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Jednym z wydarzeń Dni Kultury Solidarności (strony 4-7) było
rozstrzygnięcie konkursu fotograﬁcznego ROPS „Wielkopolska rodzina
w obiektywie” (strona 6). Na zdjęciu Katarzyna Tomczak przy swojej
pracy uhonorowanej pierwszą nagrodą.
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100 urodziny
dr Wandy
Błeńskiej

Termy przyjazne
niepełnosprawnym

W

– Działania misyjne dają świadectwo miłości i wiary – mówił
w Katedrze podczas niedzielnej
homilii biskup Marek Jędraszewski. – Słowa te można odnieść
do dr Błeńskiej, która obchodzi
setne urodziny i z tej perspektywy danej jej przez Boga może
spojrzeć na trud swego życia,
którego znaczącą częścią jest
działalność misyjna.
Według biskupa Jędraszewskiego, obdarzona tytułem „matki trędowatych” dr Błeńska stała
się „najwspanialszym ambasadorem świętej sprawy”. Metropolita poznański nazwał jubilatkę „ikoną życia misyjnego”.
Uroczystości urodzinowe dr
Wandy Błeńskiej, która jest honorowym obywatelem Poznania, odbyły się 28 października
w Auli Uniwersytetu Medycznego. Prezydent Bronisław Komorowski wręczył jej Krzyż Orderu
Odrodzenia Polski. Podczas
uroczystości wyświetlono poświęcony jej ﬁlm dokumentalny.
30 października w niedzielę w
intencji dr Wandy Błeńskiej na
Moście Jordana studenci zapalili
100 lampionów i prowadzili modlitwę różańcową.

ROBERT STĘPIŃSKI
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niedzielę 27 października na Ostrowie Tumskim
odprawiono specjalną Mszę św.
z okazji Niedzieli Misyjnej oraz
setnych urodzin „matki trędowatych” dr Wandy Błeńskiej.
Poznańska misjonarka przez 40
lat opiekowała się chorymi na
trąd w afrykańskiej Ugandzie.
Dr Wanda Błeńska urodziła
się 30 października 1911 roku w
Poznaniu. Studiowała medycynę
na Uniwersytecie Poznańskim.
W czasie wojny walczyła w Armii Krajowej, a po jej zakończeniu uzyskała dyplom Instytutu
Medycyny Tropikalnej i Higieny
na Uniwersytecie w Liverpoolu.
Od 1950 roku przez 40 lat przebywała w Ugandzie, gdzie prowadziła m.in. ośrodek leczenia
osób trędowatych.

października (niedziela)
nastąpiło długo oczekiwane otwarcie Term Maltańskich w Poznaniu przy ulicy
Termalnej nad Maltą – jednego z największych kompleksów sportowo-rekreacyjnych
w Polsce. Budowa obiektu została wpisana na listę
przedsięwzięć związanych z
organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012.
Obiekt przystosowany jest
do przyjęcia i obsługi osób niepełnosprawnych, zwłaszcza
poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Dostęp ten zapewniają liczne udogodnienia.
Między innymi naprzeciwko
wejścia głównego, na poziomie parteru budynku, zostały zaprojektowane miejsca
postojowe dla samochodów
osobowych, którymi będą dojeżdżały osoby niepełnosprawne. Parking dla pozostałych
samochodów osobowych (485
stanowisk)
zlokalizowany
jest w odległości około 150 m
od wejścia głównego. Dojścia
piesze do wejścia głównego
na poziomie parteru pawilonu
usługowego (wejście do strefy
przebieralni i szafek na odzież)
i dalej do hali basenów sportowych oraz aquaparku nie
posiada żadnych stopni, co zapewni wjazd do wnętrza bez
przeszkód osobom na wózkach inwalidzkich.
Poziom parteru z I piętrem
w pawilonie usługowym został połączony dźwigiem osobowym o szerokości drzwi 90
cm. Na poziomie parteru w
pawilonie usługowym zaprojektowany został wyodrębniony zespół sanitarny wraz z
przebieralniami dla osób niepełnosprawnych, składający
się z dwóch kabin wyposażonych w natryski, umywalki,
miski ustępowe, lustra uchylne
oraz niezbędne poręcze, szafki
ubraniowe. Przewidziano także miejsce wymiany wózków

