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Agata Młynarska z 14-letnią Dominiką,
chorą na zanik mięśni, która marzyła o wyjeździe do Disneylandu.
Fundacja „Dziecięca Fantazja” spełniła jej marzenie:
nazajutrz po koncercie w Markach pojechała
do ambasady USA po wizę,
a tydzień później była już na Florydzie…
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WIELKOPOLSKIE CENTRUM EKONOMII SOLIDARNOŚCI

Idea
gospodarowania

F

orma i zakres działalności
to główne tematy trzeciego spotkania zespołu organizacyjno-programowego do
spraw utworzenia Wielkopolskiego Centrum Ekonomii
Solidarności oraz Promocji
Przedsiębiorczości i Kultury
Samorządności Wielkopolski, które odbyło się 19 lipca
2011 roku. Zespół został oﬁcjalnie powołany przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
3 czerwca 2011 roku.
W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele sygnatariuszy
Porozumienia
dotyczącego
współpracy na rzecz utworzenia w Poznaniu WCES z 17 października 2010 r. w składzie:
Anna Grzymisławska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego,
Tomasz i Barbara Sadowscy
z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Rudolf Borusiewicz
z Fundacji Pro Publico Bono,
Dorota Potejko z Urzędu Miasta Poznania, Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich
oraz Aleksandra Kowalska z
ROPS w Poznaniu.
Głównym celem spotkania
była dyskusja na temat koncepcji formy i zakresu działalności Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarności
w kontekście realizowanych
na poziomie regionalnym i
krajowym działań na rzecz
ekonomii społecznej. Podczas debaty o formie prawnej

przedsięwzięcia poruszono
kwestię przewagi rozwiązań
sieciowych,
angażujących
wszystkich partnerów wobec
tworzenia jednego podmiotu
np. spółki, klastra, konsorcjum.
Wybór odpowiedniej formy
jest według Aleksandry Kowalskiej, Dyrektor Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu szalenie ważny,
ponieważ, jak powiedziała, w
zależności od naszych wyborów otwieramy sobie lub zamykamy możliwości prawne,
ﬁnansowe, merytoryczne. W
zależności od wyboru formy
prawnej kształtujemy pozycję
i współpracę tej nowej jednostki z już istniejącą strukturą podmiotów wspierających
rozwój ekonomii społecznej w
Wielkopolsce.
Barbara Sadowska przedstawiła przedsięwzięcia realizowane przez Barkę w ramach projektu Zintegrowany
System Wsparcia Ekonomii
Społecznej. Fundacja jest odpowiedzialna za animowanie
tworzenia partnerstw lokalnych, działających na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej. Ponadto jako ponadregionalne Centrum Ekonomii
Społecznej wspiera działalność instytucji pomagających
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym założyć
przedsiębiorstwo społeczne
(Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej).
Aleksandra Kowalska
przedstawiła projekty Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z zakresu
ekonomii społecznej. Należą
do nich: Centrum Ekonomii
Społecznej Osób Niepełnosprawnych (CESON), Wielkopolskie Centrum Ekonomii
Solidarności (WCES) oraz projekt systemowy.
CESON to projekt realizowany wspólnie z Fundacją im.
Królowej Polski św. Jadwigi,
którego celem jest wspomaganie lokalnych grup w tworzeniu partnerstw na rzecz

powoływania
podmiotów
ekonomii społecznej, zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Głównym celem WCES-u
jest wypracowanie innowacyjnych modeli wsparcia w obszarach takich jak: inkubacja
przedsiębiorczości społecznej, edukacja animatorów/
tutorów ekonomii społecznej, budowanie partnerstw
publiczno-społecznych oraz
system informatyczny, pozwalający na koordynację działań
instytucji zaangażowanych w
ekonomię społeczną.
W ramach projektu systemowego Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Poznaniu wypracowuje założenia
dla wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz
promocji i upowszechnienia
ekonomii społecznej w regionie po to, by wspierać strategiczny rozwój tego sektora w
naszym regionie.
Trzecie spotkanie pokazało
różnorodność działań, które
już się w Wielkopolsce dzieją i
które według uczestników należy wzmacniać i wspierać.
– Podstawą myślenia o
efektywnej i trwałej ekonomii
społecznej jest idea gospodarowania – a więc tworzenia lokalnych warunków do
aktywności
gospodarczej,
przedsiębiorczości i samodzielności. Dlatego trwałość
ekonomii społecznej to także
trwałość lokalnych rynków
usług i produktów – mówi
Aleksandra Kowalska.
Kolejne spotkanie zespołu
organizacyjno-programowego do spraw utworzenia Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarności oraz Promocji
Przedsiębiorczości i Kultury
Samorządności Wielkopolski,
już we wrześniu.

MAGDALENA NOWACKA
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI
SPOŁECZNEJ
61 856 73 34
509 244 353
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uż wkrótce znak „Zakup
prospołeczny”
wyróżni
produkty i usługi podmiotów
ekonomii społecznej, czyli
takich przedsiębiorstw jak
spółdzielnie socjalne i zakłady aktywności zawodowej,
które dzięki swojej działalności gospodarczej skutecznie rozwiązują problemy
osób niepełnosprawnych,
bezrobotnych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
dając im pracę i poczucie
wartości. W poniedziałek
22 sierpnia bowiem w Sali
im. Witolda Celichowskiego
w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim
uroczyście
wręczono pierwsze w Polsce certyﬁkaty „Zakup prospołeczny” ośmiu wybranym
instytucjom.
Organizatorem tego spotkania z podmiotami ekonomii społecznej, które jako
pierwsze będą uprawnione
do korzystania ze znaku
„Zakup prospołeczny”, była
Fundacja im. Królowej Polski
św. Jadwigi i samorząd Województwa Wielkopolskiego. W
problematykę promocji i certyﬁkacji przedsiębiorstw ekonomii społecznej wprowadził uczestników spotkania
w słowie wstępnym Andrzej
Markiewicz – prezes zarządu Fundacji. Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
i zarazem przewodniczący
Wielkopolskiej Kapituły Certyﬁkującej, z wielkim uznaniem mówił o zaangażowaniu Fundacji w propagowanie
produktów i usług, oferowanych przez przedsiębiorstwa
ekonomii społecznej. Podkreślał doniosłą rolę społeczną
podmiotów ekonomii solidarności.
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, realizując tę
właśnie ideę, od dwóch już
lat tworzy i rozwija Wielkopolski System Promocji i
Certyﬁkacji Podmiotów Ekonomii Społecznej. O jego roli
i zadaniach mówił Tomasz
Mika, wiceprezes zarządu
Fundacji:
– Certyﬁkacja podmiotów
ekonomii społecznej, inicjatywa Fundacji im. Królowej
Polski św. Jadwigi, realizowana jest we współpracy z
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wyłącznie dla tej osoby, ale
przede wszystkim wartość
dla całej rodziny i bezpośredniego otoczenia.

WRĘCZONO PIERWSZE W POLSCE CERTYFIKATY
„ZAKUP PROSPOŁECZNY”

Ekonomicznie
i społecznie

Ekonomia społeczna jest
także szansą dla organizacji
pozarządowych na stabilne
i strategiczne wykonywanie
własnych działań i uniezależnienie od dotacji. A dla Polski
to szansa na zmniejszenie
kosztów pomocy socjalnej (w
tym zasiłków) i zwiększenie
spójności społecznej. Osoby, które stworzą spółdzielnię socjalną bądź przystąpią
do organizacji prowadzącej
działalność
gospodarczą,
stają się niezależne i samodzielne życiowo.
Certyﬁkaty „Zakup prospołeczny” wręczono przedstawicielom zakładów aktywności zawodowej w Koźminie
Wielkopolskim, Słupcy, Koninie, Żerkowie, Gołaszewie,
Książnicach i Pile oraz Spółdzielni Socjalnej „Tajemniczy
Ogród” w Poznaniu. Dzięki używaniu znaku „Zakup
prospołeczny” wymienione
podmioty będą mogły propagować nie tylko oferowane
produkty i usługi takie jak poligraﬁa, utrzymanie zieleni,
pranie, prasowanie, wyroby
krawieckie, hafciarskie i inne,
ale także propagować działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z
niepełnosprawnościami.

Uroczyste wręczenie certyﬁkatów „Zakup prospołeczny”.
Gratulacje i wyrazy uznania na ręce przedstawiciela Zakładu
Aktywności Zawodowej Polskiego Towarzystwa Walki
z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie składa
wraz z certyﬁkatem Apolonia Wojciechowska, wicedyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Obok niej
z prawej Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego, z lewej Andrzej Markiewicz,
prezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi
i senator RP Małgorzata Adamczak.

Certyﬁkaty przyznała Wielkopolska Kapituła Certyﬁkująca, w skład której wchodzą
przedstawiciele samorządu
terytorialnego, senator RP
Małgorzata Adamczak oraz
eksperci i przedstawiciele
sektora ekonomii społecznej:
Fundacji im. Królowej Polski
św. Jadwigi, Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych i Centrum
PISOP.
Przewodniczącym
Kapituły jest członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Samorządem Województwa
Wielkopolskiego i najważniejszymi
organizacjami
działającymi w sferze ekonomii społecznej w naszym
regionie, wspierającymi rozwój takich podmiotów jak
spółdzielnie socjalne czy
zakłady aktywności zawodowej. Przedsiębiorstwa te, zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotne
czy zagrożone wykluczeniem
społecznym – dają tym osobom poczucie, że są potrzebne, a ich praca służy innym.
Silna pozycja podmiotów
ekonomii społecznej na rynku przynosi nieocenione społeczne korzyści. To, że ktoś
tworzy np. spółdzielnię socjalną, nie oznacza wartości

Certyﬁkaty „Zakup prospołeczny” wręczone.

3

Przedstawicieli wyróżnionych przez Kapitułę podmiotów zaproszono do podpisania umów licencyjnych
uprawniających do nieodpłatnego korzystania ze znaku
„Zakup prospołeczny” i wykorzystywania go w kontaktach handlowych, na fakturach, ofertach, towarach. Do
Kapituły traﬁają już kolejne
wnioski o certyﬁkację. Więcej
informacji można znaleźć na
stronie www.zakupprospoleczny.pl
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Koncert
na niepogodę
O

W Muzeum
Archidiecezjalnym.

Seniorzy z Kleszczewa
w Katedrze Gnieźnieńskiej.

środek Pomocy Społecznej
i Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Swarzędzu,
we współpracy z Urzędem
Miasta i Gminy Swarzędz oraz
Swarzędzkim Centrum Sportu
i Rekreacji, zorganizowały w
niedzielę 7 sierpnia już po raz
drugi dla seniorów z Poznania
i powiatu poznańskiego pełną
artystycznych wrażeń letnią
imprezę integracyjną „Dawnych wspomnień czar”.
Pomimo deszczowej aury
doskonale bawili się seniorzy i
rodziny z dziećmi. Swarzędzka
Scena nad Jeziorem przy ulicy
Kosynierów przyciągnęła wielu sympatyków dobrej zabawy,
brakowało miejsc siedzących.
Spotkanie prowadził Bartosz
Kuczyk – aktor Teatru Muzycznego w Poznaniu. Przywitała
wszystkich burmistrz Swarzędza Anna Tomicka. Wystąpiła
Krystyna Giżowska (wręczano

– Osoby z niepełnosprawnościami w życiu codziennym
napotykają szereg barier architektonicznych i społecznych. W jaki sposób można
minimalizować te utrudnienia?
– Pamiętam, gdy pierwszy
raz pojechałem na Zachód, byłem zaskoczony, że na ulicach
jest tak wiele niepełnosprawnych osób. Jeździli na wózkach
i często byli uśmiechnięci.
W Polsce było zupełnie inaczej.
Dopiero później zrozumiałem, że w naszym kraju ludzi
dotkniętych różnym stopniem
niepełnosprawności może być
tyle samo, ale często nie mają
możliwości wyjścia z domu,
pójścia do sklepu, ponieważ
wszędzie napotykają na bariery. Na Zachodzie już dawno zrozumiano, że to są tacy
sami ludzie, tak samo kochają,
pracują, chcą normalnie żyć.
W naszym kraju od pewnego
czasu dostrzegam pozytywne
zmiany. Pojawia się coraz więcej programów, które stawiają
sobie za cel likwidację barier
architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej,
jednak w wielu miejscach nadal brakuje odpowiednich dostosowań – wind bądź podjazdów. W niwelowaniu trudności
urbanizacyjnych pomocne są
akcje medialne (jedną z nich
jest kampania parkingowa),
które zwracają uwagę na ten
problem. Jeśli chodzi o bariery
społeczne, uważam, że największą jest niewystarczająca
wiedza. Nie każdy orientuje się,
w jaki sposób można pomóc
osobie niewidomej, na wózku inwalidzkim lub z innego
rodzaju niesprawnością. Lęk
i obawa przed wyrządzeniem
krzywdy powoduje rezygnację
z udzielenia pomocy.

jej kwiaty i gratulowano z okazji
40-lecia pracy artystycznej) oraz
damski kabaret Moherowe Berety z Podlasia w składzie: Marta
Tadla, Elżbieta Okupska, Małgorzata Gadecka, Beata Chren i
Wojciech Gąssowski. Okazji do
wspomnień nie brakowało, a to
za sprawą utworów takich jak:
„Przeżyłam z tobą tyle lat” czy
„Zielone Wzgórza nad Soliną”.
Dorośli mogli zasięgnąć porad
kosmetycznych na stoisku ﬁrmy
Oriﬂame, a dzieci zjeść watę cukrową.
„Dawnych wspomnień czar”
to przedsięwzięcie zapobiegające izolacji osób starszych i z problemami zdrowia psychicznego.
Sﬁnansował je Urząd Miasta i
Gminy Swarzędz, a wspierali
medialnie „Filantrop Naszych
Czasów” i Swarzędzka Telewizja
Kablowa.

KAROLINA KASPRZAK

D

MIROSŁAWA RADZIMSKA

– Pan nie ma takich obaw?

Wesoło na scenie. Pierwsza z prawej Krystyna Giżowska
z burmistrz Swarzędza Anną Tomicką.
Na widowni brakowało
miejsc siedzących…

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

nia 20 lipca ponad 50-osobowa grupa Seniorów z
gminy Kleszczewo wraz z
opiekunem, członkiem Stowarzyszenia „Pomagam” w
Kleszczewie i jednocześnie
pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie
oraz pilotem z biura turystycznego w Środzie udała się na
wycieczkę do Gniezna.
Zwiedzanie ważnych obiektów w tym historycznym mieście
Wielkopolski umożliwiła dotacja
Wojewody Wielkopolskiego na
projekt zatytułowany „Poznawanie historii przodków i tradycji
przez seniorów gminy Kleszczewo”. Przewodnik opowiedział
o wartościach takiego zabytku
klasy zerowej, jakim jest Katedra
Gnieźnieńska, o niezwykłych
drzwiach tej świątyni. Poznaliśmy zabytki zgromadzone w
Muzeum Archidiecezjalnym, a
następnie pospacerowaliśmy po
gnieźnieńskim rynku.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy Muzeum Początków
Państwa Polskiego, gdzie wzbogaciliśmy się o wiedzę na temat rozwoju kraju od czasów
średniowiecznych po renesans.
Wróciliśmy autokarem do naszych domów w Kleszczewie i
okolicy zadowoleni po interesująco spędzonym dniu.

– Byłem wychowany w duchu szacunku do każdego
człowieka, tolerancji, otwartości i akceptacji. Rodzice uczyli mnie, jak pomagać innym,
to wychowanie wpływało też
na moje marzenia. Gdy byłem
dzieckiem, a później już młodzieńcem, patrząc na cierpiące, chore osoby, miałem wielkie
marzenie, chciałem mieć moc
uzdrawiania, leczenia chorób, pomagania w cierpieniu.
Moje marzenie w jakiś sposób
zostało spełnione, ponieważ
mogę pomóc innym.
– Z tego marzenia narodził
się pomysł utworzenia Fundacji?
– Niespełna rok temu przyjechały do mnie dwie osoby,
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Z PRZEMYSŁAWEM PACIĄ – Wicewojewodą Wielkopolskim rozmawia KAROLINA KASPRZAK.
się w słowach: „To nie boli. Jest
bezpieczne. Możesz uratować
komuś życie”.

które mieszkają na wsi, niedaleko której położone jest
piękne jezioro. Ponieważ posiadają przeszkolenie z ratownictwa medycznego, zwrócili się
o pomoc w zorganizowaniu
łódki, którą mogliby docierać
do tonących. Mój znajomy
przekazał im łódkę, kapoki
oraz kilka niezbędnych rzeczy.
Wtedy pomyślałem o utworzeniu Fundacji, która pomagałaby ludziom realizować podobne inicjatywy rzecz ratowania
życia. I już we wtorek 22 marca
w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
odbył się koncert inaugurujący
działalność Fundacji.

– Jaka akcja związana
z propagowaniem idei oddawania szpiku najbardziej
utkwiła Panu w pamięci?
– Ponad dwa lata temu,
pierwszy raz z Drużyną Szpiku, w której jestem od początku, organizowaliśmy festyn
rodzinny „Wypłyń na głębię”.
Wszyscy
byliśmy
bardzo
przejęci, ponieważ szukaliśmy dawcy dla małej Magdy,
mieszkanki Bukówca Górnego,
niedaleko Leszna. Dziewczynka pojawiła się na festynie ze
swoimi rodzicami. Pamiętam, jak wypuściliśmy balony
w górę, każdy z opisanym marzeniem, największym było
oczywiście znalezienie dawcy
dla Magdy. Wtedy nastąpił cud.
Udało się znaleźć dawcę, dziś
Magda jest zdrowym, szczęśliwym dzieckiem.

– Jakie cele będzie Pan realizował?
– Celem najważniejszym
jest utworzenie hospicjum
dziecięcego. W Wielkopolsce
funkcjonują hospicja dla dorosłych i placówki zapewniające
wsparcie osobom z chorobami
nowotworowymi, jednak nie
ma ośrodka, gdzie najmłodsi,
mimo bólu i cierpienia, mogliby cieszyć się każdym dniem.
Stworzenie hospicjum dla
dzieci to równocześnie zorganizowanie
kompleksowej
pomocy dla rodziców i przygotowanie na to, co najtrudniejsze – na ostateczne odejście.
Otrzymałem już sygnały od ludzi, którzy zadeklarowali chęć
włączenia się w działania na
rzecz utworzenia hospicjum.
Cztery lata temu wraz z profesorem Stefanem Grajkiem
i profesorem Jackiem Wysockim postanowiliśmy zrealizować pomysł utworzenia w Poznaniu Zachodniego Centrum
Chorób Serca i Naczyń. Bardzo
się cieszę, że po tych czterech
latach starań zapadła decyzja
Rządu. Są środki i w ciągu najbliższych sześciu lat Centrum
zostanie wybudowane. Koszt
budowy wyniesie w przybliżeniu 600 milionów złotych.
Poznań i Wielkopolska zasługują na to, by takie Centrum
powstało.
– Co zaliczyłby Pan do najważniejszych inicjatyw reali-

zowanych na terenie województwa wielkopolskiego w
związku z Europejskim Rokiem Wolontariatu?
– Niezwykle istotną inicjatywą skierowaną do ludzi
młodych jest kampania „Drugie Życie”, która polega na
rozpowszechnianiu
wiedzy
dotyczącej
przeszczepiania
narządów. Ma ona na celu
zwiększenie liczby przeszczepów w Polsce i zmniejszenie
liczby oczekujących na przeszczep. Młodzież ze szkół
ponadgimnazjalnych przeprowadza własne działania promocyjne – kampanie szkolne
sprawiające, że rówieśnicy
wiedzą, czym jest oświadczenie woli, a transplantacje stają
się tematem rozmów nie tylko
w szkolnych murach. Ostatnio
zaprosiłem do Urzędu Wojewódzkiego uczniów – wolontariuszy biorących udział
w kampanii, żeby nagrodzić
najbardziej kreatywne zespoły. Jednymi z trzech laureatów
zostali uczniowie IV Liceum

Ogólnokształcącego w Lesznie. W propagowaniu wiedzy
o przeszczepach wykorzystali m. in. przelot samolotu
nad Lesznem z ogromnym
banerem informującym o akcji dotyczącej przeszczepów.
Wykorzystali lotnisko, żeby
mówić o przeszczepach językiem zrozumiałym dla wszystkich. Kolejną inicjatywą wartą
uwagi jest projekt ﬁrmy Enea,
w którym wolontariuszami są
pracownicy. Założenie opiera
się na informowaniu o tym,
w jaki sposób ratować życie.
Wkrótce podczas imprez masowych rozdawane będą gadżety do udzielania pierwszej
pomocy: komplety rękawiczek
jednorazowych i ustniki. Inicjatywą, którą popieram, jest
również akcja „Motyle dla
Hospicjum”. Niezmiernej wagi
akcje realizuje też „Drużyna Szpiku”, której celem jest
oswajanie strachu i niewiedzy
na temat przeszczepów szpiku. Trzy najważniejsze zdania
„Drużyny Szpiku” zawierają

– Wspomniał Pan o Hospicjum Palium. Jak ocenia Pan
jego działania?
– Bardzo wysoko! Wybitnym autorytetem w dziedzinie
opieki paliatywno- hospicyjnej jest profesor Jacek Łuczak,
lekarz i człowiek wielkiego
serca. Ostatnio miałem okazję uczestniczyć w beneﬁsie
profesora, zorganizowanym
przez wolontariuszy. Spotkanie przeprowadzono z okazji
nadania mu tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Poznania. Kiedy tylko czas pozwala,
staram się odwiedzać Hospicjum. To niesamowite, że tak
wielu ludzi chce pomagać
chorym i cierpiącym. Wśród
nich są młodzi, którzy zamiast
kina czy gier komputerowych
wybrali tę najtrudniejszą misję. Ktoś kiedyś powiedział, że
„zaangażowanie bez serca jest
tylko zainteresowaniem”. Podziwiam pracę całego zespołu
Hospicjum Palium, bo tworzą
go ludzie z sercem na dłoni,
a pacjenci mają tam naprawdę
dobrą opiekę.
– Dziękuję za rozmowę.
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Mapa
Na pierwszy
rzut oka
zwykły
niepozorny zeszyt.
Kilka
zapisanych kartek
przesiąkniętych
żrącą mocą
codzienności,
która wypala
we mnie blizny
upływającego
czasu.
Emocjonalne
natężenie
powołuje do życia
słowa.
Słowa
tworzą ścieżki,
które prowadzą
do mojej duszy.
Jedne kamienne,
majestatyczne
w znaczeniach,
inne usypane
z siły ich prostoty.
Dlatego
gdy otwierasz
tę poetycką
przestrzeń,
przepełnioną
niezwykłą prozą
dnia powszedniego,
rozpoczynasz
wędrówkę
po labiryncie
mojego serca.

Jak wrócić do pracy Z
F

undacja SIC! w ramach
projektu „Kluby Idea – idealne miejsce dla Ciebie”, organizuje kolejne warsztaty
dotyczące aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób
bezrobotnych. Projekt współﬁnansowany jest ze środków
Unii Europejskiej.
Cykl warsztatów składający
się z czterech spotkań po trzy
godziny skierowano do osób,
które mają trudności z powrotem na rynek pracy. Tematyka
obejmować będzie m.in nabycie umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacji. Zajęcia
zaplanowano na 8, 12, 15 i 20
września w godzinach od 9 do
11.30 w Fundacji SIC! na osiedlu Powstańców Warszawy 1b.
Kolejne przedsięwzięcie pod
hasłem 50+ obejmuje cykl sześciu warsztatów po trzy godziny dla osób po 50 roku życia.

Przewidziano je na 6, 13, 20, 27
września oraz 4 i 10 października w godzinach od 15 do
17.30 w tym samym miejscu.
Będą też warsztaty dla kobiet nieaktywnych zawodowo
z powodu sprawowania opieki
nad dziećmi. Jest to cykl sześciu spotkań po trzy godziny.
Warsztaty obejmować będą
zagadnienia własnej samooceny i motywacji do zmiany,
organizacji czasu pracy, przygotowanie do podjęcia pracy
po urlopie macierzyńskim.
Podczas trwania warsztatów
organizator zapewnia opiekę
nad dziećmi. Zajęcia zaplanowano w ODK Orbita na os. Kosmonautów 118, w terminach
6, 13, 29 września oraz 4 i 11
października, w godzinach od
11 do 13.30. Informacje i zapisy pod telefonem 61-8521-643.
awa

UAM moją uczelnią
P

od takim tytułem zaplanowano drugą edycję konkursu fotograﬁcznego pod
hasłem „Życie Akademickie”.
Fotograﬁe można przesyłać
lub przynieść do Biura Informacji i Promocji do 15 listopada tego roku.
Konkurs zorganizowano dla
uczczenia dziesięciu lat istnienia uczelni: od 2009 do 2019
roku. Organizatorem jest Biuro Informacji i Promocji wraz
z Fundacją UAM i Urzędem
Miasta Poznania. W konkursie
mogą wziąć udział studenci
pełnosprawni i niepełnosprawni zarówno studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich, studenci z ośrodków
w Pile, Kościanie, Ostrowie,
Śremie, Gnieźnie, Słubicach
oraz studenci zagraniczni.

Prace powinny dotyczyć życia akademickiego, wydarzeń
sportowych i kulturalnych,
ciekawych ludzi, niezwykłych
osobowości. Autorzy fotograﬁi muszą wykazać się spostrzegawczością, wyobraźnią,
wrażliwością na piękno. Dla
zwycięzców
przewidziano
atrakcyjne nagrody, m.in. opublikowanie fotograﬁi w kalendarzu uniwersyteckim na 2012
rok. Uczestnik, który wykona
„Fotograﬁę Roku”, otrzyma
aparat fotograﬁczny. Zaplanowano wystawę pokonkursową,
najpierw w Collegium Minus,
potem w innych budynkach
UAM. W ostatnim roku jubileuszu zaplanowano na Placu
Mickiewicza wystawę fotograﬁi ze wszystkich edycji „Kalendarza Uniwersyteckiego”. awa

Wieczór poezji
7

października o godz. 18 w
Domu Kultury „Stokrotka”
na ul. Cyniowej 11 w Poznaniu
odbędzie się wieczór poetycki
Magdaleny Molendy-Słomińskiej, organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz osób utalentowanych „Galiarda”.

