławiu, Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego im. Janusza 
Korczaka w Wągrowcu, Toru-
niu i Wejherowie, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Bielawie, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych 
i Słabowidzących w Krakowie, 
Zespołu Placówek Edukacyjno-
Wychowawczych w Lwówku 
Śląskim, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 
i 6 w Łodzi, Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego 
w Owińskach, Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 102 w Poznaniu 
oraz indywidualni podopiecz-
ni z Poznania, Przeźmierowa, 
Szczytnik, Zaniemyśla, Szcze-
cina, Warszawy, Szamocina i 
Żar. Dary serca na wielu twa-
rzach wywołały łzy wzruszenia. 
Były podziękowania, uściski i 
gratulacje. 

 Postanowieniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisława Komorowskiego z dnia 
13 stycznia 2011 roku za zasługi 

w działalności fi lantropijnej od-
znaczeni zostali Złotym Krzy-
żem Zasługi: Kazimierz Budzik, 
Antoni Nawrotek i Róża Wojta, 
zaś Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi: Maria Mosiek, Hanna Na-
wrotek, Stanisława Romanów, 
Urszula Szada-Borzyszkowska 
i Franciszek Szada- Borzysz-
kowski. Aktu odznaczenia w 
imieniu Prezydenta RP dokonał 
Przemysław Pacia. Wicewoje-
woda Wielkopolski na ręce Bar-

bary Dickert przekazał kryształ 
z okazji 30-lecia istnienia Sto-
warzyszenia. 

 Oprawę artystyczną uroczy-
stości zapewnili uczniowie Pu-
blicznego Gimnazjum Katolic-
kiego im. Świętego Stanisława 
Kostki w Poznaniu, którzy za-
śpiewali między innymi utwór 
„Tolerancja” z repertuaru Soyki 
oraz Mateusz Fapiszak – po-
znański kompozytor. 

 KAROLINA KASPRZAK

Pamiątkowa fotografi a.

Radość obdarowanych.

Gratulacje składa Wicewojewoda Wielkopolski 
Przemysław Pacia.

Róża Wojta z Telewizji Polskiej 
S.A w Poznaniu wręcza nowy 

wózek inwalidzki 
jednej z podopiecznych 

Stowarzyszenia.
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Już po raz piąty Wielkopolskie 
Forum Organizacji Osób Nie-

pełnosprawnych (WIFOON) we 
współpracy ze Stowarzysze-
niem Przyjaciół Niewidomych 
i Słabowidzących, Gminnym 
Ośrodkiem Kultury „Sokół” i 
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Czerwonaku zorganizowało 
plener artystyczny dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

Tegoroczne spotkanie nosi-

Stowarzyszenie Pomocy 
Niepełnosprawnym Kie-

rowcom „Spinka” z siedzibą w 
Warszawie oferuje możliwość 
50% dofi nansowania kosztów 
adaptacji pojazdu przeznaczo-
nego dla osób z dysfunkcjami 
narządu ruchu i 65% dofi nan-
sowania do specjalistycznego 
kursu prawa jazdy dla osób z 
niepełnosprawnością narządu 
mowy i słuchu. 

O dofi nansowanie mogą ubie-
gać się zarówno kierowcy (ada-
ptacja dla kierowcy) jak i osoby 
wymagające specjalistycznego 

transportu (adaptacja dla pasa-
żera) oraz fi rmy i instytucje, któ-
re przeznaczą pojazd do obsługi 
osób niepełnosprawnych. 

W celu uzyskania wsparcia 
fi nansowego należy przesłać 
wniosek o dofi nansowanie z 
aktualnym orzeczeniem o nie-
pełnosprawności. Pojazd do 
adaptacji nie może być starszy 
niż pięć lat z przebiegiem nie 
większym niż 100.000 km. Infor-
macje pod telefonem (22) 694 68 
39, mmichniewicz@spinka.org.
pl, www.spinka.org.pl.

 KAROLINA KASPRZAK

Jakże bogate w znaczenia 
jest pojęcie skrzydeł! Wia-

domo, że dla wielu zwierząt 
jest to narząd lotu. I niekiedy 
żal, że ewolucja poskąpiła 
ludziom skrzydeł, pozosta-
wiając pragnienie latania, 
które różnie realizujemy – 
to na paralotni, to lecąc szy-
bowcem, także skacząc ze 
spadochronem. Zapewne z 
marzenia o lataniu powstały 
samoloty. Nazwa wydawa-
ła się nieścisła, bo przecież 
samoloty same nie latają, a 
prowadzą je piloci, których 
trudny zawód chyba też był 
poprzedzony pragnieniem 
latania. Cóż, teraz są już sa-
moloty bezzałogowe, czyli 
samo-loty – i w skali ogólnej 
ubyło marzeń…

Potrzebę latania zaspoka-
jamy także w wyobraźni, wy-
raża się ona w dawnych mi-
tach, w baśniach, w poezji, w 
malarstwie i rzeźbie. Niekie-
dy także w marzeniach sen-
nych. Dzieje się tak szczegól-
nie na przełomie dzieciństwa 
i młodości. Jednak zdarza się 
i wcześniej. Nigdy nie zapo-

Osoby niewidome muszą 
pokonać wiele problemów, 

poruszając się po mieście. Co-
dziennie zmagają się ze scho-
dami, wejściem do różnych 
budynków, a także przejściem 
przez jezdnię. W tym ostatnim 
przypadku szczególnie waż-
na jest jednolita sygnalizacja, 
która ułatwia rozpoznawanie 
kolorów świateł. 

Pracownicy Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach i naukowcy z Po-
litechniki Poznańskiej wspólnie 
podjęli inicjatywę stworzenia 
jednego dźwięku, który mógłby 
funkcjonować na wszystkich 
skrzyżowaniach w kraju. Ujed-
nolicenie sygnalizacji dźwięko-
wej na przejściach jest częścią 
trzyletniego projektu unijnego. 
Na razie powstało laboratorium 
dźwięku, czyli akustyczny atlas 
miasta, w którym niewidomi 
mogą usłyszeć przeróżne dźwię-
ki. W planach jest stworzenie par-
ku orientacji. Zamontowane tam 
urządzenia mają uczyć niewido-
mych, podopiecznych ośrodka, 
orientacji w przestrzeni. 

Pomysłodawcy chcieliby, aby 
sygnały na przejściach dla pie-
szych w całym kraju były jed-
nakowe. Zaprosili już do współ-
pracy fi rmy budujące drogi. Do 
tej pory projektanci nie mieli 
dostępu do jednej wersji, ale da-
wali swoje własne propozycje. 
Autorzy projektu będą starać się 

Adaptacja
pojazdów

V INTEGRACYJNY PLENER ARTYSTYCZNY 
W CZERWONAKU 

Historycznie
i bajecznie 

ło tytuł: Każdy Inny – Wszyscy 
Równi „Z historią w tle”. We 
wtorkowe przedpołudnie, 24 
maja na terenie Gimnazjum 
były warsztaty czerpania papie-
ru, tworzenie legendy z okazji 
obchodów 600-lecia Gminy 
Czerwonak, malowanie twarzy, 
robienie biżuterii, prezentacje 
muzyczno-wokalne i mnóstwo 
innych atrakcji.

Na imprezę przybyły liczne 
grupy uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej, środowisko-
wych domów samopomocy, 
klubów integracyjnych oraz 
placówek wsparcia dziennego 
z Poznania i powiatu poznań-
skiego. Byli także wolontariusze, 
terapeuci, opiekunowie i przyja-
ciele, którzy z zaangażowaniem 
wspierali utalentowanych ar-
tystów. Na każdym stanowisku 
toczyła się inna historia. Uczest-
nicy pleneru odważnie próbo-
wali swoich sił w przydzielonych 
zadaniach. Największym zainte-
resowaniem cieszył się warsztat 
biżuterii oraz czerpania papieru. 
Nie sposób było nie zauważyć 
pań i panów dumnie spacerują-
cych z własnoręcznie wykona-
nymi ozdobami. Było kolorowo 
i bajecznie. 

 KAROLINA KASPRZAK

o to, aby ministerstwo i związek 
niewidomych spowodowały re-
gulację przepisów. Koszty takie-
go przedsięwzięcia nie są duże. 
Najlepiej zacząć od nowych 
sygnalizacji i stopniowo wymie-
niać te starsze. 

– Dokładne badania przepro-
wadzili już w warunkach labora-
toryjnych naukowców z Instytu-
tu Akustyki Uniwersytetu imienia 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz poznańskiego Uniwersyte-
tu Medycznego – mówi Marek 
Jakubowski z Ośrodka dla dzie-
ci Niewidomych w Owińskach. 
Dopiero na ich podstawie będzie 
można podjąć dalsze działania. 

Do tej pory obowiązują w Pol-
sce sygnały podstawowe (prze-
chodź – światło zielone, kończ 
przechodzenie – światło zielone 
migające), sygnały pomocnicze 
(światło czerwone – naprowa-
dzające na przycisk, który może 
być sygnałem jednotonowym 
lub wielotonowym). Wśród osób 
niewidomych i słabo widzących 
w Poznaniu przeprowadzono 
ankietę, w której mogli się wy-
powiedzieć, na jakie problemy 
napotykają podczas porusza-
nia się po mieście. Ankietowani 
zwrócili uwagę na zbyt dużą 
różnorodność sygnałów zezwa-
lających na przejście, zauważyli 
także, że ten sam sygnał aku-
styczny na jednym przejściu od-
powiada światłu zielonemu, na 
innym zielonemu migającemu, a 
w jeszcze innym miejscu – czer-

mnę, kiedy mój wówczas 
6-letni synek po obudzeniu 
się opowiedział mi swój sen: 
z rozpostartymi ramionami 
leciał ku słońcu. Nie wiedział 
czy doleciał, bo się obudził. 

Czym są skrzydła dla 
małych dzieci? Czteroletni 
Pawełek bez wahania po-
wiedział: „Skrzydła są do la-
tania. Mewy i ptaszki mają 
skrzydła. Ptaszki lubią latać. 
Aniołki też mają skrzydła. A 
aniołki też lubią latać”. Z kolei 
6-letniemu Wojtkowi skrzy-
dła kojarzą się z Ikarem i jest 
tak dlatego, bo obecnie fa-
scynują go mity greckie. Raz 
obudził swoją mamę o 6-tej 
rano, żeby opowiadała mu 
mity. Gdy Wojtek zapomni 
imię jakiejś głównej postaci, 
to je omawia, np. „szef bogów 
greckich”, „ten od kamienia”, 
ale najbardziej fascynuje go 
mit o „takim, co leciał do 
słońca, ale roztopiły mu się 
skrzydła”, czyli o Ikarze ma-
jącym skrzydła z wosku. 

Siedmioletniej Danusi 
skrzydła kojarzą się przede 
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Niewidomi na pasach 
wonemu. Dużym utrudnieniem, 
zdaniem ankietowanych, jest 
hałas, który sprawia, że sygnały 
są słabo słyszalne. Grupa na-
ukowców: Edyta Bogusz, Anna 
Furmann, Henryk Lubawy, Marek 
Niewiarowicz, Piotr Perz i Piotr 
Pękała przeprowadziła badania 
parametrów akustycznych, bę-
dących podstawą opracowania 
nowych norm dotyczących sy-
gnalizacji świetlno-dźwiękowej 
na przejściach dla pieszych. 

Po przestudiowaniu wyników 
ankiety sformułowano wnioski, 
wytyczające kierunek dalszych 
badań. Ustalono, że trzeba ujed-
nolicić i ograniczyć liczbę stoso-
wanych sygnałów akustycznych, 
a także poprawić nagłośnienie 
na przejściach tak, aby słyszal-
ne były tylko najbliższe sygna-
ły informujące o możliwości 
przejścia przez jezdnię. Sygnał 
akustyczny musi być dobrze sły-
szalny na tle hałasu ulicznego. 
W magazynie „TYFLOŚWIAT” 
autorzy badań piszą, że polskie 
normy i przepisy proponują kil-
ka rodzajów sygnałów dźwię-
kowych, ale światowa literatura 
wyklucza zastosowanie przy-
kładowo śpiewu ptaków, frag-
mentów melodii i sygnału mowy. 

Uznano, że sygnał musi być nie 
tylko czytelny, ale także łatwy do 
zapamiętania.

Wybrane sygnały oceniono 
w laboratorium pod kątem pro-
gów słyszalności w ciszy i tak 
zwanych progów spostrzegania 
sygnałów na tle hałasu uliczne-
go oraz dokuczliwości. Wynik 
badania psychoakustycznego 
był jednoznaczny. Spośród te-
stowanych sygnałów najbar-
dziej korzystne są powtarzające 
się sygnały złożone. Ważną rolę 
odegrała także ocena zdolno-
ści lokalizacji źródła dźwięku 
w hałasie komunikacyjnym. W 
związku z tym w laboratoryjnej 
kabinie bezdechowej zmierzo-
no ostrość słyszenia. W trakcie 
odsłuchu badane osoby musia-
ły określić kierunek słyszane-
go dźwięku. W ten oto sposób 
stworzono sytuację identyczną 
do tej, jaka istnieje przy przejściu 
dla pieszych. Dźwięk był zagłu-
szany przez samochody, tram-
waje oraz inne pojazdy. 

Testowanie sygnału aku-
stycznego to nie wszystko. Za-
jęto się również sprzętem słu-
żącym do jego emisji. Zbadano 
pięć głośników, dostarczonych 
przez producentów sygnaliza-

torów w Polsce. Okazało się, 
że emitują sygnał w różnych 
kierunkach. A to powoduje nie-
dokładne nagłośnienie przejść 
dla pieszych.

Oddzielną część badań sta-
nowiły symulowane przejścia 
dla pieszych. Przeprowadzono 
je w laboratorium. Osoby niewi-
dome i słabo widzące, wyposa-
żone w białe laski, poruszały się 
po symulowanym przejściu dla 
pieszych. Jednak warunki były 
w pełni kontrolowane. System 
fotokomórek notował czas reak-
cji niewidomego po usłyszeniu 
dźwięku, a pomieszczenie, w 
którym odbywał się ekspery-
ment, fi lmowano. Dzięki temu 
oceniono, przy jakich dźwiękach 
z sygnalizatorów oraz przy ja-
kim hałasie ulicznym niewidomi 
najszybciej reagują i są na tyle 
pewni, aby prosto, bez klucze-
nia, przejść przez jezdnię. 

Drugi eksperyment przepro-
wadzono w warunkach natural-
nych. Aby go usprawnić, zasto-
sowano kamery monitorujące 
faktyczne przejście uliczne i pro-
gram komputerowy analizujący 
obraz z kamer pod kątem za-
chowania się pieszych. Wyniki 
zdobyte za pomocą programu 

pozwolą wybrać najlepsze na-
głośnienie. 

Po przeprowadzonych do-
świadczeniach osoby niewido-
me nie miały wątpliwości, że 
potrzebne jest odpowiednie na-
głośnienie przejść przez jezdnię, 
które zwiększy bezpieczeństwo i 
usprawni przechodzenie. Warun-
kiem jest odpowiednie ustawie-
nie głośności dźwięku każdego 
emitowanego sygnału z sygnali-
zatorów stojących na ulicach. 

Zdaniem inżynierów z Za-
rządu Dróg Miejskich, którzy 
zajmują się projektowaniem sy-
gnalizacji, brakuje odpowiednie-
go narzędzia, umożliwiającego 
wykonanie takiego projektu. Z 
opracowania zamieszczonego 
w „TYFLOŚWIAT” wynika, że 
powstał program komputerowy, 
którego celem jest wspieranie 
tego rodzaju prac. Program ten 
oblicza rozkład dźwięków na 
obszarze z przejściem dla pie-
szych, przystosowanym dla osób 
niewidomych oraz niedowidzą-
cych. Jeśli projekt się powiedzie, 
to wprowadzenie unowocze-
śnionej sygnalizacji zwiększy 
komfort i bezpieczeństwo osób 
niewidomych i niedowidzących 
w Polsce. awa 

Piękno skrzydeł
wszystkim z samolotami, bo 
od czasu, kiedy razem z ro-
dzicami leciała samolotem, 
zapragnęła zostać stewar-
desą. A ośmioletnia Natalka 
powiedziała: „skrzydła są do 
latania, to są pióra, pierze. 
Mają je anioły, gęś i inne pta-
ki. Ach, i serduszko latające 
ze skrzydłami”. Prawda, że 
latające serduszko jest uro-
czym skojarzeniem? 