indywidualnych na basenowe.
Ponadto przewidziano wyodrębnione zespoły WC dla osób
niepełnosprawnych na wózkach: zarówno na korytarzach,
jak i w szatniach i na halach
basenowych. Wszystkie przejścia ogólnodostępne posiadają szerokość minimum 90 cm.
Dotyczy to również wejść do
dwóch saun na parterze hali
basenów rekreacyjnych.
W hali basenów sportowych na poziomie I piętra przy
wschodniej ścianie (od strony
szatni) zaprojektowano w ciągu komunikacyjnym pomost
widokowy o długości około 36
m z barierkami dla ustawienia
wózków inwalidzkich, z których osoby niepełnosprawne
będą mogły śledzić przebieg
zawodów pływackich. Przewidziano wprowadzanie osób
niepełnosprawnych do basenów w hali basenów sportowych (basen 50-metrowy i
basen do skoków do wody) za
pomocą przenośnych urządzeń (ustawianie przy basenach w specjalnych tulejach),
a także specjalnych wózków.
Przy wieży do skoków do wody
zaprojektowana została winda, która umożliwi dostęp i
wykonywanie skoków do wody
przez sportowców niepełnosprawnych. W hali basenów
rekreacyjnych, do ściany bocznej przy schodach prowadzących do basenu solankowego,

zostanie zamontowana samojezdna platforma do transportu
osób niepełnosprawnych.
Budowę Term Maltańskich,
przyjaznych osobom niepełnosprawnym,
budowlańcy
konsultowali z Sebastianem
Mankiewiczem ze Studenckiego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym w Poznaniu. Wystrój hali basenów
rekreacyjnych obiektu jest
utrzymany w klimacie karaibskiej wyspy. Doskonały wypoczynek zapewniają kąpiele w
basenach, m.in. w basenie z
podwójną sztuczną falą, basenie relaksacyjnym z wypływem
na zewnątrz oraz w basenie ze
statkiem pirackim. „Ślizgać”
można się na zjeżdżalniach,
na przykład na „dzikiej rzece”
o rwącym nurcie, multimedialnej „czarnej dziurze” czy szerokich zjeżdżalniach rodzinnych,
umożliwiających równoczesny
zjazd kilku osób. W kompleksie znajdują się też baseny
napełniane wodą solankową o
korzystnym działaniu na organizm: kąpiele w niej zalecane
są na przykład w przewlekłych
chorobach narządu ruchu i
układu oddechowego. Dodatkową atrakcję stanowią obiekty zewnętrzne aquaparku, w
tym dwa baseny całoroczne.
Są także sauny oraz ogromny basen sportowy dla profesjonalistów.
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– Prawie codziennie media donoszą o cięciach, jakie
planuje w przyszłym roku
prezydent Ryszard Grobelny. Oszczędności będą dotyczyć prawie wszystkich
obszarów, również uderzą
w osoby biedne i niepełnosprawne. Jakie mogą
być dla nich konsekwencje
planowanych ograniczeń ﬁnansowych?

Nie będzie
radykalnych cięć

– Oczywiście, cięcia dotkną także nasz wydział, ale
na pewno nie zakłócą jego
prawidłowego
działania.
Wprawdzie nasz budżet trochę się uszczupli, ale nie rezygnujemy z żadnego zakresu działań, który do tej pory
realizowaliśmy. Nie ma więc
powodów do niepokoju, że
nagle sytuacja osób niepełnosprawnych dramatycznie
się pogorszy. Wręcz przeciwnie. W przypadku osób
niepełnosprawnych cięcia są
prawie niezauważalne. Kierowany przez mnie oddział
dysponuje w głównej mierze
pieniędzmi z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Projekt budżetu tej organizacji
na przyszły rok oraz na samorządy jest nawet wyższy
niż w tym roku. To dla nas
optymistyczne
prognozy,
bowiem pozwolą na realizowanie naszych planów.
Zobaczymy, jak te projekty
przełożą się na ostateczną
formę budżetu, który zostanie zatwierdzony w grudniu.
Wcześniej musi się w tej
sprawie wypowiedzieć Rada
Miasta Poznania.