Stowarzyszenie
promuje osoby utalentowane muzycznie, tanecznie, plastycznie, literacko, fotograﬁcznie i
multimedialnie oraz wspiera
integrację osób niepełnosprawnych utalentowanych
artystycznie. ms

akład Aktywności Zawodowej jest jednostką tworzoną przez powiat, gminę bądź
organizację
pozarządową,
której statutowym zadaniem
jest rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób z niepełnosprawnościami. W Polsce funkcjonują 53 ZAZ-y, z tego dziewięć na terenie Województwa
Wielkopolskiego: w Gołaszewie, Koźminie Wielkopolskim,
Książnicach, Liskowie, Pile,
Słupcy, Żerkowie, Leonowie
(gmina Borek Wielkopolski) i
Posadzie (gmina Konin).
Zakład Aktywności Zawodowej „Niezapominajka” w Gołaszewie (powiat wągrowiecki)
powstał w 2006 roku dzięki
zaangażowaniu gminy Mieścisko we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim oraz PFRON.
Zatrudnia 30 pracowników z
niepełnosprawnościami oraz 11
osób tworzących kadrę obsługowo-rehabilitacyjną. Kierownikiem jest Tadeusz Synoracki.
Niepełnosprawni pracują w
dziale ogrodniczo-porządkowym,
krawiecko-pamiątkarskim i dziale niszczenia dokumentów. Usługi świadczone
przez „Niezapominajkę” to
montaż lamp elektronicznych,
pakowanie produktów, odśnieżanie ciągów pieszych, haft
komputerowy, porządkowanie
oraz zagospodarowywanie terenów zielonych, szycie toreb,
pościeli, obrusów na wymiar,
pieluch tetrowych, niszczenie
dokumentów, zaś wytwarzane
produkty to drewno kominkowe, komplety pościeli z kory,
koszulki i torby z nadrukiem,
rękodzieła artystyczne (kartki
okolicznościowe, stroiki), opakowania ozdobne i inne.
Dzięki wsparciu ﬁnansowemu ze środków PFRON jednostka posiada najnowocześniejszy
sprzęt rehabilitacyjny, pomieszczenia przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych:
gabinet rehabilitacyjny (gdzie
prowadzona jest ﬁzykoterapia,
elektrostymulacja, światłolecznictwo, laser, ultradźwięki, prądy, hydroterapia, krioterapia,
nauka chodzenia, ćwiczenia
indywidualne i zespołowe), toalety, łazienki, szatnie, jadalnia
oraz pomieszczenia socjalne.
Zakład Aktywności Zawodowej „Niezapominajka” w
Gołaszewie za szczególną
wrażliwość społeczną i odpowiedzialną politykę personalną, uwzględniającą potrzeby
osób z niepełnosprawnościami, został uhonorowany w
2008 roku przez Kapitułę Etapu
Regionalnego Konkursu „Lodołamacze” statuetką „Lodoła-
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ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „NIEZAPOMINAJKA” W GOŁASZEWIE

FOT. (5X) ARCHIWUM

Pracują i są potrzebni

Pracownia pamiątek.

Zabiegi rehabilitacyjne.
macza”. W 2007 roku otrzymał
pierwsze miejsce w konkursie
„Sposób na sukces” organizowanym przez Wielkopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Za przykład
dobrych praktyk służy również
partnerstwo w projekcie „Nowa
jakość aktywizacji społeczno –
zawodowej w wielkopolskich
ZAZ-ach”, który realizowało
Polskie Towarzystwo Walki z
Kalectwem, Oddział Terenowy
w Koninie w okresie od września 2010 roku do czerwca
2011. Projekt zakładał pomoc
osobom niezatrudnionym, zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności oraz wsparcie dla
tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej,
jakimi są zakłady aktywności
zawodowej.
„Niezapominajka” poprzez

W dziale niszczenia dokumentów.
zatrudnienie chroni osoby z
niepełnosprawnościami
od
izolacji i marginalizacji. Dla
nich praca to nie tylko stały do-

Będzie czym palić w kominkach.

chód, lecz przede wszystkim
poczucie, że są potrzebne.
– Przez osiem lat uczęszczałam na Warsztaty Terapii Zaję-

ciowej w Wągrowcu – opowiada
Iwona Majewska, pracownik
gospodarczy działu krawieckiego. – O powstającym Zakładzie
Aktywności Zawodowej w Gołaszewie dowiedziałam się od
koleżanki. 1 września 2006 roku
tutaj rozpoczęłam pracę. Na
początku wykonywałam kartki
okolicznościowe i stroiki, a teraz
szyję. To, co robię daje mi satysfakcję.
W tym roku ZAZ w Gołaszewie obchodzi pięciolecie istnienia. Z tej okazji w Domu Kultury w Mieścisku, 15 września
o godzinie 13.00 planowana
jest jubileuszowa uroczystość.
Wcześniej zainteresowani będą
mieli możliwość obejrzenia pomieszczeń Zakładu Aktywności
Zawodowej. Bliższe informacje
pod telefonem (61) 427 87 89,
zazgolaszewo@wp.eu, www.
zazgolaszewo.wagrowiec.pl

KAROLINA KASPRZAK

Prace ogrodnicze w tunelu foliowym.
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DZIĘKI OFIARNOŚCI DARCZYŃCÓW – NA MISTRZOSTWA ŚWIATA GŁUCHYCH

skromnych dochodów z pracy
zarobkowej rodziców. Często
zdarza się, że pieniędzy brakuje. Mimo to Maria Wróbel
wraz z mężem starają się robić
wszystko, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Ze Stęszewa
do Portugalii

U burmistrza Stęszewa Włodzimierza Pińczaka. Na zdjęciu wraz z nim Maria Wróbel
i jej syn Bartosz – mistrz Polski w pływaniu niesłyszących, który dumą prezentuje otrzymaną
od burmistrza reprezentacyjną koszulkę z nadrukiem „Gmina Stęszew” oraz herb gminy.

P

odziękowania,
chwile
wzruszenia i sympatyczna rozmowa w zaprzyjaźnionym gronie. Tak wyglądał
piątkowy poranek 29 lipca
w Urzędzie Miasta i Gminy
Stęszew. Dla siedemnastoletniego mieszkańca Stęszewa
Bartosza Wróbla – mistrza i
wicemistrza Polski w pływaniu niesłyszących, wychowanka Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego

dla Dzieci Niesłyszących przy
ulicy Bydgoskiej 4a w Poznaniu, był to dzień szczególny.
Dzięki oﬁarności i życzliwości
darczyńców, zarówno osób
indywidualnych jak i ﬁrm,
spełniło się jedno z marzeń
sportowca – wyjazd do Portugalii na Mistrzostwa Świata
Głuchych.
W spotkaniu uczestniczył
Włodzimierz Pińczak – burmistrz Stęszewa, Małgorzata

Walkowiak – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Bartosz wraz z mamą Marią.
Rozmawiano o planach wyjazdowych, zbiórce środków
i edukacji chłopca. Pływanie
jest pasją Bartosza od kilku lat.
Wcześniej brał udział w balecie
niesłyszących, żeglował. Ma
trójkę młodszego rodzeństwa:
braci Artura i Adama oraz siostrę Aleksandrę. Sześcioosobowa rodzina utrzymuje się ze

– Syn należy do Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu
Sportowego dla Dzieci Niesłyszących. Ma na swoim koncie
liczne sukcesy. Słuch stracił
w wieku dwóch lat, w wyniku zapalenia ucha środkowego – opowiada Maria Wróbel.
Niedawno otrzymałam od
Katarzyny
Witman-Dziurli,
trenerki Bartosza, pismo informujące o tym, że został zakwaliﬁkowany na Mistrzostwa
Świata Głuchych w Portugalii.
W dokumencie tym znalazła
się również adnotacja, że placówka nie jest w stanie pokryć
kosztów opłat za przelot, wyżywienia,
zakwaterowania,
opłat startowych, sprzętu pływackiego, odżywek, witamin…
Łącznie wydatki oszacowano
na kwotę 8.500 tys.zł. To porażająca suma! Ale wiedziałam,
że muszę uczynić wszystko,
aby mógł pojechać. Chodziłam
po różnych ﬁrmach, pytałam,
informowałam wszędzie, gdzie
się dało. Pomagała mi w tym
również wspomniana trenerka
i przyjaciele. Po tygodniu udało się zebrać pieniądze. Jakaż
byłam szczęśliwa! – wyznaje
matka.
Bartosz niebawem rozpocznie naukę w Zasadniczej
Szkole Zawodowej w zawodzie
cukiernika. Pływanie daje mu
ogromną satysfakcję. Dzięki
uczestnictwu w zawodach pływackich zdobył nie tylko liczne
medale, ale przede wszystkim
poznał dobrych ludzi. Takich,
którzy zawsze pozostawiają
uchylone drzwi do swoich serc.

KAROLINA KASPRZAK

Przegląd w kinie Chętni poszukiwani
N

a 12 września zaplanowano II Poznański Przegląd
Reklamy Społecznej w Kinie
Muza, przy ulicy Świętego Marcina w Poznaniu. Organizatorami są WIFOON, Fundacja SiC!,
Kino Muza oraz Stowarzyszenie „Rozwój w Biały Dzień”.
Przegląd jest okazją do poznania światowych trendów
w reklamach społecznych prezentowanych w mediach, ale
również innych formach komu-

nikacji społecznej, jak plakaty i
bilboardy. Zaprezentowane zostaną najlepsze spoty ﬁlmowe
przygotowane przez organizacje pozarządowe oraz inne instytucje prowadzące kampanie
społeczne w Polsce i na świecie.
W dyskusji wezmą udział przedstawiciele nauki, mediów, ﬁrm
reklamowych, organizacji pozarządowych. Wydarzenie jest
częścią Tygodnia Poznańskich
Organizacji Pozarządowych od
10 do 17 września. awa

P

olski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski zaprasza do udziału w
projekcie doﬁnansowanym
ze środków Wojewódzkiego
Urzędu Pracy, którego założeniem jest aktywizacja zawodowa osób niewidomych
i słabowidzących z terenu
województwa
wielkopolskiego.
Zajęcia poprowadzą specjaliści w dziedzinie poszukiwania pracy, psycholog,

rehabilitant widzenia, tyﬂoinformatyk,
rehabilitant.
Rozpoczęcie zajęć na przełomie września i października.
Bliższe informacje u Izabeli
Kowalczyk lub Magdaleny
Orzeszko pod numerem telefonu (61) 847 46 16, mailowo: wielkopolski@pzn.org.pl
bądź w siedzibie organizacji
przy Al. Niepodległości 29 w
Poznaniu.

KAROLINA KASPRZAK
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WOLONTARIUSZE W HOSPICJUM PALIUM

Dzięki nim każdego
dnia budzi się nadzieja
W

ogrodzie pełnym zieleni rozmawia kilka osób.
Wśród nich jest sympatyczna
kobieta, która pyta o samopoczucie oraz popołudniowe
plany. Hol budynku wypełniają prace plastyczne, ozdoby,
fotograﬁe. Do Hospicjum Palium na osiedlu Rusa 25 a w
Poznaniu każdego dnia przychodzą wolontariusze łatwo
rozpoznawalni po uśmiechu i
żółtych koszulkach. Robią chorym zakupy, organizują czas
wolny, wychodzą na spacer,
towarzyszą w zajęciach terapeutycznych, pomagają w wykonywaniu codziennych czynności. Kiedy trzeba, poprawią
poduszkę, przyniosą gazetę,
pożartują. W trudnych momentach dodają sił. Są w różnym
wieku – jedni się uczą, inni pracują zawodowo, mają własne
rodziny. Razem tworzą z chorymi wspólny dom.
Hospicjum Palium jest największym w Poznaniu ośrodkiem obejmującym kompleksową opieką paliatywną chorych
i ich bliskich. Jest także siedzibą
Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej oraz Stowarzyszenia
Rozwijania Opieki Paliatywnej
w Krajach Europy ŚrodkowoWschodniej. W Hospicjum prowadzona jest szeroka działalność edukacyjna dla studentów
i personelu medycznego z kraju i
zagranicy oraz wolontariuszy
i społeczności lokalnej. Opieka medyczna sprawowana jest
przez jednostki organizacyjne
Szpitala Klinicznego nr 1 im.
Przemienienia Pańskiego.
Zespół Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
i Hospicjum Palium zapewnia
całościową, całodobową opiekę
(domową i stacjonarną) chorym
cierpiącym na skutek postępujących, zagrażających życiu chorób, głównie nowotworowych.
Udzielane jest wsparcie rodzinom, zarówno w okresie choroby, jak i po śmierci bliskiego.
Pierwsza w Polsce Klinika
Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej powołana została w

1991 roku przy Katedrze Onkologii Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu. Nieocenioną rolę w
powstaniu Hospicjum Palium
odegrał prof. dr hab. med. Jacek
Łuczak, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
Oddział w Poznaniu. Sprawowanie opieki domowej w latach
1984 – 1986 nad Antoniną Mazur
cierpiącą nie tylko z powodu
bólu ﬁzycznego, ale i duchowo,
pomogło wówczas doc. Jackowi
Łuczakowi w zrozumieniu głębi udręk przeżywanych przez
zbliżających się do kresu życia
chorych, jak również w nawiązaniu kontaktu z księdzem
Zbigniewem Pawlakiem, który
od ponad 15 lat jest kapelanem
hospicyjnym i wykładowcą dla
studentów odbywających zajęcia z medycyny paliatywnej.
Dzięki zaangażowaniu prof.
Jacka Łuczaka w służbę bliźnim
Hospicjum Palium funkcjonuje
cały czas.
Na oddziale stacjonarnym
trwają zajęcia manualne prowadzone przez terapeutki zajęciowe. Ściany zdobi twórczość artystyczna chorych. Są to obrazy
wykonane z bibułkowych kulek,
przepiękne szkatułki na biżuterię, torebki, zakładki do książek
wyszywane szydełkiem, ręcznie
robione skarpetki, ubranka dla
dzieci, szaliki. Przy stole wraz
z chorymi tworzy pani Janina –
wolontariuszka. Ma 67 lat, jest
na emeryturze. Do Hospicjum
Palium przychodzi od dwóch lat,
raz w tygodniu, w czwartki.
– Pomagać lubiłam zawsze
– mówi. – Biorę udział w większości akcji, organizuję występy artystyczne, wychodzę na
spacery z chorymi, czytam albo
pomagam w zajęciach usprawniających.
Na korytarzu spotykam młodą dziewczynę. Prowadzi swoją
towarzyszkę pod rękę. Opowiada jej o planach na przyszłość,
pasjach, zaprasza na koncert.
Panie kierują się powoli w stronę
kuchni. Pora obiadu. Kilkanaście
minut później moją rozmowę z
wolontariuszami przerywa podążająca energicznym krokiem
w stronę sal pacjentów pani

Jolanta, także wolontariuszka,
która zajmuje się robieniem zakupów. Ma 47 lat, jest mężatką
i matką dwójki dzieci. Chorych
odwiedza już od pięciu lat. Służbę wolontariuszki pełni zazwyczaj dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki, po cztery
godziny każdego dnia. Podkreśla, że pomoc wolontariuszy jest
szczególnie ważna dla chorych
w sytuacji, gdy nie mogą liczyć
na wsparcie rodziny.
– Bliski mi człowiek chorował
na nowotwór – wyznaje pani Jolanta. – Bardzo chciałam ulżyć
chorym w cierpieniu, wspierać
choćby poprzez obecność przy
nich. Kiedy rozpoczynałam
służbę w Hospicjum Palium, pomógł mi pan Włodek, wieloletni
wolontariusz. Zawsze mogłam
liczyć na jego dobrą radę. Praca
z chorymi terminalnie nie jest
łatwa. Bardzo przeżyłam śmierć
pacjentki, którą odwiedzałam.
Pewnego dnia umówiłyśmy się
na wspólne oglądanie albumu
rodzinnego. Kiedy przyszłam,
zobaczyłam puste łóżko. Chwilę później dowiedziałam się, że
odeszła. Poczułam wówczas
bezsilność, bezradność. To było
tak, jakby czas się zatrzymał.
W Hospicjum Palium pracuje
psycholog, który udziela wsparcia chorym, rodzinom, wolontariuszom, pracownikom. Kandydat na wolontariusza musi
przejść najpierw specjalistyczny
kurs z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej, a dopiero później może rozpocząć pracę na
rzecz chorych. W placówce or-

ganizowane są także szkolenia
dla koordynatorów wolontariatu, młodzieży szkół średnich
i studentów z województwa
wielkopolskiego. Spora grupa
wolontariuszy wykonuje prace
administracyjne, takie jak na
przykład prowadzenie strony
internetowej. W inicjatywy wolontariatu akcyjnego angażują
się uczniowie gimnazjów i szkół
średnich. Każdy chce dać z siebie jak najwięcej. Liczy się każda
osoba, każda pomoc, każda dobra chwila z chorym.
– Pragniemy moment śmierci
uczynić momentem godnym –
mówi Barbara Grochal, koordynator wolontariatu w Hospicjum
Palium. – Prowadzimy kampanię
„Motyle dla hospicjum” na rzecz
rozbudowy naszego ośrodka.
Miejsc jest ciągle zbyt mało, a
chorych przybywa.
Dla pacjentów Hospicjum
pomoc wolontariuszy jest nieoceniona. Personel medyczny
nie zawsze jest w stanie pomóc
we wszystkim, a wolontariusz
wspiera ich w opiece nad chorymi. Poda kubek z napojem,
poprawi pościel, a co najważniejsze, zrozumie i wysłucha.
Pacjentem korzystającym z pomocy wolontariuszy jest także
pan Jacek. Dla niego wsparcie
przy czynnościach, których nie
może wykonać samodzielnie,
to rzecz najwyższej wagi. Także
dla wielu innych chorych i ich rodzin. Bo dzięki wolontariuszom
każdego dnia budzi się nowa
nadzieja.

KAROLINA KASPRZAK
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Widzieć się w pracy
„W

idzieć się w pracy” – to
jeden z projektów, które
realizuje Fundacja im. Doktora
Piotra Janaszka PODAJ DALEJ.
Projekt skierowany jest do osób
z niepełnosprawnością narządu wzroku, które ukończyły 16
rok życia.
Projekt rozpocznie się w połowie września tego roku warsztatami zawodowo-informatycznymi, podczas których osoby
niewidome i słabo widzące zapoznają się ze współczesnymi
technologiami informatycznymi.
Aby to ułatwić, będzie można
skorzystać ze specjalistycznego oprogramowania dla osób z
niepełnosprawnością narządu
wzroku, podstawowej obsługi

komputera, w tym Oﬃce i programów do obsługi poczty elektronicznej.
Uczestnicy projektu skorzystają także z grupowego i indywidualnego wsparcia doradcy
zawodowego m.in. w zakresie:
 aktywnego
poszukiwania
pracy
 elastycznych form zatrudnienia
 podstawowych uprawnień i
ulg oraz programów aktywizujących osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku.
Warsztaty odbywać się będą
nieodpłatnie dzięki doﬁnansowaniu ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego

Nowy Dom
Pomocy
19

Niepełnosprawni
grają w tenisa

sierpnia wicewojewoda
wielkopolski Przemysław
Pacia wziął udział w uroczystości oﬁcjalnego zakończenia
budowy nowego Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie.
W Wielkopolsce jest 65 domów pomocy społecznej, w których mieszka około 6.300 osób.
Placówki te stworzono po to,
aby osobom starszym i chorym
zapewnić całodobową opiekę.
Domy pomocy społecznej powinny funkcjonować zgodnie z
określonym standardem usług.
Obecnie wymogi standardu są
spełnione (a domy działają na
podstawie bezterminowego zezwolenia) w 64 domach. 1 dom
działa na podstawie zezwolenia
warunkowego.
Mieszkańcy DPS oprócz opieki
mają zapewnioną również między innymi terapię zajęciową,
rehabilitację, organizowane są
święta i uroczystości okazjonalne, a dla chętnych możliwość korzystania z biblioteki lub punktu
bibliotecznego.
Typy domów pomocy społecznej:
 dla przewlekle somatycznie
chorych,
 dla przewlekle psychicznie
chorych,
 dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
 dla osób niepełnosprawnych
ﬁzycznie. na

M

iędzynarodowy Turniej
Tenisowy Poznań Porsche Open 2011 odbył się w
dniach od 17 do 25 lipca w
Parku Tenisowym Olimpia w
Poznaniu. W ostatnim dniu
był wzbogacony o pokaz gry
w tenisa osób niepełnosprawnych.
Był to zarazem dzień gier
ﬁnałowych oraz gier pokazowych z udziałem gwiazd.
Gry pokazowe osób niepełnosprawnych na wózkach
były wspaniałą okazją do integracji między zawodnikami
i zaproszonymi gwiazdami. Z
osobami niepełnosprawnymi

oraz z 1% podatku, a ponadto
Fundacja PODAJ DALEJ zapewnia zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek podczas warsztatów i
certyﬁkaty potwierdzające udział
w warsztatach
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i warsztatach
prosimy o kontakt z Koordynatorem projektu Łukaszem Tomaszewskim, Fundacja im. Doktora
Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul.
Południowa 2a, 62-510 Konin,
tel. 63 211 22 19, 510 714 649,
fundacja@podajdalej.org.pl

KAROL WŁODARCZYK
WICEPREZES FUNDACJI
IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA
PODAJ DALEJ

zagrali bowiem Małgosia Pieńkowska, Ula Dudziak, Mariusz
Czerkawski. Tenis na wózkach
jest coraz bardziej popularny
na świecie. Jedyną regułą odróżniającą go od tenisa uprawianego przez zawodników
sprawnych jest to, że piłka
może się odbić dwa razy i drugie odbicie piłki może nastąpić
poza polem gry. Tenis na wózkach został zapoczątkowany
w latach 70. XX wieku. W czasie igrzysk paraolimpijskich w
Barcelonie w 1992 roku tenis
na wózkach został oﬁcjalnym
sportem paraolimpijskim.

ROBERT STĘPIŃSKI

F

undacja im. Potra Janaszka
w Koninie realizuje Projekt
ŻYJESZ AKTYWNIE  MYŚLISZ POZYTYWNIE, współﬁnansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt wyróżnia się spośród
wielu oferowanych przez różne
ﬁrmy ofert. Niezwykła atmosfera
wśród uczestników sprzyja wzajemnemu motywowaniu się do
ciężkiej pracy. Nie ma przymusu – udział biorą tylko ci, którzy
naprawdę chcą. Chętnie nawzajem sobie pomagają i tworzą
zgraną ekipę. Przyjazny klimat
to również zasługa miejsca realizacji projektu – CENTRUM
POŁUDNIOWA – uruchomionej
niedawno siedziby Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka PODAJ
DALEJ w Koninie. To jednocześnie dowód, jak inwestycja
współﬁnansowana ze środku
Unii Europejskiej pozwala rozwinąć skrzydła i działalność — i
umożliwia Fundacji obejmować
opieką coraz więcej osób.
Celem głównym projektu ŻYJESZ AKTYWNIE  MYŚLISZ
POZYTYWNIE jest kompleksowe wsparcie specjalistyczne,
doradcze i szkoleniowe dla
40 osób niepełnosprawnych
ruchowo z subregionu konińskiego w okresie od 01.10.2010
do 30.07.2012. Zwiększą one
swoje kompetencje społeczne,
rozwiną umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z życiem
społecznym i zawodowym, a
także nauczą się samodzielnego i aktywnego poszukiwania
pracy.
Oferujemy różne formy
wsparcia:
 średnio 4 spotkania w miesiącu to zajęcia aktywnej
rehabilitacji: nauka techniki
jazdy, pokonywanie barier
architektonicznych, samoobsługi – czynności higieny
osobistej (to pierwszy krok
do zwiększenia samodzielności i uwierzenia w swoją
szansę na rynku pracy);
 warsztaty
kompetencji
społecznych z doradcą zawodowym,
pracownikiem
socjalnym, prawnikiem i psychologiem;
 spotkania z doradcą pierwszego kontaktu i doradcą zawodowym, który indywidualnie z każdym uczestnikiem
analizuje sytuację, zasoby
i możliwości, motywuje do
aktywności zawodowej, tworzy plany aktywizacji zawodowej;
 kurs na europejski certyﬁkat
umiejętności
komputerowych obejmujący podstawy
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PROJEKT FUNDACJI IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA „PODAJ DALEJ”

Żyjesz aktywnie
– myślisz pozytywnie

technik
informatycznych,
użytkowanie komputerów,
przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, graﬁka menadżerska i
prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych;
 kurs graﬁki komputerowej;
 kurs programowania stron
internetowych.

Kurs na europejski certyﬁkat umiejętności komputerowych,
obejmujący podstawy technik informatycznych, użytkowanie
komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne,
bazy danych, graﬁkę menedżerską i prezentacyjną, usługi
w sieciach informatycznych.
Zakończenie udziału w projekcie stworzy uczestnikom
możliwość usamodzielnienia
i zwiększenia wiary w lepszą
przyszłość, dla której warto podejmować trud.

pozostawanie bez zatrudnienia. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST
BEZPŁATNY!
Kontakt: Karol Włodarczyk
kom. 507 153 267 www.
aktywnie-pozytywnie.pl
Fundacja im. Doktora Piotra
Janaszka PODAJ DALEJ
Organizacja Pożytku
Publicznego KRS 0000197058
ul. Południowa 2a
62-510 Konin
tel. 63-211-22-19
www.podajdalej.org.pl
fundacja@podajdalej.org.pl
konto bankowe: 55-10202746-0000-3102-0053-9650

Warsztaty kompetencji społecznych z doradcą zawodowym,
pracownikiem socjalnym, prawnikiem i psychologiem.

Średnio cztery spotkania w miesiącu to nauka aktywnej
rehabilitacji: nauka techniki jazdy, pokonywanie barier
architektonicznych, samoobsługi, a także elementy sportu.
To pierwszy krok do zwiększenia samodzielności i uwierzenia
w swoją szansę na rynku pracy.

Spotkania z doradcą pierwszego kontaktu i doradcą
zawodowym, który indywidualnie z każdym uczestnikiem
analizuje sytuację, zasoby i możliwości, motywuje i tworzy plany
aktywności zawodowej.