Z kolei grupa przedszkol-
nych dzieci zapytana o to, 
które zwierzęta mają szcze-
gólnie piękne skrzydła, prze-
krzykiwały się: bociany! I 
mówiły o ich rozpostartych 
w locie skrzydłach oraz 
opuszczanych, gdy siadają 
na gnieździe. Dwoje wspo-
mniało o jaskółkach, a nie-
mal wszystkie kochają pięk-
ne skrzydełka motyli. Jedna 
dziewczynka wspomniała 

o skrzydełkach pracowitych 
pszczół, a jednemu chłop-
cu najbardziej podobają się 
skrzydła papugi i lubi na nie 
patrzeć kiedy jest w Palmiar-
ni. Natomiast dzieci nie lubią 
skrzydeł nietoperza, które 
widziały na obrazku. A skrzy-
dlaty Pegaz? Tak, widziały go 
na operze i nie wiadomo, czy 
kiedyś nie odfrunie. 

Jednak pojęcie skrzydeł 
zawiera większe bogac-
two znaczeniowe niż realne 
skrzydła. Mówimy bowiem 
o uskrzydlaniu wyobraźni, 
np. dzięki czytaniu bajek, o 
otaczaniu skrzydłami – kiedy 
obdarzamy kogoś serdeczną 
troską, o chowaniu się pod 
skrzydła – kiedy szukamy 
opieki, niekiedy biegniemy 
jak na skrzydłach – kiedy ra-
dośnie ku czemuś zmierza-
my, natomiast opadają nam 

skrzydła – kiedy czujemy się 
zniechęceni. A są jeszcze 
skrzydła wiatraka, na boisku 
kopią piłkę prawo- lub lewo-
skrzydłowi. Na tym zawar-
tość pojęcia skrzydła jeszcze 
się nie kończy.

A całkiem niedawno do-
wiedziałam się o nowym dla 
mnie wykorzystaniu poję-
cia skrzydeł, a mianowicie 
poznałam grupkę młodych 
ludzi, którzy założyli Sto-
warzyszenie Wypożyczalnia 
Skrzydeł i swoją działalno-
ścią służą dzieciom oraz 
rodzicom z rodzin zastęp-
czych Niech mi będzie wol-
no wymienić imiona tych 
zapalonych, pełnych uroku 
wolontariuszy – jest ich dzie-
więcioro, studiują na różnych 
uczelniach i kierunkach, a 
niektórzy są już po studiach. 
Poznawali się głównie przy 

rozmaitych akcjach w roli 
wolontariuszy, ale doszli do 
wniosku, że czas na własne 
zaistnienie. I tak narodzi-
ła się – jedyna tego typu na 
świecie? – „wypożyczalnia”. 
Ci, o których myśląc, nazwa-
łam „Skrzydlatymi”, to: dwie 
Anety, Gosia, Łucja, Paulina, 
Iwona oraz skrzydlaci pano-
wie: Jacek, Paweł, i Łukasz. 
Kieruje nimi przekonanie, 
że najbardziej liczy się w ży-
ciu wprowadzenie chociaż 
odrobiny szczęścia do życia 
innych. Tak więc skrzydła 
utożsamiają ze szczęściem. 
A na moją uwagę, że jeże-
li się coś pożycza, to należy 
oddać – jak więc jest z tym 
oddawaniem? - odpowie-
dziano mi pewnymi głosa-
mi: „nasi podopieczni oddają 
nam w nadmiarze to, co od 
nas otrzymują, tak więc to 
raczej my jesteśmy dłużni-
kami”. 

Drodzy Czytelnicy – taka 
młodzież jest też wśród nas, 
warto się rozejrzeć. 

IRENA OBUCHOWSKA 
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W piękny, słoneczny dzień 
22 kwietnia w naszych 

Warsztatach Terapii Zajęcio-
wej „Pawełek” w Owińskach 
od samego rana panowała 
świąteczna atmosfera. 

Krzątanina, ostatnie przy-
gotowania do śniadania wiel-
kanocnego. Zasiedliśmy przy 
pięknie i suto zastawionym 
stole, o co zadbała pracownia 

gospodarstwa domowego. Były 
tradycyjne, wielkanocne potra-
wy: żurek, jajka na wiele spo-
sobów, pyszne ciasta własne-
go wypieku. Nie zapomniał o 
nas zając, który przyniósł nam 
słodkie upominki. Odwiedziła 
nas m.in. prezes WZINR Miro-
sława Rynowiecka. Nie obyło 
się bez śmigusa dyngusa. 

ASIA WOJCIECHOWSKA

14 kwietnia nasze Warsz-
taty Terapii Zajęciowej 

„Pawełek” po raz kolejny zo-
stały zaproszone na kiermasz 
wielkanocny, zorganizowa-
ny specjalnie dla nas przez 
uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego w Bolechowie.

Zaprezentowaliśmy na nim 
wyroby naszych podopiecz-
nych. Duże zainteresowanie 
wzbudziły wszelkie ozdoby 

świąteczne, które cieszyły oczy 
wiosennymi barwami. Liceali-
ści przygotowali dla nas nie-
spodziankę: sprzedawali na 
kiermaszu ciasta domowego 
wypieku, a zysk przekazali na-
szym warsztatom. Dodatkową 
atrakcją było zwiedzanie au-
tobusu Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa z Poznania, który w tym 
dniu stacjonował na terenie 
liceum. mg

Uczestnicy Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej na osiedlu 

Marysieńki i Środowiskowego 
Domu Samopomocy na osie-
dlu Bolesława Chrobrego w 
Poznaniu – placówek prowa-
dzonych przez Stowarzyszenie 
Na Rzecz Młodzieży Sprawnej 
Inaczej „Śmiałek” – spotkali się 
20 kwietnia na wielkanocnym 
śniadaniu. 

Gdy wszyscy zasiedli do 
stołu, prezes Stowarzyszenia 
Krystyna Dużewska złożyła 
obecnym świąteczne życzenia i 
rozpoczęła tradycyjne dzielenie 
się jajkiem. W czasie śniadania 
terapeuci rozmawiali z pod-
opiecznymi o zwyczajach świąt 
Wielkanocnych. Była też zaba-
wa pod nazwą „jaka to melodia”. 
Muzykoterapeuta grał po kilka 
pierwszych nutek, a uczestnicy 
odgadywali, jaka to pieśń wiel-
kanocna. 

Po zabawie na świątecznym 
stole czekały jeszcze pyszne 
baby, serniki i mazurki upieczo-
ne przez rodziców podopiecz-
nych. Ale chyba największą 
atrakcją stało się szukanie „za-
jączka”, który pochował słod-
kości dla uczestników na łące, 

Na kiermaszu 
w Liceum

Zając o nas 
nie zapomniał 

wśród drzew i krzaków w okoli-
cy Ośrodka. Znalezione słodycze 
były natychmiast konsumowane, 
a z twarzy poszukiwaczy nie 
znikały uśmiechy. 

MAGDALENA 
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

Wszyscy zasiedli do stołu.

„Śmiałek”
szukał zajączka 

Znalezione słodycze były 
natychmiast konsumowane.
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Każdego roku w naszym 
Warsztacie Terapii Zaję-

ciowej w Swarzędzu wraz z 
instruktorami i terapeutami 
przeżywamy śniadanie wiel-
kanocne. W tym roku odbyło 
się ono jeszcze przed świę-
tami Wielkiej Nocy, we wto-
rek 19 kwietnia. Stało się tak 
dzięki niezwykłemu Gościo-
wi, księdzu biskupowi Grze-
gorzowi Balcerkowi, który 
przybył z odwiedzinami do 
naszej parafi i, w towarzy-
stwie ks. kan. Eugeniusza 
Guździoła, proboszcza pa-
rafi i Matki Bożej Miłosier-
dzia w Swarzędzu. 

Ksiądz biskup obejrzał wy-
stawę naszych prac w domu 
parafi alnym kościoła Matki 
Bożej Miłosierdzia. Znala-
zły się wśród nich wizerunki 
Najświętszej Maryi Panny, 
Pana Jezusa i Jana Pawła II – 
wszystkie wykonane w pra-
cowniach naszej placówki 
przez osoby niepełnospraw-
ne. Zaprezentowaliśmy także 
fotografi e przedstawiające hi-
storię Stowarzyszenia Przyja-
ciół Dzieci Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka, działają-
cego w Swarzędzu już ponad 
20 lat. Wystawa była naszym 
hołdem złożonym Ojcu Świę-
temu z okazji Jego beatyfi ka-
cji. Po każdej niedzielnej eu-
charystii przez dwa tygodnie 
mogli ją zwiedzać parafi anie 
i wszyscy chętni. 

Kolejny punkt naszego 
spotkania miał wymiar czy-
sto duchowy. Odległość po-
między kościołem i siedzibą 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
pokonaliśmy z księdzem bi-
skupem, odprawiając nabo-

Uczestnicy i terapeuci Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w 

Czeszewie 20 kwietnia zasiedli 
do wspólnego wielkanocnego 
śniadania. Odbyło się, jak co 
roku, w pracowni gospodar-
stwa domowego. 

Zebrali się wszyscy uczestnicy, 
terapeuci, pracownicy i wolon-
tariuszki. Swoją obecnością za-
szczycił nas ks. Mirosław Stawic-
ki, proboszcz parafi i Czeszewo. 
Zebranych powitała kierownik 
Urszula Remisz, która złożyła 
wszystkim życzenia wesołych 
świąt, a ksiądz poprowadził 
wspólną modlitwę. Potem wszy-
scy zasiedli przy świątecznym 

stole, aby skosztować pyszności 
przygotowanych przez uczest-
ników pracowni gospodarstwa 
domowego: sałatki warzywnej, 
mięsa w galarecie, szynki i tra-
dycyjnych jajek. Na zakończenie 
podano kawę i babkę. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali słodkie 
upominki od zajączka. 

ZBIGNIEW STRUGAŁA 
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE 

P.s. 
Przy okazji bardzo serdecznie 

dziękuję Pani Marcie, terapeut-
ce z pracowni komputerowej w 
naszym WTZ-ecie, za wsparcie, 
zrozumienie, dobroć, pomoc i 
pracę. Dziękuję i Bóg zapłać! 

Wielkanoc w Czeszewie

Przed Świętami 
Wielkiej Nocy 
żeństwo Drogi Krzyżowej. 
Przeszliśmy z Panem Jezusem 
w samo południe deptakiem 
osiedlowym i przeżywaliśmy 
wraz z Nim tragiczne chwile 
Jego cierpień. Na twarzach 
wszystkich nas rysowało się 
głębokie skupienie, kilka prze-
chodzących osób zatrzymało 
się na chwilę, aby wysłuchać 
rozważań danej stacji. Nie-
którzy przyłączyli się do nas i 
szli z nami do końca. 

Po zakończeniu nabożeń-
stwa w salach połączonych 
pracowni – technik różnych 
i plastycznej – zasiedliśmy 
wspólnie za stołem i po mo-
dlitwie prowadzonej przez 
księdza biskupa rozpoczęli-
śmy uroczyste śniadanie, któ-
re przygotowała pracownia 
gospodarstwa domowego. 
Najsympatyczniejszym mo-
mentem dnia była rozmowa 
księdza biskupa Grzegorza 
Balcerka z nami. Pytał o naszą 
codzienność, o zainteresowa-
nia, o plany na przyszłość. Za-
śpiewaliśmy kilka piosenek. 
Wysłuchaliśmy wspomnień 
księdza biskupa z Jego oso-
bistych spotkań z Janem Paw-
łem II w Watykanie, szcze-
gólnie tego ostatniego, które 
miało miejsce w dniu imienin 
Ojca św., na pół roku przed 

śmiercią, w uroczystość św. 
Karola Boromeusza. 

Aby ucieszyć naszego 
Gościa, zaśpiewaliśmy Plu-
rimos annos i odmówiliśmy 
kilka modlitw po łacinie, 
których uczyliśmy się już od 
dłuższego czasu. Ksiądz bi-
skup na zakończenie pobło-
gosławił nas także po łacinie 
i rozdał pamiątkowe obrazki 

z Janem Pawłem II, na których 
widniał już napis „błogosła-
wiony”. Bardzo dziękujemy 
Panu Bogu, że mogliśmy roz-
mawiać z księdzem bisku-
pem, oglądać z nim obrazy i 
zdjęcia, modlić się i śpiewać. 
To przeżycie pozostanie w 
naszych sercach na długo! 

AGATA KIEJDROWSKA
WTZ SWARZĘDZ

Ksiądz biskup Balcerek w warsztacie Terapii Zajęciowej 
w Swarzędzu. Z prawej prezes Barbara Kucharska.
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Jak co roku, nasza Rogo-
zińska Grupa Wsparcia Dla 

osób Niepełnosprawnych 
przygotowania do świąt Wiel-
kanocnych rozpoczęła piel-
grzymką do Górki Klasztornej, 
aby zobaczyć misterium męki 
Pańskiej. W tej miejscowości 
znajduje się najstarsze sank-
tuarium maryjne w Polsce.

Matka Boża ukazała się pa-
sterzowi w tym miejscu w roku 
1079. Kościół i klasztor ufun-
dował w XVII wieku wojewoda 
poznański Andrzej Grudziń-
ski. Od 1923 roku pieczę nad 
sanktuarium sprawują księża 
Misjonarze Świętej Rodziny. 
Dziś Sanktuarium jest znane 
pielgrzymom z Cudownego 
Obrazu Matki Bożej Góreckiej 
i Studzienki, w której woda 
od chwili Objawienia ma moc 
uzdrawiającą. 

Zwiedziliśmy pobliski kościół 
pod wezwaniem Najświęt-
szej Marii Panny, gdzie wysłu-
chaliśmy historii objawień i 

Niedawno nasza Grupa 
Wsparcia brała udział 

w warsztatach psycholo-
gicznych dla osób niepełno-
sprawnych i niewidomych. 

Organizatorem był Polski 
Związek Osób Niewidomych 
w Rogoźnie i Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna. 
Zajęcia prowadziła psy-
cholog Maria Stachowiak. 
Spotkaliśmy się z naszym 
burmistrzem, pracownika-
mi Urzędu Pracy i radnymi. 

25 maja z okazji Europej-
skiego Dnia Walki z 

Dyskryminacją Osób Niepeł-
nosprawnych, Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych we 
współpracy z Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON), 
zorganizował Dzień Otwarty 
dla Osób Niepełnosprawnych. 

Celem było upowszechnie-
nie informacji o prawach osób 
niepełnosprawnych w obszarze 
ubezpieczeń społecznych, reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych.

 Po raz kolejny we wszystkich 
oddziałach ZUS w kraju dyżuro-
wali eksperci Zakładu, pracow-
nicy Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, przedstawiciele Sto-
warzyszenia Przyjaciół Integracji 
oraz innych organizacji pozarzą-
dowych, które działają na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 

Przy specjalnych stoiskach 

eksperckich można było uzyskać 
informacje z zakresu świadczeń 
z ubezpieczeń społecznych, 
orzecznictwa lekarskiego oraz 
rehabilitacji leczniczej w ramach 
prewencji rentowej. Przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Przy-
jaciół Integracji doradzali, jak 
efektywnie poszukiwać pracy, 
stworzyć dokumenty aplika-
cyjne oraz jak się przygotować 
do rozmowy rekrutacyjnej.
 Można było również uzyskać 
informacje, jak otworzyć wła-
sną działalność gospodarczą, a 
pracownicy Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych przedstawiali 
wszystkim zainteresowanym, 
jakie są możliwości otrzymania 
dofi nansowania z PFRON.