Z JÓZEFEM SOLECKIM, kierownikiem Oddziału Integracji Osób
Niepełnosprawnych Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Poznania rozmawia AURELIA PAWLAK.

– Na bieżącą działalność
pieniędzy wystarczy, ale z
realizacją nowych pomysłów będzie problem. Martwi to pana?
– Oczywiście, że mnie martwi, bo moglibyśmy zrealizować wiele ciekawych przedsięwzięć, ale ograniczenia
ﬁnansowe nam to uniemożliwiają. Mam nadzieje, że
jest to sytuacja przejściowa.
Najważniejsze, że położenie
osób niepełnosprawnych się
nie pogorszy.
– W Polsce jest bardzo
trudno znaleźć pracę osobom sprawnym, a co dopiero niepełnosprawnym.
Pokutuje wiele stereotypów
i mitów, które sprawiają,
że pracodawca, mając do
wyboru pełnosprawnego i
niepełnosprawnego zawsze
wybierze tego pierwszego. Jakie są podejmowane
czynności, by doprowadzić

do wyrównania szans na
otwartym rynku pracy?
– W tym roku Rada Miasta
Poznania przyjęła program
integracji i aktywizacji osób
niepełnosprawnych,
który
przekazano nam do realizacji. Obejmuje on okres od
2011 do 2016 roku i zawiera
wiele interesujących działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Jego celem
jest integracja na otwartym
rynku pracy. Koncentrujemy
się na wspieraniu niepełnosprawnych w poszukiwaniu zajęcia takiego, jakie im
odpowiada, niekoniecznie
tylko w zakładach pracy
chronionej. Takie podejście
jest zgodne z trendami europejskimi, które zmierzają
do odchodzenia od gloryﬁkowania pracy chronionej,
tworzenia enklaw dla niepełnosprawnych. Dąży się
to pełnej integracji oraz do
tego, by niepełnosprawni
pracowali wszędzie, gdzie
jest to możliwe. Dzięki temu
naturalnie zostaną zasymilowani przez społeczeństwo,
w którym będą mogli funkcjonować jako pełnoprawni
obywatele. W Polsce niepełnosprawny jest nadal traktowany jak osoba wymagająca
szczególnej troski.
– Na jaką pomoc w tej
sytuacji mogą liczyć niepełnosprawni?
– Instrumentów jest wiele.
Jeden z nich to doﬁnansowanie do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych. Każdy
pracodawca, z wyjątkiem
sektora publicznego, może
skorzystać z tej możliwości.
Jest nią objętych około dwustu pięćdziesięciu tysięcy
osób niepełnosprawnych w
Polsce. Oddzielną grupę stanowią działania na szczeblu
powiatów. Należą do nich
refundacja kosztów wyposażenia miejsc pracy, dotacje
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– Osoby z niepełnosprawnością podkreślają, że mają
gorszy dostęp do edukacji.
A to ma decydujący wpływ
na ich pozycję zawodową.
Co robi się w tym kierunku?