Kończy się właśnie drugi nabór uczestników, zatem warto
zainteresować się i skontaktować z Fundacją PODAJ DALEJ.
Warunkiem uczestnictwa w
projekcie jest umiarkowany
lub znaczny stopień niepełnosprawności, zamieszkanie w
subregionie konińskim oraz
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rzechodziłam obok dużej
piaskownicy stojącej na
trawniku pomiędzy blokami. Zamiast bawiących się
w niej dzieci w piasku rosną
chwasty, a raz po raz gołębie siadają na szerokim,
drewnianym obramowaniu.
W innym miejscu, na opłotowanym placu zabaw, widzę
małe i większe dzieci oraz
kilka mam. Dzieci mają do
wyboru najróżniejsze sprzęty – są dwojakiego rodzaju
huśtawki, jest niewysokie
drewniane rusztowanie do
wspinania się, jest zjeżdżalnia, jest mała, samoobrotowa karuzela, a także ciekawe
urządzenie do zjeżdżania na
linie. Dzieci są rozbawione,
wesołe, głośno się śmieją.
Kilku nastolatków żartobliwie się boksuje i wzajemnie
utrudnia sobie wejście na
linową zjeżdżalnię. Jeden z
chłopców jest nieco otyły,
pozostali śmieją się z niego,
że lina się pod jego ciężarem
zerwie. Jednak najwyraźniej
go lubią. Ani jedno z dzieci
nie zainteresowało się znajdującą się w narożniku piaskownicą. Matki też nie.
Nie wiem, ile jest w mieście takich porzuconych piaskownic.
Jednak widziałam też piaskownicę o zmienionym
przeznaczeniu: leżały w niej
w kostiumach kąpielowych
dwie nastolatki, opalając się
jak na plaży.
Na innym osiedlu w piaskownicy bawiły się dwie
małe dziewczynki, łopatkami
wykopując piasek i wyrzucając go na trawę. Nie było
piaskowych babeczek, jakie
niegdyś ozdabiały niemal
każdą piaskownicę. Siedzące na pobliskiej ławce dwie
panie nie zwracały na dzie-

C

entrum Inicjatyw Senioralnych w partnerstwie z
Towarzystwem Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, Uniwersytetem Każdego Wieku przy
Wyższej Szkole Bankowej,
Akademią Trzeciego Wieku
przy Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Otwartą Wszechnicą Ekonomiczną „Erga
Omnes” przy Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu realizuje w październiku
2011 Poznańskie Senioralia,
którym towarzyszyć będą
wydarzenia o charakterze
kulturalno- edukacyjnym dla
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Porzucona
piaskownica
ci uwagi, były pogrążone w
rozmowie.
W „wielkich piaskownicach”, jakimi są nadmorskie plaże, dzieci uwielbiają bawić się w piasku. Tam
dziewczynki nadal układają
rzędy piaskowych babeczek,
a chłopcy kopią doły, wykopują kanały, budują piaskowe
twierdze – w czym z zapałem
uczestniczą tatusiowie. Niedawno usłyszałam taką uwagę: „dorośli są tacy, że mówią, że nie wolno sypać się
piaskiem, bo może wpaść do
oka – a słyszałem, jak mówili ‘piaskiem po oczach’ – oni
nie są w porządku”. Oczywiście dorośli rozmawiali o
programie telewizyjnym o
takiej nazwie – ale tego ów
chłopiec najwidoczniej nie
wiedział.
Zabawa w piaskownicy ma
dużą wartość wychowawczą, bowiem jeżeli bawi się
w niej kilkoro dzieci, to uczą
się dzielić jej przestrzenią,
pożyczać sobie wiaderko czy
foremki, a niekiedy wspólnie
coś budować. Kiedyś widziałam piaskownicę zapełnioną
zbudowaną z piasku wioską
indiańską – dzieci zbudowały piaskowe domki, pokryły
je dachami z patyczków, a
domki okolone były lasem z
gołębich piór znalezionych w

pobliżu. Było co podziwiać, a
mali budowniczowie byli z
siebie bardzo dumni.
W piaskownicy dochodzi
niekiedy do konﬂiktów, zazwyczaj o zajmowany przez
poszczególne dzieci obszar.
Nie należy wtedy ostro interweniować, lecz spokojnie
zachęcić dzieci do samodzielnego rozwiązania konﬂiktu. Dzieci dopiero uczą się
zachowań społecznych, co w
okresie nasilonego egocentryzmu wcale nie jest takie
łatwe. Gdyby tak można było
wsadzić skłóconych polityków do piaskownicy…
Widziałam też mini-piaskownicę w mieszkaniu, w
którym mieszkało dziecko
ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Takie dzieci
tęsknie spoglądają na piaskownice, jeżeli mijają je jadąc w inwalidzkim wózku.
Tak wielu zabaw są one pozbawione, a jednak bywają
radosne i cieszy je wiele zwyczajnych zjawisk, na które
zdrowe dzieci często w ogóle
nie zwracają uwagi. Można
odnieść wrażenie, że dzieci
niepełnosprawne kompensują swoje ograniczenia ruchowe większą wrażliwością na
zwyczajne, codzienne piękno. Niektóre z nich zadziwia
kształt jakiegoś kamienia,

barwa rosnącego przy drodze chwastu, szum wiatru.
Ich wewnętrzny świat może
być bardzo bogaty, ale wielu
z nas o tym nie wie.
Bywa i tak, że dziecko
ma nie tylko ograniczone
poruszanie się, ale porażenie uniemożliwia mu też
mówienie. Kiedy mówi, to
mięśnie twarzy wykrzywiają
ją, a mowa staje się zamazana, niewyraźna. I aż trudno uwierzyć, że takie osoby
w myślach układają piękne
wiersze, które przyjazna im
osoba potraﬁ zrozumieć i zapisać. Mogą się też nauczyć
malowania, a pędzel trzymają w ustach albo pomiędzy
palcami stopy. Twórczość
osób z niepełnosprawnością
różnego rodzaju jest bardzo
interesująca, bowiem świat
ich myśli nie ma granic, a
ograniczenia ma tylko ich
ciało. Każde zdrowe dziecko
może się od tych dzieci wiele
nauczyć, dlatego warto organizować wspólne zabawy.
Zdrowe dzieci, a szczególnie
te rozpieszczone i rozkapryszone, mają wówczas szansę
innego spojrzenia na uprzywilejowaną sytuację w jakiej
żyją. Lepsza lekcja wychowawcza niż ta – chyba nie
istnieje.

IRENA OBUCHOWSKA

Twórczy seniorzy
mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego.
Przedsięwzięcie ma na celu
skoncentrowanie uwagi na potrzebach ludzi starszych. Głównym założeniem Senioraliów
jest zaangażowanie seniorów
na rzecz aktywnego działania
poprzez edukację oraz manifestację ich twórczego potencjału. Senioralia zapocząt-

kuje święto osób starszych,
zorganizowane z udziałem
władz poznańskich. Wydarzenie rozpocznie się uroczystym
przekazaniem seniorom symbolicznych kluczy do miasta
przez Prezydenta Poznania
Ryszarda Grobelnego. Ponadto
planowany jest miesięczny cykl
wykładów otwartych, warsztatów rozwojowych i zajęć,
drzwi otwarte w organizacjach

pozarządowych, klubach oraz
instytucjach działających na
rzecz seniorów oraz inauguracja akcji pod hasłem: „Miejsca
przyjazne seniorom”.
Bliższe informacje: Centrum
Inicjatyw Senioralnych, ul. Mickiewicza 9a od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00
do 16.00, tel. (61) 842 35 09.

KAROLINA KASPRZAK
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Zawsze służyć ludziom
Z KRYSTYNĄ ŁYBACKĄ – posłanką na sejm VI kadencji i kandydatką w tegorocznych
wyborach do parlamentu RP rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA.
– Pani poseł, za nami kolejne
rozpoczęcie roku szkolnego.
Jaki będzie ten rok dla tysięcy
uczniów którzy rozpoczęli naukę, bądź już ją kontynuują?
– Będzie to kolejny rok wdrażania reformy programowej
wprowadzonej przez minister
Katarzynę Hall. Na ocenę jej
skutków jest zdecydowanie za
wcześnie. Jednak część specjalistów wyraża uzasadnione
obawy dotyczące treści poszczególnych
przedmiotów.
Wprowadzona reforma programowa wymaga zakupu nowych
podręczników. Oznacza to dla
rodziców znaczący wydatek,
bowiem ceny podręczników
rosną z roku na rok. Już w ubiegłym roku zwracałam w formie
interpelacji uwagę pani minister,
że należy zwiększyć pomoc dla
rodziców poprzez rozszerzenie
wprowadzonego przeze mnie
programu „wyprawka szkolna”.
– W tym roku w szkołach
znajdzie się duża grupa sześciolatków. Dla nich będzie to
debiut, a dla nauczycieli poważny egzamin. Jak, Pani zdaniem, sześciolatki odnajdą się
w szkolnej rzeczywistości?
– Rok szkolny 2011/2012 jest
ostatnim rokiem, w którym rodzice decydują, czy sześciolatek
będzie chodził do szkoły czy też
do przedszkola. Głośny ostatnio
protest rodziców nie tyle dotyczył edukacji sześciolatków, ile
warunków, w jakich ta edukacja
ma się odbywać. W pełni rozumiem obawy rodziców. Sześciolatek musi się uczyć poprzez
zabawę, co wymaga przygotowania sal bardziej przypomina-

Z

inicjatywy Lidii Bukowskiej,
szefowej Wielkopolskiego
Oddziału Ruchu Ludzi Dobrej
Woli powstał projekt społeczny
„Pomocna Mama”, którego celem jest zapewnienie wsparcia
samotnym matkom, kobietom
wychowującym dzieci z niepełnosprawnościami oraz oczekującym potomka. W ramach projektu prowadzony jest portal
pomocnamama.pl, warsztaty i
spotkania doradcze.
„Pomocna Mama” to odpowiedź na liczne problemy i dylematy. Często zdarza się, że matki

czytam lub... gotuję, co bardzo
lubię.
– Co najbardziej denerwuje
Panią w dzisiejszej rzeczywistości?
– Pogłębiający się rozdźwięk
między obrazem medialnym a
rzeczywistym. Każdego dnia
spotykam się z ludzkimi problemami. Wieczorem oglądam
wiadomości i mam wrażenie, że
jestem w innym kraju. W coraz
większym stopniu media każą
nam się zajmować analizowaniem tego, co ktoś powiedział,
niż rozwiązywaniem prawdziwych ludzkich spraw.
– Jakie wartości w życiu ceni
pani najbardziej?
jących przedszkole niż klasę z
ławkami. Niestety, nie wszystkie szkoły są w pełni gotowe
na przyjęcie maluchów. Jeśli
najbliższe miesiące pokażą, że
skala opóźnień jest zbyt duża,
będzie trzeba przesunąć obligatoryjność edukacji sześciolatków o rok lub dwa.
– Była Pani Ministrem Edukacji Narodowej, działa w sejmowej komisji Edukacji, Nauki
i Młodzieży, nadal jest nauczycielem akademickim; jaka jest
Pani szkoła marzeń?
– To marzenia całkiem realne:
nauczyciele i uczniowie szanujący siebie nawzajem, odnajdujący radość z przekazywania i
ze zdobywania wiedzy, mniejsza liczba uczniów w klasie, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
rozwijających zainteresowania
uczniów, dobre warunki pracy i
płace nauczycieli.

– Już za miesiąc wystartuje
Pani po raz kolejny do sejmu
RP, która to już kolejna Pani
kadencja?
– Kończy się szósta. W 460
osobowym sejmie posłów o
dwudziestoletnim stażu jest tylko dziewięcioro.
– Na co położy Pani szczególny nacisk w swoim programie wyborczym?
– Jest zawsze jest taki sam i
zawiera się w moim haśle: „chcę
służyć ludziom”. Staram się je
realizować najlepiej jak potraﬁę.
– Teraz trochę prywatności.
Jaka jest na co dzień Krystyna
Łybacka?
– To raczej pytanie do mojego otoczenia. Trudno mówić o
sobie obiektywnie. Jestem jak
większość Polaków zabiegana
i prowadzę ciągłą walkę z czasem. Jeśli mam wolne chwile,

– Uczciwość, wrażliwość i
życzliwość dla drugiego człowieka.
– O czym Pani marzy?
– Jestem niepoprawną realistką. Rzadko marzę. Jednak
jak każdy z nas chciałabym żyć
w świecie bez wojen. W Polsce
– z dobrym systemem ochrony
zdrowia, ze sprawiedliwym sądownictwem, z rynkiem oferującym miejsca pracy, z godziwym
systemem emerytalno-rentowym. Chyba się jednak rozmarzyłam.
– Czego można Pani życzyć?
– Zdrowia dla mnie i moich
bliskich. To jedyne, na co mamy
ograniczony wpływ, a jest warunkiem niezbędnym dla całej
reszty.
– Życzę więc tego i – udanego startu w wyborach. Dziękuje
za rozmowę.

Wsparcie dla mam
bezowocnie poszukują wsparcia
bądź w ogóle nie wiedzą, gdzie
go szukać. Portal zawiera informacje dotyczące instytucji
i organizacji pozarządowych.
Mamy za pośrednictwem Internetu mogą dokonywać wymiany
różnych rzeczy (min. ubranek,
akcesoriów dla dziecka, mebli,
wózków), dzielić się doświad-

czeniami oraz tworzyć grupy
wsparcia.
Podczas bezpłatnych warsztatów i spotkań z przedstawicielami różnych profesji (lekarzami,
ﬁzjoterapeutami, położnymi, terapeutami zajęciowymi, kosmetyczkami, wizażystkami i stylistkami) dowiadują się, jak walczyć
z chorobą dziecka, jak można

poczuć się kobietą pomimo braku pieniędzy, jak organizować
najmłodszym ciekawe zabawy.
Patronat nad projektem sprawuje Filantrop Naszych Czasów.
Szczegółowe informacje pod
numerem telefonu: 888 230 120,
kontakt@pomocnamama.pl

KAROLINA KASPRZAK
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o ulubionych bajek z
dzieciństwa Jacka Kielina, dyrektora Przedszkola
Specjalnego „Orzeszek” w
Poznaniu należy ta o Jacku
Konopce, który w gąszczu
dąbrowy znalazł na drodze
orzech laskowy. To właśnie
orzech stał się symbolem
placówki, w której niepełnosprawne dzieci codziennie
zmagają się z ogromnymi
trudnościami.

WRZESIEŃ 2011

Przedszkole
z orzeszkiem
cego w nim podopiecznego.
Codziennie odbywają się dwukrotnie zajęcia w grupie oraz
indywidualne zajęcia każdego
dziecka z pedagogiem i rehabilitantem. Dziećmi zajmuje się
czterech pedagogów specjalnych, trzech ﬁzjoterapeutów.
Nad bezpieczeństwem czuwa
ratownik medyczny.

„Orzeszek” był pierwszą placówką Stowarzyszenia Na tak.
Początkowo funkcjonowała
ona jako Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci, a od września
1990 roku jako Przedszkole
Specjalne „Orzeszek”. Założyła je grupa studentów, którzy
chcieli otworzyć placówkę
dla tej grupy maluchów, które
nie miały szans na przyjęcie
gdziekolwiek z powodu ich
ciężkiego stanu ﬁzycznego i
upośledzenia
umysłowego.
Wśród założycieli był studiujący psychologię Jacek Kielin,
obecny dyrektor placówki.

Ponieważ placówka nie była
znana, pracownicy sami szukali chorych dzieci. Chodzili
po domach, próbując zebrać
grupę. Przyjmowano niepełnosprawne dzieci ze złożoną
niepełnosprawnością, wymagające szczególnej opieki. I
tak jest do tej pory. Ustawiano graﬁki pracy pod zajęcia
na uczelniach, by pogodzić
wszystkie obowiązki. Dla pomysłodawców
przedszkola
jego tworzenie stało się sposobem na życie.

kwaliﬁkowanego o zastępstwo.
Staramy się pomagać takim
rodzinom. W miarę możliwości ﬁnansowych zapewniamy
przed południem pomoc pielęgniarki.

FOT. JACEK KIELIN

– Dzięki zmianie ustrojowej
weszła ustawa o stowarzyszeniach, która stała się dla nas
wielką szansą – mówi dyrektor Jacek Kielin. – Szczęśliwie
traﬁłem na osoby, które pomogły w tworzeniu przedszkola.
Nie zdawaliśmy sobie wówczas sprawy, że to, co robimy,
jest wyjątkowe. Nikt przed
nami nie próbował prowadzić
specjalistycznej terapii dzieci
ze złożoną niepełnosprawnością. Zaczęliśmy od poszukiwań odpowiedniego pomieszczenia. Jeździłem po mieście,
próbując wynająć odpowiedni
lokal. Nie mieliśmy żadnych
dotacji. Trzeba było znaleźć
sponsorów. Przez pierwszy
rok przedszkole mieściło się
na osiedlu Bolesława Śmiałego, potem na Bolesława
Chrobrego. Otrzymaliśmy dwa
połączone mieszkania. A także ładny ogród. Przez pewien
czas byliśmy również żłobkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przylesie”.

Przedszkole specjalizuje się
w prowadzeniu terapii psycho-ruchowych dla dzieci niepełnosprawnych, organizuje
sesje terapeutyczne, szkolenia
i warsztaty. Jest też hipoterapia. Podopieczni uwielbiają
nie tylko zajęcia z końmi, ale
także kochają psy i – dogoterapię.

– Aktualnie mamy piętnaścioro podopiecznych – dodaje dyrektor Jacek Kielin. – W
przyszłym roku prawie połowa
dzieci odejdzie ze względu na
osiągnięcie wieku szkolnego.
Zwolnią się miejsca dla innych potrzebujących pomocy.
O przyjęciu do przedszkola
decyduje komisja, która indywidualnie spotyka się z każdą
zainteresowaną rodziną. Każda decyzja sprawia nam dużo
trudności. Niestety, jest grupa
niepełnosprawnych, których
nie jesteśmy w stanie przyjąć.
Należą do nich dzieci pod respiratorem lub inną aparaturą,
którym rodzice muszą zapewnić nieustanną opiekę. Zdarza się, że ojciec z matką nie
mogą razem wyjść do sklepu.
Chyba, że poproszą kogoś wy-

– Mamy podopiecznych z
różnymi schorzeniami neurologicznymi i genetycznymi,
leżące, nie mówiące, nie kontrolujące potrzeb ﬁzjologicznych – mówi J. Kielin. – Trzeba
je umyć, nakarmić, przewinąć
i przez cały czas zapewnić im
opiekę i uwagę. Prowadzenie
takiej placówki ze względów
ﬁnansowych jest karkołomne.
W naszym przypadku połowę
kosztów utrzymania stanowi
dotacja ustawowa, a resztę
otrzymujemy od sponsorów.
Pobieramy także drobną odpłatność od rodziców. Nigdy
nie chcieliśmy prowadzić
przedszkola dla osób zamożnych, lecz dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Bywa,
że najuboższe rodziny zwalniam z ponoszenia kosztów.
Dyrektor zapewnia, że personel bardzo się stara, aby
pobyt dzieci w „Orzeszku” był
radosny, pełen dobrych emocji i wrażeń. Ważne jest zapewnienie dzieciom wysokiej
jakości terapii i rehabilitacji.
Każdy dzień w przedszkolu
jest szczegółowo zaplanowany dla każdego przebywają-

Popularnością cieszy się metoda malowania dziesięcioma
palcami (Finger Painting). W
tym przypadku wykorzystuje
się naturalną skłonność dzieci
do bawienia się w substancjach
o konsystencji błota. Dziecko
otrzymuje duży arkusz papieru i farby, a jego zadaniem jest
namalowanie jakiegoś obrazka. Pozostawia mu się zupełną
swobodę. Maluje się dłońmi i
palcami.
Dzieci przywożą do przedszkola z Poznania i okolic oraz
odwożą dwa busy. Dzięki temu
rodzice zyskują około trzech
godzin, które musieliby poświęcić na przejazdy. Dzień w
przedszkolu trwa od godziny
szóstej do czternastej. Po przyjeździe dzieci są rozbierane,
następnie zaczyna się poranny
krąg na powitanie. Po śniadaniu są zajęcia indywidualne
pedagogiczne i rehabilitacyjne,
a po obiedzie – zajęcia ruchowe, codziennie inne.
– Najtrudniejsze są chwile,
gdy któreś dziecko umiera –
mówi J. Kielin. – Nie zdarzyło
się to w przedszkolu, ale były
sytuacje, że umierało w dwie
godziny po opuszczenia naszej placówki. Szczególnie
wspieramy rodziców, którzy
muszą poradzić sobie z osobistą tragedią. Towarzyszmy im
w zmaganiu się z codziennością.

AURELIA PAWLAK

STRONA

WRZESIEŃ 2011

PPOZNAŃ

„C

złonków Stowarzyszenia
„Zawsze Razem”, znanych wędrowców i zapalonych
podróżników nie mogło zabraknąć również w Puszczykówku, w Muzeum-Pracowni
Literackiej Arkadego Fiedlera,
znanego podróżnika i pisarza.
Rozpoczynamy więc podróż w
krainę Indian, starożytnych cywilizacji, magii i cudów natury.
Placówka mieści się w starym
domu rodziny Fiedlerów. Otacza
ją „Ogród Kultur i Tolerancji”, w
którym znajdują się wierne kopie
pomników dawnych cywilizacji.
Przechodzimy przez legendarną
Brama Słońca z okolic Jeziora Titicaca w Boliwii. Oczom naszym
ukazuje się 6,5-metrowej wysokości posąg z Wyspy Wielkanocnej, tuż obok stoi Meksykański
bóg Quetzalcoatl – Pierzasty
Wąż i tajemnicza aztecka bogini
życia i śmierci Coatlicue. Mijamy
pomnik dziewiętnastowiecznego wodza Lakotów, Szalonego
Konia, bohatera walki Indian w
obronie wolności oraz Siedzącego Byka największego, obok
Szalonego Konia, wodza Indian
preryjnych XIX wieku.
W muzeum są oryginalne
eksponaty z Ameryki Północnej i Południowej, Afryki i Azji,
przywiezione z licznych podróży
przez Arkadego Fiedlera oraz
jego synów Marka i Arkadego
Radosława.
W progu wita nas pierwszy
z synów podróżnika – Pan Marek. Z wielką pasją opowiada o
zgromadzonych eksponatach.
Podziwiamy więc arsenał łuków,
włóczni i dmuchawek myśliwskich, tajemnicze rzeźby i maski
obrzędowe, trofea ludzkich głów
preparowanych przez Indian
Hibarów, tam-tamy i inne instrumenty muzyczne. Duże wrażenie robi też na nas ekspozycja
reprezentująca faunę odległych
kontynentów: krokodyle kajmany, skorpiony, ogromne pająki
ptaszniki. Urzekają cudowne
motyle tropikalne, mieniące się
milionami barw, ze świetlistym
Morpho z Ameryki Południowej
na czele.
Obchodzimy olbrzymie akwarium pełne drapieżnych piranii.
Ze strachem, bo w odróżnieniu
od pozostałych eksponatów
piranie są żywe! Wychodząc z
muzeum dotykamy tajemniczej
rzeźby wzmacniającej ludzkie
marzenia. Zobaczymy czy się
spełnią.

Zawsze Razem”
u Arkadego Fiedlera
po czym zaprosił nas do kolejnej
osobliwości muzeum – stojącej
w ogrodzie Piramidy Cheopsa.
– Nasza Piramida jest dokładnie 23 razy mniejsza. Z Cheopsa
zaczerpnęliśmy złote proporcje,
te same kąty nachylenia ścian,
ten sam wymóg ustawienia ich
zgodnie z kierunkami świata –
opowiada Pan Arkady. – Piramida, w której się znajdujecie, jest
miejscem o szczególnej mocy,
gdzie z wielką siłą skupia się
kosmiczna energia, a człowiek
poddany jej dobroczynnemu
działaniu staje się zdrowszy i
lepszy, tym samym szczęśliwszy.
Wystarczy wejść do środka...
Czerpaliśmy więc tę energię
Przechodzimy do trzech nowych sal pod nazwą „Tajemniczy
świat Indian”, poświęconych kulturze Azteków, Majów i Inków.
Drogę wskazuje nam zapraszającym gestem sam Montezuma,
nieszczęsny władca Azteków.
W głównym pomieszczeniu
„zderzenia dwóch kultur” spotykamy Krzysztofa Kolumba w
chwili gdy ten, po wylądowaniu
na pierwszej napotkanej wyspie,
zwanej przez Indian Guanahani,
rozmyśla nad dalszymi krokami.
Tutaj też stajemy oko w oko z
Fernando Kortezem, konkwistadorem, który zniszczył państwo
Azteków.
W pomieszczeniu, w którym
panuje półmrok, atmosfera jest
jeszcze bardziej tajemnicza.
Znajdujemy się w słynnym, pełnym intrygujących zagadek grobowcu Pacala, władcy Majów z
Palenque, odkrytego w latach 50.
XX wieku w Piramidzie Inskrypcji. W ostatnim pomieszczeniu
widzimy indiański skarbiec w
górskiej grocie. Pośród kosztowności leży kościotrup jakiegoś
wojaka. Ten Hiszpan nie zdążył
okraść Indian, zginął marnie u
progu bogactwa.
W „Ogrodzie Kultur i Tolerancji” czeka na nas największa
atrakcja: „zwodowana” w 2008
roku wierna replika legendarnego żaglowca Krzysztofa Kolumba
„Santa Maria” w skali 1:1, na którym w 1492 roku odkrył drogę do
Ameryki. Buszujemy po pokładzie i wszystkich zakamarkach
okrętu. Zastanawiał nas fakt, że
na pokładzie nie było koła sterowego. Pan Arkady Radosław
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wyjaśnił nam, że „Santa Maria”
nie miała koła sterowego, tylko
rumpel, czyli drewniany drąg
wewnątrz statku połączony linami z płetwą sterową na ruﬁe,

pełnymi garściami, ale czy jedna
wizyta wystarczy? Serdecznie
dziękujemy Domowi Kultury
„Orle Gniazdo” za pomoc w organizacji wyprawy.
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Przyjaźnie
u „Przyjaciół”
W

Warsztat Terapii Zajęciowej
„Przyjaciele” działa przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Poznaniu od
1998 roku. Na początku była
jedynie ta placówka, a od kilku lat funkcjonuje także takie
samo miejsce na osiedlu Czecha.
– Nasz warsztat jest wyjątkowy, znajduje się w dwóch
miejscach – mówi Agnieszka
Liberacka, szefowa pracowni
Umiejętności
Zawodowych.
– Dzięki temu zapewniamy
uczestnikom rotację. Uczymy
ich topograﬁi, załatwiania różnych spraw między ośrodkami,
korzystania z telefonu. Takie
rozwiązanie zapewnia duże
urozmaicenie, bo uczestnicy
mają do wyboru pracownie w
dwóch miejscach, oswajają się
także z innymi instruktorami i
lepiej się nawzajem poznają.
Z warsztatów korzysta łącznie
trzydzieści pięć osób z różnych
stron Poznania i podpoznańskich miejscowości, w wieku
od dwudziestu trzech do ponad pięćdziesięciu lat.
Warsztat prowadzi działalność z zakresu rehabilitacji
społecznej, zawodowej i medycznej osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Celem jest integracja społeczna, stwarzanie warunków do
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i umożliwienie podopiecznym realizacji życiowych celów i marzeń.
Największym sukcesem opiekunów jest takie przygotowanie niepełnosprawnego, by
mógł znaleźć pracę i usamodzielnić się.
– Prowadzimy trening umiejętności społecznych, eko-

FOT. AURELIA PAWLAK

arsztat Terapii Zajęciowej „Przyjaciele” mieści
się w jednym z bloków na
osiedlu Lecha w Poznaniu.
Prowadzi do niego tabliczka
informacyjna, a uczestnicy,
by wejść do środka, muszą
znać kod. W poszczególnych
pracowniach jest cicho i spokojnie. Każdy ma tu do wypełnienia ważne zadanie.

nomiczny, topograﬁi miasta,
higieny osobistej, zaradności
– dodaje Karolina Hańczaruk,
asystent pracy. – Organizujemy
także kursy pierwszej pomocy
przedmedycznej, asertywności dla kobiet i dziewcząt oraz
edukacji seksualnej.
Dużą wagę przywiązuje się
do rehabilitacji zawodowej,
która ma przygotować uczestników do pełnienia roli pracowników. Realizowana jest
ona metodami terapii zajęciowej i podczas praktyk zawodowych. Działania te umożliwiają zdobycie umiejętności jako
pomoc kuchenna, pracownik
gospodarczy, pomocnik sprzedawcy, pracownik biurowy i
goniec. Niepełnosprawni są
zdyscyplinowani i cieszą się z
każdego zajęcia, bo daje ono
poczucie wartości i sprawia,
że czują się potrzebni. Tak jak
osoby zdrowe lubią odnosić
sukcesy. Najbardziej cieszą ich
medale i puchary zdobyte podczas różnych zawodów.
Uczestnicy z ochotą pokazują swoje prace. Zbyszek mozolnie wylicza, gdzie zrobić dziurkę w obrazku, by można było
powiesić go na ścianie. Robert
w każdej pracowni przygląda
się pracy kolegów. Dziewczyny siedzą przy komputerze i
ćwiczą program graﬁczny. Pozostali przygotowują w kuchni
wymyślone rano danie. Uczestnicy z zapałem robią zaprawy
sezonowych owoców od darczyńców. Do ulubionych zajęć
należy pieczenie ciast.

– Zajęcia zaczynają się od
ósmej rano i trwają do piętnastej – mówi Agnieszka Liberacka. – Niektórzy uczestnicy
są przywożeni przez naszego
kierowcę lub przyprowadzają ich rodzice, inni traﬁają do
nas samodzielnie. Uczestnicy
trzymają się codziennie ustalanego planu zajęć. Pomagamy
im w nauce codziennych czynności: przygotowaniu posiłku,
zakupach, ubieraniu się, pracach porządkowych. Uczymy,
jak radzić sobie w kontaktach
z innymi ludźmi, jak załatwić
sprawy w urzędach. Do dyspozycji uczestników są komputery z dostępem do Internetu.
Wielu uwielbia sport. Ćwiczą
na siłowni, korzystają z basenu
i kręgielni, biorą udział w zajęciach jogi i nordic walking.
Warsztat „Przyjaciele” prowadzi pracownie: gospodarstwa
domowego, tkacką, drewna i
technik różnych, umiejętności
społecznych i zawodowych,
plastyczną,
komputerowobiurową. W ramach projektu
przeprowadzono edukację seksualną na sesji wyjazdowej w
Puszczykowie. Przy okazji odbyły się zajęcia dla kobiet Wen Do.
Uczestnicy mieli wiele szczegółowych pytań, które wynikały z
przeżyć i doświadczeń. Perełką
warsztatu jest Grupa dla Kobiet.
Była to inicjatywa uczestniczek,
które same wymyślały tematy godne poruszenia. Bywa, że
panie siadają w kółku i dyskutują o wybranym problemie lub
wychodzą wspólnie w plener.
Wówczas można swobodnie
porozmawiać, powiedzieć o
tym, co kogo niepokoi.
– Stałym elementem naszych
zajęć są obchody imienin, urodzin i innych uroczystości – dodaje Karolina Hańczaruk. – Nasi
podopieczni bardzo to lubią.
Nazwa zobowiązuje: „Przyjaciele” starają się być dla siebie
przyjacielscy. Choć jak w każdej grupie zdarzają się nieporozumienia i spory. Jednak przy
pomocy opiekunów problemy
udaje się rozwiązać. W zgodzie
i harmonii wszystkim żyje się
lepiej.