Myślę, że to kolejne zielone 
światło dla naszego środowiska, 
a zainteresowanie tą majową 
akcją ZUS przerosło oczekiwa-
nia jej organizatorów. 

 EWELINA WĘGLEWSKA 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci ze Złożoną Nie-

pełnosprawnością „Potrafi ę 
więcej” w Poznaniu prowa-
dzi od maja zajęcia z terapii 
neurorozwojowej NDT-Bo-
bath przeznaczone dla nowo-
rodków, niemowląt i małych 
dzieci, u których zaobserwo-
wano zaburzenia rozwoju 
psychoruchowego. 

Zajęcia prowadzone są raz 
w tygodniu przez terapeutki 
metody NDT-Bobath. Koszt 
jednego spotkania trwającego 
około godziny wynosi 30 zło-
tych. Członkom Stowarzysze-
nia przysługuje zniżka 50%. 
Metodę NDT-Bobath zapo-
czątkowali w latach czterdzie-
stych XX wieku w Londynie 
fi zjoterapeutka Berta Bobath 
i jej mąż Karel – neurolog. 
Rozwijano i modyfi kowano ją 
równocześnie ze zdobywa-
nymi doświadczeniami prak-
tycznymi oraz osiągnięciami 
wiedzy medycznej, głównie z 
zakresu neurofi zjologii oraz 

obserwacji rozwoju ruchowe-
go dzieci. 

Charakterystyczne dla tej 
metody jest stosowanie uła-
twiania dużej liczby odruchów 
i prawidłowego następstwa 
rozwojowego ćwiczeń. Hamo-
wanie patologicznych odru-
chów oraz prawidłowy rozkład 
napięcia mięśniowego osiąga 
się przez właściwe ułożenie 
dziecka, zwłaszcza punktów 
głowy, szyi, obręczy barkowej 
i biodrowej. Wpływa to na wy-
kształcenie się prawidłowych 
odruchów postawy, a ponadto 
uczy dziecko samodzielnego 
ich osiągania, kontrolowania i 
wykorzystywania. 

Zajęcia prowadzone są w 
piątki w godzinach 13.00–
18.00 w placówce Stowarzy-
szenia przy ulicy Strzeszyń-
skiej 213 w Poznaniu. Zapisy 
i informacje tel.: 606-418-881, 
stowarzyszenie@wsparcie.
org.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Terapia odruchów

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Dzień otwarty 
w ZUS

Podczas zajęć lepiej pozna-
liśmy siebie samych i swoje 
emocje, a dzięki psycholo-
gowi Markowi Laube – także 
nasze preferencje odnośnie 
pracy oraz swoje dobre i sła-
be strony. Zajęcia odbywały 
się w miłej i przyjaznej at-
mosferze. Poznaliśmy nowe 
osoby i nawiązaliśmy nowe 
znajomości. Warsztaty pod-
budowały nas psychicznie. 

KRZYSZTOF MURKOWSKI

uzdrowień za pośrednictwem 
cudownego obrazu. W koście-
le znajduje się cudowna tru-
mienka zaśnięcia najświętszej 
Marii Panny z jej fi gurą w środ-
ku. Pielgrzymi dzięki potarciu 
o nią chusteczki, a następnie 
chorego miejsca doznają cu-
downych uzdrowień. Blisko 
kościoła znajduje się studzien-
ka z uzdrawiającą wodą oraz 
skansen starych maszyn rolni-
czych.

Po zakończeniu mszy na 
krużganki weszli aktorzy i za-
częło się misterium. Dało nam 
wiele wrażeń i chwili zastano-
wienia się nad sobą. Mieliśmy 
okazję przejść drogę krzyżo-
wą razem z Jezusem aż pod 
górę Golgotę, gdzie nastąpiła 
scena ukrzyżowania. W miste-
rium brali udział misjonarze 
i mieszkańcy pobliskich wsi. 
Ten wyjazd zostanie nam na 
długo w pamięci.

KRZYSZTOF MURKOWSKI

Poznaliśmy siebie

W ROGOZIŃSKIEJ GRUPIE WSPARCIA

W Górce Klasztornej
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Drodzy czytelnicy, opowia-
dałem już wam o wielu 

moich sekretach i sukcesach. 
Teraz chciałbym podzielić się 
z wami historia, która przy-
darzyła mi się na warsztatach 
terapii zajęciowej przy ulicy 
Tatrzańskiej w Łodzi. 

Najpierw byłem uczestnikiem 
warsztatów przy ulicy Planto-
wej. Tu opiekowałem się kolegą 
Tomkiem, o którym niedawno 
był w „Filantropie” mój artykuł. 
Niestety, musiałem zmienić pla-
cówkę. Na Tatrzańskiej warszta-
ty dopiero otwierano. Poznałem 
nowych przyjaciół i kadrę. 

Aklimatyzacja trwałaby, być 
może, długo, gdyby nie to, że 
wraz ze mną przeszli Monika i 
Wiktor. Sami malowaliśmy na-
sze pracownie i znosiliśmy do 
nich meble. Pracowaliśmy zgod-
nie, a nad bezpieczeństwem 
grupy czuwał sam Robert Do-
lder. Opiekunowie grupy są 
ludźmi na poziomie, więc mo-
głoby się wydawać, że pracują 
ze słabszymi, gdyż czują taką 
potrzebę. 

Jednak szybko wyszło na jaw, 
że z ośmiorga instruktorów 
tylko Robert oddał całkowicie 
swoje serce podopiecznym. Bez 
względu na to, jak chorą grupę 
dostanie, wszystkich traktuje 
równo. Jest cudownym psy-
chologiem i starszym bratem. 
Każdego nauczy żyć, chociaż-
by miało mu to zająć kilka lat. 
Wiem, że nigdy się nie podda. 
Młodzież warsztatowa otoczyła 
go kręgiem, aby go uściskać w 
przypływie uczuć, a ja, niepo-
mny zakazów, rzuciłem się mu 
na szyję mówiąc: kocham cię, 
braciszku. 

Piękne Strony Kobiety 
czyli onaonaona.com to 

nowa, pierwsza w Polsce 
strona internetowa stwo-
rzona z myślą o kobietach i 
dla kobiet, ale nie tylko.

Portal ten stworzyła 
gwiazda telewizyjna Aga-
ta Młynarska. Ma on być 
przede wszystkim miejscem 
spotkań kobiet, które potrze-
bują rzetelnej informacji, in-
spiracji i ciekawej rozmowy, 
a także pomocy. To one będą 
go tworzyć. 

– Skończyłam 45 lat. 
Uświadomiłam sobie, że 
wcale nie czuję się tak, jakby 

ONAONAONA.COM
wszystko, co najlepsze i naj-
piękniejsze, było już za mną. 
Przeciwnie! Mam jeszcze 
wiele energii, siły i marzeń, 
których nie zdążyłam do 
tej pory zrealizować. Z roz-
mów z koleżankami wyni-
kało, że one czują tak samo. 
To fakt, że będziemy coraz 
starsze, ale to nie znaczy, że 
nie możemy zrobić czegoś 
twórczego. Mamy przecież 
ogromny atut, jakim jest do-

świadczenie – mówi Agata 
Młynarska.

Na portalu znajdziemy m.in. 
subiektywne rekomendacje 
Agaty Młynarskiej. Są rów-
nież teksty gwiazd, m.in Mo-
niki Richardson, Olgi Bończyk 
i Anny Jurksztowicz. Pojawią 
się także konkursy, m.in. o na-
grodę „3 razy ONA” dla kobiet 
wyłonionych w głosowaniu 
internautek i nagrodzonych 

przez kapitułę konkursu „3 
razy ONA”. Na stronie istnie-
je również zakładka „Filan-
tropia”, w której znajdziemy 
informacje o wymagających 
pomocy osobach chorych, 
niepełnosprawnych i potrze-
bujących, w tym o podopiecz-
nych Fundacji Dziecięca Fan-
tazja, której ambasadorką jest 
Agata Młynarska.

ROBERT STĘPIŃSKI

Mój przyjaciel 
Robert

Radosław
Jabłoński
ŁÓDŹ

RR
JJ
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Zawsze po zakończonej pracy 
uzupełnialiśmy zeszyty, następ-
nie zaczynały się proste pyta-
nia. Wiedzieliśmy dobrze, że 
odpowiadając na nie Robertowi 
otrzymamy od niego wyjaśnie-
nie nawet najbardziej złożonych 
problemów. 

Pewnego popołudnia Robert 
zauważył, że jestem bardzo 
smutny i stwierdził: 

– Byku, musimy coś zrobić z 
tym twoim dołem. 

Zapytałem: 
– Ale co?
Uśmiechnął się tajemniczo i 

powiedział: 
– Zostaw to mnie.
Dobra, myślę sobie. Skoro tak, 

to będę czekał. Pożegnaliśmy 
się przed budynkiem WTZ, a na 
odchodne usłyszałem: 

– Misiu, czekaj na niespo-
dziankę. 

Muszę przyznać, że całą 
drogę do domu i popołudnie 
spędziłem na próbach roz-
wiązania zagadki. Ale jej nie 
odgadłem, bo w najśmielszych 
snach bym nie przypuszczał, 
że do mnie przyjedzie. Na przy-
witanie wziął mnie za ręce i 
przytulił. Muszę przyznać, było 
cudownie. To był jednak dopie-
ro początek. Czego? Wspania-
łej rehabilitacji.

Gdy minęła euforia i wróciłem 
na ziemię, zobaczyłem, że Ro-
bert ma przy sobie jakąś wielką, 
tajemniczą walizę. Zapytałem: 

– A to co?
Roześmiał się i mówi: 
– Zamknij oczy i czekaj, za-

wołam cię. 

Grzecznie czekałem, trwało 
to może pięć minut – i słyszę: 

– Chodź do swojego pokoju.
Wchodzę – i co widzę? Ol-

brzymi, podłużny, pokryty skórą, 
składany stół, a przy nim Robsiu 
w białych spodniach i bluzie, 
przepasany czarnym pasem. 

– Cóż to znaczy? – spytałem.
W odpowiedzi usłyszałem: 
– Radziu, rozbieraj się z bluzy 

i koszulki.
Nadal miałem setki pytań, lecz 

kiedy spojrzałem na brata, poją-
łem w lot: koniec z pytaniami, 
kładź się na stole. Położyłem się 
więc i czekam. A Robert na to: 

– Nie na plecach, odwrotnie.
W mgnieniu oka zmieniłem 

pozycję, a Robert zaczął od razu 
wykonywać masaż. Powiem 
wam, cudowna sprawa! Miałem 
duże kłopoty z chodzeniem. Te-
raz dzięki tym masażom mogę 
chodzić sam i mam znacznie 
silniejsze mięśnie grzbietu. 
Wzmocnił też moja odporność. 
Jak tego dokonał? Aby wzmoc-
nić mięśnie, stosował masaże 
poparte odpowiednim zesta-
wem ćwiczeń. A dla poprawy 
zdrowia masował w taki sposób, 
że dodatkowo stosował ucisk 
określonych punktów na ciele, 
co łączył z leciutką hipnozą. 

Wizyt takich było ze dwadzie-
ścia, musiałem za nie płacić, ale 
jedno wiem: warto było. Teraz 
tylko muszę sam powtarzać 
ćwiczenia i mogę żyć jak inni. 
Dziękuję ci, Robercie, za przy-
wrócone zdrowie. 
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Z kraterów tych wydostają się 
opary koloru niebieskiego i krzy-
żują się przez cały Księżyc. W 
oparach tych ani prasa ani ko-
smonauci amerykańscy nic nie 
wspominają a jedynie o worku z 
kamieniami, który przywieźli 90 
kilogramów. 

KSAWERY ZARĘBSKI

Wystawa Ksawerego Zaręb-
skiego zorganizowana przez 
galerię „tak”, pierwsza w ra-
mach tegorocznego projektu 
„NIKT Z NIKĄD”, mającego na 
celu wskazanie problemów 
związanych z wykluczaniem, 
niewidocznością i marginali-
zowaniem art brutowych twór-
ców dobiegła końca. Ksawery 
Zarębski zainspirował spotka-
nie mające uruchomić myśli na 
temat sztuki art brut: w tym py-
tanie o wolność twórczą, która 
jawi się jako wolność całkowi-
ta, inny stopień świadomości 
czy może fantazmat? Ile wol-
ności mieści rama?

Plansze Zarębskiego to tak-
że obraz schizofrenii? Autor 
pozostawionego listu dowodzi, 
że to władza polityczna PRL-u 
uczyniła z artysty schizofre-
nika, osadzając go w szpitalu 
psychiatrycznym, a same plan-
sze są „mocnym świadectwem 
kombatanta przywracanego z 
zapomnienia”. Czy słusznie za-
tem posłannicze, wielkościowe 
wizje uznać można za obraz 
schizofreniczny? 

Wystawa prac Ksawerego 
Zarębskiego w galerii „tak” 
cieszyła się tak dużą popular-
nością, ze postanowiono urzą-
dzić jej fi nisaż. Część zwiedza-
jących odnosiła się do różnych 
płaszczyzn tych prac, a część 
do aspektu historycznego. 
Wszystkich zaś zafascynowało 

Wokół nas dzieje się wiele 
niepowtarzalnych rzeczy, 

które warto uwiecznić apara-
tem fotografi cznym. Fotogra-
fować można ludzi, przyrodę, 
architekturę, zwierzęta. O tym, 
jak zrobić dobre zdjęcie, uczyła 
Magdalena Olek na warszta-
tach zorganizowanych przez 
Akademię Radości Życia.

Magda to fotograf z pasją. Tak 
uważają jej koleżanki z Akade-
mii Radości Życia. Na co dzień 

Postać znikąd
zagubienie człowieka w pol-
skiej rzeczywistości po powro-
cie z Zachodu. Jego lęki, niepo-
koje, przerażenie, bezradność, 
gniew, które uwidocznił w 
swoich pracach. 

– Osoby, które przychodzi-
ły oglądać wystawę, chętnie 
dzieliły się spostrzeżeniami i 
rozpoczynały dyskusję – mówi 
Anna Leonowicz, dyrektor ga-
lerii „tak”. – Uznaliśmy więc, 
że warto zorganizować spo-
tkanie, podczas którego będzie 
można wymienić poglądy. 

Małgorzata Szaefer, kurator 
wystawy, przygotowała slajdy 
i ciekawe informacje o sztuce 
art brut na świecie, uatrakcyj-
niające spotkanie. 

Przypomnijmy, kim był Ksa-
wery Zarębski. Urodził się w 
1901 roku w Warszawie. Po 
zakończeniu pierwszej wojny 
światowej zgłosił się do Legii 
Akademickiej. Gdy go zde-
mobilizowano podjął naukę i 
rozpoczął pracę w warsztacie 
ślusarskim. Jednak po pewnym 
czasie wrócił do wojska i roz-
począł karierę jako żołnierz 
zawodowy. W 1939 roku brał 
udział w obronie kraju, a po-
tem przez Rumunię i Francję 
przedostał się do Anglii. Wal-
czył jako członek naziemnego 
personelu lotniczego w struk-
turach angielskiego lotnictwa. 
Ożenił się i miał dwójkę dzie-
ci. 

Pierwsze symptomy choroby 
psychicznej pojawiły się po za-
kończeniu działań wojennych. 
Wówczas cierpiał na manię 
prześladowczą. Uważał, że 
śledzi go brytyjska policja i ra-
dziecki wywiad. Do Polski wró-
cił w 1955 roku, ale nie mógł 
się odnaleźć w socjalistycznej 
Polsce. Znalazł się w szpitalu 
psychiatrycznym w Branicach 
z orzeczeniem schizofrenii. 
Aresztowanie, zamknięcie w 
szpitalu uznał za dowód, że 
jest zagrożeniem dla ówcze-
snych władz politycznych. Jego 
pobyt w placówce szpitalnej 
nacechowany był urojeniami 
prześladowczymi i wielko-
ściowymi. Po latach apatii w 
Ksawerym Zarębskim obudzi 
się talent twórczy. Zaczął two-
rzyć między innymi tak zwa-
ne plansze, przypominające 
komiksy, kalendarze w formie 
zegarów. awa 

Uchwycić to, 
co niezwykłe 

robi to, co sprawia jej największą 
frajdę, utrwala niezwykłe, ulotne 
chwile, które wywołują uśmiech 
na twarzach ludzi. Profesjonal-
nie zajmuje się fotografi ą ślub-
ną, a także fotografi ą wnętrz i 
dzieci. Jej recepta na wydobycie 
piękna z pozornie nieciekawej 
rzeczy to aparat i własna fanta-
zja. Do tego odpowiednie świa-
tło, różny punkt widzenia oraz 
otwartość na świat. To właśnie 
dzięki niej praca z ludźmi i dla 
ludzi jest dla Magdy przyjem-
nością. Aby zrobić zdjęcie, jakie 
sobie wymarzy, potrafi  wsiąść 
na kombajn, by sfotografować 
pracę w polu z punktu widzenia 
żniwiarza. 