na rozpoczęcie działalności
gospodarczej,
refundacja
kosztów
przystosowania
stanowiska pracy, refundacja
szkoleń dla zatrudnionych
niepełnosprawnych. Do tego
dochodzą staże, szkolenia
przyuczenia do zawodu.
– Jak to wygląda w praktyce?
– Na zatrudnienie niepełnosprawnych ma wpływ
generalna sytuacja na rynku pracy. Jeżeli jest wzrost
bezrobocia, to oni odczuwają skutki tego zjawiska,
tak samo, jak odczuwają
koniunkturę. Tak samo jak
osoby sprawne podlegają
prawom rynku. W Poznaniu
sytuacja na rynku pracy jest
jedną z najlepszych w Polsce. Po Warszawie możemy
się pochwalić najniższym
wskaźnikiem
bezrobocia
w kraju. Szanse znalezienia pracy zależą od wielu
czynników. Uważam, że najważniejsze są kwaliﬁkacje.
Niestety, dwie trzecie niepełnosprawnych ma wykształcenie zawodowe, co przy
współczesnych
wymaganiach pracodawców stanowi
poważną barierę. Drugim
czynnikiem są umiejętności,
bez których poszukanie zatrudnienia jest utrudnione.

– Owszem, na różnych
etapach życia z różnych powodów niepełnosprawni nie
mogli podnosić kwaliﬁkacji.
W najgorszej sytuacji są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomi oraz
chorzy na epilepsję. Pomimo
wielu zachęt pracodawcy
niezbyt ochoczo zatrudniają
osoby z takimi problemami.
Pojawia się wiele możliwości podjęcia nauki. Są kursy,
szkolenia, warsztaty, specjalne szkoły, praktyki.
– Jak jest postrzegany
pracownik niepełnosprawny przez pracodawców?
– Aby odpowiedzieć na to
pytanie, przeprowadziliśmy
w ubiegłym roku projekt badawczy z funduszów unijnych pod hasłem „Identyﬁkacja barier w zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych na
poznańskim rynku pracy”.
Okazało się, że pracodawcy
oﬁcjalnie nie wyrażają negatywnych opinii o niepełnosprawnych, ale gdy dochodzi
do konkretów zatrudniają z
niechęcią. Podejrzewam, że
duże znaczenie mają stereotypy pokutujące w naszym
społeczeństwie, że niepełnosprawni są roszczeniowi,
wymagają większej uwagi,
są mniej efektywni. Niepełnosprawni to nie jest inny
gatunek człowieka. Wśród
nich są osoby bardzo pracowite, zaangażowane, ambitne, odpowiedzialne, ale też
są osoby z niską motywacją.
Mam nadzieję, że myślenie o
osobach niepełnosprawnych
będzie się zmieniać.
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II DNI KULTURY SOLIDARNOŚCI

Dialog partnerów
R

egionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
oraz Wielkopolskie Centrum
Ekonomii Solidarności zorganizowało już po raz drugi
Dni Kultury Solidarności w
Wielkopolsce. Patronat nad
inicjatywą sprawował Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
i Prezydent Miasta Poznania
Ryszard Grobelny. II Dni Kultury Solidarności trwały od 14 do
25 listopada. Składał się na nie
ciąg wydarzeń dedykowanych
ekonomii społecznej oraz polityce rozwoju społecznego.
Były wykłady, panele dysku-

syjne, konferencje, warsztaty,
wystawy fotograﬁczne, koncerty i pokazy ﬁlmowe.
II Dni Kultury Solidarności w
Wielkopolsce to czas, w którym
zaprezentowano
ogólnopolskie działania i programy dotyczące kultury intelektualnej,
artystycznej, zarządzania i administracji oraz przedsiębiorczości społecznej. Poszczególne dni obchodów poświęcone
były odrębnym zagadnieniom,
dotyczącym kluczowych problemów społecznych naszego
regionu: „Wielkopolska otwarta
na wolontariat”, „Wielkopolska
otwarta na seniorów”, „Wiel-

kopolska otwarta na rodzinę”,
„Zarządzanie zmianą w polityce społecznej: obserwacja i innowacja”, „Edukacja społeczna
wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa”, „Wielkopolska otwarta na
niepełnosprawnych”, „Wielkopolska otwarta na profesjonalizację kadr pomocy i integracji
społecznej”.
Obchodom towarzyszyły też
atrakcje artystyczne: warsztaty animacyjne dla dzieci, osób
pracujących z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, osobami
niepełnosprawnymi i seniorami, IV Wybory Miss i Mistera III