AURELIA PAWLAK

K

iedy przychodzi na świat
niepełnosprawne dziecko,
wielu rodziców przeżywa dramat. W głowie rodzi się pytanie: dlaczego ja? Po pewnym
czasie szok mija i przychodzi
czas na zastanowienie: co
zrobić, aby zapewnić mu jak
najlepsze warunki do rozwoju
oraz funkcjonowania w społeczeństwie?
Doświadczyła
tego pani Bożena Łopata, matka niepełnosprawnej Danuty,
przewodnicząca
Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło we Lwówku, kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w pobliskiej wsi Konin.
Momentu narodzin pani Bożena i jej mąż wyczekiwali z
nadzieją. Nawet przez myśl im
nie przeszło, że może być coś
nie w porządku. Danuta urodziła się z zespołem Downa. To był
cios, ale kobieta wiedziała, że
nie może się poddać. Walczyła
o szczęście córki. Chciała, aby
żyła tak, jak jej rówieśnicy. Czyniła wszystko, żeby wprowadzić
ją w życie społeczne. W latach
osiemdziesiątych było to trudne,
gdyż na temat niepełnosprawności mówiło się niewiele. Mimo
to pani Bożena nie zaprzestała
starań. Szukała kontaktów z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością, ze specjalistami, organizacjami pomocowymi.
Tak traﬁła do Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Zespołem
Downa „Na Tak” prowadzonego przez Halinę Grzymisławską-Słowińską. Przyjeżdżała ze
Lwówka do Poznania na zebrania członkowskie, rehabilitację, turnusy, zajęcia na basenie,
kolonie i spotkania integracyjne. Dzięki temu Danuta mogła
uczyć się życia w społeczeństwie, nawiązywać kontakty z
rówieśnikami. Kiedy w Grodzisku Wielkopolskim powstało
Koło Polskiego Stowarzyszenia
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, aktywnie włączyła się
w jego działalność. Po pewnym
czasie dostrzegła, że w mieście i
gminie Lwówek jest sporo osób
z niepełnosprawnościami, które
pozostają w domach. Postanowiłam pomóc. W roku 1997 roku
dzięki współpracy z gminą zorganizowała spotkanie wigilijne,
później kolejne przedsięwzięcia. I tak w 1998 roku powstało
lwóweckie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym.
– Przy wychowywaniu dziecka z niepełnosprawnością
trudno było podjąć jakąkolwiek
pracę – mówi pani Bożena. –
W tamtych czasach cały ciężar
opieki spoczywał na rodzinie.
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WIELKOPOLANIE W SŁUŻBIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

„Miłość do ludzi
dała mi siłę…”
Wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi z niepełnosprawnościami Bożena Łopata w
2004 roku wspólnie z rodzicami
utworzyła Warsztat Terapii Zajęciowej w Koninie. Podjęła starania o udostępnienie przez gminę
lokalu na działalność terapeutyczną, co nie było łatwe. Dzięki
jej determinacji udało się na te
cele zagospodarować budynek
po dawnej szkole podstawowej.
– Pomieszczenie wymagało
kapitalnego remontu – opowiada Bożena Łopata. Złożyłam wniosek do Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o doﬁnansowanie. Jednak środki były
bardzo skromne. Wtedy pomogli rzemieślnicy z gminy. Każdy
z nich na swój sposób, za „dziękuję”, przyczynił się do powstania wspólnego dzieła. Dzięki
temu dzisiaj Warsztat Terapii
Zajęciowej służy 25 osobom z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym. To mieszkańcy

Ośrodkiem Kultury we Lwówku.
I tak do dnia dzisiejszego spotykamy się tam na Wojewódzkim
Przeglądzie Grup Teatralnych.
W chwili obecnej jest to impreza
o zasięgu ogólnopolskim, gdyż
przyjeżdżają do nas artyści między innymi z Lwówka Śląskiego.
Przegląd ten zalicza się do
szczególnych osiągnięć Koła. W
tym roku odbędzie się już po raz

gmin: Lwówek, Miedzichowo,
Kuślin i Opalenica. Mają zapewniony dowóz i powrót busem.
Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w pięciu pracowniach:
gospodarstwa domowego i
kompetencji
społecznych,
komputerowo-introligatorskiej,
krawiecko-hafciarsko-tkackiej,
stolarsko-ogrodniczej i plastyczno-artystycznej. Uczestnicy mają możliwość nauki poszczególnych umiejętności w
każdej z pracowni.
W malowniczej wsi Konin, w
budynku urzekającym życzliwą
atmosferą, trwają zajęcia stolarskie. Słychać stukanie młotkiem, kompletowane są rzeczy
potrzebne do wykonania określonych zadań. Pani Bożena
Łopata to osoba pełna empatii,
optymizmu i skromności. Za
swoje działania otrzymała tytuł „Kobieta Roku”, brała udział
w plebiscycie „Wyzwanie”. O
sukcesach osobistych opowiada niechętnie. Dla niej liczy się
przede wszystkim szczęście
innych. Kiedy zdawała najtrudniejszy egzamin życia, pomogły jej hart ducha i nadzieja. Z
energią w głosie wyznaje, że nie
wyobraża sobie, aby mogła nie
walczyć o przyszłość Danusi.
– Miłość do ludzi dała mi siłę
– mówi. – Kiedy człowiek kogoś
kocha, nie może być inaczej.

Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło we Lwówku. Z prawej pani Bożena Łopata.

FOT. (2X) ARCHIWUM

Jak mantra powtarzano słowa,
że takie dzieci powinny pozostawać w domach, bo i tak nie
przystosują się do normalnego życia. Przez to osoby te nie
rozwijały się, nie uspołeczniały.
I wówczas nasze Stowarzyszenie okazało się dla rodziców
wyjściem z tej sytuacji.
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Dziecięca grupa teatralna „Kwiatek”.
Kochać to dbać o dobro najbliższych. Osoby niepełnosprawne
zawsze będą dla mnie najważniejsze.
Lwóweckie Koło Polskiego
Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej w Poznaniu,
Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Tomyślu,
Polskim Stowarzyszeniem na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Poznaniu i
Grodzisku Wielkopolskim, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Serce” w Rakoniewicach,
Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu i innymi.
Prowadzi szeroką działalność
kulturalno- artystyczną.
– Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu organizuje liczne przedsięwzięcia –
opowiada pani Bożena. – Jedną z
imprez o zasięgu wojewódzkim
była impreza artystyczna dla
osób z niepełnosprawnościami
w Sielinku. Tam zgłosiłam grupę dzieci z naszego stowarzyszenia. Możliwość prezentacji
sprawiła im wiele radości. To
skłoniło mnie to kontynuowania
takiej działalności. Po złożeniu
wniosku do ROPS otrzymałam
decyzję o doﬁnansowaniu na
pierwszą imprezę. Nawiązałam
kontakt z Miejsko-Gminnym

jedenasty. Przyjeżdżają grupy
uczestników warsztatów terapii
zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, uczniowie
szkół specjalnych z Województwa Wielkopolskiego. Z każdym rokiem liczba uczestników
zwiększa się. Koło we Lwówku
prowadzi grupę teatralną o nazwie „Kwiatek” i grupę uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Niezapominajki”.
Koło we Lwówku bierze też
udział w projekcie unijnym realizowanym przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w
Nowym Tomyślu pod nazwą
„Podniesienie kwaliﬁkacji zawodowych osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym”, w
ramach którego uczestnicy brali udział w kursie języka angielskiego, komputerowym, kursie
wyplatania wikliny, turnusie
rehabilitacyjnym w Przełazach
i Niechorzy, a rodzice w sesjach
szkoleniowych.
Lwóweckie
Koło POSOUU uczestniczy także w obchodach Dnia Godności
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, organizuje konkursy szopek bożonarodzeniowych, angażuje się w szereg
inicjatyw na rzecz integracji
lokalnej społeczności.
Tak dzień po dniu okręt płynie,
a pani Bożena za sterem rozważnie czuwa nad wszystkim.

KAROLINA KASPRZAK
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Agata Młynarska
z Drużyną Szpiku

R
Robert
S
Stępiński

FOT. ROBERT STĘPIŃSKI
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Agata Młynarska z Drużyną Szpiku.

3

sierpnia podczas koncertu
charytatywnego przed Centrum Handlowym M1 w Poznaniu Drużyna Szpiku spotkała
się z prezenterka Agatą Młynarską.
Delegaci Drużyny Szpiku: Maria Homan, Michał Filipon, Rafał
Szczeszek i Łukasz Krzyżostaniak bardzo się cieszyli i nie
ukrywali radości ze spotkania z
Agatą Młynarską, która na swojej stronie onaonaona.com w
zakładce „Filantropia” umieściła

artykuł o Drużynie Szpiku, jubileuszu i Dniu Szpiku w Śremie.
– Działalność na rzecz osób
chorych, niby po ludzku słabych,
ale tak naprawdę silnych i bezustannie walczących o każdy
dzień – to łączy nas z Fundacją
„Dziecięca Fantazja” i jej ambasadorką Agatą Młynarską. Dlatego pragnęliśmy spotkać się i
po prostu powiedzieć, że jeżeli
moglibyśmy się przydać, to jesteśmy. Chcieliśmy podziękować
jej również za umieszczenie tek-

stu o nas na stronie onaonaona.
com – mówi Dorota Raczkiewicz, szefowa Drużyny Szpiku.
Agata nie kryła wzruszenia
tym spotkaniem, a w prezencie
od Drużyny Szpiku otrzymała
pamiątkowy album i drużynową koszulkę. Na zakończenie
spotkania została wykonana
pamiątkowa fotograﬁa. Drużyna
Szpiku cieszy się z nawiązanego
kontaktu i liczy na współpracę.

ROBERT STĘPIŃSKI

Zapraszamy na maraton!
XII

poznański maraton będzie wyjątkowy, ponieważ da jego uczestnikom szansę, aby uratować komuś życie.
16 października na poznańskiej
Malcie czekać będzie krwiobus,
w którym będzie można zarejestrować się do Banku Dawców
Szpiku. Wystarczy oddać 10 ml
krwi, wypełnić ankietę i jeśli nie
będzie medycznych przeciwwskazań, nazwisko znajdzie
się w rejestrze. A wtedy trzeba
już tylko czekać na telefon z informacją, że ktoś chory potrzebuje właśnie Twojej pomocy.
– Głównym założeniem Mistrzostw jest promocja aktywnego trybu życia, biegania jako
najlepszego sposobu na zachowanie sił witalnych i zdrowia.
I w końcu zwrócenie uwagi na

potrzeby ludzi chorych na nowotwory krwi, dawstwo szpiku i
transplantologię – mówi Dorota
Raczkiewicz, szefowa Drużyny
Szpiku. – Drużyna Szpiku to grupa ludzi, którzy chcą się dzielić z
innymi tym, co mają, co potraﬁą
i do czego są gotowi, bo gotowość jest znakiem rozpoznawczym czerwonego teamu. A zakładając koszulkę, odpowiadają
na wołanie chorych: podziel się
życiem!.
W zeszłym roku na linii startu
stanęło 160 zawodników w czerwonych koszulkach, wśród nich
prezydent Poznania Ryszard
Grobelny, aktorka Kasia Bujakiewicz, piłkarz Piotr Reiss, maratończycy Monika Drybulska
i Marcin Fehlau, a także raper
Mezo. W tych zawodach ważne

są wyniki, rezultaty i rekordy, ale
najważniejsze jest szerzenie idei
ratowania ludzkiego życia. Jeżeli zatem jesteś chętny pomóc
chorym, to zgłoś się i zostań Mistrzem Polski w Pomaganiu.
Wszyscy zawodnicy, którzy
chcą wziąć udział w III Mistrzostwach Polski Drużyny Szpiku w maratonie, proszeni są o
wypełnienie formularza zgłoszeniowego 12 Poznańskiego
Maratonu, z zaznaczeniem
„Drużyna Szpiku” w rubryce
„Drużyna zgłoszeniowa”. Formularz do pobrania na www.
marathon.poznan.pl Informacje także na www.darszpiku.pl
Do zobaczenia na poznańskiej Malcie 16 października.

ROBERT STĘPIŃSKI

koncertów na terenie
całej Polski, 220 spełnionych marzeń i ponad 27 tysięcy złotych to sukces czwartej
już trasy koncertowej „Gramy
z Fantazją 2011”, zorganizowanej przez Centra Handlowe
M1. Dzięki ﬁrmom i ludziom
wielkiego serca podczas koncertów zostały spełnione kolejne marzenia nieuleczalnie
chorych dzieci – podopiecznych Fundacji „Dziecięca fantazja” – oraz prowadzone były
zbiórki pieniędzy na spełnianie kolejnych marzeń. A
wszyscy bawili się przy koncercie gwiazd!
Trasę koncertowa zainaugurował koncert w podwarszawskich Markach, gdzie zagrała
DODA. Podczas koncertu każdemu z podopiecznych Fundacji, wychodzącemu na scenę,
towarzyszyła znana osoba,
która pomogła w realizacji
dziecięcej fantazji. W Markach
małym marzycielom asystowali m.in.: Artur Chamski, Katarzyna Montgomery, Daniel
Wieleba, zespól Dziewczyny,
Maja Frykowska, Gabrysia Pietrucha, Anna Popek, Maciej
Jachowski. Marzenia są czasami proste i materialne – upragnione wakacje, laptop, gra,
nowe ubrania czy telewizor,
a czasami chodzi o spotkanie
z ulubiona gwiazdą. Po koncercie w Markach przyszedł
czas na kolejne: w Częstochowie, Zabrzu, Łodzi, Krakowie,
Wrocławiu, Bytomiu, Czeladzi,
Radomiu, Szczecinie i Poznaniu. I tam również spełniano
dziecięce marzenia. Wstęp na
koncerty był bezpłatny. Wolontariusze z Fundacji zbierali
pieniądze na spełnianie kolejnych marzeń.
– To już czwarta edycja trasy
koncertowej. Od momentu nawiązania współpracy między
centrami M1 i Fundacją „Dziecięca Fantazja” w kwietniu
2007 r., spełniono 345 marzeń.
Wszystko zaczęło się w 2007 r.
koncertem Arki Noego, w którym pragnęła zaśpiewać zmagająca się z mukowiscydozą
14-letnia Dominika z Grodziska Mazowieckiego. Zainspirowane tym sukcesem Centra
Handlowe M1 wraz z Fundacją
w 2008 r. zorganizowały serię
dziewięciu koncertów pod hasłem: „Marzenia z gwiazdami
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Marzenia pełne fantazji
i… z fantazją”. Kolejna edycja
– w roku 2009 – zaowocowała spełnieniem 83 dziecięcych
marzeń, w 2010 r. tych marzeń
spełniliśmy już ponad 200! –
mówi Patrycja Wróbel, prezes
Fundacji „Dziecieca fantazja”.
W tym roku podczas koncertów charytatywnych gwiazdami byli: Doda, Paulla, Urszula,
Lady Pank, Blue Café, Boys,
Classic, Enej, Varius Manx
i Volver. Koncerty prowadziła
znana prezenterka telewizyjna Agata Młynarska, która jest
ambasadorką Fundacji „Dziecięca Fantazja”. Kolejna trasa
już za rok!

POZNAŃ SPEŁNIAŁ
MARZENIA!
Ostatnim punktem na mapie
tegorocznej trasy „Gramy z
Fantazją 2011” był Poznań. 3
sierpnia na parkingu przed
Centrum Handlowym M1
zgromadziły się tłumy fanów
Urszuli. Można było zaśpiewać razem z artystką jej największe przeboje: „Malinowy
król”, „Rysa na szkle”, „Na sen”,
„Konik na biegunach” i inne.
Zaprezentował się zespół The
Colts. Po poznańskim zespo-

Spełniło się marzenie ośmioletniego Tomka o akwarium
z rybkami.

jedenastoletnia Kasia chora
na mukowiscydozę chciała
zawsze domek dla swoich lalek. Tomek, który ma osiem
lat i choruje na białaczkę,
dostał wymarzone akwarium
z rybkami. Szesnastoletni Artur z zanikiem mięśni marzył
o srebrnym laptopie. Klaudia,
która ma dziewiętnaście lat i
choruje na guza mózgu, marzyła o aparacie lustrzance
Sony ze statywem. Dwunastoletnia Julia chora na mięsak kosciopodobny marzyła
o aparacie cyfrowym, a dziesięcioletni Wojtek chory na
mukowiscydozę marzył zawsze o letnim wyjeździe nad
morze. Tego dnia wszystkie te
marzenia się spełniły.

le na scenę wkroczyła Agata
Młynarska. Opowiedziała o
działalności fundacji, spełnianiu marzeń, a także o trasie
charytatywnej. Razem z prezesem Fundacji Patrycją Wróbel zapowiadała małych marzycieli, a oni wychodzili na
scenę. W Poznaniu spełniono
siedem marzeń. Szesnastoletnia Basia chora na ziarnicę
złośliwą marzyła o telefonie
komórkowym i łyżworolkach,

FOT. (4X) ROBERT STĘPIŃSKI

Agata Młynarska spełnia marzenie szesnastoletniego Artura.

Koncertuje Urszula.

Agata Młynarska (z lewej) – Ambasador Fundacji „Dziecięca
Fantazja” i prezes tej organizacji Patrycja Wróbel.
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„P

omagaj biegając” – takie
było w tym roku hasło
Biegów Wawrzynkowych w
Słupcy, organizowanych w
tym mieście tradycyjnie od
dwunastu lat przez tutejszy
Urząd Miasta, Gminę oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z okazji Dni Słupcy,
której patronem jest święty
Wawrzyniec. Tegorocznym
biegom, które odbyły się w
słoneczną sobotę 6 sierpnia
na Stadionie Miejskim, patronował Eugeniusz Grzeszczak
– sekretarz stanu w Kancelarii Premiera RP. A szczególny
wymiar i sens nadała sportowym zmaganiom obecność
Drużyny Szpiku, zaproszonej
przez organizatorów.
To właśnie biegacze w charakterystycznych czerwonych
koszulkach propagowali podczas tegorocznych biegów hasło „Pomagaj biegając”. Pomagaj, biorąc udział w masowej,
sportowej imprezie, poprzez
dawstwo szpiku dla ratowania
życia osobom chorym na nowotwory krwi. Wraz z poznańską Drużyną Szpiku przybył na
Wawrzynkowe Biegi w Słupcy wicewojewoda poznański
Przemysław Pacia – jeden z jej
członków, inspiratorów i działaczy.
Każdy z setek biegaczy i
widzów na słupeckim stadionie mógł zarejestrować się
do Banku Dawców Szpiku w
funkcjonującym tu punkcie
szpiku Kaliskiego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, gdzie przez cały czas
dyżurował lekarz, ratownicy
medyczni i wolontariusze.
– Każdego roku wzrasta
liczba chorych na nowotwory
krwi – mówi Dorota Raczkiewicz, prezes Fundacji im. Anny
Wierskiej i zarazem szefowa
Drużyny Szpiku w Poznaniu.

BIEGI WAWRZYNKOWE

Z Drużyną

Medale i nagrody wręczał wicewojewoda wielkopolski
Przemysław Pacia.
– Można w prosty sposób ratować życie tych ludzi. Wystarczy
zgłosić się do punktu krwiodawstwa, wypełnić ankietę
i oddać próbkę 10 ml krwi, a
jeśli nie będzie medycznych
przeciwwskazań – nasze nazwisko znajdzie się w rejestrze
potencjalnych dawców. A wtedy trzeba już tylko czekać na
telefon z informacją, że chory
potrzebuje właśnie nas. Pobranie szpiku to „przetoczenie
krwi”, podczas którego odseparowane są komórki szpiku.
Bezbolesny zabieg przeprowadzany jest w najbliższej Klinice
Transplantologii i trwa do 4 godzin. Po nim idziemy do domu.
Nie każdy może być dawcą, ale

każdy może – w naszej Drużynie – stać się głosem wołających o pomoc. Członkowie
Drużyny Szpiku noszą specjalne koszulki, które są sygnałem,
że właśnie ich posiadacz wie,
jak ważne są przeszczepy i że
dla chorych to dar życia. Taki
jest też cel naszego udziału w
imprezach tego typu jak Biegi
Wawrzynkowe. Zwracamy się
z gorącą prośbą do organizatorów festynów, pikników, zawodów sportowych: zapraszajcie
naszą Drużynę! Będziemy propagować dawstwo szpiku. W
ten sposób pomożecie razem
z nami w ratowaniu życia chorych na nowotwory krwi.
Biegi Wawrzynkowe w Słupcy, w sobotę 6 sierpnia, w oto-

Młodzi medaliści.
„Rodzinne”
zdjęcie Drużyny.

czeniu lasów, stały się więc
wspaniałą, masową imprezą
sportową, uwrażliwiającą na
ratowanie innych i zachęcającą do zdrowego stylu życia.
Zawody rozgrywano w kilku
kategoriach. Były XII Młodzieżowe Biegi Wawrzynkowe dla
przedszkolaków i uczniów, III
Rodzinny Bieg Rekreacyjny na
stadionie i w lesie, I Wawrzynkowy Rajd Nordic Walking i Mistrzostwa Polski Małżeństw w
biegu na 10 kilometrów wokół
jeziora Słupeckiego. Natomiast
konkurencją główną zawodów
był III Bieg o Laur Świętego
Wawrzyńca, również wokół
jeziora, w którym zwyciężył
Marcin Fehlau z Poznania.
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Z OKAZJI DNI MIASTA SŁUPCY

Szpiku – po życie
JAK ZOSTAĆ DAWCĄ
Aby zostać dawcą szpiku należy oddać próbkę krwi na typowanie antygenów układu HLA w wyznaczonych przez POLTRANSPLANT placówkach służby zdrowia i odbyć
badanie lekarskie oraz wypełnić kartę ewidencyjną. Wszystko odbywa się podczas
jednej wizyty. Kartę ewidencyjną można wypełnić na miejscu oddając krew lub wydrukować ze strony www.darszpiku.pl i przynieść już wypełnioną.

Badania kwalifikacyjne można przejść
w następujących miastach:

WOJSKOWY
INSTYTUT MEDYCZNY
ul. Szaserów 128
Warszawa
REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA
ul. Lindleya 4
Warszawa
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY AM
ul. Banacha 1a
Warszawa
REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA
ul. Raciborska 15
Katowice
UNIWERSYTECKI SZPITAL
DZIECIĘCY W KRAKOWIE
ul. Wielicka 265
Kraków
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 2

W SZCZECINIE
ul. Powstańców Wlkp. 72
Szczecin
REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA
ul. Armii Wojska Polskiego 8
Lublin

Ona też chce być w Drużynie Szpiku.

NZOZ PRZY INSTYTUCIE
IMMUNOLOGII
I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ
PAN WE WROCŁAWIU
ul. Rudolfa weigla 12
Wrocław
AKADEMICKIE
CENTRUM KLINICZNE
SZPITAL AM W GDAŃSKU
Zakład Immunopatologii
ul. Dębinki 7
Gdańsk
ZOZ CENTRALNY
SZPITAL KLINICZNY UM
ul. Czechosłowacka 8/10
Łódź

Z Drużyną Szpiku po życie.

WOJEWÓDZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY
IM. M KOPERNIKA
ul. Pabianicka 62
Łódź

Należy wybrać ośrodek najbliższy miejscu zamieszkania i umówić się telefonicznie na konkretny termin badania kwaliﬁkacyjnego. Każdy zgłaszający swoją
gotowość zostania honorowym dawcą szpiku zostaje poinformowany o warunkach
kwaliﬁkujących go do wciągnięcia na listę:
* wiek 18- 50 lat
* ogólny dobry stan zdrowia
Potencjalny dawca szpiku może zgłosić się tylko do jednej bazy. W poszukiwaniu
dawcy niespokrewnionego dla konkretnego chorego przeszukiwana jest baza światowa obejmująca wszystkie istniejące rejestry. Dodanie tej samej osoby do 2 lub 3
rejestrów dawców szpiku powoduje przekłamanie w wynikach przeszukiwania.

FOT. (6X) KAROLINA KASPRZAK

REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA
ul. Marcelińska 44
Poznań

Najmłodsi biegacze.
Drugi był Maciej Łucyk, też z
Poznania, a trzeci – Jurij Blahodir z Ukrainy.
Medale i upominki wręczyli
zwycięzcom poszczególnych

biegów wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia i
burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk.

KAROLINA KASPRZAK
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Nowa płyta
d
o
r

je uśmiechu
e
i
z

2

Halinka Młynkowa
Małgorzata Ostrowska
Ania Szarmach
Kuba Badach
Bracia Golec
Ryszard Rynkowski

i Majka Jeżowska
w magicznych duetach z dziećmi
Cały dochód ze sprzedaży płyty zostanie przekazany na wsparcie realizowanego
przez Fundację Ronalda McDonalda programu „NIE nowotworom u dzieci”

„C

zarodzieje uśmiechu 2” to
druga edycja płyty wydanej na rzecz akcji „NIE nowotworom u dzieci”, której organizatorem jest Fundacja Ronalda
McDonalda.
Z inicjatywy Majki Jeżowskiej,
znanej piosenkarki i kompozytorki największych, familijnych
polskich przebojów („A ja wole
moją mamę”, „Wszystkie dzieci
nasze są”), od lat będącej członkiem Rady Fundacji Ronalda
Mc Donalda, powstał niezwykły projekt płyty „Czarodzieje
uśmiechu”. Do nagrania płyty
Artystka zaprosiła swoich przyjaciół: gwiazdy polskiej estrady
w duetach z dziećmi, które są
laureatami Festiwalu jej piosenek „Rytm i melodia” w Radomiu. Powstały wspaniałe, nowe
aranżacje do niezapomnianych
przebojów Majki i niezwykłe
wykonania jej piosenek.
W ubiegłym roku, na pierwszej płycie projektu wystąpili:
Kasia Cerekwicka, Ania Wyszkoni, Piotr Cugowski, Andrzej
Krzywy i Andrzej Piaseczny. A w
tym roku na płycie będzie można usłyszeć: Halinę Młynkową,
Małgosię Ostrowską, Anię Szarmach, Braci Golec, Kubę Badacha i Ryszarda Rynkowskiego.
Płyta „Czarodzieje uśmiechu”
dostępna była w sprzedaży wyłącznie w restauracjach McDonalds w całej Polsce. W ciągu
dwóch tygodni sprzedano ponad
siedemdziesiąt tysięcy egzemplarzy, dzięki czemu krążek zdobył status multiplatynowej płyty!