Warsztaty fotografi czne, które 

prowadzi, składają się z cyklu 
pięciu spotkań i kierowane są 
do amatorek fotografi i. Podczas 
ich trwania można się dowie-
dzieć, jak skomponować ujęcie, 
by nawet rzeczy zwykłe nabra-
ły niecodziennego charakte-
ru (plany w fotografi i, zasada 
złotego podziału). Warsztaty 
pozwolą nauczyć się swobody 
w ustawianiu czasu naświetla-
nia i wartości przesłony (warto 
przekonać się, jak wiele daje to 
możliwości). Pod okiem Magdy 
Olek można wykonać także nie-
codzienne portrety. Uczestniczki 
poznają ciekawostki ze świata 
fotografi i, tworzą efektowne ob-
razki malowane światłem przy 
użyciu latarki i ruszą w plener, 
by fotografować nocny Poznań.  
Nie zabraknie także porad 
związanych z katalogowaniem 
zdjęć i ich obróbką przy uży-
ciu programu Picasa. Ostatnie 
zajęcia będą natomiast okazją 
do podsumowania i omówie-
nia fotografi cznych dokonań na 
przykładzie wykonanych zdjęć. 
Szczegółowy program zostanie 
dostosowany do poziomu za-
awansowania grupy. Uczestnicy 
na zajęcia muszą przynieść wła-
sny aparat cyfrowy. awa
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– Co tak fascynuje w fo-
tografi i, że dla pani stała się 
zawodem wykonywanym z 
pasją? 

– Od zawsze miałam słabość 
do szeroko pojętej sztuki. Moja 
mama jest artystką plastykiem. 
Także każdy z czwórki moje-
go rodzeństwa związał się z tą 
dziedziną. Fotografi ą zajmował 
się tata. To on zaraził mnie tą 
pasją, którą sprawiła, że moje 
życie nabrało sensu. Mogę 
uprawiać zawód, który daje mi 
radość i utrzymanie. Mój tata w 
dzieciństwie robił nam bardzo 
dużo zdjęć. Wiele z nich wisia-
ło na ścianach i w tym klimacie 
dojrzewałam. Wprawdzie skoń-
czyłam lingwistykę stosowaną, 
a potem przez trzy lata pracowa-
łam jako nauczycielka w szkole. 
Gdy stwierdziłam, że to nie jest 
to, wróciłam do fotografowania. 
Dzięki tej decyzji odżyłam. 

– Co pani najbardziej lubi fo-
tografować? 

– Wciąż szukam własnej 
drogi. Bardzo lubię zwłaszcza 
zdjęcia ślubne, które wymagają 
ode mnie dużej fachowości. Ten 
trud rewanżuje uśmiech uwiecz-
nionych osób. Lubię także foto-
grafować przyrodę, jej piękno, 
nostalgię. Wierzę, że znajdę 
własny nurt, który będzie moją 
specjalizacją. 

– Jakie cechy powinien mieć 
dobry fotograf? 

– Jeśli pracuje wśród ludzi to 
musi być śmiały, otwarty, łatwo 
nawiązywać kontakty. Warto 
zwrócić uwagę na wrażliwość, 
wyobraźnię, spostrzegawczość. 
To pozwala zauważyć wiele rze-
czy, które wprawne oko fotogra-
fa wychwyci i uwieczni. Przede 
wszystkim nie należy bać się 
sprzętu. Gdy go poznamy i się z 
nim oswoimy, to fotografowanie 
wyda się proste. Jeżeli zdjęcie się 
nie uda za pierwszym razem, to 
należy próbować dalej. Wrogiem 
początkującego fotografa jest 
zniechęcenie. Warto zastąpić je 
cierpliwością i wytrwałością. 

– Prowadzi pani własną pra-
cownię fotografi czną? 

– Na razie nie, ale już zbieram 
na ten cel fundusze. Aktualnie 
prowadzę własną działalność 
gospodarczą. Wykonuję głównie 
zdjęcia na uroczystościach oraz 
imprezach dla większej liczby 
osób. Ta praca wymaga dużego 
skupienia i uwagi, by nie przega-
pić ważnych momentów. Satys-
fakcję mam wówczas, gdy efekt 
mojej pracy podoba się klien-
tom. Staram się w to, co robię, 
wkładać całe serce. 

– Czy pani zdaniem osoby 
niepełnosprawne mogą się 
nauczyć dobrego fotografowa-
nia? 

– W przeszłości prowadzi-

Co tak fascynuje 
w fotografi i
Z MAGDALENĄ OLEK – fotografem rozmawia AURELIA PAWLAK.

łam warsztaty dla dzieci nie-
pełnosprawnych w jednej ze 
szkół i przyznaję, że było to dla 
mnie niezwykłe doświadczenie. 
Wśród uczestników znalazły 
się dzieci z różnymi schorze-
niami, z którymi realizowałam 
jeden temat fotografi czny. Do-
strzegłam w nich niezwykłą 
wrażliwość, inne spojrzenie na 
rzeczywistość, postrzeganie 
świata w sposób prosty i bezpre-
tensjonalny. Brak zahamowań 
z ich strony, w przeciwieństwie 
do dorosłych, był bardzo owoc-
ny. Nie spodziewałam się takich 
rezultatów. Poprosiłam ich, aby 
sfotografowali mój portret. To, co 
zrobili, było niezwykłe. Dostrze-
gli i wychwycili tyle detali! Sama 
nie byłabym w stanie wykonać 
takich zdjęć. To wiele mnie na-
uczyło. Nagrodą dla mnie był 
nie tylko entuzjazm tych dzieci, 
ale także spontaniczne wyraża-
nie emocji. Przejawiało się to w 
uściskach, pocałunkach, przy-
tulaniu. Wiedziałam, że nauka 
fotografowania była dla nich 
wspaniałą zabawą. Osoby nie-
pełnosprawne potrafi ą zrobić 
przepiękne zdjęcia. Przykładem 
jest pewien niewidomy fotograf, 
który nie widzi efektu, ale jego 
wkład pracy i aranżacja pod-
czas fotografowania przynoszą 
wspaniałe rezultaty. Myślę, że 
takie warsztaty dla osób niepeł-
nosprawnych byłyby bardzo do-
brym pomysłem. Zwłaszcza, że 
są to ludzie obdarzeni nieprze-

ciętną wrażliwością, odgrywa-
jącą w fotografowaniu istotną 
rolę. Zajęcia można dostosować 
do grup wiekowych i stopnia 
niepełnosprawności. 

– Czego uczy Pani na warsz-
tatach? 

– Przede wszystkim oswajam 
uczestników z aparatem. Aby 
te wszystkie guziczki, suwaki, 
rozwijane menu, przyciski nie 
przerażały. Zdarza się, że na za-
jęcia przychodzą panie, które nie 
potrafi ą sobie poradzić z obsłu-
gą. Tymczasem to aparat ma ich 
słuchać, a nie na odwrót. Sztuka 
fotografowania nie polega na 
przyciskaniu jednego przycisku 
i wykonaniu zdjęcia. Rzecz w 
tym, by mieć wpływ na to, co się 
chce uwiecznić. Najpierw trzeba 
mieć pomysł na zdjęcie, a potem 
je wykonać. Uczę też podstaw 
obróbki. 

– Czy podczas jednych zajęć 
można się nauczyć fotografo-
wania? 

– Na pewno nikogo nie na-
uczę wyobraźni i wrażliwości. 
Te cechy można jedynie rozbu-
dzić, pod warunkiem, że drze-
mią w uczestniku. Na zajęciach 
pierwszego stopnia przekazuje 
wiedzę o obsłudze aparatu i 
jego funkcjach. Natomiast bar-
dziej zaawansowani uczą się 
wymyślania koncepcji zdjęcia, 
kreatywności, kadrowania. Pro-
ponuję uczestnikom pięć spo-
tkań, w tym jedno w plenerze. 
Najpierw poznajemy aparat, 

potem wykonujemy zdjęcia, a 
następnie zajmujemy się jego 
obróbką. Jeśli ktoś połknie bak-
cyla, to później nie rozstaje się z 
aparatem. 

– Na ile w sztuce fotografo-
wania przydają się wyobraźnia 
i poczucie piękna? 

– W fotografowaniu najważ-
niejszy jest pomysł. Umiejętność 
wychwytywania szczegółów, 
które dla innych są niezauwa-
żalne. To bardzo trudne zadanie. 
Jedną z metod, którą stosuję, 
jest pokazywanie moich prac. 
Dzięki temu uczestnicy mogą 
zobaczyć, o co tak naprawdę 
w fotografi i chodzi. Staram się 
pokazać, że zwyczajne sytuacje 
są bogate w szczegóły, drobiazgi 
na ogół umykające ludzkiemu 
oku. Aby wyćwiczyć taki sposób 
patrzenia na świat, trzeba przy-
glądać się ludziom, otoczeniu, 
przyrodzie i pobudzać w sobie 
wyobraźnię, bowiem to ona jest 
podstawą dobrego zdjęcia. A 
osoby niepełnosprawne potrafi ą 
zauważyć detal, który sprawia, 
że zdjęcie nabiera charakteru. 
Poza tym fotografują z pewną 
beztroską, swobodą, bez tremy, 
nacisku. Może właśnie to spra-
wia, że efekty są zaskakujące. 
Wiele się od niepełnosprawnych 
nauczyłam. Czasami patrzę na 
świat ich oczami i mam wraże-
nie, że widzę wiele bardzo in-
teresujących rzeczy. Oni nie są 
zmanierowani poprzez wszyst-
kie konwenanse i reguły, którym 
my podlegamy. 

– Czego może nas nauczyć 
fotografowanie? 

– Przede wszystkim odwagi 
chodzenia z aparatem, zauwa-
żania tego, co w pierwszym 
momencie wydaje się niewi-
doczne, szukania rzeczy, które 
są ukryte, intrygują, zacieka-
wiają. Zauważania tego, co wy-
daje się nam nudne, brzydkie, 
nieciekawe, co zazwyczaj omi-
jamy. Aparat pozwala zobaczyć 
świat inaczej, bo kadr, przy-
bliżając wybiórczo fragment 
rzeczywistości, uwidacznia 
zdumiewające szczegóły. Foto-
grafi a bezdyskusyjnie rozwija 
wrażliwość i wyobraźnię. Jak 
każda dziedzina sztuki. 

Magdalena Olek (w środku) pokazuje, jak należy obrabiać 
zdjęcie w komputerze.
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Jak zadbać o kondycję i pozbyć 
się nadmiaru wyhodowanego 

przez zimę sadełka? Członko-
wie Stowarzyszenia „Zawsze 
Razem” doszli do wniosku, że 
pomocna w tym zadaniu może 
być woda. Rozpoczęli więc se-
zon wyjazdów na pływalnię 
”Delfi n” w Koziegłowach.

Pływanie to dobry sport na-
wet dla największych leniuchów. 
Większość pracy wykonuje bo-
wiem za nas woda. Ćwiczenia 
wśród fal są zdrowsze od siłow-
ni, bo rozluźniają mięśnie karku 
i pleców, które zwykle napinamy, 
siedząc przez cały dzień przy 
biurku. Możemy pływać, nawet 
jeśli od lat nie uprawialiśmy żad-
nego sportu. Woda skutecznie 
zabezpieczy nas przed kontuzja-
mi. Wśród fal stawy są odciążo-
ne, bo nie działają na nie żadne 
naciski. Bezpieczny jest też nasz 
kręgosłup. Nie musi bowiem 
dźwigać ciężaru ciała. 

W spalaniu kalorii pływanie 

9 kwietnia 2011 w poznań-
skim Gimnazjum nr 12 od-

był się festiwal charytatywny 
poświęcony problemowi AIDS 
w Polsce. Głównym punktem 
wieczoru był konkurs festiwa-
lowy, w którym młode muzycz-
ne talenty mogły się zaprezen-
tować przed publicznością. W 
skład jury weszły: Magdalena 
Modra, Halina Benedyk oraz 
Lucyna Winkel.

Ponadto odbył się pokaz 
mody – kreacji stworzonych 
przez Magdalenę Dudarską i 
Katarzynę Wyrwas – oraz licy-
tacja prezentów podarowanych 
przez gwiazdy show biznesu, 
którą prowadzili Marta Vogel i 
Adrian Wrzesiński. Licytowano 
m.in. prezenty od Justyny Stecz-
kowiej, Michała Wiśniewskiego, 
Zbigniewa Górnego, Krystyny 
Prońko, Karoliny Nowakowskiej, 

Niedziela. Wiosna. Trudny 
czas. Czuję się bardzo 

zmęczona i zdołowana. I zła. 
Miało być wygryzione, odgru-
zowane, wykonane w naj-
wyższym standardzie usług. 
A nie jest. Sama więc sprzą-
tam. Oglądanie się na córki 
nie zawsze jest dobrym po-
mysłem. Odpowiadam więc 
dość sarkastycznie, przez 
zaciśnięte zęby na propozy-
cję rodzinnego, wieczornego 
wyjścia do kina: „Nie wiem 
czy dożyję z utrudzenia”. „Z 
Twoim temperamentem?” – 
dziwi się najmłodsze dziecko. 
Potem, machając przy tym 
ręką w sposób szczególny, 
cokolwiek to znaczy, dodaje 
„na szerokim uśmiechu”: „Bę-
dziesz żyła na złość!” I kończy 
przymilnym już głosikiem: 
„Mamutku!”. Tak! Mamutku! 
Siło robocza, koniu pociągo-
wy! Ranny Łosiu („Ktoś nie 
śpi, aby spać mógł ktoś…”). 
Bleeeeeee….

* 
Muszę w końcu przeczytać 

tę książkę z własnej bibliotecz-
ki: „Moja córka, moja radość…”. 
Może dam się przekonać, że tak 
jest. I zmienię zdanie na temat 
córek, które nie mogą posprzą-
tać, bo właśnie piszą dzieła swo-
jego życia – magisterkę i licen-
cjat. A dom zarasta. No dobra! 
Chomiki są przewinięte, a pies 
wyprowadzony. Ale rybek żal! 
W najbliższym czasie zostaną 
pożarte przez stado mnożących 
się na potęgę ślimaków! A nas 
pożrą bakterie, te obrzydliwce 
od toalet z takim upodobaniem 
emitowane przez telewizory w 
porze śniadań, obiadów i kola-
cji. 

„Zawsze Razem” 
gubi sadełko

jest rekordzistą. Po godzinie 
pływania żabką stracimy ponad 
500 kalorii, czyli tyle, ile zawiera 
tradycyjny dwudaniowy obiad. 
Jakby tego było mało, w wodzie 
kalorie spalają się niemal bez 
naszego wysiłku! Nawet to, że 
tylko stoimy przez 15 minut w 
wodzie o temperaturze 24 st. C 
sprawia, że tracimy ponad 100 
kalorii.

Tak więc łącząc przyjemne z 
pożytecznym uczestnicy wypra-
wy korzystali ochoczo z tego, co 
proponuje pływalnia. Pływali wy-
trwale w basenie, a mniej pewni 
swych pływackich umiejętności 
korzystali z brodziku z hydro-
masażami i łóżkiem wodnym, a 
wszyscy na koniec wylądowali 
w jacuzzi.