Ekonomia społeczna
D

oniosłym wydarzeniem
zrealizowanym w ramach
II Dni Kultury Solidarności w
Wielkopolsce była konferencja pod hasłem „Ekonomia
społeczna jako zmiana w społeczności lokalnej” podjęta w
ramach tematu „Zarządzanie
zmianą w polityce społecznej: obserwacja i innowacja”.
W czwartek 17 listopada w
Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
przy ulicy Tadeusza Kutrzeby
w Poznaniu spotkali się reprezentanci środowiska nauki,
przedstawiciele organizacji
pozarządowych,
instytucji
publicznych oraz partnerzy
projektów systemowych. W
obradach uczestniczył senator RP Mieczysław Augustyn.
W imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Tomasza Bugajskiego obrady
otworzyła dyrektor Regional-

nego Ośrodka Polityki Społecznej Aleksandra Kowalska. Głos
zabrała wiceprzewodnicząca
Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” Barbara Sadowska, która zwróciła uwagę, że
przedsiębiorczość społeczna i
koncentrowanie sił na wykorzystywaniu zasobów ludzkich
dla dobra gospodarczego w
naszym społeczeństwie wciąż
są zbyt mało akcentowane.
Zagadnienie „Zarządzanie
zmianą w polityce społecznej
oraz rozwój silnego sektora
ekonomii społecznej w kontekście profesjonalizacji działalności gospodarczej” przybliżyła Magdalena Kostulska,
przedstawicielka
Programu
Narodów Zjednoczonych ds.
Rozwoju Biuro Projektowe w
Polsce, a „Zarządzanie zmianą w perspektywie stworzenia
systemu monitoringu sektora
ekonomii społecznej” omówił

KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Piotr Stronkowski z Coﬀey International Development.
Kluczowym
elementem
czwartkowego spotkania stała się prezentacja modeli wypracowywanych w ramach
projektu przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w
Poznaniu, Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni
Socjalnych, Fundację Forum
Rozwoju Nowoczesnych Technologii i Fundację Pomocy
Wzajemnej „Barka”.
Z inicjatywy „Barki” i dzięki
wsparciu ﬁnansowemu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
pod redakcją Barbary Sadowskiej została wydana publikacja „Nowy początek. Społeczna
gospodarka rynkowa”, którą
otrzymali bezpłatnie uczestnicy seminarium. Książka ilustruje ekonomię społeczną
„Barki” w praktyce. Nie brakuje

SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Młodości, wystawa prac ukazująca aktywność wielkopolskich
kobiet, „Tacy Sami” – warsztat
edukacyjny z Markiem, wręczenie nagród w konkursie
fotograﬁcznym „Wielkopolska
rodzina w obiektywie”, koncert Mezo i zespołu „Na górze”,
występ kabaretu „Szałaput”,
warsztaty dla studentów prowadzone przez ekspertów NGO
Wydziału Nauk Społecznych i
Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz II Targi
Przedsiębiorczości Społecznej.
Szczególne zainteresowanie
zyskała akcja Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
która umożliwiła uczestnikom
włączenie się do rejestru dawców szpiku. Zainteresowani
mogli nabyć karty ICE zawierające zgodę na transplantację narządów. O wybranych
wydarzeniach II Dni Kultury
Solidarności w Wielkopolsce
piszemy poniżej i obok oraz na
stronach 6 i 7.