Cały dochód ze sprzedaży
traﬁł na konto projektu Fundacji
Ronalda Mc Donalda „NIE, nowotworom u dzieci”.
– Płyta „Czarodzieje uśmiechu” to przede wszystkim kawał
znakomitej muzyki, za której
produkcję odpowiadają najlepsi producenci: Michał Grymuza, Wojtek Olszak i Grzesiek
Jabłoński. To radość słuchania
piosenek znanych całej rodzinie,
piosenek, które łączą pokolenia
moich fanów, piosenek, które
uczą wrażliwości na otaczający
nas świat, bawią i są doskonale
napisane, a także integrują ludzi.
Autorem większości tekstów
moich piosenek jest Jacek Cygan.
Wszyscy artyści wystąpili w projekcie całkowicie charytatywnie
– mówi pomysłodawczyni płyty
Majka Jeżowska.
Płyta będzie dostępna we
wszystkich restauracjach Mc
Donald’s w Polsce i w sklepie internetowym Merlin od 16 września do 9 października. Dochód
ze sprzedaży płyty ponownie
stanie się cegiełką w walce o
jak najwcześniejsze wykrywanie chorób nowotworowych u
dzieci.
Więcej o działalności Fundacji
Ronalda McDonalda na www.
frm.org .
„Otwórzmy serca” – hymn
kampanii „Nie nowotworom
u dzieci” na www.majka.pl i
YouTube.pl. Kupmy płytę i jednoczmy się z chorymi dziećmi!

ROBERT STĘPIŃSKI

C

złonkowie Stowarzyszenia
„Zawsze Razem” uwielbiają podróże i poznawanie
ciekawych miejsc. Tegoroczne
wakacyjne wojaże zaczynamy
od kolejnej już wyprawy do Zakopanego i ciekawych miejsc w
jego okolicy.
Najpierw forsowny marsz
nad Morskie Oko. Widoki, jakie
zastajemy po przybyciu na miejsce, w pełni wynagradzają nasze
trudy.
Z Zakopanego przemieszczamy się do Popradu, by poszaleć
w termalnych basenach kompleksu AquaCity. Woda w basenach wydobywana jest na głębokości 1300 m i zawiera ponad 20
różnych minerałów działających
korzystnie na zdrowie człowieka. Posiada działanie lecznicze
i pomaga przy problemach układu ruchowego, oddechowego i
nerwowego, kłopotach z krążeniem oraz daje dobre efekty kosmetyczne.
Prawdziwą ucztą było dla nas
spłynięcie Przełomem Dunajca – jednym z najpiękniejszych
w Europie. Jedna z legend głosi, że ujście Dunajcowi wyrąbał
mieczem król Bolesław Chrobry.
Inna mówi o Ferkowiczu, ścigającym króla wężów, który uciekając wyżłobił swym cielskiem
wąwóz, wytyczając drogę rzece.
Z przystani ﬂisackiej w Ką-

tach łodzie zabierają nas w podróż. Przepłyniemy trasę 15 km.
Przez jej większość popłyniemy
pasmem granicznym, jaki stanowi Dunajec. Po prawej stronie
mijamy słowacki cypel Upranek,
a po lewej – polskiej widzimy
Macelową Górę. Zostawiamy za
sobą szczyty Cisowca, Zamczyska, Flakowa, Rabsztyna, Macelaka. Po lewej stronie mijamy
Sromowce Średnie, a po stronie
słowackiej wioskę Majere.
Przed nami Dunajec dzieli się
na dwa koryta tworząc wyspę,
długości ok. 2 km. Lewe koryto
jest stare, prawe zaś wytyczył sobie Dunajec podczas powodzi w
1934 r. Granica państwa biegnie
lewym korytem. My płyniemy
prawym i przez krótki odcinek
będziemy w Słowacji. Po prawej stronie mijamy słowacką
przystań ﬂisacką, a przed nami
wyłaniają się Góry Aksamitki z
grotami, gdzie przebywał Janosik. Dalej odnogi Dunajca łączą
się. Wpływamy do pięknej letniskowej wsi Sromowce Niżne. Na
prawym brzegu rzeki rozłożona
jest wieś Czerwony Klasztor.
Przed nami roztacza się widok na Trzy Korony w całej okazałości. Jest to najwyższy szczyt
Pienin, tutaj też rozpoczyna się
Przełom Dunajca. Rzeka tworzy
w nim 7 pętli płynąc pomiędzy
ścianami skalnymi. Trudno te-

G

rupa studentów i absolwentów działająca w ramach
Duszpasterstwa Akademickiego św. Rocha w Poznaniu, posiadająca siedzibę zwaną „Ciupa” (o której pisaliśmy niedawno
w „Filantropie”), zorganizowała
dla swoich niepełnosprawnych
podopiecznych wspaniałe wakacje. O tym, gdzie byli i co
robili, opowiadają liderzy grupy Renata Paszkiewicz i Paweł
Szymański.
– Tegoroczny obóz odbył się
w Zaniemyślu w dniach od 24
do 31 lipca. Wyruszyliśmy w nie-

dzielę w samo południe, pogoda
dopisywała. Tego dnia odbył się
„pogodny wieczór”, na którym
każdy miał okazję poznać pozostałe osoby. Na 44 uczestników
było 12 osób „nowych”. Każdy
podopieczny miał swojego opie-
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stań końcową i w tym miejscu
kończy się naturalna granica
słowacko – polska jaką stanowi
Dunajec. Granica dalej biegnie
szczytami gór. Po lewej stronie
mamy Hukową Skałę, po prawej
Białą Skałę. Tworzą kończące
wrota Przełomu Dunajca. Dopływamy do Szczawnicy, gdzie
kończy się spływ.
Kto tam jeszcze nie był, niech
rusza natychmiast. To cudowne
miejsce gwarantujące niesamowite wrażenia.

„Zawsze Razem”

FOT. (2X) PAWEŁ GROCHOWSKI

tratwy się trzyma!

raz przewidzieć, w którą stronę
Dunajec skręci. Nurt staje się
coraz szybszy; mijamy Ostrą
Skałę, Grabczychę Wyżną, Niżną. Zbliżamy się do przewężenia
zwanego Zbójnickim Skokiem.

Legenda głosi, że w tym właśnie
miejscu zbójnik Janosik przeskoczył Dunajec, uciekając przed
węgierskimi żandarmami. Górale pokazują na skale odciski
kierpców Janosika.
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Mijamy Świnią Skałę i Klejową
Górę. Wyłania się masyw Golicy.
W zboczu widać skały w kształcie kapturów Siedmiu Mnichów.
Dunajec gwałtownie skręca w
lewo. Wyrasta przed nami ściana
Facimiechu, na której zobaczymy
postać mniszki i wizerunek orła.
Wartka rzeka trochę się uspokaja. Powoli mijamy Piecki, Ligarki
i Fujarki. Widzimy już Czerwoną
Skałę, Czerteź i Czertezik.
Przed nami Wilcza Skała, Głowa Cukru i przepiękna Sokolica,
nazywana matką Pienin. Rozpościera się z niej najpiękniejszy widok na Przełom Dunajca.
Wpływamy na Bystry Prąd. Przed
nami skała Sama Jedna, po słowacku Osobita, żartobliwie nazywana Starą Panną. Wpływamy teraz na Loch – najgłębsze
miejsce w Przełomie. Kolejny
raz zataczamy łuk, zmieniając
kierunek o 180 stopni. Skręcając
w prawo mijamy słowacką przy-

PAWEŁ GROCHOWSKI

kuna, który pomagał w codziennych czynnościach.
Codziennie spotykaliśmy się
rano o godz. 8.00 na modlitwie.
Każdy miał swoją funkcję w grupie sprzątającej i przygotowującej stoły do posiłków, liderzy
grup czuwali, by wszystkie zadania były wykonywane solidnie
i sumiennie.
Nad jeziorem byliśmy jedynie dwa razy, ale to ze względu
na złą pogodę. Ale i na to byliśmy przygotowani. Każdy dzień
przepełniony był atrakcyjnymi
zajęciami. Mieliśmy sporo zabaw
integracyjnych, które wyzwalały
emocje, pobudzały wyobraźnię i
kreatywność. Nie zabrakło zajęć
usprawniających ciało. Odbywały
się pod hasłem „Ruch to zdrowie,
każdy ci to powie!”. Zorganizowaliśmy też I turniej w tenisie
stołowym im. Rafała Ciupaka,
który jest naszym podopiecznym,
a wcześniej, przed chorobą, grał
zawodowo i zdobył tytuł wicemistrza Polski w tej dyscyplinie.

FOT. RENATA PASZKIEWICZ

Obóz z ciupowiczami

Zwiedzaliśmy nie tylko piękny
Zaniemyśl z trasami przystosowanymi dla pieszych i rowerzystów, z pomnikami przyrody
i dwoma zabytkowymi kościołami, ale i leśne okolice Łękna.
Bawiliśmy się na imprezach
tanecznych. Organizowaliśmy
„Randkę w ciemno” i „Pokaż na
co cię stać”. Mieliśmy czas na zadumę i reﬂeksję nad życiem podczas wieczoru, na którym nasz

kolega Piotr dał swoje świadectwo związane z jego uczestnictwem na Przystanku Jezus.
Na obozie odwiedziło nas
sporo gości, członków naszej
grupy, którzy nie mogli wybrać
się z nami na cały wyjazd, jak i
tych, którzy są już „absolwentami Ciupy”.
Jak co roku, odbył się „chrzest
pierwszaków” pod hasłem

„Dzieci kwiatów”, czyli w stylu
hippi. Było sporo dobrej zabawy, a nasi uczestnicy stali się
pełnoprawnymi „Ciupowiczami”. Podczas chrztu sprawdzaliśmy pracę indywidualną i
zespołową, siłę, kreatywność,
wytrzymałość na stres i cierpliwość, a także umiejętność dobrej zabawy.
Nikomu nie chciało się
opuszczać murów internatu w
którym mieszkaliśmy. Każdy
wyjeżdżał z nowym bagażem
doświadczeń, które wykorzysta w przyszłości. Był to dla
nas wyjątkowy obóz, bo ostatni
przez nas organizowany. Pięć
lat w Ciupie wzbogaciło nasze
życie. Teraz przekazaliśmy ją
Weronice. Ufamy, że każdy będzie ją wspierał w dalszej budowie pięknego dzieła, jakim jest
Ciupa. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom obozu za serce i
trud, za radość, uśmiech i modlitwę.
NOTOWAŁ

PAWEŁ GROCHOWSKI
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Darmowe komputery
czekają na chętnych!

Proszę
o pomoc dla adal trwa nabór chętnych
do projektu „Przeciwdziamojej córki N
łanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”. Projekt ma

P

roszę o pomoc dla mojej
ośmioletniej córki Weroniki Filipiak. W szóstym miesiącu życia
rozpoznano u niej zespół krótkiego
jelita (żywiona jest pozajelitowo w
warunkach domowych), obustronny głęboki niedosłuch, opóźnienie
rozwoju psychoruchowego, zaburzenia emocjonalne połączone z
brakiem kontaktu i mózgowe porażenie dziecięce.
Z tych powodów Weroniczka
wymaga mojej całodobowej opieki. Dlatego jestem osobą bezrobotną. Córką wychowuję samotnie.
Utrzymujemy się obie z zasiłków
pomocy społecznej na dziecko
niepełnosprawne. Córka wymaga,
zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności, systematycznych
wizyt w poradni neurologicznej,
audiologicznej, psychologicznopedagogicznej, logopedycznej i
gastrologicznej. Jednak leczenie
i rehabilitacja Weroniki, tak ważna
przy jej schorzeniach, jest bardzo
kosztowna.

na celu dostarczenie do 3000
gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Poznania
darmowego Internetu w okresie realizacji projektu wraz z
narzędziami umożliwiającymi korzystanie z komputera z
oprogramowaniem.
O projekcie pisaliśmy szczegółowo na naszych łamach
dwukrotnie. Ale nadal brak
chętnych do udziału w nim.
Organizatorzy przełożyli termin składania wniosków do 30
września. Do rozdania zostało
jeszcze ponad 700 komputerów
z Internetem. Dlaczego Poznaniacy nie chcą skorzystać z tej
oferty? Rozmawiamy o tym z
Aliną Stachowiak – koordynatorem projektu.
– Czy aby uczestniczyć w
projekcie trzeba być zameldowanym w Poznaniu?
– Tak, przy czym może to być
zameldowanie czasowe.
– Wiele osób ma obawy, że
po podpisaniu umowy dostaną
faktury za Internet.
– W trakcie trwania projektu komputery oraz Internet są
całkowicie bezpłatne. Jedyne
koszty to kilka złotych więcej za
zużytą energię elektryczną.
– Czy montaż Internetu wiąże się z remontem?

Kto chciałby jej pomóc, może
dokonać wpłaty na konto Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, ul.
Łomiańska 5, 01-685 Warszawa,
Bank PKO S.A. I O/Warszawa 411240-1037-1111-0010-1321-9362 z
dopiskiem „Darowizna na leczenie
i rehabilitację Weroniki Natalii Filipiak” (Nr 9083). Z góry serdecznie
dziękuję.

ANETA FILIPIAK

przy okazji plotkę, jakoby mielibyśmy rozdawać laptopy, będą
to komputery stacjonarne z płaskimi monitorami.

– Absolutnie nie. Może się
zdarzyć, że trzeba będzie przewiercić małą dziurkę, by przeciągnąć kabel.
– Podobno jak dostanę komputer, nie będę się mógł starać
o wsparcie z MOPR.
– To, że ktoś dostanie komputer, nie zmienia jego sytuacji
ﬁnansowej, tym samym nie wyklucza go z grona beneﬁcjentów
tej instytucji.

UL. SPOKOJNA 18/13
08-110 SIEDLCE
TEL. 511-703-725

– Jestem osobą samotną, mój
dochód to 650 zł. Czy mogę
wziąć udział w projekcie?

Od redakcji:
Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności Weroniki Natalii
Filipiak znajduje się w naszym posiadaniu.

– Niestety, nie. W przypadku
osób samotnych próg dochodowy wynosi 477 zł netto, a w
przypadku rodzin 504 zł netto
na osobę. W przypadku osób z

– Mam już komputer w
domu. Czy mimo to mogę
wziąć udział w projekcie?
– Celem projektu jest dostarczenie Internetu, więc fakt, że
ktoś już ma komputer, nie wyklucza go z projektu.
– Czy będzie możliwe ponowne przedłużenie terminu
składania wniosków?
orzeczoną I lub II grupą niepełnosprawności dochody nie są
brane pod uwagę.
– Czego nie wliczamy do dochodu?
– Alimentów, zasiłku rodzinnego, zasiłków celowych,
świadczeń w naturze, jednorazowych pieniężnych świadczeń
socjalnych, pomocy materialnej, świadczeń dla osób bezrobotnych z tytułu wykonywania
prac społecznie użytecznych.
– Za dwa lata planuję przeprowadzkę, co wtedy z przyznanym mi Internetem?
– Jeśli nowy adres zamieszkania będzie w obrębie Poznania,
to Internet przeniesiemy, jeśli
osoba wyprowadzi się po za
Poznań, umowa zostanie rozwiązana.
– Czy muszę wziąć udział w
szkoleniu komputerowym?
– Każdy uczestnik ma obowiązek udziału w dwudniowym
szkoleniu stacjonarnym z obsługi komputera. Szkolenia odbywać się będą w piątki po godzinie 15 (3 godziny ) i soboty (7
godzin.). Jeśli osoba, której przyznamy sprzęt, nie będzie mogła
w nim uczestniczyć, może wyznaczyć pełnomocnika, który
ten kurs za nią odbędzie. Musi
to być osoba zamieszkująca w
tym samym gospodarstwie domowym.
– Czy mogę samodzielnie
rozbudować otrzymany komputer?
– Przez cały czas projektu komputery są własnością
Miasta, będą oplombowane, a
wszelkich zmian będą mogły
dokonywać jedynie upoważnione przez nas osoby. Rozwieję

– Termin 30 września jest
ostateczny.
– Jakie dokumenty muszę
dostarczyć?
– Formularz zgłoszeniowy,
dostępny w Biurze Zarządu
Projektu na Rynku Śródeckim 3
w Poznaniu, kserokopię dowodu osobistego, zaświadczenie
o dochodach (netto) za miesiąc
poprzedzający złożenie wniosku, decyzję administracyjną o
przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium szkolnego lub
świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujący
miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku, zaświadczenie
o czasowym meldunku (jeśli
dotyczy), w przypadku osób
uprawnionych a niepobierających stypendium szkolnego
zaświadczenie o pobieraniu
nauki lub ksero odpowiedniego dokumentu (np. legitymacji
szkolnej), orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności (jeśli dotyczy), oświadczenia będące załącznikami do formularza zgłoszeniowego.
– Kiedy dowiem się, czy zostałem zakwaliﬁkowany do
projektu?
– Po zakończeniu rekrutacji
każdy, kto złożył formularz, uzyska pisemną odpowiedź, czy
został zakwaliﬁkowany do projektu czy nie. Z uwagi na liczbę
zgłoszeń może to potrwać 2-3
miesiące.
– Gdzie można składać
wnioski?
– W Biurze Zarządu Projektu,
Rynek Śródecki 3, w godzinach
od 8.00 do 15.30. Informacje pod
telefonem 61-222-34-57.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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o tej pory, pomimo prowadzonych badań, nie
znaleziono przyczyny stwardnienia rozsianego. Nazwa tej
choroby kojarzy się z trwałym kalectwem i perspektywą poruszania się na wózku
inwalidzkim. Jednak SM jest
chorobą możliwą do opanowania, a wiele chorych żyje
aktywnie, ciesząc się każdym
dniem. Teraz ich życie może
być łatwiejsze, bowiem na
ich zgłoszenie czeka osobisty asystent osoby niepełnosprawnej z SM.
Stwardnienie rozsiane atakuje głównie ludzi młodych
między 20 a 40 rokiem życia i
występuje częściej u kobiet niż
u mężczyzn. Są to więc osoby
wchodzące właśnie z wielkimi nadziejami w swoje dorosłe życie lub będące w okresie
szczytowego rozwoju ﬁzycznego i intelektualnego. Choroba w
sposób bezwzględny przerywa
marzenia, kariery zawodowe,
ustabilizowane życie, niszczy
marzenia i plany.
SM w niektórych przypadkach przebiega w postaci powtarzających się co jakiś czas
rzutów i remisji. W innych chorzy mogą mieć tylko jedno lub
kilka zaostrzeń, a następujący po nich okres remisji może
trwać bardzo długo, nawet
przez resztę życia. W tym czasie choroba może przebiegać
bezobjawowo lub tylko z lekkimi zaburzeniami. Podstawowe
objawy choroby to zapalenie
pozagałkowe nerwu wzrokowego, podwójne widzenie, niepewność ruchów, niedowład
kończyn, niepewność emocjonalna, męczliwość.
W pierwszej fazie stwardnienia rozsianego rzuty i remisje
występują często. Ta forma
nazywana jest postacią nawracającą. W około połowie przypadków choroba przekształca
się w postać wtórnie-postępującą. Proces choroby rozwija
się wtedy stale, bez rzutów i
remisji, stopniowo pogarszając stan chorego. Osoby chore
na SM potrzebują wsparcia ﬁzycznego i psychicznego. Nie
zawsze mogą ją zaoferować
najbliżsi.
Wiemy, na czym polega rola
przewodnika
niewidomych,
kim jest tłumacz języka migowego dla niesłyszących. Natomiast dla osoby niepełnosprawnej ruchowo wsparciem
i pomocą jest osobisty asystent
osoby Niepełnosprawnej. Jego
praca polega na pomocy tym,
którzy mają niesprawne ręce
lub nogi w różnorakich czynnościach wykonywanych w

Asystent
zawsze pomoże
ciągu dnia. Stwarza poczucie
bezpieczeństwa i zachęca do
samodzielnego
wykonania
drobnych zadań. Najbardziej
pomoc Asystenta doceniają
chorzy mieszkający samotnie.
W sytuacji, gdy na nikogo nie
mogą liczyć, wzrasta ich poczucie zagrożenia. Asystent z
powodzeniem może zastąpić
opiekuna, członka rodziny.
– Mieszkam w Warszawie, a
moja rodzina w oddalonym o
kilkaset kilometrów mieście na
Wybrzeżu – mówi Joanna Pierzchała. – Nie jestem w stanie niczego załatwić, bo poruszam
się na wózku. W moim bloku
nie ma windy ani podjazdu.
Aby wyjść na zewnątrz muszę
prosić sąsiadów, by mnie znieśli na dół. Pomoc asystenta jest
więc dla mnie bezcenna. W
moim imieniu wypełnia różne
druki, załatwia moje sprawy
urzędowe, robi zakupy, reguluje
należności.
Z Asystentem można się
zaprzyjaźnić.
Podyskutować
o sztuce, literaturze, pójść do
kina lub do teatru. Zwierzyć się
z problemów, podzielić wątpliwościami i troskami. Zadaniem
Asystenta jest wyprowadzenie osoby niepełnosprawnej z
domu. Pomóc włączyć się do
życia społecznego, nie dopuścić, by chory zamknął się w
sobie, żył w izolacji.
– Gdy stwierdzono u mnie
stwardnienie rozsiane, miałam
niespełna czterdzieści lat –

wspomina Joanna Pierzchała.
– W ciągu kilku miesięcy moje
życie wywróciło się do góry
nogami. Straciłam pracę, miałam zadłużone mieszkanie i
zostałam bez pomocy rodziny. Długo broniłam się przed
przyjęciem pomocy od kogokolwiek. Żyłam złudzeniami,
że sama sobie poradzę. Przyszło załamanie nerwowe. Nie
miałam siły walczyć. Asystent
spadł mi z nieba. Pojawił się
w chwili, gdy najbardziej go
potrzebowałam. Powoli odzyskiwałam równowagę.
Takich ludzi jak Joanna jest
w Polsce bardzo dużo. Z myślą
o nich Polskie Towarzystwo
Stwardnienia
Rozsianego
wprowadziło funkcję osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej z SM. Umożliwia
on osobie niepełnosprawnej
aktywne uczestnictwo w życiu
społecznym. Jego usługa polega na pomocy w wykonaniu
zadań, by chory mógł podejmować decyzje tak, jak ludzie
zdrowi. Skupia się na pomaganiu osobie chorej na SM w
utrzymaniu higieny osobistej,
zaspokojeniu podstawowych
potrzeb żywieniowych (przygotowanie lub podgrzanie
posiłku, pomoc w jedzeniu),
zrobienie codziennych porządków (umycie i ułożenie
naczyń), przekazywanie lub
zdobywanie wiedzy na temat
uprawnień do doﬁnansowań
przysługujących podopiecz-

FOT. AURELIA PAWLAK
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Stwardnienie rozsiane nie zawsze od razu skazuje chorego
na wózek inwalidzki. Wiele osób porusza się o kulach.

nemu: na turnusy rehabilitacyjne, pomoc psychologiczną,
rehabilitację domowa, sprzęt
ortopedyczny. Informuje o
świadczeniach pomocy społecznej, programach PFRON,
MOPR, PCPR, stowarzyszeń.
Umawia wizyty w przychodni,
załatwia i asystuje podczas
wizyt domowych, pomaga w
rehabilitacji (nie wymagające
fachowości lub użycia siły ćwiczenia ruchowe).
– Mój asystent jest nieoceniony – dodaje Joanna Pierzchała. – Potraﬁ zorganizować
w moim imieniu przyjęcie dla
znajomych. Wspólnie wymyślamy potrawy, a potem robimy
listę zakupów. Mam do niego
pełne zaufanie. Powierzam mu
swoje sprawy ﬁnansowe, rozliczanie zeznania podatkowego,
rachunki, które trzeba uregulować. Jest moim pomocnikiem,
powiernikiem i przyjacielem.
Wiem, że zawsze mogę na niego liczyć.
Asystent nie ma prawa ingerencji w życie rodzinne chorego. Współpraca z członkami
rodziny musi opierać się na
wspólnie ustalonych zasadach. Nie wolno przekraczać
pewnych granic, które mogłyby podważyć wzajemne zaufanie. Wszelkie dane o chorym i
jego rodzinie, posiadane przez
asystenta a wynikające ze specyﬁki wykonywania tego zawodu oraz wizyt domowych,
są objęte tajemnicą. Asystent
do członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego przychodzi nieodpłatnie.
Odbywa się to po uzgodnieniu
określonego dnia i w wyznaczonych godzinach. Zjawia się
także na pojedyncze wezwanie, gdy jest potrzebny. Warto
pamiętać, że nie zastąpi on
fachowej pomocy medycznej. Dla lekarza, pielęgniarki
środowiskowej lub opiekuna
z pomocy społecznej czy rehabilitanta jest dodatkowym
wsparciem. Taka pomoc bywa
dla chorych na SM jedynym
rodzajem wsparcia o charakterze bardziej przyjacielskim niż
medycznym.

AURELIA PAWLAK
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Z dźwiękiem i dotykiem
przez świat

K

oło pomnika Starego Marycha, naprzeciwko Kupca
Poznańskiego w Poznaniu, stanął namiot. W środku umieszczono mówiący zegarek i termometr, które mają pomagać
niewidomym poruszać się
po urzędach. Na taki pomysł
wpadła Fundacja Szansa dla
Niewidomych, która chciała w
ten sposób pokazać, z jakimi
trudnościami borykają się osoby niewidzące.
Kamila Wejman, wolontariuszka i zarazem organizatorka akcji „Tyﬂobus – z dźwiękiem
i dotykiem przez świat”, podkreślała, że jest sporo rozmaitych
rzeczy, które mogą ułatwić życie niewidomym. Zwłaszcza w
urzędach w Poznaniu nie ma
żadnych urządzeń przydatnych
osobom niewidomym w poruszaniu się. Urzędnicy twierdzą,
że zawsze można liczyć na pomoc recepcjonisty lub pracowników. Ale w rzeczywistości z tą
pomocą bywa różnie.
To nie pierwsza akcja Kamili
Wejman. Wcześniej podobną
zorganizowała przed budynkiem Starostwa Powiatowego w
Gnieźnie.
Fundacja Szansa dla Niewidomych została założona w
1992 roku przez niewidomych
oraz osoby widzące. Jej działania koncentrują się na wspieraniu osób, które straciły wzrok, a
medycyna nie daje im szans na
poprawę. Wprawdzie w wielu
krajach na świecie niewidomi

i niedowidzący są zrehabilitowani i wyposażeni w takie
urządzenia, że mogą prowadzić
bardzo zbliżone życie do osób
widzących. Fundacja robi co
może, by światowe medyczne
i techniczne nowinki docierały
także do Polski.
Ale przede wszystkim jest
organizacją, która doradza niewidomym i słabowidzącym, jak
aktywnie żyć i odnosić sukcesy.
Miedzy innymi dlatego prowadzi profesjonalne szkolenia i
warsztaty. Podopieczni otrzymują w trakcie ich trwania niezbędne materiały szkoleniowe,
w tym podręczniki dotyczące
nowoczesnej rehabilitacji. Fundacja realizuje trzy projekty
doﬁnansowane ze środków
PFRON: Niewidomi biznesmeni
– czas na własną ﬁrmę, Tyﬂopunkt – droga do samodzielności, Igitalizacja unikatowych
zbiorów pisanych w alfabecie
brajla należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.
Aby nieść pomoc, Fundacja
potrzebuje osób i instytucji,
którym leży na sercu los niewidomych. Bardzo ważną rolę
odgrywa wolontariat, czyli ludzie, którym nie szkoda wolnego czasu na działalność dla
innych. Fundacja prowadzi także akcje społeczne. Najnowszą
jest „Tyﬂobus – widzieć więcej”.
Założenie tego przedsięwzięcia
to zwiększenie świadomości
i rozpowszechnianie wiedzy
dotyczącej problemów osób
niewidomych oraz sposobów

ich rozwiązywania. Chodzi o
dotarcie do jak największej
liczby osób, dlatego został zorganizowany objazd Tyﬂobusem
po całej Polsce. To wszystko po
to, aby każdy mógł zobaczyć,
że niewidomi mogą być samodzielni. W Wielkopolsce akcja
ta odbyła się w Złotowie na
placu parkingowym przy Starostwie Powiatowym, w Gnieźnie
przed budynkiem Starostwa
Powiatowego, w Poznaniu przy
ulicy Półwiejskiej przy pomniku
Starego Marycha. W planach
jest także przeprowadzenie jej
w Pile.

zrozumieniu problemów tego
środowiska, by niewielkie fundusze przeznaczane w naszym
kraju na rehabilitację były wydatkowane w jak najlepszy sposób.