Kąpiel jacuzzi głęboko re-
laksuje i odpręża. Wprowadza 
człowieka w stan odprężenia i 
zarazem w lepszy nastrój. Pod-
czas kąpieli zbawienne działa-
nie wody oraz wytwarzanych 

przez dysze baseniku milionów 
drobnych bąbelków wpływa do-
broczynnie na skórę i cały orga-
nizm. Wręcz kipiąca w jacuzzi 
woda działa na człowieka: fi zy-
kochemicznie (wymiana jonowa 
pomiędzy skórą a wodą), me-
chanicznie i termicznie. Wodny 
masaż działa intensywniej niż 

dłoń masażysty, gdyż woda opły-
wa całe ciało i wzmacnia masaż 
oddziaływaniem termicznym 
oraz hydrostatycznym. Jest to 
idealne antidotum na stres oraz 
napięcie nerwowe. Kipiąca, mu-
sująca ciepła woda neutralizuje 
bóle, ujędrnia skórę oraz roz-
luźnia mięśnie, obniża ciśnienie, 
likwiduje bóle głowy. Nieustan-
nie bombardujące ciało drobne 
bąbelki przyspieszają cyrkulację 
krwi w skórze i przyczyniają się 
do usuwania toksyn z organi-
zmu.

Tyle dobrego za jednym za-
machem, że aż żal było wycho-
dzić z wanny. 

Członkowie stowarzyszenia 
obiecali sobie odwiedzać pły-
walnię co najmniej raz w tygo-
dniu, a wkrótce zamienić baseny 
na otwarte akweny. Już niedługo 
czeka ich wyprawa nad morze. 
Jak przy każdym ćwiczeniu mu-
simy pamiętać o zachowaniu 
środków ostrożności. Pamiętaj-
my, aby nie wskakiwać do wody 
przed poznaniem jej głębokości. 
Jeżeli nie czujemy się na siłach, 
nie odpływajmy zbyt daleko od 
brzegu. Wybierajmy się na plaże 
i kąpieliska, na których obecny 
jest ratownik.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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Z raptularza babci Etny

* 
Znowu jest tak, jak być nie 

powinno. Bo zawsze jest coś, za-
wsze kurde coś, co przeszkodzi 
żyć i działać zgodnie z planem. 
Zrealizowałam już listę zaku-
pów, uzgodnioną z tatą. Siaty i 
paczki zajmują połowę mojego 
pokoju, który wcale nie jest taki 
mały, a ja nie mogę jechać, bo… 
zawsze coś, zawsze kurde coś, 
co burzy nasze misterne plany. 

* 
Mam coraz większe poczucie 

dyskomfortu, wynikającego ze 
stagnacji. Chcę zmian! Chyba coś 
ze mną nie w porządku. Rano 
się budzę i nie wiem, w którym 
miejscu, gdzie, z kim i w jakich 
okolicznościach mój dzień się 
skończy. A ja chcę zmian!? Nie, 
to tylko niezręczne sformułowa-
nie. Chcę świętego spokoju! 

* 
Wchodzę na swoje gadu. A 

tam: „AGNIESZKA R. ZMAR-
ŁA 26.09.2010 W NIEDZIELE, O 
GODZ 5:00 RANO \ ŻAŁOBA”. 
Drugi z opisów: „Życie jest pełne 
niespodzianek. Największą jest 
niespodziewana śmierć”. Na-
stępny: „umrę nie umrę, oto jest 
pytanie”, kolejny: „but good luck 

fi nding someone, who can love 
you better than I”. Na szczęście 
jest i taki zgrabny opisik: „ko-
cham”. Wychodzę z gadu. Jedna 
jaskółka wiosny nie czyni. Uff ! 
Muszę dbać o resztę swojego 
zdrowia psychicznego, jakie by 
ono nie było i jakie by mi nie po-
zostało. 

* 
W pracy – praca. Źle nie jest. Na 

jednym z portali czytam: „Wykonuj 
dobrze swoją pracę dlatego, że 
chcesz, a nie dlatego, że musisz. W 
ten sposób ty rządzisz, a nie twój 
szef” (autor nieznany).Tak. To ja 
rządzę! Chociaż tyle mam radości 
w moim życiu doczesnym!

* 
W pracy – praca. Ciąg dalszy. 

Czytam słowa Toma Peterso-

na: „Wszelka innowacja nie jest 
zasługą badań rynkowych ani 
starannie dobranych grup dys-
kusyjnych, ale dziełem rozzłosz-
czonych ludzi”. Trudno odmówić 
bystrości umysłu temu Tomowi. 

* 
Skończyłam czytać książkę 

Izy Kuny p.t. „Klara”. O rany! W 
połowie musiałam zrobić prze-
rwę, aby złapać oddech. Kiedyś 
wydawało mi się, że moje życie 
to jakiś okrutny żart, kara za 
grzechy – za przegryzienie ko-
muś tam aorty w poprzednim 
wcieleniu, skarcenie za gry kar-
ciane, przygana za „wino, męż-
czyznę i śpiew” nadużywane w 
tamtejszym żywocie. Kurcze! 
Nic z tych rzeczy! Żadna kara! 
Moje życie to bajka, to „dolce 
vitae”, to Eden, to dar od losu, 

to nieustanne wesele! To wiecz-
na przygoda i super zabawa w 
porównaniu z egzystencjalną 
pustką i depresyjnością Klary, Jej 
skłonnością do używek, z tok-
syczną mamusią na karku i żo-
natym, moralnie przebrzydłym 
i odpychającym kochankiem 
w tle. Dobrze jest nie raz to so-
bie uświadomić. Chociaż kota, 
przyjaciółkę i przyjaciela miała 
fajnych, choć też problemowych. 
Jak my wszyscy zresztą. 

* 
Tata napisał wierszyk z pyta-

niem do mamy: „Czy moje ży-
cie się kiedyś zmieni? Oj, nigdy, 
przenigdy! To sprawka Bożeny”. 
Nie wiem czy mama zrozu-
miała, ale po raz pierwszy od 
dłuższego czasu słyszałam, jak 
śmieje się serdecznie, cała sobą. 
Widocznie tato przedarł się na 
moment do hermetycznie za-
mkniętego przed innymi świata 
naszej mamy. 

* 
Nie mogę pogodzić się ze 

starością i chorobami moich 
rodziców. Nie mogę pogodzić 
się ze swoją bezsilnością. Nie 
mogę pogodzić się z tym, że 
moje dawniejsze życie już nie 
powróci. Ani nie będzie żadnej 
kontynuacji. Nowe jakości zdez-
organizowały nasz rodzinny 
ład i porządek. Uczymy się żyć 
od nowa, na nowych zasadach, 
uczymy się siebie nawzajem. Z 
rakiem i Alzheimerem w tle. 

cdn.

Wnuczka Etna oczkiem w głowie babci…

Festiwal pełen emocji
sukienkę Magdaleny Dudarskiej 
i Kasi Wyrwas. Pieniądze z licy-
tacji i całej imprezy przekazano 
na kosztowną rehabilitację trzy-
letniego Szymona Nowaczew-
skiego z zespołem Downa. 

W konkursie muzycznym 
wystartowali: Malwina Sadow-
ska, Joanna Joachimiak, Sandra 
Prorok, Patryk Młodzianowski 
& Whisper, Aleksandra Tórz, 
Jenna Mori, Kasia Owczarzak, 
Anna Hoppe, The Elewator i To-
masz Gabriel „Maniek” Chalama, 
Izabella Maria Kaźmierczak. 
Decyzją jury, zgodną z oceną pu-
bliczności, konkurs wygrała Jen-
na Mori, a wyrożnienie zdobyli: 

Malwina Sadowska, Patryk Mło-
dzianowski i Tomasz Gabriel.

Gospodarzem wydarzenia 
był duet Patryk Borowiak i Olga 
Kalicka, znana m.in. z seriali 
„Prosto w serce”, „Na wspólnej” 
i „Plebania”. Scenografi ę przy-
gotowała wielokrotnie nagra-
dzana Zofi a Neumann. Impreza 
zyskała licznych darczyńców i 
patronatów medialnych. Orga-
nizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy przybyli na imprezę, a 
także fi rmie Joker za ochronę 
oraz fi rmom TDC i Late za profe-
sjonalne nagłośnienie.

ROBERT STĘPIŃSKI
Pokaz Magdaleny Dudarskiej.

Od lewej: Olga Kalicka, Sylwia Prorok i Patryk Borowiak. 

Lidia Leońska
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Przychodzą, bo z reguły nie 
stać ich adwokata. Bo nie 

wiedzą, jak poradzić sobie w 
sytuacji, w której się znaleź-
li. W biurze porad prawnych, 
Wielkopolskiej Rady Koordy-
nacyjnej przy ulicy Szewskiej 
9 w Poznaniu oraz w Brodni-
cy czekają na nich prawnicy, 
specjaliści od prawa cywilne-
go, karnego i administracyj-
nego. Podpowiedzą, pomogą i 
nie wezmą za to żadnej opła-
ty. Jest też prawniczka zna-
jąca język migowy. A osoby 
niepełnosprawne mogą sko-
rzystać z podjazdu. 

Jednym z powodów utwo-
rzenia biura były organizacje 
pozarządowe, które regularnie 
potrzebują wsparcia prawnego, 
dotyczącego zmian w statucie i 
innych, związanych z KRS. Poza 
tym Urząd Miasta Poznania czę-
sto odsyła do WRK osoby zain-
teresowane założeniem organi-
zacji pozarządowej. 

– Stąd też, gdy Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej 
ogłosiło konkurs na poradnic-
two prawno-obywatelskie, bez 
wahania złożyliśmy wniosek 
i zaprosiliśmy do partnerstwa 
Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie, profesjonalnie zajmu-
jący się osobami zagrożonymi 
wykluczeniem – mówi Justyna 
Ochędzan, dyrektor biura Wiel-
kopolskiej Rady Koordynacyjnej. 
– Zaproponowaliśmy udział w 
naszym przedsięwzięciu Fun-
dacji Rewaloryzacji Miasta Śrem 
oraz Urzędowi Miasta Brodnica. 
Projekt obejmuje lata 2011 do 
2013. Uzyskał akceptację, dzięki 
czemu mogliśmy zabrać się do 
pracy. 

Poradnictwo jest prowadzone 
przez trzy dni w tygodniu w Po-
znaniu oraz w czwartki w Urzę-
dzie Gminy w Brodnicy. WRK 
ma nadzieję, że uda się zdobyć 
kolejne fundusze, by biuro po-
rad prawnych mogło działać w 
następnych latach. Zostanie wy-
dany poradnik w których znajdą 
się konkretne porady najczęściej 
udzielane w biurze. 

– Poradnictwo ruszyło od 
pierwszego marca i cieszy 
się ogromnym powodzeniem 
– mówi Justyna Ochędzan. – 
Zgłosić się do nas może każdy 
bez względu na status fi nan-
sowy i wiek. Aby skorzystać z 
pomocy biura, trzeba miesz-
kać na terenie województwa 
wielkopolskiego, co nie jest to 
równoznaczne z meldunkiem. 

Prawnicy pomogą każdemu 
Założenie ministerstwa polega 
na uruchomieniu jak najwięk-
szej liczby biur poradnictwa 
prawno-obywatelskiego. Bada-
nia wykazały, że w Polsce jest 
bardzo ograniczony dostęp do 
darmowego poradnictwa.

Poradnictwo powierzono gru-
pie prawników i prawniczek z 
dużym doświadczeniem w dzie-
dzinie prawa karnego, admini-
stracyjnego i cywilnego. Będą 
oni również opiekunami studen-
tów i studentek, którzy zdecydu-
ją się odbyć w poradniach WRK 
praktykę. Dlatego też część spe-
cjalistów to doktoranci z dużą 
wiedzą z zakresu metodyki i 
edukacji, jak i praktycy zawodu 
prawniczego. 

– Ważne jest, by prawnik nie 
tylko doradzał i pomagał roz-
wiązywać trudne sprawy, ale 
także uczył zawodu przyszłe po-
kolenia prawników – wyjaśnia 
Justyna Ochędzan. – Do biura 
przychodzą ludzie z różnych 
środowisk, konieczna jest więc 
empatia, wrażliwość i wyrozu-
miałość, zwłaszcza, że niektóre 
sprawy ocierają się o ludzkie 
tragedie i dramaty. 

Zanim osoba poszukująca 
pomocy trafi  do właściwego 
prawnika, przeprowadzane 
jest wstępne rozeznanie, cze-
go dotyczy problem, potem 
ustalany jest termin spotkania. 
Prawnicy pomagają w przy-
gotowywaniu między innymi 
pism procesowych, odpowied-
nich dokumentów, ale nie re-
prezentują nikogo w sądzie. 
Mogą podpowiedzieć, gdzie 
znaleźć odpowiednią kancela-
rię, która ma w danej sprawie 
największe doświadczenie i 
osiągnięcia. Są sytuacje, że 
poszukujący pomocy może 
kilkakrotnie odwiedzić biu-
ro, zwłaszcza gdy sprawa nie 
jest skomplikowane i można ją 
rozwiązać bez wokandy. 

– Osoby, które do nas przy-
chodzą, nie są w stanie wynająć 
prawnika – mówi Paweł Skalik, 
asystent prawników. – Nasza 
pomoc jest dla nich jedyną de-
ską ratunku. – Najwięcej spraw 
wiąże się z prawem cywilnym, 
a wśród nich problemy zwią-
zane ze spadkiem. Wiele osób 
nie wie, co zrobić z testamen-
tem, jak wszcząć postępowanie 
spadkowe, do kogo się zwrócić, 
jakie wypełnić dokumenty. Nasz 
prawnik krok po kroku wyja-
śnia, co trzeba zrobić. Jak postę-
pować, gdy testamentu nie ma, 

a do podziału czeka 
duży majątek. 

Dużo kwestii 
dotyczy prawa ro-
dzinnego: od roz-
wodów począw-
szy, na alimentach 
skończywszy. 

– Zetknęliśmy 
się z sytuacją, w 
której żona klien-
ta naszego biura 
chciała się z nim 
rozwieść. Ona 
była radcą praw-
nym, a on od lat 
zarejestrowany 
w urzędzie pra-
cy jako osoba 
bezrobotna – 
dodaje Paweł 
Skalik. – U nas 
otrzymał fa-
chową pomoc 
i wiedział jak 
dalej postępo-
wać. 

Do biura 
porad praw-
nych przychodzą też osoby 
zagrożone eksmisją. Bywa, że 
nie do końca wiedzą, czy ktoś 
może ich wyrzucić, kiedy tego 
zrobić nie może, jaki jest okres 
ochrony, jakie obowiązują pro-
cedury. Nie brakuje także oszu-
stów mieszkaniowych. Zdarza 
się, że lokatorzy zawierają 
ustne porozumienia z naciąga-
czami, dotyczące opuszczenia 
mieszkania za pewną kwotę 
pieniędzy. Lokator się wypro-
wadza, ale pieniędzy nie otrzy-
muje. Najpierw jest zaskoczo-
ny, przerażony, dopiero potem 
zdaje sobie sprawę, co się stało 
i nagle okazuje się, że jest bez-
radny. W takiej sytuacji porada 
prawnika jest bezcenna. 

– Odnotowaliśmy także kilka 
przypadków związanych z pra-
wem pracy – dodaje Paweł Ska-
lik. – Chodziło między innymi 
o interpretację umowy o pracę. 
Osoba zainteresowana miała 
wątpliwości co do niektórych 
zapisów. Prawnik je rozwiał. Były 
też sprawy z prawa karnego. Jed-
na z nich dotyczyła morderstwa, 
a druga odwieszenia wyroku i 
odbycia kary. Prawnicy poszukali 
przepisów, które mogą temu za-
pobiec. I tak się stało. Młody czło-
wiek, któremu groziło więzienie, 
ma szansę go uniknąć. Wiele 
osób przychodzi z prośbą o po-

m o c 
wypełnieniu skomplikowa-
nych dokumentów urzędowych. 
Niekiedy zainteresowani wypeł-
niają je sami i przychodzą, by 
prawnik sprawdził czy wszystko 
jest w porządku. Jeśli są błędy, 
od razu można je poprawić. 