KAROLINA KASPRZAK

w niej przykładów programów
reintegracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w
szczególności bezrobotnych
i bezdomnych, parnterstw lokalnych, jakie zawiązały się na
terenie miasta Poznania oraz
prezentacji doświadczeń płynących ze współpracy międzysektorowej.
Cenną wiedzą podzielił się z
uczestnikami Grzegorz Wojtanowski, prawnik Fundacji im.
Królowej Polski św. Jadwigi,
który przybliżył model partnerstw prywatno-społecznych.
Dzięki partnerstwom prywatno-społecznym
organizacje
pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące
działalność gospodarczą uzyskują pełną profesjonalizację, a
ponadto mają szansę stawania
się samoﬁnansującymi przedsięwzięciami
społecznymi.
Promocja takich rozwiązań to
równocześnie rekomendacja
najlepszych praktyk społecznej
odpowiedzialności biznesu.

KAROLINA KASPRZAK
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W

ydarzeniem, które wpisało się w obchody II Dni
Kultury Solidarności w Wielkopolsce, był Dzień Pracownika
Socjalnego przypadający w
poniedziałek 21 listopada. Z
tej okazji na konferencji promującej projekt systemowy
realizowany przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej pn.
„Podnoszenie kwaliﬁkacji kadr
pomocy i integracji społecznej
w Wielkopolsce” w Kinie „Apollo” przy ulicy Ratajczaka 18 w
Poznaniu spotkali się przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz zaproszeni goście.
W obchodach Dnia Pracownika Socjalnego uczestniczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski,
dyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej Aleksandra
Kowalska, wiceprzewodnicząca
Wojewódzkiej Społecznej Rady
do spraw Osób Niepełnosprawnych Irena Wojewódzka-Kucz
i dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie Włodzimierz
Kałek.
Głos zabrała prof. Anna Michalska-Kotlarska, która wygłosiła wykład na temat profesjonalizacji kadr pomocy i integracji

Społeczna
marka
I

dea pomocy osobom wykluczonym,
partnerstwo
biznesu z podmiotami ekonomii społecznej, plan marketingowy, zarządzanie relacjami z klientami, ﬂexicurity i
społeczna odpowiedzialność
biznesu były przedmiotem
spotkania „Orientacja marketingowa w podmiotach ekonomii społecznej” zorganizowanego podczas II Targów
Przedsiębiorczości Społecznej przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi.
Założenia kampanii „Zakup
prospołeczny”, projektu CESON i Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Społecznej
przedstawił wiceprezes Fundacji Tomasz Mika. Więcej na ten
temat w styczniowym wydaniu
„Filantropa”.

KAROLINA KASPRZAK

Zawód
dla wrażliwych
społecznej w kontekście rozwiązywania współczesnych problemów. Zwróciła uwagę, że pracownik socjalny to zawód dla
ludzi wrażliwych na drugiego
człowieka, odpowiedzialnych i
konsekwentnych w działaniu.
Prelegentka wspomniała o stosowanej w pracy socjalnej koncepcji „case work” autorstwa
Mary Richmond. „Case work” to
proces opierający się na gromadzeniu informacji dotyczących
osoby w kryzysie, a następnie
badaniu jej sytuacji rodzinnej,
społecznej i psychicznej. Zadaniem pracownika socjalnego jest
przede wszystkim wspieranie w
krytycznych sytuacjach życiowych takich jak bezdomność,
niepełnosprawność, ubóstwo
czy wykluczenie społeczne.
Podczas obchodów święta
pracowników socjalnych nie

brakowało też reﬂeksji płynących z trudów, jakie niesie praca
z ludźmi, ciepłych życzeń wszelkiej pomyślności i wymiany doświadczeń. Interesującym punktem dialogu były wystąpienia
uczestników projektu. Przykłady
wykorzystania wiedzy zdobytej
w ramach szkoleń w codziennej
pracy na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym zaprezentowali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szamotułach oraz Fundacji „Złotowianka”. Szczególne zainteresowanie wzbudziła wypowiedź Ewy
Furman, która opowiedziała o
genezie powstania grupy samopomocowej dla osób z ubytkiem
słuchu przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Czarnkowie. Grupa wspiera osoby z

dysfunkcją narządu słuchu w ramach współpracy z poznańskim
oddziałem Polskiego Związku
Głuchych. Pani Ewa ukończyła
kurs języka migowego w projekcie „Podnoszenie kwaliﬁkacji
kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”, dzięki
czemu służy wsparciem swoim
podopiecznym w codziennym
życiu.
Podsumowaniem
spotkania była prezentacja inicjatywy
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej pod hasłem „Otwórz
się na wolontariat”, w ramach
której realizowany jest cykl audycji promujących inicjatywy
wolontariuszy w województwie
wielkopolskim. Po niej goście
obejrzeli pokaz artystyczny w
wykonaniu kabaretu „Szałaput”.