Oprócz tego Fundacja Szansa
dla Niewidomych zajmuje się
popularyzacją wiadomości na
temat technicznych rozwiązań
pomagających w życiu i pracy
inwalidów wzroku. Jej przedstawiciele docierają bezpośrednio do osób zainteresowanych
oraz odpowiednich instytucji.
Poza tym organizuje szkolenia
komputerowe dla niewidomych
i słabowidzących. W ten sposób
inwalidzi wzroku zyskują możliwość sprawniejszego funkcjonowania i znalezienia ciekawszej pracy. Każdy rodzaj pomocy
jest świadczony bezpłatnie.

Bardzo ważną rolę odgrywają
szkolenia i konkursy. Zorganizowano między innymi konkurs
dla niewidomych uczniów „Jan
Paweł II – orędownik radości i
nadziei życia”, dla dwudziestu
pięciu najlepszych zorganizowano wyjazd do Rzymu i na Monte
Casino. Poza tym przeszkolono
2.500 nauczycieli z wielu szkół,
którym mówiono, jak uczyć niewidomych, aby potraﬁli w przyszłości znaleźć pracę.

Ciągle prowadzone jest profesjonalne doradztwo związane
z rehabilitacją. Stosuje się również specjalistyczny sprzęt komputerowy. Z Fundacją współpracują najlepsi specjaliści w tej
dziedzinie, dlatego rezultaty są
bardzo owocne. Poza tym organizowane są konkursy wśród
słabowidzących i niewidomych
uczniów na tematy związane
z nowoczesną rehabilitacją inwalidów wzroku. Najzdolniejsi
otrzymują różne nagrody.
Wielu osobom indywidualnym fundacja doﬁnansowała
zakup specjalistycznych, drogich urządzeń komputerowych.
Pomaga również niepełnosprawnym w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, a także
zdrowotnej. Przekazuje osobom
prywatnym oraz placówkom
oświatowym działającym na
rzecz niewidomych i Polskiemu Związkowi Niewidomych,
sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Stara się pomagać
wszystkim zainteresowanym w

Od wielu lat stowarzyszenie
organizuje
międzynarodową
konferencję „Reha for the blind
In Poland”. To jedna z największych imprez w Europie
Wschodniej i Środkowej. Wydarzenie to ma szczególna rangę
nie tylko dla całego środowiska
osób niewidomych i słabowidzących, ale dla wszystkich, którym
to środowisko jest bliskie.

Od trzech lat realizowany jest
wieloletni plan szkoleniowy,
dzięki któremu inwalidzi wzroku
mogą znaleźć pracę lub założyć
własną ﬁrmę. Niewidomi i słabowidzący dzięki tym szkoleniom
wykonują skomplikowane prace
na komputerze, samodzielnie
podróżują po całym świecie,
spełniają muzyczne marzenia,
zostają tłumaczami, menadżerami, nauczycielami, doradcami
ﬁnansowymi, ubezpieczeniowymi. W wolnym czasie jeżdżą na
nartach, snowboardzie, grają w
piłkę i podróżują po różnych krajach. Dzięki temu zyskują większa pewność siebie, pozbywają
się lęków i niepokojów. Ich świat
nie jest już tak groźny i niebezpieczny. Stowarzyszenie wydało
wiele ciekawych publikacji, a
wśród nich: „Świat otwarty dla
niewidomych – szanse i możliwości”, „Czy niewidomy może
zostać prezydentem?”, „Dotrzeć
do celu”, „Mazowsze to nie tylko Warszawa”, „100 najpiękniejszych miejsc w Polsce – zabytki
i krajobrazy wreszcie dostępne
dla niewidomych i słabowidzących”.
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Market z wyjątkowym
towarem
T

e rzeczy są niezwykłe.
A to dlatego, że mają w
sobie coś nieuchwytnego,
delikatnego i subtelnego.
Od razu widać, że twórcy ozdobnych pudełek,
świeczników, aniołów, wyrobów z wikliny w swoją
pracę włożyli całe serce.
Takie przedmioty można
kupić w Markecie Społecznym, wymyślonym przez
Wielkopolską Radę Koordynacyjną w Poznaniu.
Argumentem przemawiającym za uruchomieniem
Marketu Społecznego były
odwiedziny w Środowiskowym Domu Samopomocy,
prowadzonym przez Bernardynę Mośkowiak, prezes
Wielkopolskiej Rady Koor-

dynacyjnej. Tu od pięknych
przedmiotów można dostać
zawrotu głowy. Wizytując
różne organizacje, w tym
także te, które prowadzą
warsztaty terapii zajęciowej
odkryliśmy, że ich uczestnicy
wykonują niezwykłe rzeczy:
przeróżne kubki, pojemniki,
świece, szkatułki, wyroby z
ﬁlcu, zegary, kieliszki, torby,
szale, gobeliny, haftowane
obrazy.
– Nazwę wymyśliliśmy
na jednym ze spotkań Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej. Dołączyliśmy hasło
„Twoje zakupy mają sens!” –
mówi Justyna K. Ochędzan,
dyrektor WRK. – Uznaliśmy,
że tak pięknych przedmiotów nie powinien pokrywać
kurz, skoro można je sprzedawać. Napisaliśmy projekt
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
otrzymaliśmy fundusze unijne, które pomogły nam w realizacji tego pomysłu.
Projekt polegał na doradztwie specjalistycznym dla
dziesięciu, a po selekcji dla
pięciu organizacji prowadzących terapię zajęciową.
Oferowano wsparcie informatyczne, graﬁczne, marketingowe. Wszystko po to, by
pomóc w przygotowaniach
do roli sprzedawcy. Pojawił
się także pomysł by stworzone przedmioty sprzedawać w Internecie.
– W markecie będzie można kupić przedmioty wytworzone podczas terapii
zajęciowej – dodaje Justyna
K. Ochędzan. – Zależało
nam na tym, by w kupujących wykształcić świadomość, że dokonując takich
właśnie zakupów robią coś
pożytecznego. Rzeczy, które oferujemy w markecie,
są jedyne w swoim rodzaju.
Oprócz walorów estetycznych i użytkowych mają w
sobie wielki ładunek emocji, zaangażowania i talentu
osób, które je stworzyły.
Market nie jest zwykłym
sklepem. A to dlatego, że

sprzedawane są w nim
produkty wykonane przez
osoby niepełnosprawne. W
ramach aktywizacji społecznej i zawodowej podopieczni malują, rzeźbą wykonują
przedmioty z ceramiki, szyją. Jednak same warsztaty terapii zajęciowej mają
często ograniczony rynek
zbytu. Przepisy prawne, brak
specjalistów z zakresu marketingu, biurokracja i sporo
innych przeszkód sprawia,
że wytwory nie znajdują
szerszego grona nabywców.
–
Towarzyszyło
nam
przekonanie, że pieniądze
uzyskane ze sprzedaży stanowiłyby dla warsztatów
terapii zajęciowej dodatkowy dochód, który można
przeznaczyć na przykład na
rozwój działań, poszerzenie
oferty rehabilitacyjnej, przyjęcie dodatkowych osób –
mówi Justyna K. Ochędzan.
– Zależało nam również, aby
pokazać szerszemu gronu
odbiorców, co robią uczestnicy warsztatów terapii.
Przy powstawaniu marketu
społecznego konieczni byli
specjaliści od marketingu,
prawa, zarządzania. Takich
właśnie ludzi ekonomia społeczna potrzebuje! Ludzi,
którzy swoją pracą generują
nie tylko zysk, ale i „wartość
dodaną” czyli społeczną.
– Szybko zetknęliśmy się
z problemem prawnym, który sprawia, że nie do końca
można stworzyć przejrzysty
system wymiany produktu
z organizacją wytwarzającą
przedmiot – dodaje Justyna
K. Ochędzan. – Organizacje boją się uruchamiania
odpłatnej działalności statutowej, że o gospodarczej
nie wspomnę. Przy próbach
wyjaśnienia tej sytuacji
okazało się, że gdyby orga-

nizacja miała np. świetlicę
i prowadziła w niej terapię
ze środków pochodzących
z działalności gospodarczej
lub darowizn, nie byłoby
problemu. Natomiast w sytuacji, gdy produkt jest ﬁnansowany z funduszy państwowych, sprawa zaczyna
się komplikować.
Warsztaty terapii zajęciowej korzystają z przywileju,
który umożliwia sprzedaż
własnych produktów. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży
mogą wydać na działania integracyjne. Tymczasem fundusze są potrzebne np. na
maszynę, która się zepsuła,
na materiały, na premię dla
pracownika.
Teraz Wielkopolska Rada
Koordynacyjna pracuje nad
planem
marketingowym,
zastanawia się nad strategią
sprzedaży i czeka na uregulowanie kwestii prawnych.
– Do wystawiania produktów zaprosiliśmy 5 organizacji. Chcemy jednak,
by sprzedaż w naszym
markecie prowadziły również spółdzielnie socjalne,
zakłady aktywności zawodowej i inni przedsiębiorcy
społeczni – mówi Justyna K.
Ochędzan. – Poprzez prowadzenie marketu chcemy
budować również przyjazny,
pozytywny wizerunek naszych niepełnosprawnych
artystów, którzy na warsztatach potraﬁą tworzyć cuda.
Nasza przewaga nad innymi
sklepami tego typu polega na
tym, że promujemy produkt
społecznie wartościowy. Zależy nam, by rozwijać market, w którym można kupić
coś wyjątkowego, a zysk jest
przeznaczany na cel społeczny. W trakcie zakupów
zarażamy ta ideą potencjalnych klientów. Świąteczne
zakupy robię w markecie i
namawiam do tego znajomych. Kupowanie tutaj to
nie tylko przejaw konsumpcji, ale także społecznej odpowiedzialności.

AURELIA PAWLAK
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Kocham śpiewać
Z ARTUREM CHAMSKIM rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.
–
Pamiętasz
swoje pierwsze
doświadczenia z
aktorstwem?
– Będąc dzieckiem uczęszczałem do szkoły
muzycznej i grałem na skrzypcach. Tam były
pierwsze występy
na scenie. Szkoła
muzyczna
była
inicjatywą rodziców. Później, pod
koniec
podstawówki, z własnej
woli
zapisałem
się do kółka teatralnego. Dużo
graliśmy i śpiewaliśmy. Wtedy właśnie uświadomiłem sobie, że chcę
być aktorem. Każdą wolną chwile,
poza nauką, spędzałem na scenie.
Później dostałem
się na wymarzone
studia w szkole
teatralnej i zacząłem pracować w
warszawskim Teatrze Studio Buﬀo.
W ten sposób moje zainteresowania przerodziły się w
zawód i pracę, z czego bardzo się cieszę.
– W Poznaniu spotkaliśmy
się przy okazji musicalu
„Metro”. Jak to się stało, że
grasz w tym spektaklu?
– Prawie dziesięć lat temu,
na drugim roku studiów,
zostałem zaproszony do
współpracy.
Przeszedłem
wewnętrzny casting, przesłuchali mnie Janusz Józefowicz i Janusz Stokłosa. Od
tamtej pory mam okazję występować w tym musicalu.
Był to dla mnie debiut, pierwsze poważne doświadczenie.
„Metro” przyniosło mi wiele
sukcesów, wspomnień, a
także miłych gestów, których
doświadczam codziennie od
widzów.
– Występujesz charytatywnie?
– Zawód artysty można
łatwo połączyć z niesieniem pomocy innym. Ja na
przykład kocham śpiewać i

nauczyć, rozwinąć swoje umiejętności, a także
poznać interesujące osoby. Stałem
się bardziej rozpoznawalny i popularny, doświadczam tego na co
dzień.
– Twoje największe marzenie?
– Niedługo kończę
nagrywać
moją debiutancka
płytę muzyczną.
Chciałbym z nią
ruszyć w trasy
koncertowe
po
całej Polsce. Mieć
okazję do spotkań
i poznawania nowych ludzi, z którymi będę mógł
dzielić się swoją
radością.
– Co jest dla
Ciebie
najważniejsze w życiu?

sprawia mi to ogromną przyjemność, więc chcę się tym
dzielić z innymi, jeśli tylko
mam czas i okazję. Koncerty
charytatywne są wyjątkowe,
a wpływa na to kilka czynników: przede wszystkim cel,
konkretna pomoc dla kogoś,
no i ta i wyjątkowa atmosfera.
– Miałeś okazje wystąpić
kiedyś z osobą niepełnosprawną?
– Śpiewałem w duecie w
programie „Jak oni śpiewają?”
podczas odcinka specjalnego. Wystąpiłem z dziewczyną, która dziękowała drugiej
osobie za oddanie dla niej
szpiku. Wspólnie wykonaliśmy utwór Stanisława Soyki „Tolerancja”. Wyjątkowo
zabrzmiały słowa „Życie nie
po to jest by wiecznie trwać
i aby żyć siebie samego trzeba dać…”. Niezwykła chwila,
którą zapamiętam na bardzo
długo. Program „Jak oni śpiewają?” dał mi bardzo dużo.
Miałem okazję spełnić się
muzycznie, mogłem wiele się

–
Przede
wszystkim ludzie,
których spotykam
na mojej drodze. Dzięki nim
realizuję swoje marzenia.
Wiele się od nich nauczyłem
i zdobyłem cenne doświadczenia. Ważną częścią mojego życia są bliscy, przyjaciele,
osoby, z którymi mam stały
kontakt, a także osoby niepełnosprawne.
– Jakie masz najbliższe
plany?
– Przede wszystkim występowanie w musicalu „Metro”,
który w tym roku obchodzi
swój 20-sty jubileusz. Każdy
wolny czas poświęcam na
nagrywanie wymarzonej płyty, więc może już niebawem
spotkamy się ponownie w
Poznaniu na koncercie. Zapraszam także na moją stronę internetową www.chamski.pl oraz na stronę mojego
Fan Clubu SIŁA www.sila.
waw.pl – tam są zawsze najświeższe informacje.
– Dziękuje za rozmowę i
życzę spełnienia marzeń.
Dziękuje też Joasi Sieg – założycielce fanklubu, za pomoc w kontakcie z Tobą.

DANUTA ŁAWNICZAK
NOWA RÓŻA 2011

FASCYNACJE
-DEKORACJE
Byliśmy w lesie
W lesie zagroda
Wokół się ściele
Natury uroda
Każdy jej skrawek
Do siebie woła...
Nas przyciągnęła
Otwarta stodoła
W niej złote kłosy
I wiązki kwiatuszków
Prawdziwe wyzwanie
Dla naszych paluszków
Strojne stroiki,
Bukiety i wieńce
Stworzyły, uwiły
Niesprawne ręce
Niewiarygodne wprost
Cuda i dziwy!
Dzieło uwieńczył
Wernisaż prawdziwy,
Artystów ognisko,
Bajarzy bajanie
Oraz strudzonym
P o d z i ę k o w a n i e!

L

eśna cisza, śpiew ptaków,
kino w stodole, wieczór
przy ognisku, malowniczy
krajobraz za zieloną bramą…
Ten niezwykły klimat czekał na członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia
Rozsianego
Oddział Wielkopolska w so-

– Pamięta Pani początki swojej kariery aktorskiej?
– Oczywiście! Było to bardzo
dawno, miałam zaledwie siedem lat i zagrałam u Andrzeja
Maleszki w spektaklu TV „Kasia
i drzewo”, a wcześniej była jeszcze jakaś mała bajka… i to jest
początek. Później szkoła teatralna, kilka ról w teatrze, a przełomem w mojej karierze, dzięki
któremu zaczęłam być rozpoznawalna, był serial „Na dobre i
na złe”. Gram w nim rolę siostry
oddziałowej, pielęgniarki.
– Jest Pani ambasadorką Poznania na EURO 2012…
– Przyjęłam ten tytuł z radością i zaskoczeniem. Uczestniczyć w tak znakomitym gronie
to dla mnie zaszczyt i przyjemność. Mogę promować Poznań
– moje ukochane miasto!
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FASCYNACJE I DEKORACJE W NOWEJ RÓŻY

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Kolorowo, poetycko…
zów z zasuszonych i żywych
kwiatów oraz kłosów zbóż,
warsztaty manualne, gdzie
uczestnicy
przygotowywali własne dekoracje i bukiety z materiału otrzymanego
od Marii Bilskiej – prezesa
miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich oraz od nowotomyskich plecionkarzy. Był także
wernisaż prac plastycznych
uczestników spotkania i wiele
innych atrakcji.

Wieczorem przyszedł czas
na biesiadowanie, piknik,
ognisko, kino w stodole, śpiewy przy akompaniamencie gitary, prezentację wierszy. Było
kolorowo, inspirująco i poetycko. Zabawa trwała do późnych
godzin nocnych, ale na szczęście tego dnia nikt nie musiał
wracać do domu, bowiem
gospodarze przygotowali dla
uczestników nocleg.

KAROLINA KASPRZAK

O roli Stowarzyszenia Polska Scena w Holandii, organizowaniu
licznych przedsięwzięć kulturalnych i przedstawień teatralnych
z udziałem aktorów polskich teatrów opowiada
Zoﬁa Schroten – Czerniejewicz.
botę 30 lipca, w miejscowości Nowa Róża, w powiecie
nowotomyskim. Tego dnia, z
inicjatywy organizacji, w ramach projektu koSMyk ﬁnansowanego ze środków Urzędu
Miasta Poznania, przeprowadzono spotkanie otwarte pod
hasłem „Fascynacje – dekoracje”.
ﬁi

Dzięki uprzejmości ZoSchroten-Czerniejewicz,

która od 1992 roku prowadzi
Stowarzyszenie Polska Scena
w Holandii upowszechniające
kulturę polską w tym kraju, na
terenie Gospodarstwa Agroturystycznego osoby z niesprawnością ruchową mogły
nie tylko odpocząć, ale również aktywnie spędzić czas.
Były spotkania z przyjaciółmi,
poczęstunek, prezentacje materiałów do tworzenia obra-

Dla osób z niesprawnością rąk samodzielne wykonanie bukietu
to nie lada wyzwanie!

Jestem aktorką od zawsze…
Z KATARZYNĄ BUJAKIEWICZ rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI
– Jak traﬁła Pani do drużyny
Szpiku?
– Trzy lata temu Kamil Jackiewicz, członek Drużyny Szpiku,
namawiał mnie na wstąpienie
do tego grona, ale w tym czasie
napływały do mnie różne zaproszenia do fundacji. Nie chciałam
być mało wiarygodna i myśleć,
że biorę udział w czymś, do
czego nie jestem przekonana.
Potem spotkałam się z Drużyna
Szpiku podczas poznańskiego
Maratonu, przeczytałam raz
jeszcze wszystkie materiały o tej
fundacji i postanowiłam: wstę-

puję! Pierwszego maratonu nie
przebiegłam, ale w Drużynie jestem do dziś.
– I czynnie w niej Pani
uczestniczy.
– Cel Fundacji to ratowanie
życia innych. A ludzie, którzy ją
tworzą, są wspaniali i pełni energii. I tu oddaję honor Dorocie
Raczkiewicz - naszej szefowej,
która ma mnóstwo pomysłów.
Bo i teledysk, i kolęda i różnego
rodzaju imprezy.
– Chętnie bierze Pani udział
akcjach charytatywnych?

– Tak, jestem też członkiem
fundacji „Zwierzęta i my”, której celem jest pomoc zwierzętom. Jeśli tylko mogę, to troszkę swojego serca również im
oddaję.
– Jakie ma Pani najbliższe
plany zawodowe?
– Moim planem jest, jak na razie, moja mała córka… Niedawno zakończyło się nagrywanie
nowego serialu „Listy do M…”,
w którym uczestniczę i którego emisja rozpocznie się już w
grudniu w TVN-ie.
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Sztuka i wypoczynek
w pałacu
iękne miejsce, fascynujący program, codziennie
warsztaty relaksacyjne w pałacowym ogrodzie, a popołudniami kursy fotograﬁi i decoupage. Tak Akademia Radości
Życia zachęcała do udziału w
warsztatach
„Art&Passion”,
które odbyły się w Pałacu
„Mała Komorza”.
Mała Komorza to miejscowość w Borach Tucholskich.
Można tu podziwiać późnoklasycystyczny pałac należący do
znanego polskiego rodu. Dziś
starannie odnowiony jest znowu własnością prywatną. Pałac
otacza ocalony, wypielęgnowany starodrzew. Dodatkową
atrakcją jest przepiękny ogród.
– Pałac w Małej Komorzy to
rezydencja o niezwykłej historii. Zbudowany został w XIX
wieku. Należał on do zacnego
rodu Janta Połczyńskich herbu
Bończa. Maciej, syn Leona, dobrze zarządzał majątkiem, co
wspomina żyjący jeszcze świadek, który barwnie opowiada
o dawnych czasach. Janta Połczyńscy mieli także majątki w
Wysokiej i Raciążu. Dziś pałac
jest własnością spadkobiercy
Macieja – mówi Agata Przygodzińska, szefowa Akademii Radości Życia.
W 1872 roku został częściowo
spalony, a potem odbudowany.
Budynek przypomina prostokąt i
jest zbudowany z cegły. Powstał
w 1768 roku z inicjatywy Macieja Janta Połczyńskiego dziedzica Wielkiej Komorzy. W 1928
roku odbudowano wieżę oraz
otynkowano kościół. Kościół
ma konstrukcję szkieletową, na
podmurówce. Wystrój wnętrza
jest typowy dla stylu rokokowego z drugiej połowy XVIII wieku.
Z kolei w Dąbrówce znajduje
się Mauzoleum rodziny Janta
Połczyńskich To klasycystyczny
obiekt datowany na drugą połowę XIX wieku. Jest całkowicie
murowany, dach zwieńczony
kamiennym krzyżem.
W malowniczej, przepełnionej historią scenerii odbyły się
warsztaty dla miłośniczek ciszy,
spokoju, pięknych miejsc z tradycjami i zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem wraz z

rodzinami. Z oferty skorzystało
dziesięć pań, które postanowiły
na kilka dni zmienić swoje życie
i zwyczaje. Zakwaterowane w
zabytkowym pałacyku Mała Komorza w sercu Borów Tucholskich połączyły relaks z rozwijaniem talentów. W ciągu pięciu
dni korzystały z aktywnego wypoczynku, nauki decoupage,
kursu fotograﬁi i relaksacyjnych
ćwiczeń na świeżym powietrzu.
Dla wielu uczestniczek był to
czas, w którym mogły się oderwać od codziennych obowiązków i problemów. Organizatorzy dołożyli starań, by program
był atrakcyjny i ciekawy i aby
nikt nie skarżył się na nudę.
Po zakwaterowaniu i obiedzie rozpoczął się kurs decoupage, który kontynuowany
był codziennie, przez cały czas
trwania wyjazdu. Wieczór panie spędziły nastrojowo i wakacyjnie. Zorganizowano dla nich
spotkanie integracyjne przy
ognisku.
Pierwszy dzień zaczął się
porannymi ćwiczeniami relaksacyjnymi, po których czekało
śniadanie i kawa w pałacowym
ogrodzie. Kolejnym punktem
programu była wycieczka rowerowa pełna niespodzianek i
atrakcji. Po obiedzie na uczestniczki czekała instruktorka
kursu fotograﬁi, a pod wieczór
zorganizowano zajęcia ze zdobienia przedmiotów techniką
decoupage. Sporo atrakcji cze-

kało także drugiego dnia pobytu. Najpierw był spływ kajakowy,
a po obiedzie powrócono do zajęć z decoupage’u. Wieczorem,
po kolacji zorganizowano kolejną atrakcję, czyli wieczorny
plener fotograﬁczny.
Trzeciego dnia panie odprężały się na plaży, a po południu
kontynuowały kursy decoupage
i fotograﬁi. Czwarty dzień przywitano z aparatami fotograﬁcznymi w ręku. Okazało się, że
plener o wschodzie słońca to doskonała okazja na zdjęcia przy
pięknym świetle. Po porannych
atrakcjach panie wymieniały się
uwagami i spostrzeżeniami podczas pikniku w ogrodzie. Po południu odbyły się kolejne zajęcia
z decoupage, a ostatni wieczór
spędzono biesiadując przy grillu
i muzyce na żywo. Z kolei piątego dnia wszystkich zaproszono
na Festiwal smaku w Grucznie.
Uczestniczki były tak zajęte, że
nie zwracały uwagi na pogodę.
Program szczelnie wypełniał
każdy dzień. Dzięki mnogości
i różnorodności zajęć każdy
znalazł coś, co polubił. Warsztaty pozostawiły wiele wspomnień. Większość z nich została
utrwalona na fotograﬁach. A te
pozwalały rozwinąć wyobraźnię, dostrzegać szczegóły, które
umykają podczas codziennej
gonitwy.
Warsztaty poprowadziła Agata Przygodzińska, szefowa Akademii Radości Życia. To w jej
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Zajęcia z decoupage zawsze cieszą się duża popularnością.

głowie zrodził się pomysł stworzenia Akademii. Niewysoka,
uśmiechnięta brunetka dzięki
odwadze, otwartości i głowie
pełnej pomysłów sprawiła, że
akademia ma coraz więcej zwolenników. Na razie w Poznaniu
i w Bydgoszczy. Agata jest absolwentką psychologii i ﬁlozoﬁi o specjalności komunikacja
społeczna na Uniwersytecie
imienia Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Jej idea propagowania
radości życia poprzez różnorodne warsztaty narodziła się z
przekonania, że taki zwyczajny,
codzienny uśmiech, jest trwalszy, gdy dbamy o zachowanie
równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Agata
lubi poznawać nowych ludzi,
bacznie obserwuje otoczenie,
każde miejsce jest dla niej źródłem inspiracji. Wyjątkową wagę
przykłada do rekrutacji trenerów,
sama przez cztery lata pracowała
w międzynarodowej ﬁrmie jako
rekruter i kierownik. Agata jest
również członkiem Polskiego
Stowarzyszenia Choreoterapii,
dyplomowanym instruktorem
Symboliki Ciała i Improwizacji
Ruchu Instytutu Dynamiki Tańca
i Ruchu w Essen, instruktorem
Tańców w Kręgu. Uczestniczyła
w trzech edycjach instruktorskich kursów decoupage. Prowadziła także Warsztaty Tańca
Terapeutycznego na Konferencji
Naukowej „Ciało Wszechobecne
– cielesne konteksty w nauce i
kulturze”. Ukończyła roczny kurs
„Taniec Kreatywny, Terapia tańcem” oraz kurs „Technik redukcji
stresu” w Krakowie w Szkole Arche. Wielokrotnie uczestniczyła
w Ogólnopolskich Warsztatach
Artystycznych Tańca Współczesnego. Prowadzi Warsztaty
Relaksacyjne przy muzyce na
żywo oraz Warsztaty Tańca
Terapeutycznego „Tańce świata”. Prowadzi kursy decoupage,
który jest jej pasją. Czekamy na
nowe pomysły Agaty, które zaktywizują środowiska osób niepełnosprawnych o ogromnym
potencjale twórczym. Dla nich
wiele prezentowanych podczas
warsztatów technik jest znanych i mają na tym polu liczne
sukcesy.