– Tworzymy system praktyk, 
by w sytuacjach natężenia za-
interesowania zwiększyć wy-
miar czasowy – dodaje Justyna 
Ochędzan. – Trwa nabór wśród 
studentów. Zaczynają się do nas 
zgłaszać młodzi absolwenci 
prawa, którzy chcą zdobyć do-
świadczenie. Nasze biuro jest 
dla nich dobrym miejscem, bo 
trafi a tu specyfi czna grupa osób 
z różnymi problemami prawny-
mi. Zapotrzebowanie na porady 
prawne w naszym społeczeń-
stwie jest ogromne. Świadczy o 
tym tempo, w jakim zaczęli się 
zgłaszać potrzebujący pomocy. 
Jednym z powodów jest brak 
edukacji prawnej. Ludzie sty-
kają się na co dzień z różnymi 
problemami, ale nie wiedzą do 
kogo się udać po pomoc. Nasze 
biura stają się coraz bardziej po-
pularne, ponieważ znosimy w 
dostępie do nich barierę fi nan-
sową. Do naszego biura może 
przyjść każdy. Im więcej takich 
miejsc będzie powstawało, tym 
więcej będzie ludzi świadomych 
swoich praw.

AURELIA PAWLAK 
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7 maja byłem na wycieczce 
autokarowej w Poznaniu 

razem ze wszystkimi opieku-
nami i uczestnikami naszego 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Czeszewie. 

Najpierw pojechaliśmy na 
lotnisko Ławica, aby pożegnać 
grupę uczestników wylatującą 
samolotem na tygodniową wy-
cieczkę do Turcji. Na lotnisku by-
łem pierwszy raz. To, co tam zo-
baczyłem, zrobiło na mnie duże 
wrażenie. Elektroniczna tablica 
wyświetlająca przyloty i odloty 
samolotów i pełno kolorowych 
reklam oraz różnych sklepików. 
I to, co mnie najbardziej inte-
resuje: dobre warunki dla osób 
niepełnosprawnych, poruszają-
cych się na wózkach. 

Nasza grupa, która nie pole-
ciała do Turcji, uczestniczyła w 
wycieczce po Poznaniu. Byliśmy 
w kinie ,,Cinema City” na fi lmie 
animowanym „Gnomeo i Julia” z 
roku 2011. Film nam się bardzo 
podobał. Była to komediowa 
adaptacja najbardziej znanego 
romansu wszechczasów „Ro-
meo i Julia”, który tym razem 
został przeniesiony w najmniej 
prawdopodobne realia – ogrodo-
wych krasnali. Tak oto na kolo-
rowym, wypełnionym różowymi 
fl amingami, marmurowymi fon-
tannami i plastikowymi palem-
kami podwórku, spotykają się 
Gnomeo i Julia, zakochują się 

Seksualność osoby z niepeł-
nosprawnością to zagad-

nienie wymagające szczegól-
nej uwagi. W odpowiedzi na 
potrzeby rodzin, opiekunów, 
terapeutów, specjalistów oraz 
samych niepełnosprawnych, 
Stowarzyszenie „Na Tak”, we 
współpracy z Zakładem Psy-
chopatologii Dziecka Wydziału 
Studiów Edukacyjnych Uniwer-
sytetu im. A. Mickiewicza przy 
ul. Szamarzewskiego w Pozna-
niu, zorganizowało 20 maja 
międzynarodową konferencję 
poświęconą podmiotowości 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną „Pełnoprawni 
seksualnie”.

Celem było poszerzenie wie-
dzy dotyczącej sfery seksualnej 
osoby z ograniczoną sprawno-
ścią, wymiana doświadczeń, 
dyskusja oraz próba odpowiedzi 
na pytania: jakie jest społeczne 
nastawienie do seksualności 
tej grupy osób, czy zachowania 
seksualne osób upośledzonych 
umysłowo są jedynie zewnętrz-
nym przejawem defi cytów po-
znawczych i emocjonalnych, 
czy terapeuta musi akcepto-
wać potrzeby oraz zachowania 
seksualne wspieranych przez 
siebie osób, jak nie naruszać in-

SEKSUALNOŚĆ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

O tym trzeba 
mówić
tymności i nie zawstydzać osób 
z niepełnosprawnością, w jaki 
sposób motywować do uczenia 
się bardziej dojrzałych form za-
spokajania potrzeb seksualnych 
i jak pomagać osobom z niepeł-
nosprawnościami w budowaniu 
relacji z otoczeniem. 

Konferencję prowadziła Nata-
lia Marciniak – kierownik Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
„Kamyk” – jednej z dziewięciu 
placówek prowadzonych przez 
Stowarzyszenie „Na Tak” w Po-
znaniu. Głos zabrała Gill Bre-
arley z Wielkiej Brytanii, która 
mówiła o seksualności osób z 
niepełnosprawnością na pod-
stawie własnych doświadczeń w 
pracy terapeutycznej. Swoimi re-
fl eksjami na temat społecznego 

postrzegania związków płcio-
wych osób z niepełnospraw-
nościami w Niemczech dzielił 
się także Reiner Fuchs. Problem 
wyzwań i odpowiedzialności w 
rozwoju seksualnym młodego 
człowieka z niepełnospraw-
nością intelektualną omówiła 
Elżbieta Pieńkowska z Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gorzowie 
Wielkopolskim. Cennych spo-
strzeżeń dostarczyły również 
Katarzyna Skoularakos z Danii i 
Moniki Karwacka. 

– Po dwudziestu latach ist-
nienia nasza organizacja nadal 
dostrzega potrzebę rozwoju 
i edukacji w zakresie terapii i 
rehabilitacji osób z niepełno-
sprawnościami, gdyż jest to pra-
ca z człowiekiem i dla człowieka. 

Mając świadomość ograniczeń 
funkcjonalnych tej grupy daje-
my z siebie bardzo dużo, ale też 
wiele otrzymujemy w zamian. 
To zawsze działa w dwie stro-
ny. Konferencja „Pełnoprawni 
seksualnie” otwiera cykl spotkań 
konferencyjnych pod hasłem 
„Spotkania Na Tak”, bo taka jest 
właśnie nasza postawa w odnie-
sieniu do osób z niepełnospraw-
nością – powiedziała prezes Ha-
lina Grzymisławska-Słowińska. 

Seksualność osób z niepełno-
sprawnością nie może być tema-
tem tabu, ukrytym za zamknię-
tymi drzwiami. Wymaga od nas 
wszystkich tolerancji i poszano-
wania praw człowieka.

 KAROLINA KASPRZAK 

Niezapomniana 
wycieczka

w sobie po uszy. Zanim jednak 
nastąpi happy end, wydawałoby 
się spokojny na co dzień ogró-
dek stanie się polem prawdziwej 
walki pomiędzy zwaśnionymi 
rodami czerwonych i niebieskich 

krasnali. W fi lmie pełno jest cel-
nych gagów i kąśliwych żartów, 
zabawnych sytuacji. 

Z kina pojechaliśmy nad 
Maltę. Spacerując podziwiali-
śmy widok na jezioro. Byłem tu 

pierwszy raz. Spacerkiem do-
szliśmy do Galerii Malta, gdzie 
każdy kupił sobie obiad. Nie da 
się opisać ogromu tego marketu. 
Po obiedzie nasza wycieczka, 
szczęśliwa i pełna wrażeń, wra-
cała do domu. 

Kiedy my wracaliśmy, na-
sze koleżanki i koledzy wraz z 
opiekunami byli już na miejscu 
w Turcji. Kiedy kończyłem pisa-
nie tego tekstu, to uczestnicy z 
wycieczki do Turcji już dawno 
powrócili, pełni niezapomnia-
nych wrażeń, ale to już inna 
opowieść. 

Bardzo cieszę się, że byłem 
na tak miłej wycieczce, na któ-
rej świetnie dawałem sobie radę 
przy pomocy uczestników i te-
rapeutów, pomimo bardzo dużej 
obecnie niesprawności fi zycz-
nej. Serdecznie za to wszystkim 
dziękuję! 

ZBIGNIEW STRUGAŁA
 UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE 
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Prawa 
dzieci
„System opieki zastępczej 

pod lupą – ochrona praw 
dzieci w rodzicielstwie zastęp-
czym” – to temat konferencji 
zorganizowanej 24 maja w eu-
roparlamencie pod patronatem 
posłanek Sidonii Jędrzejewskiej 
i Joanny Skrzydlewskiej oraz 
stowarzyszenia Amici dei Bam-
bini i sieci Eurochild. 

Dzieci pozbawione opieki ro-
dziców są szczególnie narażone 
na wszelkie formy przemocy i 
naruszenia ich praw, wykorzysty-
wanie seksualne i handel ludź-
mi. Borykają się z wykluczeniem 
społecznym, biedą i dyskrymi-
nacją. Istnieje ryzyko, że wejdą w 
konfl ikt z prawem i porzucą na-
ukę w szkole. Opieka zastępcza 
stanowi alternatywę dla opieki 
instytucjonalnej i szansę na roz-
wój osobisty. 

– Mam nadzieję, że domy 
dziecka zostaną stopniowo za-
stąpione przez rodzinne formy 
opieki, takie jak np. rodziny za-
stępcze – oświadczyła Sidonia 
Jędrzejewska. – Będziemy dziś 
rozmawiać o nowej polskiej 
ustawie dotyczącej systemu 
opieki zastępczej. W wielu unij-
nych państwach przeprowadzo-
no już udaną deinstytucjonaliza-
cję w tym obszarze, powinniśmy 
więc wymieniać się dobrymi 
praktykami i uczyć na najlep-
szych przykładach.

Celem debaty w Parlamencie 
Europejskim było podniesie-
nie świadomości społecznej na 
szczeblu państw członkowskich 
oraz zwiększenie inwestycji w 
opiekę zastępczą, mając przede 
wszystkim na uwadze dobro 
dzieci. W spotkaniu uczestni-
czyli eksperci, m.in. Katarzyna 
Napiórkowska, przedstawicielka 
polskiego Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej, autorka no-
woprzyjętej ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie opieki zastęp-
czej.

* Grupa Europejskiej Partii 
Ludowej (EPL), do której należą 
Platforma Obywatelska i Polskie 
Stronnictwo Ludowe, jest naj-
większą i najbardziej wpływową 
grupą polityczną w Parlamencie 
Europejskim skupiającą 265 po-
słów z 26 państw członkowskich 
UE.

Bliższych informacji udziela 
Biuro poselskie Sidonii Jędrze-
jewskiej, Kinga Grafa +32 2 28 
47197. na 

WIZYTA, WYPRAWA
I NORWEGIA

Wizyta poznańskich stu-
dentów, którzy poznawali 
nasz Warsztat Terapii Za-
jęciowej i nasze zwyczaje, 
rozpoczęła kolejny dzień w 
naszym warsztacie. Ja bardzo 
lubię takie dni i chwile.

Następnie udaliśmy się do 
domu parafi alnego, by tam 
obejrzeć płytę z naszego jubi-
leuszu 20-lecia Stowarzysze-
nia Przyjaciół Dzieci Specjal-
nej Troski im. Leszka Grajka 
w Swarzędzu. Jak to szybko 
lecz radośnie minęło. 

W ten wtorkowy poranek 
jeden z instruktorów zabrał 
nas w podróż sentymentalną 
przez książkę brzegiem nor-
weskiego fi ordu. Żal, że prze-
piękny widok mogę poznać 
przez książki i fotografi e, a 
nie na żywo.

14 i 15. 3. 2011

TO I OWO,
I PODWÓJNA 
WYPRAWA

Dzień rozpocząłem od roz-
wiązania zadań logicznych. 
Następnie udaliśmy się do 
Poznania. Po powrocie przy-
szła pora na generalną próbę. 
Tuż po niej udaliśmy się na 
adorację do kościoła Święte-
go Jerzego na występ. Ja też 
występowałem. Trema była, 
ale została przezwyciężona. 
A druga grupa pojechała do 
Teatru Wielkiego na spektakl 
z utworami Chopina. 

„Cóż powiedzieć, żal odjeż-
dżać” – to słowa Jana Pawła 
II z ostatniej polskiej piel-
grzymki w roku 2002. 

Pamiętajmy – on, Jan Paweł 
II jest z nami i czuwa nad Pol-
ską i całym światem.

16 i 17. 3. 2011

DLACZEGO PISZĘ 
O KAŻDEJ MSZY?

W piątkowy poranek uda-
łem się z przyjaciółmi na 
mszę. Po raz 25 była to msza 
koncelebrowana. Zapewne 

Moje codzienne 
blogowanie(2)

zapytacie, drodzy czytelnicy 
mojego bloga, co znaczy sło-
wo koncelebra? Jest ona wte-
dy, gdy mszę świętą odprawia 
dwóch lub więcej kapłanów.

W piątek tak było, gdyż li-
turgię odprawiali ksiądz wi-
kary z naszej parafi i i ksiadz 
Waldemar z Wierzenicy.

Zapytacie mnie na pewno, 
dlaczego piszę o każdej mszy 
świętej? Bo każda msza jest 
dla mnie radością, którą pra-
gnę się dzielić z czytającymi 
mojego bloga.

Potem przyszedł czas na 
ćwiczenia, czasami męczące, 
ale wiem, że są mi potrzebne 
i dlatego z nich korzystam. 
Świetnie rozluźniają moje 
ciało. Dziękuję wszystkim, 
którzy tego pilnują i radują 
moje serce.

18. 3. 2011 

BRANDSZTETER, 
ŁACINKA, 
WIOSENNY SPACER

Poniedziałek i wtorek ob-
fi towały w poezje Romana 
Brandsztetera. Słuchające-
mu tych wierszy nasunął się 
wniosek, że każdy jego utwór 
jest tak napisany, aby prze-
myśleć słowa w nim zawarte.

Powtórzyliśmy również ła-
cinę, a także wybraliśmy się 
na wiosenny spacer.

Wczoraj miałem okazję 
obejrzeć fi lm o księdzu Tisch-
nerze. To jedno zdanie, które 
napiszę w tej chwili, niech 
wyrazi wszystko o nim: wiel-
ki autorytet wśród kapłanów 
i poetów w jednej osobie.

A po za tym – zajęcia jak co 
dzień 

21 i 22. 3. 2011

RADOŚĆ 
Dzisiaj odwiedził nas ksiądz 

z poznańskiej Caritas z pro-
pozycją, że może nam po-
móc, sprzedając u siebie w 
sklepiku nasze prace wyko-
nane w WTZ. Jak to dobrze, 
że odwiedzają nas nasi przy-
jaciele. Prawdziwych przy-

jaciół poznajemy w biedzie 
– mówi stare przysłowie. Ale 
czy to prawda? Czy napraw-
dę potrzebujemy przyjaciół?

Jak wyglądałoby nasze ży-
cie, gdyby nie przyjaźń?

„Najlepszym przyjacielem 
jest ten, kto nie pytając o po-
wód twego smutku, potrafi  
Cię pocieszyć”. Z prawdzi-
wym przyjacielem można się 
śmiać i cierpieć. Można mu 
się zwierzyć ze wszystkich 
sekretów, spraw, które nas 
dręczą lub nie dają spokoju. 
Przyjaciel zawsze nas wy-
słucha i pocieszy w trudnych 
chwilach. Gdyby nagle cały 
świat odwrócił się od ciebie, 
prawdziwy przyjaciel został-
by z tobą i był przy tobie aż 
do końca.

Wspaniale jest znaleźć ko-
goś kto może nas uradować 
swoją bezinteresowną po-
mocą. A takim przyjacielem 
okazał się ksiądz z Caritas. 

25. 3 2011

Przywitałem się z Matką 
Bożą uczestnicząc w poran-
nej liturgii.

A następnie obejrzałem po-
ranek z Adamem Małyszem. 

Nazajutrz – wyścigi formu-
ły 1. Ten sport też kocham. 
Robercie, trzymaj się mocno! 
I szybko wracaj na tor.