AURELIA PAWLAK
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większości
banków
osoby z niepełnosprawnością natraﬁają na liczne
utrudnienia i bariery architektoniczne, a także na personel nieprzygotowany do
obsługi niepełnosprawnych
klientów. Wprawdzie jest
bankowość
elektroniczna,
ale osoby te nie zawsze potraﬁą sobie z tym poradzić.
„W PKO BP śliskie posadzki utrudniają poruszanie się
człowiekowi, który używa
kul, wysokie lady i brak podpórek wręcz uniemożliwiają
załatwienie sprawy. W Invest
Banku schodki przed bankomatem utrudniają podejście,
przytłaczają ciemne kolory,
kasy są nieprzystosowane dla
osób na wózkach lub na kulach, są zbyt wysokie kontuary,
jest ciasno, brakuje miejsca dla
oczekujących w kolejce, ludzie
są zbyt blisko za osobą przy
kasie. Brakuje także informacji,
ułatwiających obsługę niepełnosprawnych. Natomiast w BZ
WBK dojazdy do banków często utrudniają auta stojące na
chodnikach, blokują przejazd
wózka, za długo trwają procedury. W ogóle w większości
placówek jest zbyt mało miejsca na manewry wózkiem”.
To fragment jednego z kilkuset raportów przeprowadzonych przez tygodnik „Newsweek”. W trakcie sprawdzania
placówek bankowych wielu
audytorów w ogóle nie dostało się do środka. Zablokowały
ich ciężkie drzwi, przeszkodziły wysokie schody oraz brak
podjazdów i wind. Spadek
chodnika powodował, że przy
otwieraniu zbyt ciężkich drzwi
wózek zjeżdżał w dół. Takich
uwag było bardzo dużo.
Oprócz mediów różne fundacje, towarzystwa i stowarzyszenia, które zajmują się
problemami osób niepełnosprawnych,
przeprowadziły dziesiątki ankiet i testów.
Wszystko po to, by zwrócić
uwagę na niedogodności w
bankach i doprowadzić do
ich zlikwidowania. W testach
uczestniczyły osoby niepełnosprawne z różnymi rodzajami dysfunkcji. Niewidomi
testowali programy czytające,
osoby niedowidzące miały
do dyspozycji programy powiększające, a osoby głuche
sprawdzały serwisy pod kątem
zrozumienia treści. Wszyscy
testujący musieli poszukać infolinię banku, adres, aktualne
kursy walut, sprawdzić tytuły
„podstron”, prawidłowość opisania linków i zastosowanie
nagłówków.

Niepełnosprawny
w banku
W trudnej sytuacji są także
niewidomi. Niestety, nie wszyscy znają alfabet Braille’a.
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W placówce PKO jest podjazd da osób niepełnosprawnych.
Najwięcej trudności sprawiały formularze logowania
do systemów bankowych, w
których pola były nieprawidłowo opisane. Dużą trudnością dla osób niedowidzących
był niewystarczający kontrast
pomiędzy tłem serwisu a
jego treścią. Po podsumowaniu okazało się, że niepełnosprawni nie tylko wskazywali
na niedogodności, ale zwrócili uwagę na zastosowane
przez placówki bankowe
usprawnienia. Należą do nich
telefoniczna obsługa klienta,
pomoc doradcy klienta, możliwość realizowania usług
bankowych w domu klienta
niepełnosprawnego. To jednak ciągle za mało. Na liście
potrzeb znalazło się między
innymi zwiększenie szybkości
obsługi, zmniejszenie kolejek,
usługa tłumacza języka migowego, niższe blaty, większy
druk w dokumentach, poręcze
przy schodach i podjazdach.
– Każdy bank powinien
przystosować się do potrzeb
klientów z różnymi dysfunkcjami – mówi Marta Torz,
chora na stwardnienie rozsiane. – Trzeba zlikwidować
bariery architektoniczne, usunąć progi w drzwiach, umiejscowić okienka w kasach na
wysokości osób na wózkach.
Uważam, że banki mogłyby
przeszkolić pracowników w
zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. Personel powinien być miły, witać klienta z

uśmiechem, wykazać się cierpliwością i wyrozumiałością.
Zdarza się, że pracownicy
banku nie wiedzą, jak postąpić w przypadku, gdy klientem
jest osoba bez rąk i nie może
złożyć wymaganych podpisów. W takich sytuacjach wymagany jest profesjonalizm i
wysoka kultura osobista. Wizyta w banku jest szczególnie
stresująca dla osób głuchych.
Mają oni w wielu wypadkach
problemy ze zrozumieniem
tekstu pisanego. Powodem
jest różnica pomiędzy językiem migowym a mówionym. Wielu zwrotów nie da
się przetłumaczyć. Również
język urzędowy często jest
niezrozumiały także dla osób
bez dysfunkcji.
W Polsce żyje około miliona
ludzi niedosłyszących, które
potrzebują urządzeń wspomagających słyszenie. Oddzielna grupa to osoby głuche,
które kiedyś słyszały. Najczęściej używają one aparatów
słuchowych lub komunikują
się pisemnie. Trzecią grupę
stanowią osoby głuchonieme.
Nie mówią one wcale, lub ich
mowa jest bardzo niewyraźna
i niezrozumiała. W kontaktach
z innymi potrzebują tłumacza
języka migowego. Sami niczego nie załatwią. Z kolei osoby
głuchoniewidome mają mniej
kłopotów z korzystaniem z
usług bankowych, bo pomagają im asystenci.

– Dla mnie największym
problemem jest tłumaczenie dokumentacji bankowej
– mówi niewidomy Marcin
Kostecki. – Zazwyczaj muszę
korzystać z pomocy rodziny.
Ale oni nie zawsze mają czas,
by chodzić ze mną do bankomatu lub do oddziału bankowego, by pozałatwiać formalności.
Niedowidzącym z kolei na
pewno życie ułatwiłyby powiększalniki elektroniczne,
umożliwiające
odczytywanie tekstu drobnym drukiem.
Ważne są też ramki do podpisu, pomagające niewidomym
złożyć go w odpowiednim
miejscu. Mogą być również
wykorzystywane jako miernik
banknotów. Oddziały banków
powinny być oznaczone tabliczkami informacyjnymi z
tekstem w druku powiększonym oraz alfabetem Braille’a.
To umożliwi niedowidzącym
odczytanie. Jeszcze wygodniejsze jest zamontowanie
systemu dźwiękowego w
bankach lub w bankomatach. Rozwiązanie to polega
na tym, że osoba niewidoma
przechodząca obok specjalnie
nagłośnionej placówki usłyszy
komunikat przy jakim oddziale banku się znajduje. Banki
powinny również zadbać o to,
by ulotki reklamowe i umowy
kredytowe były drukowane
drukiem wypukłym w czarnodruku oraz w systemie Braille’a, czytelnym dla niewidomych i niedowidzących.
Bankowcy coraz częściej
wprowadzają przydatne rozwiązania. Placówki starają się
likwidować bariery architektoniczne, przy wielu pojawiły
się windy lub podjazdy dla
niepełnosprawnych ruchowo.
BZ WBK wdraża specjalny
program „Obsługa bez barier”.
Przedstawiciele Związku Banków Polskich są przekonani,
że wkrótce życie osób z niepełnosprawnością stanie się
łatwiejsze.

AURELIA PAWLAK
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Ostatnie wakacje z Kacperkiem
Radosław
R
JJabłoński
ŁŁÓDŹ

M

ój kochany piesek Kacperek miał zaledwie pół
roku, gdy robiłem mu zamieszczoną tu fotograﬁę. Nasze życie upływało na ﬁglach i nieustannej zabawie. Jego mamą
była suczka o imieniu Majka.
Znaleźli ją w schronisku mój
cioteczny brat Ryszard i jego
żona Iwona.
Pewnego letniego dnia, gdy byłem z rodzicami na działce, Rysio
i Iwonka przyjechali do nas, aby
nazbierać grzybów w pobliskim
lesie. Podczas ich nieobecności
zauważyłem, że Majka nie wstaje i mimo upału nie pije. Gdy wrócili, powiedziałem im o tym.
– Radek, spokojnie – roześmiała się Iwona – to znaczy, że
Majka niebawem urodzi.

Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

1 MAJA 2011 ROKU
Niedziela beatyﬁkacyjna. O
godz.10.37 ogłoszono, że JAN
PAWEŁ II jest błogosławiony. Po
mszy oglądałem wszelkie programy o nowo błogosławionym.
A o godz.15 uczestniczyłem we
mszy świętej dziękczynnej za
dar beatyﬁkacji.

2 MAJA
Poniedziałek rozpocząłem od
obejrzenia teleturnieju „Postaw
na 1.000.000”.
Następny program w tv, który
obejrzalem to sędzia Anna maria Wesołowska oraz różne ﬁlmy
i szykowanie materiału do blogu
i str.www.

3 MAJA
We wtorkowy poranek obejrzałem obchody 220 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Tego samego dnia uczestniczyłem we mszy świętej za Ojczyznę. Takie msze są przypomnieniem tamtych wydarzeń.
Trzy dni pracy w naszym WTZ
to niby to samo, lecz w innej pracowni, krawieckiej. Tam mogę

I rzeczywiście. Kacperek przyszedł na świat tego samego dnia
po powrocie Majki do domu wraz
z siedmiorgiem innych szczeniąt.
Po ośmiu tygodniach traﬁł do
mnie. Jak na pieska w tym wieku był bardzo grzeczny. Nie gryzł
pantoﬂi ani dywanów. Przegryzł
jedynie przewód antenowy. Ilekroć dostawałem ataku padaczki, natychmiast wzywał pomoc.
Nikt go tego nie uczył. Ulubione
miejsce Kacperka było w kuchni
pod stołkiem. Tu zawsze zmykał,
gdy chciał spokoju.
Niestety, nie mam zdjęć z całych piętnastu lat życia mojej
psiuni. Przeżyliśmy te lata razem
w doli i niedoli. Pamiętam, jaką
niespodziankę sprawił mi los
dwukrotnie za sprawą Kacperka.
Pewnego wiosennego popołudnia, gdy byliśmy na dworze,
zauważyłem, że mały chce, aby
mu rzucać patyk. Zacząłem
więc poszukiwania i przez ramię podglądałem, co robi mój
dwuletni już Kacpruś. I co zobaczyłem? Smyk widząc, że daję

nura w krzaki po jednej stronie
alejki, zrobił to samo po drugiej.
Po chwili obaj jak na komendę
wyskoczyliśmy na środek: ja z
patykiem, a psiunio z podobną
gałązką, ale gorszą. Pokazałem
więc małemu mój patyk mówiąc:
poszukaj takiego, będzie lepszy.
Tego, co teraz zaszło, nigdy
bym się nie spodziewał. Kacper
odłożył swój kijek, wszedł znowu w krzaki w tym samym miejscu i wrócił – o mamo! – niosąc

patyk długości i grubości mojego. Ucieszyłem się, pogłaskałem
go i powiedziałem:
– Brawo, piesku, ale on jest
dla ciebie trochę za duży i trzeba go skrócić, a zrobimy to tak,
popatrz.
To mówiąc włożyłem patyk
pod but i pociągnąłem. Złamałem go na pół i patrzyłem, co
robi psiunio. Moje zdumienie nie
miało granic: złamał swój patyk
dokładnie tak samo jak ja.
Drugą niezwykłą niespodziankę sprawił mi Kacperek
w noc wigilijną. Miał wówczas
dwa lata. Wracaliśmy z rodzicami do domu z wieczerzy u
cioci. Psiunio biegł przodem kurząc śniegiem. W pewnej chwili
zatrzymał się, spojrzał na nas i
nagle z jego pysia usłyszeliśmy
słowo „mama!”.
Wszystko, co tu opisałem, to
najszczersza prawda. Uwierzcie
mi, bardzo trudno pisać o swoim
ukochanym psie, jeśli się niedawno widziało, jak zasypia na
zawsze.

Moje codzienne
blogowanie
się oddać mojej pasji, jaką jest
tworzenie gobelinów. Ta praca
jest długotrwała, ale ona wycisza mnie..

10 MAJA
Przez kilka, aż do dzisiaj, nie
prowadziłem mojego bloga. Dzisiaj wróciłem do blogowania, bo
przybyli nasi nowi przyjaciele,
którzy pragną pomagać bezinteresownie u nas w warsztacie.
Jak dobrze że są tacy ludzie. Jak
dobrze ich mieć.

13 MAJA
Zawody sportowe w Dzień
Fatimski. Dzień pochmurny, ale
w naszych sercach świeciło
duże, promienne słońce. W ten
właśnie dzień odbyły się XVI
zawody, w których ja i inni tacy
jak ja ludzie, pomimo trudności
i słabości, walczyli w różnych
konkurencjach. W takich dniach
powinniśmy być jedną, sportową rodziną.

25 MAJA
Ten dzień był w mojej paraﬁi
wyjątkowy pod każdym względem. Odbyła się po raz pierwszy msza koncelebrowana
przez aż pięciu kapłanów. 25
lat kapłaństwa obchodził wielebny jubilat ksiądz Szymon.
On to w dni powszednie celebruje msze święte w mojej paraﬁi. Był to zarazem 426 dzień
mojej ministrantury i 59 z księdzem Szymonem. Serdeczne
Bóg zapłać jubilatowi za to, że
przez słowo, które głosi, przybliża do Boga nas, osoby niepełnosprawne.
Od półtora roku z wielką
radością spotykam się z księdzem Waldemarem w domu
naszego największego Ojca.
Pamiętam, jakby było to dziś:
pierwsze nasze spotkanie było
na mszy wieczornej o godzinie
18. Mszę wspłókoncelebrował
ksiądz Krystian.
102 moja msza w służbie

liturgicznej to pierwsze spotkanie z księdzem Waldkiem z
Wierzenicy. Po raz setny służyłem do mszy w dniu 3 czerwca
2011 roku.
Bogu dzięki, że Ciebie poznałem. Liturgie z Tobą to dla
mnie wielka radość, a Twój
duchowy opiekun święty Wojciech niechaj strzeże od wszelkich niebezpieczeństw i prowadzi cię prostymi ścieżkami
do tego, od którego usłyszałeś
słowa: „pójdź za mną”.
Pierwsza msza święta, którą
odprawia nowo wyświęcony
kapłan, ma nazwę prymicji. Po
skończeniu mszy kapłan błogosławi krewnych i wszystkich
zgromadzonych, kładąc swe
ręce na ich głowy i czyniąc nad
nimi znak krzyża. Ja miałem
okazję uczestniczyć trzy razy
w tym obrzędzie: u księdza
Grzegorza Suchockiego, księdza Marcina Ćmila i księdza
Mateusza Kubiaka.
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Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

F

irma Harpo istnieje na poznańskim i polskim rynku
już ponad 20 lat. Dobrze znana
jest w środowisku osób niewidomych i niedowidzących. Jest
wiodącym producentem na
naszym rynku sprzętu elektronicznego, ułatwiającego życie
tej dużej grupie osób niepełnosprawnych.
Klawiatury dla niewidzących,
urządzenia lektorskie, notatniki brajlowskie, to jedne z wielu
urządzeń pomocnych niepełnosprawnym z dysfunkcją wzroku.
Od niedawna Harpo rozwinęła
swoja ofertę i proponuje swój
sprzęt osobom niepełnosprawnym ruchowo i z problemami w
komunikacji. Mają także oprogramowanie w terapii afazji.
Corocznie rozbudowywana jest
oferta i wprowadzane są na polski rynek sprawdzone w świecie
rozwiązania.
Obecnie Harpo uczestniczy
w unijnym projekcie, w którym
udział bierze 9 partnerów i buduje produkt „sterujący” otoczeniem osoby niepełnosprawnej.
Na rynku jest wiele pojedynczych urządzeń, przy pomocy
których niepełnosprawny może

P

rzelot samolotem budzi
wiele lęków u podróżujących niepełnosprawnych
turystów. Pewne obawy są
związane z wysokością, czy
też wypadkami lotniczymi,
niektóre mają jednak zupełnie inne podłoże i wiążą
się z wątpliwościami, czy
niepełnosprawny da sobie
radę na terenie lotniska i w
samolocie.
Lęki te są zupełnie niepotrzebne, gdyż zarządzający
portem lotniczym odpowiada
za udzielenie pomocy pasażerom
niepełnosprawnym
i osobom o ograniczonej
sprawności poruszania się
w dotarciu na pokład samolotu. O niepełnosprawności
ﬁzycznej pasażera, ograniczeniu sprawności ruchowej,
poważnych lub zakaźnych
chorobach oraz o innych dolegliwościach wymagających
opieki medycznej należy zawiadomić najwcześniej jak
to możliwe, nie później niż 4
godziny przed planowanym
odlotem. Personel portu lotniczego zobowiązany jest do
zapewnienia pomocy nawet
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Moje spotkanie
z AsteRICS
obsługiwać komputer, radio, telewizor, telefon, kuchenkę mikrofalową itp. Optymalne byłoby
utworzenie jednego urządzenia,
które zastąpiłoby istniejące dotychczas. Urządzenie takie ma
służyć osobom niepełnosprawnym z dysfunkcjami kończyn
górnych. Niepełnosprawny sterowałby nim przy pomocy oddechu, ruchu głowy, ruchu gałek
ocznych, mrugnięcia czy fal mózgowych.
W tej chwili prowadzony jest
unijny projekt takiego urządzenia o roboczej nazwie AsteRICS.
Prace ciągle się posuwają i wymagają ciągłej konsultacji i testowania przez środowiska osób
niepełnosprawnych.
Byłam jedną z wielu szczęśliwych, którzy mogli sami
przetestować cudowne moce
AsteRICS. Do dzisiaj jestem pod
wielkim wrażeniem, co taka
mała skrzyneczka podłączona
do programu potraﬁ.
Wciągam powietrze – przesu-

wa się kursor na klawiaturze, ruszam głową – zapalają się lampy
w całym pokoju, dwa mrugnięcia powiek – i odebrany telefon.
W głowie się nie mieści. O takich
rzeczach można przeczytać
w powieściach fantastycznych
albo oglądać w ﬁlmach science
ﬁction. Jak wyglądałby całkowicie skomputeryzowany świat?
Taki skomputeryzowany, elektroniczny świat proponuje się
niepełnosprawnym, aby ułatwić
im życie. Nie na darmo jednym
ze sztandarowych haseł Harpo
jest technologia w rehabilitacji.
Nowe technologie, komputery,
elektronika to przyszłość dla
tego coraz szerszego środowiska. Dobre programy i właściwie dopasowane sprzęty mogą
znacznie ułatwić życie tych ludzi. Potrzeba jednak wielu badań, projektów i licznej rzeszy
osób testujących, do których zaliczam w tej chwili siebie.
Moje spotkanie oko w oko z
AsteRICS-em było nie tylko ko-

smiczną przygodą i wspaniałym
doświadczeniem. W tej chwili mam świadomość, ze sama
będąc osobą niepełnosprawną,
moim udziałem w badaniach
nad tym projektem pomogę tym,
którzy takiej pomocy potrzebują.
Długo śnić mi się będzie mały
ekranik AsteRICS-a, ustnik
przekazujący wdychane i wydychane powietrze do urządzenia,
czy system kabli przekazujący
Asterixowi moje mrugnięcia. To
był epizod, jakby żywcem wyjęty z najlepszej hollywoodzkiej
produkcji science ﬁction. Tyle,
że nie była to produkcja ﬁlmowa, ale rzeczywistość, która dzieje się tu i teraz, bo, jak
powiedział jeden z twórców
AsteRICS-a, przy obecnej technologii możliwe jest wszystko,
istnieje tylko kwestia pieniędzy.
Oby tych pieniędzy dla niepełnosprawnych nigdy nie brakowało, bo umysły konstruktorów
i wynalazców mamy.

Niepełnosprawni
w samolocie
w zakresie dotarcia do toalet
przed, w trakcie lub po odbyciu lotu. Pomoc ta nie obejmuje jednak osobistej asysty
wewnątrz toalety.
Pasażerowie
niepełnosprawni zazwyczaj wprowadzani są na pokład samolotu
jako pierwsi, a opuszczają go
jako ostatni. Jeżeli podróżni
nie są w stanie samodzielnie
wejść po schodach, wówczas sposób dostania się na
pokład uzależniony jest od
sytuacji oraz sprzętu, jakim
dysponuje port lotniczy. Podróżni, którzy nie mogą samodzielnie przejść do swojego miejsca w samolocie,
zostają przetransportowani
na przeznaczonym do tego

celu specjalnym wózku inwalidzkim.
Autobusy używane na lotniskach są zazwyczaj niskopodłogowe. Niepełnosprawnym
pasażerom udzielana jest
także pomoc przy przemieszczaniu się z samolotu do hali
bagażowej, odbiorze bagażu
oraz dopełnieniu procedur
związanych z przylotem i pomocy w uzyskaniu lotów połączeniowych. Port lotniczy
zobowiązany jest też do pomocy w dostaniu się do wyznaczonych punktów, gdzie
podróżni mogą skorzystać z
innych środków transportu,
jak taksówki i autobusy.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA
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FEEL integruje!

Aldona Wiśniewska – Irys.

ALDONA WIŚNIEWSKA

***

***
Moje jestestwo w lustrze,
w łóżku, przy sztudze…
Moja jaźń
to moja największa kaźń.
Z pamięci wyrzucić
pragnę
wszystko, co składa się
na mnie.
W meandrach osobowości
błądzę strapiona.
Zagubiona w ludzkiej
podłości
rozkładam
bezradnie ramiona.

Wokalista zespołu FEEL Piotr Kupicha.

ZANIEMYSKIE
BITWY MORSKIE
2011
Zaniemyskie Bitwy Morskie
to impreza która już na stałe
wpisała się w letni kalendarz
imprez w Zaniemyślu koło
Poznania. 23 lipca od wczesnych godzin popołudniowych
na scenie amﬁteatru odbywały
się występy artystyczne. Występowali profesjonaliści jak i
amatorzy, zaśpiewali również
uczestnicy Festiwalu osób niepełnosprawnych Środzie Wielkopolskiej. Gwiazdą wieczoru
był PIOTR KUPICHA i zespół
FEEL. Przyciągnął on prawdziwe tłumy – około dziesięć
tysięcy ludzi bawiło się przy
wspaniałych piosenkach. Koncert zakończył się o godzinie
22 pokazem bitew morskich
na wodzie, a zabawa taneczna
trwała do białego rana.

w niedzielę rozgrywki sportowe. Punktem kulminacyjnym
tegorocznych Dni Sławy był
koncert gwiazdy, czyli zespołu
FEEL, który odbył się 6 sierpnia
o godzinie 22 na plaży nad jeziorem. Pogoda dopisała i publiczność też, impreza trwała
do północy i zakończyła się
pokazem sztucznych ogni.

FEEL INTEGRUJE!
Na obu koncertach pojawiły
się tłumy publiczności w różnym wieku, od tych najmłodszych do seniorów, wszyscy
razem bawili się i razem wokalistą zespołu Piotrem Kupichą

śpiewali najbardziej znane ich
przeboje: „Jak anioła głos”, „Jest
już ciemno” czy „ Nasze słowa,
nasze dni”. Przy tej piosence
publiczność łączy się w jeden
ogromny zespół. Nie zabrakło
także piosenki „Cały ten świat”,
która znalazła się w nowym,
trzecim już albumie zespołu
„Feel 3”, a którego premiera będzie już jesienią na koncercie
w Poznaniu! Na obu koncertach było widać uśmiechnięte
twarze dzieci jak i seniorów, a
także licznie zgromadzonych
osób niepełnosprawnych. FEEL
integruje wszystkich.

ROBERT STĘPIŃSKI

SŁAWA
ŚWIĘTOWAŁA
„Lato bez granic – Sława
2011” to nazwa corocznej imprezy, która od wielu lat jest
organizowana w Sławie nad
jeziorem. Jest to trzydniowe
święto miasta Sława, które w
tym roku odbyło się w weekend od 5 do 7 sierpnia. W
pierwszym dniu wystąpił kabaret Neo Nówka, w drugim dniu
był wielki festyn integracyjny, a

FOT. (2X) ROBERT STĘPIŃSKI

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

FEEL gromadzi tłumy.
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Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

U

ciekać, uciekać z tego piekła! Ale gdzie? Może nad
pobliski staw, tam ogień nie
dojdzie. Ale Bartka wyrwał
z odrętwienia krzyk z domu
gospodarza. Popatrzył i… nie
mógł, mimo całego tragizmu,
powstrzymać się od śmiechu.
Pan Stolarski, ten, co niedawno
uciekł ze schronu, teraz darł z
drzwi wejściowych pokaźną
szafę, którą chciał widocznie
uratować.
– Ludzie! Coście za ludzie!
Pomóżcie, ludzie!
Nikt na niego nie zważał, kto
żyw uciekał z miasteczka. Tylko
gospodarz, Czech z Moraw, podbiegł do niego wrzeszcząc:
– Ty sem dureń! Dom trzeba
ratować, dom, a nie szafę!
Gospodarzowi udało się
skompletować trochę ludzi i
mimo że wszystko wokół płonęło, dach jego domu miejscami
też się palił – to ten jeden dom
w tym rejonie udało się uratować. Bartek też targał wodę z
pobliskiego stawu, potem wlazł
na dach i chociaż od tego gorąca i smrodu o mało nie skonał,
spełnił zadanie, jakie choćby z
racji wywdzięki byłemu gospodarzowi się należało.
Wobec nieustannych nalotów
zmuszeni byli uciec bardziej na
wschód. Zaleźli się w Korozwankach, wsi na uboczu, gdzie
– wydawało się – jest bezpieczniej. Po drodze uratował ich piesek Rena. Zbliżały się samoloty, a
tu jak raz nie ma gdzie się schować. Siostra krzyczy, żeby lecieć
pod stodołę, ale Rena już się pakowała w zboże. Bartek wrzeszczy więc:
– W zboże! Wszyscy w zboże!
No i szczęście. Ze stodoły zostały tylko fragmenty. Wycałowaliśmy serdecznie pieska, który
odbierał poważnie należne podziękowania.
W Kurozwankach dopadł ich
front. Jakiś młody, może dziewiętnastoletni czerwonoarmiejec, który uciekł Niemcom będąc
już w niewoli, ranny dogorywał
na słomie. Był tylko w gimnastycznej koszulce i spodenkach,
niczym uczeń na sportowej lekcji. Zdjął z siebie mundur, aby
mógł szybciej biec. Jedynym jego
pragnieniem było jak najszybciej
umrzeć. Wypominał wrogowi,
który go podczas tej ucieczki
postrzelił:
– Za czem nie ubił… za czem
nie ubił…
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Na przełomie
(20)
tysiącleci
Jak szybko pragnienie życia może przejść w pragnienie
śmierci.
Ostatnie oddziały Armii Czerwonej polami przemykały na
wschód. Po nich niebawem wtargnęły warczące „tygrysy”. Czarni
czołgiści, wystający z wieżyczek, krzyczący coś w ostrym,
nieznanym języku, wyglądali
jak wysłannicy samego Lucyfera. Bartek czuł w sobie dreszcz
niepokoju. Wszak to z nimi
chciał zmierzyć się w trzydziestym dziewiątym roku. I z czym?
Z harcerską ﬁnką? Patrzył, jak
hitlerowcy miażdżyli złote łany
zbóż, jak dobijali znalezionych
tam, bezbronnych żołnierzy.
– Tak samo dwa lata temu robili z naszymi – pomyślał.
Rodziła się w nim nienawiść
i rozwaga. Wiedział teraz, jak
potężny jest wróg. Przekonywał się o tym przez całą drogę
powrotną do Równego. Sterty
porzuconej broni, setki trupów.
Ale nad Horyniem, gdzie opór
był większy, Niemcy grzebali
swoich. I wtedy strach przed ich
potęgą zmalał.
– Są tacy sami, są do pokonania – przekonywał sam siebie.

KRESOWI
HARCERZE
Już w pierwszych dniach po
zdobyciu Równego Niemcy
przeprowadzili czystkę wśród
miejscowej ludności. Listy, widać, były już wcześniej przygotowane. Nie brakowało wśród
nich także Polaków, głównie
spośród inteligencji. Prawie
wszyscy zostali rozstrzelani.
Wśród nich znalazł się także
młody nauczyciel, organizator drużyn harcerskich, którego bardzo dobrze znał Heniu
Rozporski.
Prawdopodobnie
nauczyciel planował utworzyć
z byłych harcerzy grupę podziemną, działającą w powiązaniu z organizacją Związek
Walki Zbrojnej, o której dużo
się mówiło, naturalnie, w ścisłej
tajemnicy.
Bartek poprzez Heńka poznał
kilku miejscowych kolegów.
Przekazywano sobie informacje, co mówi Londyn i Moskwa,
gdzie walczy jakie wojsko, jak
aktualnie przebiega linia fron-

tu. A wieści nie były pocieszające, bo Niemcy zwyciężali na
wszystkich frontach. Na skraju
miasta znajdował się olbrzymi, odrutowany teren, na który faszyści zgonili kilka tysięcy
radzieckich jeńców. Nic im prawie nie dawano jeść, natomiast
bito, znęcano się i rozstrzeliwano. Codziennie, z samego tylko
głodu, wielu umierało. Wywożono trupy na drabiniastych
furmankach. Ze szczebli nieraz
wystawały nogi, zwisały ręce.
Chłopcy postanowili jeńcom
przyjść z pomocą. Z sadów po
drugiej stronie ulicy, gdzie było
się niewidocznym, przerzucali na teren obozu suchary
i owoce. „Zrzuty” dolatywały
za odrutowanie, ale dla tysięcy uwięzionych ludzi były to
krople w morzu. Kiedy jednak
strażnicy na kontrolnych wieżyczkach zauważyli przelatujące wiktuały, przejechali seriami
z karabinów maszynowych po
sadach i trzeba było szybko
zwiewać. Całe szczęście nikt
nie został ranny.
O żywność było bardzo ciężko. Ludzie, zmuszeni do pracy,
zarabiali nędzne grosze. Kartkowy przydział wystarczał na kilka
dni. W tej sytuacji często chłopcy przyjmowali na siebie ciężar
utrzymania rodzin. Wynajmowali się do różnych prac dorywczych. Penetrowali też stacjonujące oddziały wojskowe, gdzie
za pomoc przy polowych kuchniach, rąbanie drzewa, ćwiartowaniu mięsa, można było nawet
nieźle zaopatrzyć się w żarcie.
Pewnego razu jakiś gefrajter
– kucharz zabił byka, a Bartek
pomagał mu przy ćwiartowaniu.
Po wypiciu sznapsa kucharz tak
się rozanielił, że przydzielił mu
hojnie całą niemal ćwiartkę.
Wtedy Bartek został prawie bohaterem całego domu, bowiem
kilka rodzin przez wiele dni
miało obiady, i to jeszcze jakie.
Kiedy jednak armie przesunęły
się na wschód, podobne szanse
podłapania żywności zmalały do
zera. Bywało, że w domu przez
kilka dni w ogóle nie było co do
gęby włożyć, jeśli się nie wydzieliło miniaturowych porcji na cały
miesiąc.
Wtedy Kaziu zwerbował Bartka do sprzedawania gazet. Brało

się gazety z rozdzielni, po założeniu zaliczki, i szło w teren.
Było nim miasto, a także wsie.
Tam się po prostu gazety wymieniało u chłopów na kromkę
chleba albo słynnego „porocha”.
Niebo w gębie taki pieróg. W
środku mak, fasola, pęczak i coś
tam jeszcze. Im dalej zapuszczał
się Bartek w dziki teren, tym lepsze były rezultaty.
Gdy było zimniej, to sprzedawało się w mieście. Właziło się
najczęściej do zdemolowanego
kiosku, gdzie wiatr mniej wiał
i nie tak bardzo grabiały ręce.
Utarg jednak wtedy był słabszy.
Największy był pod kościołem,
cerkwią, na bazarach. Ludzie
kupowali nawet miejscową gadzinówkę „Deutsche-Ukraine
Zeitung”. Zawsze coś z prawdy
można było z niej wysondować. Z czasem Bartek dostawał
przydział niemieckich tygodników i czasopism ilustrowanych.
Wtedy zaczął zapędzać się do
niemieckich instytucji, jako że
w Równem było ich bardzo
dużo. W tym bowiem mieście
Niemcy zainstalowali rząd na
całą Ukrainę, tak zwany Reichskomisariat, na czele którego
stanął znany polakożerca, gauleiter Erich Koch.
W tych instytucjach było ciepło, a czasem można było otrzymać coś do jedzenia. Niebawem
Bartek stał się, można powiedzieć, etatowym pocztylionem,
a i po niemiecku dawał już sobie
nieźle radę.
W tym okresie spotykał się już
rzadziej z chłopcami. Najczęściej w niedzielę. Któregoś dnia
poznał Janka Kamińskiego. Był
to już chłop po wojsku, pracował gdzieś w „marmoladziarni”,
a mieszkał niedaleko na ulicy
Miłej.
– Jak żyjecie, harcerzyki – pytał
pół żartem, pół serio, gdy spotykali się przy boisku na ulicy
Zamkowej, gdzie chłopcy grali
od czasu do czasu w nogę.
Czarny, przystojny, odważny,
zawsze pełen humoru, nawet
wtedy, gdy chodziło o poważne
sprawy. A co sprzedawał kawałów! Boki można było zrywać.
– Tylko się nie łamać, na glinianych nogach nie chodzić –
mawiał.
cdn.
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PODZIAŁ RÓL

Chleba naszego
Powszedniego…
Bo i tak nie starczy
Na nic innego.

Złóż biedaku datek,
Żeby przeżyć mógł
Ten, którego bogaci
Wyrzucają na bruk.

Fraszki
POMÓC BIEDNYM

STABILIZACJA

Tak trzeba! Tę zasadę
Stosować cały czas.
Bo strzyc można latami,
Zarżnąć – tylko raz.

Nic się nie zmienia
W fortuny kole:
Za winy tych na górze
Płaca ci na dole.

AKTYWIŚCI

NIESTETY

Rozwija się wspaniale
Biurokratów chór
Za ciężkie pieniądze
W wygłaszaniu bzdur.

Biednemu wciąż jeszcze
Bardzo przyda się
Nadzieja i dodatkowe
Dziurki w pasie.

POLITYCY

BEZNADZIEJA

Wielu polityków
Tę zasadę stosuje:
Jak ugryźć nie może,
To chociaż opluje.

Chociaż o pracę
Mocno się starała,
Jedyny efekt:
Przy nadziei została.

ZAPAŁ
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

DOJŚCIE
Dwa półgłówki
Doszły do sedna,
Bo co dwie głowy
– To nie jedna.

Nie przeginaj
Pały chamie,
Bo się ona
Sama złamie.

ODCHUDZANIE
To, co żarło
Dużo jadła,
Chce się pozbyć
Teraz sadła.

Fraszki
FETOR

JURNY

Komuna upadła,
Ale wciąż się czuje,
Że nam ta padlina
Atmosferę psuje.

Migdalił się Jurek
Z Baśką wieczór cały,
Chociaż mu w
dzieciństwie
Wycięto migdały.

DYGNITARZ
O wszystkim pamięta,
Kiedy lody kręci.
Ale przed komisją
Ma zanik pamięci.

OCENA
Dwóję z geograﬁi
Dostałeś nygusie,
Bo masz w łepetynie
Pusto jak w globusie.

BEZSTRESOWIEC
Synalek tatusia
Potraktował jak psa,
Bo tatuś pierdoła
Bał się dać mu klapsa.

OFERMA
Dziury w całym znaleźć
Nie umiał sierota,
Bo nie miał pojęcia,
Jak wygląda cnota.
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NAWET…
Najpiękniejsze
Nawet hasła
Nie uczynią
Z wody masła.

Fraszki

ZEMSTA
Zemsta jest bogów

Chyba że dobrze
Popijesz.

O URAZACH

POLITYK

W Polsce nawet głazy
Maja zapiekłe urazy.

ZAWIŚĆ

POLITYK

Jego proﬁtów
Długa jest lista,
Stąd ta bezczelność
Oczywista.

Roboty ma w bród
W rzucaniu kłód.

PERSPEKTYWA

CZYSTKA

Jego stanu racja
– Totalna negacja.

Niedługo będziemy
Jeść własne zdanie
Na obiad, kolację
Oraz na śniadanie.

Zrobiono wreszcie
Czystkę:
Zastąpiono chłystka
Chłystkiem.

PRZEDSIĘBIORCZY

SIŁA PREBICIA

W POLSKIM SEJMIE

Reformę wydoję
I wyjdę na swoje.

Głową muru
Nie przebijesz,

Co komisja
To scysja.

Rozkoszą,
Którą ludzie
W sercach noszą.

TAM, GDZIE…
Tam, gdzie panują
Rządy partaczy,
Z uczciwej pracy
Nie ma kołaczy.
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OPONENT

Stojącego na czele
Zniszczą przyjaciele.

WSPOMNIENIE Z PRL-U
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

– No, jeszcze godzinka i zacznie się wolne od tego kieratu – powiedział do siebie kierownik Pawlikowski, patrząc
na zegarek. – Mamy piękną
pogodę, choć to druga połowa
września. Jutro skoro świt jadę
na ryby…
Nagle zadzwonił telefon.
– Kogo tam diabli niosą –
wymamrotał podnosząc słuchawkę. – Halo, Pawlikowski!
Słucham!
– Musi pan z kierownikami
natychmiast interweniować! –
w słuchawce wrzeszczał kobiecy głos. – Poldek Michałowski,
ten ze zgrzeblarek, w korytarzu
do damskiej szatni stoi z torbą i
sprzedaje jakąś cudowną wodę!
Baby chyba zwariowały, bo kupują i to po pięćdziesiąt złotych
za butelkę!
– Dobrze, zaraz tam będę!
– krzyknął do słuchawki Pawlikowski. Po czym do siebie:
– Diabli nadali akurat teraz
tego idiotę!
Wściekły wybiegł z gabinetu.
Szatnie znajdowały się na tym
samym piętrze w pobliżu, więc
zaraz stanął obok Poldka sprzedającego czystą wodę w półlitrowych butelkach po wódce.
– Michałowski, natychmiast
zabierasz swój majdan i idziesz
ze mną do biura! – powiedział
tonem nie znoszącym sprzeciwu.
Poldek pobladł, westchnął

Cudowna woda
z żalem, wziął torbę z resztą
butelek i pospieszył za kierownikiem. Pawlikowski wezwał
kierowników oddziałów.
– Panowie! – zwrócił się do
nich. – Oto uzdrowiciel. Sprzedaje zdrową wodę. Wyjaśnij
nam, skąd to cudo i co leczy!?
Tylko szybko!
– Panie inżynierze – jąkał się
Poldek – sam ją wyprodukowałem. To woda magnetyczna,
leczy różne choroby kobiece i
raka. Tyle się teraz mówi o wodzie magnetycznej. Na pewno
słyszeliście…
– Poldek, to nie magnetyczna
woda, tylko z magnezem – próbował sprostować kierownik
oddziału, któremu Poldek podlegał.
– Taka też – Poldek nabierał
pewności siebie. – Nie słyszeliście o wodzie magnetycznej,
którą sprzedają różni tacy?!
Wodę, którą uzyskują przepuszczając prąd elektryczny. A
ja prościej to robię i sam na to
wpadłem – powiedział z dumą.
– Mów, jak stworzyłeś to cudo
– Michałowski starał się hamować narastający gniew.
– To stało się w tamtym tygodniu – zaczął swoją opowieść
Poldek. – Siedziałem u siebie na
podwórku przy studni i zszywałem worek na kartoﬂe. W pewnej chwili szarpnąłem mocniej,
nić się zerwała, a igła wpadła

mi do studni. Nie chciałem, by
żona złościła się na mnie o tę
igłę, postanowiłem ją sięgnąć.
Przywiązałem do sznurka magnez i wpuściłem go do studni.
Zabrało mi to sporo czasu, ale
jakoś pod wieczór igła znalazła
się na magnesie. Ucieszyłem
się. I nagle przypomniało mi się,
jak to w szkole na ﬁzyce pocieraliśmy magnesem kawałki stali, które robiły się magnesami.
Albo laski ebonitowe pocieraliśmy o sweter, a później można
było nimi podnosić papierki. Jeżeli tamto się magnesowało, to
moja woda w studni na pewno
też. Przecież mieszałem w niej
magnesem pół dnia…
– O ku…, przecież to kretyn –
nie wytrzymał Pawlikowski.
– O większej głupocie jak żyję
nie słyszałem – jęknął kierownik
oddziału Patera, bijąc się dłonią
w czoło – Wodę namagnesował.
Ja chyba śnię!
– Że Poldek ma ﬁoła, to wiedziałem od dawna – Pawlikowski nieco się uspokoił. – Ale
żeby tyle kobiet w naszej przędzalni uległo takiej głupocie, to
wierzyć się nie chce.
– Panie inżynierze – odezwał
się Poldek – przecież ta woda
nawet zmieniła smak…
– Dość tego kretynizmu! –
przerwał Pawlikowski. – Zabierasz butelki, wodę wylewasz,
wszystkim kobietom oddasz

pieniądze i koniec! A tylko nie
wykonaj tego polecenia, to wywalę cię z pracy na pysk! Rozumiesz?!
– Dobrze, panie inżynierze –
odrzekł z nieukrywanym żalem
Poldek. – Ale jeszcze czas pokaże, że miałem rację…
– Zejdź mi z oczu! Moja cierpliwość się kończy! – Pawlikowski nie krył gniewu.
Poldek wziął swoją torbę i ze
łzami w oczach wyszedł z gabinetu kierownika.
– Wiecie co – zwrócił się spokojniejszy już Pawlikowski do
zebranych kierowników. – Gdybym go nie znał, to bym pomyślał, że pomylony. A przecież na
co dzień to normalny człowiek,
niemal wzorowy pracownik.
Robi wszystko, co mu się poleca.
– Inni pracownicy go lubią
– wtrącił kierownik Patera. –
Chyba dlatego uwierzono w cudowną moc jego magnetycznej
wody.
– Boże marksistowski – załamał ręce Pawlikowski. – Co
jeszcze przyjdzie nam przeżyć,
nim pójdziemy na emeryturę?
Albo jej nie doczekamy, jeśli nas
spotka więcej takich numerów.
Jak można wpaść na pomysł, że
mieszając w wodzie magnesem
można ją namagnesować!
I wybuchnął śmiechem, a z
nim pozostali.
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est Pani bardzo młodą
osobą. Skąd decyzja o
kandydowaniu do sejmu?
– Nie jest ono zarezerwowane wyłącznie dla osób w
starszym wieku, co zresztą
gwarantuje nam Konstytucja.
Jestem doktorantką PAN, więc
nie obawiam się, że nie dam
sobie rady w przyszłości. Boję
się jedynie o osoby nie mające
wsparcia od Państwa. Wielu
młodych już wyjechało, inne
planują wyjechać, ponieważ
nie widzą tutaj swojej przyszłości. Wierzę, że zostając
posłem będę mogła coś zmienić na lepsze.

Upomnę się
o ich prawa
Z NATALIĄ KOLEŚNIK, kandydatką w wyborach do sejmu RP
VII kadencji, rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA.

– Czy miała Pani jakieś doświadczenia w podobnej pracy, na przykład w organizacjach samorządowych?
– Od kilku lat działam w
SLD, gdzie zajmuję się głównie pomocą domom dziecka,
ochronkom i podobnym stowarzyszeniom.
Organizuję
zbiórki prezentów dla dzieci,
wyprawek do szkoły. Sama
praca w strukturach partii,
gdzie stale coś się dzieje, daje
mocne podstawy do podejmowania jeszcze większych wyzwań.
– Jaki jest Pani program
wyborczy?
– Jest spójny z moimi poglądami i problemami, które
uderzają w każdego z nas. Dotyczą nauki, pracy, problemów
kobiet, dzieci i młodzieży, ekologii i ochrona środowiska. Polacy starzeją się. Politycy nawołują do zakładania rodzin,
rodzenia dzieci. Jednak jak
młoda para może myśleć o rodzinie bez pracy i mieszkania?
Zdaniem rządzących pracę
młodym osobom ma zagwarantować dobre wykształcenie.

CIRILO ADRIAZOLA
PERU

Nie jest ślepym ten,
kto nie potraﬁ widzieć,
lecz ten,
kto nikomu nie ufa.
Nie jest kalekim ten,
komu brakuje ręki
lecz ten,
kto nigdy nie obejmuje.
Kto zanurza się
w Twoich oczach
i pije ze studni
Twojej nadziei,
może zrozumieć

Ale jak się kształcić, gdy rząd
ma w planach wprowadzenie
studiów całościowo płatnych?
Bez żadnej pewności, że młody człowiek znajdzie później
pracę za godziwą płacę, a nie
za najniższą krajową. Dlatego
chciałbym usprawnić system
edukacji i zatrudnienia młodych ludzi.
Upomnę się również o prawa kobiet w Polsce. Zarabiamy
średnio o 30% mniej od mężczyzn, pełnimy mało ważnych
funkcji w ﬁrmach oraz instytucjach, mimo że jesteśmy lepiej
wykształcone od mężczyzn.
Często stajemy przed trudnym

wyborem: rodzina czy kariera?
Ciągle jest zbyt mało żłobków
i przedszkoli. A co zrobić z
dziećmi, gdy będą już starsze?
Za mało jest zajęć pozalekcyjnych, nie ma placów zabaw,
boisk, gdzie po szkole dzieci
mogłyby spędzać wolny czas
i nie błąkać się po osiedlach i
ulicach.
Nie możemy też zapominać
o wychowankach z domów
dziecka. Trzeba im pomóc w
starcie w samodzielne życie.
Ich też mam w swoim programie.
Nie zapominam o środowisku naturalnym, niszczonym
od wielu lat. Nie wykorzystujemy naszych cudów natury.
Źródła wody geotermalnej, gaz
łupkowy, strefy wiatrowe, rzeki
– to dobra, mogące zwiększyć
nasze bezpieczeństwo energetyczne, a korzystanie z nich
polepszy stan naszego środowiska. Dosyć kominów, wycinania drzew, zanieczyszczania
wód i gleby, plądrowania wnętrza ziemi. Czyste środowisko
to zdrowe społeczeństwo.
– Co chciałaby Pani zrobić
dla niepełnosprawnych?
– Wciąż trzeba uświadamiać

rodakom, że osoba niepełnosprawna nie jest kimś gorszym. I przekonywać niepełnosprawnych do wychodzenia
z ukrycia. Tworzyć zachęty do
pełnego uczestnictwa w życiu.
Osoby poruszające się na
wózkach wciąż napotykają na
swojej drodze utrudnienia: w
urzędach, szkołach, bankach,
nawet bankomatach. Nasze
miasta to dla nich prawdziwy
tor przeszkód.
Wciąż zbyt mało jest akcji
integracyjnych. Są wspaniali
niepełnosprawni sportowcy,
mamy paraolimpijczyków. Ale
mówi się o nich tylko w kontekście wielkich wydarzeń
sportowych. Zbyt mało jest
mniejszych zawodów, na których chore dzieci poznawałyby
zdrowych rówieśników, oswajając ich się z niepełnosprawnością.
– Czego można Pani życzyć?
– Abyśmy mogły ponownie
spotkać się za cztery lata i żebym mogła wówczas powiedzieć: plan wykonany!
– Życzę więc tego z całego
serca.

Tylko dla miłości
Twoje marzenie
i uczynić świat
odrobinę lepszym –
tylko dla miłości.
Nie jest chorym ten,
kto powłóczy nogą,
ale ten,
kto innych depcze.
Nie jest niemową ten,
kto nie może powiedzieć

„kocham cię”
Lecz ten, kto nie potraﬁ
kochać.
Nie jest głuchym ten,
kto nie może słyszeć,
a jednak niesie
swój krzyż z godnością,
lecz ten, kto świadomie
zawsze szuka ucieczki.
Człowiek, niezależnie

od tego,
jak upośledzony,
wstaje i pokazuje Tobie
swoją drogę,
która jest także drogą
Twoją i moją.
Autor, peruwiański piosenkarz z niedowładem czterokończynowym, śpiewa ten
tekst przy dźwiękach gitary.
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Zafascynowany
Postaw
na wolontariat pirograﬁą
towarzyszenie Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
realizuje od maja 2011 do
grudnia 2011 projekt pn. „Akcja wolontariat!” współﬁnansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich.
Celem jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz
rozwoju wolontariatu wśród
wielkopolskich organizacji pozarządowych
prowadzących
punkty wolontariatu. Akcja
obejmuje cykl szkoleniowy, w

ramach którego uczestnicy projektu pogłębią wiedzę i praktyczne umiejętności. Obejmuje
też promocję i integrację wielkopolskich punktów wolontariatu,
spotkania podsumowujące ich
rolę w środowisku lokalnym
oraz wymianę dobrych praktyk i
konferencję „Wielkopolski Dzień
Wolontariatu” upowszechniającą wypracowane standardy i
praktyki wolontariackie. Informacje: Dagmara Kisiela, tel. (61)
851 91 34, dagmara.kistela@pisop.org.pl

KAROLINA KASPRZAK

Potraﬁę więcej
S

towarzyszenie na Rzecz
Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potraﬁę Więcej”
w Poznaniu prowadzi zajęcia
przedszkolne dla maluchów
dotkniętych złożonymi niepełnosprawnościami. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 8.30 do
13.30.
Ze względu na różnorakie
zaburzenia, na które cierpią
podopieczni, zajęcia prowadzone są w małej grupie. Z oferty
mogą skorzystać dzieci z wadami wzroku, słuchu, uszkodzenia narządu ruchu oraz innymi dolegliwościami o podłożu
neurologicznym i genetycznym.
Biorąc pod uwagę możliwości
maluchów, opiekunowie chcą

je nauczyć samoobsługi, samodzielności oraz sposobu komunikowania się. Zajęcia prowadzą
wykwaliﬁkowani terapeuci, a
wśród nich pedagog specjalny,
psycholog, logopeda oraz ﬁzjoterapeuta.
Systematyczna praca z dzieckiem, narzucająca rytm dnia, daje
najlepsze efekty terapeutyczne.
Podopieczni uczestniczą w zajęciach muzycznych, plastycznych,
ruchowych oraz indywidualnych
(pedagogicznych, ﬁzjoterapeutycznych, logopedycznych i
psychologicznych). Pracownicy
placówki są otwarci na sugestie i
uwagi ze strony rodziców. Więcej
informacji pod adresem: stowarzyszenie@wsparcie.org.pl, tel.
606-418-881. awa

Prawnicy czekają
W

ielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do spotkań
z prawnikiem, udzielającym
bezpłatnego wsparcia osobom
niepełnosprawnym w siedzibie organizacji. Spotkanie dotyczyć może wszelkich spraw
związanych z prawem pracy,
prawem
administracyjnym,
prawem cywilnym, prawem
ubezpieczeń społecznych.
Porady są bezpłatne. Zainteresowani będą mogli osobiście
kontynuować
indywidualne
spotkania w biurze WIFOON

ROBERT WRZESIŃSKI

S

przy ulicy Hetmańskiej 56 w
Poznaniu. Propozycje terminu
spotkania należy przesyłać na
adres mailowy: a.kurasiak@
wifoon.pl lub biuro@wifoon.
pl albo pocztą na adres biura
WIFOON: Wielkopolskie Forum
Organizacji Osób Niepełnosprawnych ul. Hetmańska 56,
60-219 Poznań. Bezpłatne porady prawne w poznańskim oddziale WIFOON są świadczone
w poniedziałek w godzinach od
14 do 16, w środę od godziny 13
do 15 i w piątek w godzinach od
13 do 15. awa

Władysław Grab podczas wystawy swoich prac
w Domu Kultury „Jędruś”.

M

ieszkaniec Śremu Władysław Grab uprawia sztukę
zwaną pirograﬁą. Jest to technika zdobnicza polegająca na
wypalaniu wzorów na drewnie, skórze lub innym materiale
przy pomocy rozgrzanego w
płomieniu rylca lub pirografu –
narzędzia z metalową końcówką rozgrzewaną za pomocą
prądu lub gazu.
Podkładem bywa sklejka najczęściej z brzozowego lub olchowego drewna. Wypalanie w
drewnie pozwala tworzyć piękne
obrazy dzięki naturalnej barwie
o bardzo długiej żywotności.
Władysław Grab urodził się
w Grudziądzu. Zainteresowania
rysowaniem zaszczepił mu dziadek. Pod jego wpływem zaczął
uczęszczać na lekcje malarstwa
i rysunku.
Po krótkim okresie rozwijania
zainteresowań zajął się pirogra-

ﬁą. Zajęcie to fascynuje go, poświęca mu większość wolnego
czasu. Tworzy obrazy ukazujące konie, psy, zwierzęta całego
świata, martwą naturę, pejzaże.
Dzięki odpowiedniemu wypalaniu twórca wykorzystuje też
światłocień. Mówi, że pirograﬁa
nie jest łatwą techniką, wymaga
szczególnej uwagi i precyzji. Nie
można już zrobić korekty obrazu, bo pozostaje wypalony ślad.
Władysław Grab wystawił
swoje prace w Domu Kultury
w Śremie. W Poznaniu po raz
pierwszy miał swoją wystawę w
maju w Domu Kultury „Jędruś”
na os. Armii Krajowej. Pokazał
wtedy około 60 prac.
Obecnie korzysta z gazowej
wypalarki. Stara się podnosić
swoje umiejętności. Chciałby nawiązać kontakt z profesjonalnymi artystami, którzy udzieliliby
mu fachowych rad.
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akacje to czas regeneracji sił, przygód i podróży. Wypoczynku potrzebują studenci zakuwający i
zarywający nocki, uczniowie, na co dzień noszący
ciężkie tornistry, Ci, którzy
wstają codziennie o 6 rano
i ciężko pracują, ale także emeryci i renciści. Jedni
wolą spędzić ten czas aktywnie, inni wybierają słodkie lenistwo i wielogodzinne wylegiwanie się na plaży.
Dla jednych wakacje to czas
nawiązywania nowych znajomości, innym odpowiada
cisza i samotność.

Urlop bez barier

Dla wielu niepełnosprawnych wyjazd w góry czy nad
morze to wciąż niespełnione
marzenia. By gdzieś wyjechać, oprócz pieniędzy potrzebna jest jeszcze determinacja i odwaga. Największym
problemem okazują się nie
pieniądze, lecz bariery architektoniczne. Na polskim
rynku brakuje jeszcze odpowiedniego podejścia do problemów osób o ograniczonej
sprawności ruchowej, a oferta turystyczna jest bardzo
uboga. Wakacje nie muszą
się przecież sprowadzać do
turnusu rehabilitacyjnego lub
pielgrzymki. Nie chodzi przecież o to, by osoba niepełnosprawna była wysyłana do
„wakacyjnego getta”, tylko by
mogła spędzić wakacje także
wspólnie z rodziną.

ulicach są za wysokie, brakuje podjazdów w sklepach i innych obiektach publicznych.
Dobrym przykładem dbałości o wszelkie wygody
dla niepełnosprawnych jest
położona we wschodniej
części archipelagu Wysp
Kanaryjskich, na Oceanie
Atlantyckim, hiszpańska Wyspa Fuertaventura. Można by
pomyśleć, że to fantazja (oby
spełniona u nas) – gdyby nie
załączone zdjęcia z egzotycznej wyspy…

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA

Dojazd do oceanu.

FOT. (4X) ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

Coraz częściej hotele deklarują przystosowanie do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Niestety zdarza się, że
poza przyjaznym dla niepełnosprawnych hotelem, w
którym osoba poruszająca
się na wózku czuje się bezpiecznie i swobodnie, okolica
jest zupełnie dla niego niedostępna. Zejście na plażę jest
utrudnione, krawężniki na

Ścieżka dla wózków.

Podjazd do sklepów.

Obniżony krawężnik.