26 i 25. 3. 2011

DNI
WIELKOPOSTNE

Nasz WTZ brał udział w re-
kolekcjach wielkopostnych. 
Pierwszego dnia słuchaliśmy 
opowieści księdza o Kazach-
stanie. Był tam na misji w 
latach 1991-1996. Pasjonują-
ca opowieść! Drugiego dnia 
obejrzeliśmy drogę krzyżową 
na podstawie fi lmu „Pasja”. 
A trzeciego dnia była msza 
kończąca nasze nauki.

cdn.

MICHAŁ OGONIAK
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W SWARZĘDZU
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Tym razem Galeria „tak”, 
kontynuując projekt „Nikt 

z nikąd” i rozwijając motyw 
ramy, a raczej wyjścia poza 
nią, pokazała artbrutowe prace 
Krzysztofa Aniołka. W przeci-
wieństwie do artysty Ksawe-
rego Zarębskiego, którego nie-
zwykłe obrazy przypominające 
komiks zainaugurowały pro-
jekt, Krzysztof Aniołek wyraża 
emocje poprzez czysty rysunek 
bez słów. 

Krzysztof Aniołek urodził się 
13 kwietnia 1947 roku. Od dzie-
więciu lat mieszka i tworzy w 
Domu Pomocy Społecznej „Nad 
Jarem” w Nowym Miszewie. Od 
sześciu lat jest uczestnikiem 
plenerów artystycznych, organi-
zowanych przez Beatę Jaszczak, 
prezesa Stowarzyszenia Eduka-
cyjno-Artystycznego „Oto Ja” w 
Płocku. 

– Krzysztof nie przyjechał na 
wystawę, bo nie chciał wyjść z 
ukrycia – powiedziała Małgo-
rzata Szaefer, kurator wystawy. 
– To charakterystyczne zacho-
wanie artystów art brut, tworzą 
wyłącznie dla siebie. Ich prace 
wypływają z wewnętrznego na-
kazu. Podczas wernisażu nie-
koniecznie chcą się zmierzyć 
ze wzrokiem innych osób, ob-
serwujących ich oraz ich prace. 
Krzysztof jest bardzo zamknięty 
w sobie, unika kontaktów, ale 
ma bardzo ciekawą osobowość. 
Poznałam go podczas pleneru 
przed czterema laty podczas ak-
cji „Oto Ja”. Któregoś dnia wziął 
mnie za rękę, podprowadził do 

Niemy krzyk 
wołający o akceptację 

swojej pracy i przesunął nią po 
rysunku. Był to koń stworzony 
techniką wyciskania ołówkiem 
kalki. Przeżyłam coś niezwy-
kłego, bowiem pod palcami po-
czułam sierść rysowanego zwie-
rzęcia. Bardzo mnie to ujęło. Nie 
mam wątpliwości, że Krzysztof 
jest wyjątkowy. Warto zwrócić 
uwagę na jeden z jego rysunków, 
przedstawiający samochód, a 
obok niego traktor, gdzie bardzo 
łatwo można dostrzec wpływy 
kubistyczne, modernistyczne. 
Prace Krzysztofa mają w sobie 
dużo niewiadomych. 

Przyjęty styl sprawia, że prace 
Krzysztofa Aniołka są inne niż 
pozostałe dzieła artystów art 
brut. Jego postacie wołają otwar-
tymi ustami i widocznymi zęba-
mi, które można przyjąć za znak 
rozpoznawczy art brut, tak jak w 
pracach Augusta Walii, Johanna 
Hausera, Lee Godi, Pietro Giz-
zardi. Krzysztof Aniołek w swojej 
pracy opiera się na bieli i czerni. 
Najbardziej wyraziste są te obra-
zy, do których stworzenia artysta 
wykorzystuje węgiel. Mają dużo 
ekspresji, wyrazistości, a nawet 
pewnego rodzaju agresji. Po-
stacie często występują parami, 
tak, jakby artysta chciał poprzez 
taki wyraz przekazu pokazać 
swoje drugie „ja”. Kojarzą się z 
fi lmami niemymi. Tak jak niemy 
jest krzyk osób narysowanych 
na kartce białego papieru.

Co przyciąga w pracach 
Krzysztofa Aniołka? Na pewno 
wełniana odzież dziergana na 
drutach, dziwne dekolty, kołnie-

dotyczący zjawiska repetycji, 
czyli powtórzenia. Zjawisko to 
psychiatra uznał za głębokie i 
znaczące przesłanie, istotny ko-
munikat, odcinając się od trakto-
wania go jako przejawu choroby. 
Jednocześnie zwrócił uwagę na 
ekspresywny charakter powtó-
rzenia, powrotu do początku i ar-
tystyczny charakter prac art brut. 

Ważnym komunikatem w 
pracach Krzysztofa Aniołka jest 
samochód. Nie chodzi tutaj o 
realizm, ale o przekaz, w któ-
rym potrzeba podróży i spotka-
nia odrywa główną rolę. Z kolei 
cielesność splotu tkaniny, sierść 
zwierzęcia stanowi wyjście w 
przestrzeń i poszukiwanie kon-
taktu. Natomiast krzyk to otwar-
cie na świat, to komunikat, by 
stać się zauważonym. awa 

rze o kształtach przypominają-
cych organy wewnętrzne. Za-
dziwia także zastosowany splot 
tkaniny, połączony z niezwykłą 
prostotą całości. Oprócz tajem-
niczych ludzi Krzysztof Aniołek 
rysuje samochody, pojazdy, przy-
czepy, samoloty, czołgi, trakto-
ry. Takie ujęcia przedmiotów, 
gdzie centralnie umieszczony 
pojazd odgrywa główną rolę, 
jakby zawieszony na tle bieli, 
jest charakterystyczny dla wielu 
artystów art brut (Johann Hauser, 
Franz Kernbeis, Franz Geblec, 
Henryk Żarski, Adam Dembiń-
ski). W przypadku Krzysztofa 
Aniołka zaskakuje zastosowany 
skrót myślowy i rysunkowy. 

W jednym z katalogów „Do-
cumenta” zamieszczono tekst 
psychiatry Theodora Spoeriego, 
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Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Fraszki

Fraszki
KTOŚ WIE LEPIEJ
Zawsze ktoś lepiej
Ode mnie wie,
Dokąd ja dążę
I czego chcę.

BŁĘDNE KOŁO
Zawsze się błędne
Koło zaczyna,
Gdy winien skutek,
A nie przyczyna.

LOGIKA
Jeżeli wciąż na błędach
Uczymy się – niestety,
To widać niepotrzebne
Szkoły i uniwersytety.

PRZYZIEMNOŚĆ
Im wyżej zajdzie
Bezmyślny zadek,
Tym boleśniejszy
Bywa upadek.

W CO WIERZYĆ
Przyszedł taki czas,
Kiedy, bądźmy szczerzy,
Słyszymy tyle prawd,
Że w nie nikt nie wierzy. 

NIE POMOGĄ
Nie pomogą ojca
Ni mamy starania.
Kiedy synuś durniem 
– Durniem pozostanie. 

RÓŻNICA ZDAŃ
Na nasze osiągnięcia
(Propagandy zdaniem)
Cały świat patrzy
(Z politowaniem).

TO NIE TO
Na światełko w mroku
Czekałem jak każdy. 
Wreszcie ujrzałem!
Ale wszystkie gwiazdy.

MĘDRZEC
Puknął się w czoło,
Zadudniło po lesie.
Wiadomo – z pustego
Głos najdalej niesie. 

POLITYCY
Takie z przeszłości
Wyciągnęli nauki,
Że zamiast banałów
Plotą banialuki. 

MARKETING
Znalazł raz
Markotny Marek
W zakamarku
Parę Marek. 

MOCNY ARGUMENT
Wyłóż kawę na ławę,
Pamiętaj ino,
Że to ma być ekstra,
A nie cappucino.

AKTYWNY
Cały czas coś robił
I mówił, że da się
Jeszcze drugie tyle
Zrobić w międzyczasie.

PARADOKS
Na gorącym uczynku
Złapali półgłówki
Głupka, który loda
Podwędził z lodówki

EDUKACJA
Gdzie niedouczeni
Są nauczyciele,
Tam się nic dobrego
Nie nauczy cielę.

SCIENCE FICTION
Fantastyczny twór
Wydumanych bzdur.

OPĘTANIE
Wpadł jej facet w oko
I żmija padalca
Owinęła sobie
Dookoła palca.

WESOŁA WDÓWKA
Już jest kolejny
Przy niej pan miły,
Który chce tracić
Kolejne siły. 
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Ciotka Adela jestta wew 
kole ryncioli i pojachali na 

wycieczke do Polski wschod-
niej, tyj za Wisłom. Nie byde 
sprawozdawał wszystko, bo 
cheba bym musioł opisać kole 
dziesiunciu stronów. Ale naj-
ważniejsze sie wydarzyło wew 
Puławach.

Jest tam tako świątynia Sybil-
li. Roz kiedyś wew Rzymie istno 
była po naszymu mundrom, a in-
acyj wróżkom. Miała takie zdol-
ności, że jak przyszła jeij smaka, 
to schodziyła wew głąb ziymi do 
krainy Pola Elizejskie, żeby się 
napić kawuchy. A tam widywała 
takich, co jeszczyk sie nie naro-
dzili na ziymi i bez to wiedziała 
wszystko komplet.

Ciotka wew Puławach poszła 
nyny (spać) i w momyncie zni-
kła. A widzioł to sam emenryt 
Chrząszczyk zes starygó port-
fela. Co sie stanęło zaś lołs? Do 
ciotki na śpiku przyszła Sybilla, 
wziyna jom za rynke i zeszły zes 
wzgórza w starom Wisłe. Nie 
tykali niczegó, ino sie przenosili 
wew powietrzu, przenikli wode, 
jeszczyk troche i znajdli sie wew 

Było sierpniowe przedpo-
łudnie. Dyrektor naczelny 

Alby zapukał do drzwi sekre-
tarza Komitetu Zakładowego 
PZPR. Ponieważ nie usłyszał 
odpowiedzi, wszedł trochę 
nieśmiało. Przy oknie, jak-
by wpatrzona, co się za nim 
dzieje, siedziała towarzyszka 
pierwszy sekretarz.

Dyrektor spojrzał, co tak za-
interesowało towarzyszkę, że 
nawet nie słyszała jego wej-
ścia. To, co zobaczył, sprawiło, 
że w pierwszej chwili nie wie-
dział, czy śmiać się, czy też się 
obrazić. Po drugiej stronie ulicy 
Starorudzkiej, w ogródku, zo-
baczył dwa pieski uprawiające 
psią miłość. 

– Przepraszam – odezwał się 
niby nieśmiało. – Nie wiedzia-
łem, że takie widoki pomagają 
towarzyszce w pokonywaniu 
codziennych problemów. Ale 
rozumiem, na tym przecież 
opiera się życie. 

– Jakie widoki! – sekretarz 
aż podskoczyła na krzesełku. 
– Dobrze się czujecie, dyrek-
torze?! 

– Tak, tylko wam się dziwię, 
że psi seks tak was pochłonął, 

Sybilla 
na Cierpiengach
pięknyj krainie, co jom pozywa-
jom Pola Elizejskie. 

Tu Sybilla pokozała ciotce, jak 
bydom wyglundać Cierpiyngi za 
piyndziesiont lot. Natkli sie tyż 
na faceta, co mioł sie urodzić 
jako gzubek. Tyn bydzie kiedyś 
rychtyg prezydentem. Zaś inny 
taki z krumelbuklem mioł być od 
dróg, ale mundry dziod godoł, 
że bydom obwodnice Gniyzna 
jak diaski, bo tero z bejamami 
jest knap (skąpo) i som niedo-
kóńczone. Wąskotorówke czyli 
ślepom Ule poszerzom o 8,5 
centometra. Ścieżki rowerowe 
bydom na Chrobrygó i Moniusz-
ki. Bydom otworzóne stadiony, 

którne zamkli teroz, bo kibole 
wiyszali hasła i wyzywali rzund. 
A chuligany bydom chodzili na 
rekreacjom i podnoszynie ciyn-
żarów, żeby im nie było letko 
wew życiu. Zaś emerytury by-
dom dopiero, jak przepracujom 
siydymdziesiunt lot. 

Zaś Adela natkła sie tyż na 
tych, co roz kiedyś już odeszli od 
nos. Kleparek jak roz nastawioł 
przebranom girke cheba królo-
wi Łokietkowi, a Lisek zamiotoł 
mietłom, bo li tylko do tegó był 
stworzóny. Ciota kikła (widzia-
ła) jeszczyk to i owo, ale o tym 
innom razom, po wyborach, bo 
tero słucho ABW i mogom się 

wtośtać antyterroryści, nawet 
jak jaki opowiado sny.

Zaś Sybilla Adele wyprowa-
dziła i pięknie pożegnała.

Jak nom ciotka to opowiada-
ła, to emenrytowi zes starygó 
portfela Chrząszczykowi skulły 
sie łzy po kalafi e, a Ryniowi i mie 
było jakosiś dziwnie.

Może na tym drugim świecie 
jest ździeblutko lepiyj, bo ni ma 
świcibaków, a każdy jestta tym, 
kim jest, a nie tym, za kogó sie 
podaje. 

Jak nom wew gazytach bydom 
za dużo fantazjować, to jadymy 
do Puław do Sybilli.

WOSZ BOLECHNEK 
ZES CIERPIENGI HILLS 

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Zdrajca
że nawet mojego wejścia się 
nie usłyszało – dyrektor udał 
urażonego. 

– A, o to wam chodzi – spoj-
rzała na drugą stronę ulicy, 
gdzie pieski jeszcze nie skoń-
czyły miłosnej sielanki. – Ale ja 
nie na to. Mnie wczoraj spotka-
ło nieszczęście! Zapatrzyłam 
się w okno, bo to mi pomaga 
w osiągnięciu spokoju. Zawsze 
tak robię. Zwłaszcza w domu. 

– A co się stało? Mógłbym w 
czymś pomóc? – zaniepokoił 
się dyrektor. 

– Co tu można pomóc – to-
warzyszka sekretarz stała się 
dziwnie spokojna i, co niespo-
tykane, w jej oczach pojawiły 
się łzy – mój mąż mnie zdra-
dził… 

– Jak to?! Taki stateczny? 

– Ale to nie tak, jak myślicie. 

– To jak? – pytał dyrektor z 
miną dziecka, które zobaczyło 
coś niespotykanego. – Nie ro-
zumiem… 

– Zapisał się do Solidarno-
ści – wypowiedziała jednym 
tchem. – Zdrajca! 

– Oj, towarzyszko, przecież 
to normalne – dyrektor próbo-
wał ją pocieszyć. – Chcemy być 
narodem demokratycznym. To 
związek zawodowy, może do-
brze, gdy będziemy mieć wię-
cej związków niż jeden. 

– Ale to nie wszystko. Rano, 
gdy szykowaliśmy się do pracy, 
korzystał z łazienki pierwszy. 
Ponieważ zbyt długo w niej 
przebywał, ponaglałam go. I 
wiecie, co mi odpowiedział?! 
Że jak mi się spieszy, to żebym 
poszła myć się doWołgi! 

– Jak to – do Wołgi? 

– To nie słyszeliście? Teraz 
tak się mówi, niby żartem, że 
wszyscy komuniści powinni 
myć się w Wołdze. Podobno w 
ten sposób zdołamy utrzymać 
czystą ideologię w naszych 
sercach. 

– Rozumiem wasze roz-
goryczenie – dyrektor starał 
się pocieszyć. – Jak wam po-
móc?  – Może skorzystam, 
ale teraz czuję się jak wypluta. 
A tak naprawdę – tu speszona 
opuściła wzrok – zazdroszczę 
tym psom za oknem. One nie 

zdradzają się ideologicznie. 
Na pewno łatwiej byłoby mi to 
znieść, gdyby to zrobił z jakąś 
babą. 

– Pamiętajcie, możecie na 
mnie liczyć – powiedział dziw-
nie łagodnym tonem dyrektor.

Nigdy nie wyjaśniono, jak 
pomagał dyrektor towarzyszce 
sekretarz. Ale po kilku dniach 
smutku zdradzonej kobiecie 
wrócił dobry humor. Niektórzy 
twierdzili, że stała się bardziej 
wesoła niż przed „zdradą”.

Gdy ogłoszono stan wojenny, 
męża towarzyszki sekretarz in-
ternowano, jak wielu działaczy 
Solidarności. Na pożegnanie 
powiedziała mu: 

– Miałam kąpać się w Woł-
dze. Teraz ty będziesz miał 
okazję kąpać się w Lenie. 

Byli też tacy, którzy twierdzi-
li, tłumiąc śmiech, że w zacho-
waniu dobrego humoru poma-
ga jej podpatrywanie piesków 
po drugiej stronie ulicy. Skąd 
taka opinia? Być może dyrek-
tor znał odpowiedź. Od pew-
nego czasu stał się dziwnie 
smutny. A szczególnie od dnia, 
gdy towarzyszka sekretarz 
zakończyła swoją działalność 
w partii i zaczęła pracować w 
zaopatrzeniu, gdzie zaprzyjaź-
niła się z jednym z kolegów z 
wydziału. Traciła jednak dobry 
humor, gdy ktoś wspomniał o 
jej mężu. 
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Obchody dwudziestej rocz-
nicy lubońskiej Wspólno-

ty Anonimowych Alkoholików 
„Avanti” w Luboniu przyniosły 
jej członkom wspaniałe, nie-
zapomniane chwile. Zebrali 
się na uroczystym mityngu w 
miejscowym Ośrodku Kultury 
w sobotę 30 kwietnia.

Zebrani trzymając się za 
ręce odśpiewali modlitwę o 
pogodę ducha. Włodek odczy-
tał „12 Kroków”, a Basia „12 
Tradycji”. Zapalono świece, w 
tym świecznik, na którym pa-
liło się 20 świeczek symboli-
zujących 20 lat Wspólnoty AA 
„Avanti”. Uroczystość uświetnił 
Janusz, który śpiewał i grał na 
gitarze swoje piosenki zwią-
zane m.in. z AA.

Przedstawiciele Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi PCK 

Lubonianka im. Błogosławio-
nego Edmunda Bojanowskiego 
21 kwietnia, w Wielki Czwar-
tek, wzięli udział w śniadaniu 
wielkanocnym dla dzieci w 
Przedszkolu nr 5 „Weseli Spor-
towcy” w Luboniu i przekazali 
przedszkolakom prezenty.

Dzieci zaprezentowały przed-
stawienie „Czerwony Kapuretk”, 
dały pokaz taneczny i śpiewały o 
wiośnie, jajkach, baranku, świę-
conce, lanym poniedziałku. Tań-
czyła także grupa integracyjna. 
Występ przygotowały nauczy-
cielki Ewa Kowalska i Janina 
Szczepaniak, a na keyboradzie 
grała Jolanta Łączkowska.

Przedszkolak Zuzia, przebra-

Jubileusz 30-lecia działal-
ności obchodził w sobotę 7 

maja w Szkole Podstawowej 
nr 6 Klub Seniora “Brzozy” na 
osiedlu Rusa. Jest to jeden z 
najstarszych klubów osiedlo-
wych. Założycielką i przez 
20 lat przewodniczącą klubu 
była Halina Koczorowska. 

Od dwóch lat szefową „Brzo-

Dzień 
Dziecka
w Kinie
Muza 
Wielkopolskie Forum Or-

ganizacji Osób Niepeł-
nosprawnych (WIFOON) we 
współpracy z poznańskim Ki-
nem Muza oraz Radiem Mer-
kury z okazji Dnia Dziecka 
przygotowało 30 maja pokaz 
fi lmu animowanego dla naj-
młodszych „Księżniczka i żaba” 
z audiodeskrypcją i tłumacze-
niem na język migowy. Z sean-
su 30 maja skorzystało blisko 
150 dzieci z Poznania i okolic.

 Audiodeskrypcja to technika 
lektoringu, umożliwiająca nie-
widomym pełne przeżycie poka-
zu fi lmowego. Lektorem seansu 
był Krzysztof Szubzda – mistrz 
lektoringu, który specjalnie na 
tę okazję przyjechał z Białego-
stoku. Wyjątkowość wydarzenia 
wynikała również z faktu, że 
poza audiodeskrypcją skierowa-
ną do dzieci niewidomych, tłu-
macz języka migowego pomagał 
w odbiorze fi lmu dzieciom nie-
słyszącym. Akcję wsparli: INEA 
S.A, RABEN GROUP i HARPO. 

 KAROLINA KASPRZAK

„Brzozy” 
ukończyły 30 lat

zy” jest Anna Kowalska oso-
ba zaangażowana, pragnąca 
zrobić wiele dla ludzi i nadać 
nowy sens słowu „senior”. 
Obecnie Klub skupia 35 osób, 
w tym 5 mężczyzn. Klubowi-
cze spotykają się w każdą śro-
dę. Spędzają czas na rozmo-
wach, wymianie doświadczeń 
– szczególnie ogrodniczych i 
kulinarnych. Bardzo lubią się 

bawić. Są dla nich pogadanki i 
pokazy. A także obchody waż-
nych świąt. Spotkaniom towa-
rzyszą konkursy, quizy, turnieje. 
Członkowie Klubu wyjeżdżają 
na wycieczki i pielgrzymki. W 
czerwcu pojadą nad morze. 

Członkom Klubu wręczono 
kwiaty i pamiątkowe dyplomy 
gratulacyjne z życzeniami, by 
30 rocznica istnienia tej pla-
cwki stała się inspiracją do 
realizacji wszystkich kolejnych 
planów i zamierzeń, a w życiu 
osobistym wszelkiej pomyśl-
ności. Kierownik placówek 
kulturalno-oświatowych osie-
dlu Rusa – Damian Kozłowski 
przekazał Klubowi prezent w 
postaci lodówki. Jubileuszowe 
życzenia złożyli przedstawi-
ciele ratajskich klubów senio-
ra: „Fenixs”, „Wigor”, „Cybinka”, 
„Jubilatki”, ‘Rodzina”, „Tęcza” i 
„Złota Jesień”.

Był jubileuszowego tort. 
Imprezę uświetnił zespół mu-
zyczno-wokalny, złożony z 
uczniów Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum nr 26.

ROBERT WRZESIŃSKII

Dwadzieścia lat 
Avanti 

Założyciel Grupy Jasiu po-
witał m.in. byłego burmistrza 
Włodzimierza Kaczmarka, 
któremu podziękował za 
wspieranie „Avanti”. Wspo-
minano historię Grupy. Od-
czytano list gratulacyjny od 
przewodniczącej Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych – Elż-
biety Zapłaty-Szwedziak. 
Uczczono pamięć zmarłych 
członków Wspólnoty. Mówcy 
opowiadali, jak ważna była 
dla nich Wspólnota w drodze 
do trzeźwości. Były upominki 
i jubileuszowy tort. Obchody 
jubileuszu 20-lecia zakończyła 
zabawa.

ROBERT WRZESIŃSKI

na za zajączka, wręczyła go-
ściom mazurki i jajka, a także 
świąteczne chorągiewki. Krwio-
dawcy rozdali dzieciom książki, 
puzzle, wycinanki, kolorowanki, 
długopisy. Po śniadaniu wielka-
nocnym dzieci poszły do ogrodu 
szukać prezentów od zajączka, 
które zakupiła Rada Rodziców.

ROBERT WRZESIŃSKI

Wielkanocne 
upominki
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Wakacyjna aura sprzyja 
pobytowi na powie-

trzu. Piękna słoneczna za-
chęca do wypadów do lasu i 
nad wodę. Dotleniona skóra 
ma ładniejszy kolor, nie wy-
maga ochronnego makijażu 
i nadmiaru kosmetyków. 
Poznajmy zatem zasady 
pielęgnacji skóry latem, aby 
chwila beztroski na słońcu 
nie kosztowała nas kilku 
dni lub tygodni cierpień.

„Zatrudniaj, oszczędzaj, 
rozwijaj fi rmę” – pod ta-

kim hasłem z inicjatywy Wiel-
kopolskiego Forum Organiza-
cji Osób Niepełnosprawnych 
zorganizowano drugą edycję 
konferencji dla pracodawców 
zatrudniających bądź zamie-
rzających zatrudnić osoby z 
niepełnosprawnością. Odbyła 
się 19 maja, w Sali Sesyjnej im. 
Wojciecha Szczęsnego Kacz-
marka Urzędu Miasta Poznania 
przy Placu Kolegiackim 17. 

 Mówiono między innymi o 
możliwości pozyskiwania dofi -
nansowań do zatrudnienia osób 
z orzeczoną niepełnosprawno-
ścią ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych i Urzędu Miasta 
Poznania, a także o warunkach 
zatrudnienia osób z niepełno-
sprawnościami z perspektywy 

Państwowej Inspekcji Pracy i w 
kontekście zmian w ustawie o 
rehabilitacji społecznej i zawo-
dowej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

 Przedstawiono doświadcze-
nia pracowników Poznańskiego 
Centrum Wspierania Rozwoju 
Zawodowego Osób Niepełno-
sprawnych, Fundacji Szansa 
dla Niewidomych („Niewidomi 
na rynku pracy - jak skutecznie 
wykorzystać ich ogromny po-
tencjał w oparciu o nowoczesne 
technologie”) i pracodawców 
zatrudniających osoby z niepeł-
nosprawnościami. Konferencję 
zakończył panel dyskusyjny z 
udziałem przedstawicieli insty-
tucji samorządowych i organi-
zacji pozarządowych. 

 KAROLINA KASPRZAK 

Kolegium Pracowników 
Służb Społecznych w To-

runiu we współpracy z Katedrą 
Pedagogiki Społecznej Wy-
działu Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy zorgani-
zowało 19 i 20 maja w Hotelu 
„Filmar” w Toruniu konferencję 
„Wolontariat szansą rozwoju 
społecznego”, współfi nanso-
waną ze środków Samorządu 
Województwa Kujawsko-Po-
morskiego. Patronat honorowy 
nad przedsięwzięciem objął 
Marszałek Województwa Piotr 
Całbecki. 

W konferencji uczestniczyli 
przedstawiciele instytucji pomo-
cy społecznej, miejskich ośrod-
ków pomocy rodzinie, powiato-
wych centrów pomocy rodzinie, 
organizacji pozarządowych, 
placówek szkolnictwa wyższego 
i administracyjnych, aby wymie-
nić spostrzeżenia na temat wo-
lontariatu w pracy socjalnej oraz 
miejscu wolontariusza w środo-
wisku społecznym. 

W debacie udział wzięli m.in. 

dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Toruniu 
Dorota Wróblewska i dyrektor 
Departamentu Edukacji Urzę-
du Marszałkowskiego Czesław 
Ficner. Zaproszonych gości i 
uczestników przywitała prof. dr 
hab. Krystyna Marzec-Holka z 
Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy – opiekun 
naukowo-dydaktyczny Kole-
gium Pracowników Służb Spo-
łecznych w Toruniu i Beata Rataj 
– dyrektor KPSS. 

Dwudniowe obrady dostar-
czyły słuchaczom wiedzy na 
temat wolontariatu i jego roli w 
społeczeństwie obywatelskim. 
Omawiano m.in. formy pra-
cy wolontariatu w sytuacjach 
kryzysowych i jego zadania w 
społecznościach lokalnych na 
terenie krajów Unii Europejskiej. 
Prezentacja doświadczeń prak-
tycznych prelegentów umożliwi-
ła poznanie różnych sposobów 
ofi arowania bezinteresownej 
pomocy. 

 KAROLINA KASPRZAK

Jak dbać 
o skórę latem?

przedwczesne zmarszczki, 
przebarwienia i starzenie 
skóry, a również naraża na 
nowotwory skóry. Pamiętaj-
my o codziennej ochronie, 
nawet jeśli nasz kontakt ze 
słońcem jest niewielki.

Na plaży stosujmy kremy z 
fi ltrem minimum 30 SPF. Jeśli 
używamy leków, upewnijmy 
się, że nie mają one działa-
nia fotouczulającego. Nie 
używajmy przed opalaniem 
kosmetyków, które mogą po-
drażniać skórę, np. perfumy 
czy wody toaletowe.

Gdy jednak już dojdzie do 
przedawkowania słońca, 
najlepszym wyjściem jest 
schłodzenie skóry poprzez 
zastosowanie na zaczerwie-
nione miejsca zimnych (ale 
nie lodowatych) kompresów, 
jeśli dotyczy to całego ciała 
można wziąć letnią kąpiel. 
Po osuszeniu skóry należy 
wetrzeć krem, balsam, pian-
kę z panthenolem, aloesem 
lub mentolem. Wszystkie te 
składniki działają łagodząco, 
przyspieszają gojenie i re-
generację skóry. Domowym 
sposobem jest zastosowanie 
okładów z kwaśnego mleka, 
może być także jogurt.

Bardzo ważne w codzien-
nej letniej pielęgnacji jest na-
wilżanie. Zarówno od środ-
ka: należy pić dużo wody, 
jeść owoce, ale również od 
zewnątrz – kremy, żele, ma-
ski nawilżające z kwasem 
hialuronowym. 

NAJWIĘKSZYM 
ZAGROŻENIEM 

DLA SKÓRY 
W LECIE

 JEST PROMIENIOWANIE
SŁONECZNE, 

SUCHE POWIETRZE, 
DZIAŁANIE 

WODY MORSKIEJ
I CHLOROWANEJ.

Najważniejsza letnia 
zasada to ochrona prze-
ciwsłoneczna. Nie istnieje 
bezpieczne opalanie. O ile 
kilkunastominutowa eks-
pozycja na słońce sprzyja 
wytwarzaniu witaminy D 
w organizmie, o tyle dłuż-
sze przebywanie na słońcu 
bez odpowiedniej ochrony 
słonecznej gwarantuje nam 

Warto 
zatrudniać 

Wolontariat
szansą rozwoju
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Niezapomnianych wrażeń 
artystycznych dostarczył 

koncert przygotowany z oka-
zji Międzynarodowego Dnia 
Matki przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Jana 
Brzechwy w Swarzędzu. Znaj-
dują się w niej także oddziały 
specjalne i integracyjne. W po-
niedziałkowe popołudnie, 23 
maja na scenie w holu szkoły 
dzieci przepięknie interpre-
towały utwory dla Mam. Były 
podziękowania i łzy wzrusze-
nia zarówno na twarzach po-
ciech, jak i rodziców. 

Koncert poprowadziła wice-
dyrektor szkoły – Elżbieta Wie-
czorek. Publiczność przywitał 
nauczyciel Jerzy Kot, który 
przygotował do występu po-
nad dwudziestoosobową grupę 
uczniów. Zaśpiewali oni indy-
widualnie i grupowo piosenki 
takie jak: „Pełny luz kochana 
Mamo”, „Witajcie nasze Mamy”, 
„Skarb”, „Jak dobrze Mamo”, 
„Majowy bukiet” i wiele innych. 
Spotkanie rozpoczęła pieśń 
„Ave Maria” w wykonaniu Mar-
tynki i Natalki. 

Pod koniec prezentacji każde 
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Piosenki i róże 
dla mam 
śpiewające dziecko podchodzi-
ło do swojej Mamy wręczając 
jej czerwoną różę. Nie zabra-
kło również szczerych życzeń 
dla wszystkich Mam od pra-
cowników oraz dyrekcji szkoły. 
Podczas trwania spotkania i po 
zakończeniu można było podzi-
wiać także niezwykłe portrety 
Mam autorstwa dzieci, które 
widniały na specjalnej tablicy.

Zorganizowanie koncertu 
było możliwe dzięki wsparciu 
darczyńców: Drukarni Swa-
rzędzkiej, Kwiaciarni „Kwiaty 
z pomysłem” Agnieszki Żurek-
Tomaszewskiej i Rady Rodzi-
ców Szkoły Podstawowej nr 4. 

 KAROLINA KASPRZAK 