KAROLINA KASPRZAK

Miss i Mister
Trzeciej Młodości
16

listopada w Piątkowskim
Centrum Kultury „Dąbrówka” w Poznaniu odbyły się
wybory Miss i Mistera Trzeciej
Młodości 2011. Myślą przewodnią, która towarzyszyła tegorocznym Wyborom były słowa
Arystotelesa: „Pięknem jest to,
co zasługuje na uznanie dzięki temu, że jest samo przez się
godne wyboru”.
Organizator Fundacja SIC!
dziękuje wszystkim osobom,
instytucjom i ﬁrmom zaangażowanym w organizację czwartej już edycji Wyborów Miss i
Mistera Trzeciej Młodości 2011
oraz Pokazu Mody Modna Jesień
Życia. Fundacja Wspólna Droga
United Way współﬁnansowała
wydarzenie. Pokaz Mody zrealizowano dzięki uprzejmości

ﬁrmy SHARK. Oprawę artystyczną zapewnili: muzyk Zygmunt
Urbaniak i śpiewaczka Teatru
Wielkiego Bożena Szczerbal, a
Danuta i Andrzej Płótniakowie
wykonali popisowy numer walca.
Honorowymi członkami jury
byli: Jagoda Podleśna – pierwsza Miss Trzeciej Młodości 2008,
obecnie wolontariuszka Fundacji SIC! i tegoroczna konferansjerka, Maria Nowicka – prezes
i założycielka Stowarzyszenia
Ludzi III Wieku „Świerczewski
Krąg” oraz Kazimierz Rafalik –
poznański rzeźbiarz, fotograﬁk i
publicysta .
W wyniku głosowania publiczność przyznała tytuł Miss
Trzeciej Młodości 2011 Emilii Landskowskiej z zespołu

„Zakręcone Babki”, a tytuł Mistera Trzeciej Młodości 2011
Stanisławowi Sobczakowi z Klubu Seniora Kopernik. Tytuł wicemiss zdobyła Irena Gutowska
z tego samego klubu, a tytuł wicemistera – Edmund Czapczyński z Dziennego Domu Pomocy
Społecznej nr 1.
Nagrodę główną dla zwycięzców w postaci ekskluzywnego
pobytu pielęgnacyjno relaksacyjnego ufundowała ﬁrma Vistaria SPA MALTA.

EDYTA ROSENKIEWICZ
FUNDACJA SIC!
CENTRUM INNOWACJI POŁECZNEJ
OS. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1B
61-656 POZNAŃ
EL.: (61) 852 16 43
FAKS: (61) 671 16 61
WWW.SIC.TO
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II DNI KULTURY SOLIDARNOŚCI

Wolontariat i dary życia
W

ramach II Dni Kultury Solidarności w Wielkopolsce w poniedziałek 14 listopada w Kinie „Apollo” przy ulicy
Ratajczaka 18 w Poznaniu została zorganizowana konferencja dotycząca wolontariatu
w związku z Dniem Wolontariusza. Rozmawiano na temat
współpracy z wolontariuszami, animacji wolontariatu w
Wielkopolsce i działaniach na
rzecz jego rozwoju.
Debatę inaugurującą obchody II Dni Kultury Solidarności
otworzyła Apolonia Wojciechowska, zastępca dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki

Społecznej. Magdalena Kaj ze
Stowarzyszenia „Jeden Świat”
opowiedziała o wolontariacie
międzynarodowym w kontekście pasji, współpracy i możliwości, Justyna Ochędzan i
Magdalena Wilczewska z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej omówiły zagadnienie: „Rola
Regionalnego Centrum Wolontariatu w animacji wolontariatu na terenie Wielkopolski”, a
Izabela Leśniak z Urzędu Miasta Poznania zaprezentowała
działania na rzecz rozwoju
wolontariatu realizowane przez
miasto Poznań.
Po wystąpieniach prelegen-

tów przyszedł czas na pokazanie wolontariatu w praktyce.
O jego roli dla potrzebujących
mówili członkowie Fundacji im.
Anny Wierskiej „Dar Szpiku”,
Stowarzyszenia
Wzajemnej
Pomocy „Flandria”, Stowarzyszenia „Lider” oraz Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”, które
realizuje projekt o nazwie „Pogromcy nudy”. Z inicjatywy tej
organizacji powstał „Komiks
okropny czyli powódź. Zombie
za kręgiem”, zawierający zabawną, a jednocześnie trzymającą w napięciu historię. Mogli
ją poznać uczestnicy ponie-

działkowego spotkania odwiedzający stoiska informacyjne
organizacji zajmujących się
wolontariatem.
Podsumowaniem był pokaz
ﬁlmów z cyklu „Wielkopolska
otwarta na wolontariat”, jakie
zrealizowała TVP 3 Poznań. Komentarza do prezentacji udzieliła Olga Kunze. Przez cały czas
trwania obrad prowadzona była
akcja Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa oraz działania doradcze dotyczące darów
życia: przeszczepów szpiku i
transplantacji narządów.

KAROLINA KASPRZAK

Fotograﬁa łączy rodziny
czącą była dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Aleksandra Kowalska, podjęło
decyzję o przyznaniu nagród.
I tak nagrodę główną – aparat
fotograﬁczny otrzymała Katarzyna Tomczak za zdjęcie „Rodzina łączy pokolenia”, a nagrody specjalne wręczono Iwonie
Twardowskiej za fotograﬁę „Niedzielne muzykowanie”, Joannie

Cybulskiej za pracę „Gotujmy
razem” i Halinie Urbańczyk za
zdjęcie „Południowa drzemka”.
Ponadto jury przyznało wyróżnienia. Otrzymali je: Alicja
Czajkowska za fotograﬁę „Czerpiemy radość z bycia razem”,
Piotr Kotkowski za „Rodzinną
turystykę na Festiwalu Biegowym w Krynicy”, Justyna Wol-

niewicz za zdjęcie „Rowerem
dojedziesz wszędzie”, Patrycja
Maciejewska za uwiecznienie
„Górskiej wyprawy”, Andrzej
Aniołek za „Macierzyństwo”, Justyna Matyjaszczyk za „Wesołe
lego” i Łukasz Szopka za „Urodziny”. Wszystkim autorom serdecznie gratulujemy!

KAROLINA KASPRZAK

Laureatka nagrody głównej
Katarzyna Tomczak.

R

Na konkurs nadesłano 25 prac.
Każda przyciągała uwagę indywidualnością i urokiem chwili.
Wybór najlepszych fotograﬁi nie
był łatwy. W poniedziałek 7 listopada jury, którego przewodni-

FOT. (2X) RADOSŁAW DUKAT

odzinne chwile, zabawy,
wakacyjne wyjazdy, posiłki
a nawet wspólny sen prezentowały fotograﬁe nadesłane do
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej na konkurs „Wielkopolska rodzina w obiektywie” pod hasłem: „Pamiętaj, dajesz przykład”. Uhonorowanie
laureatów oraz otwarcie wystawy zdjęć nastąpiło w środę
16 listopada w Hotelu NH przy
ulicy Święty Marcin 67 w Poznaniu. Spotkanie wpisało się
w obchody II Dni Kultury Solidarności w Wielkopolsce.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu.
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onferencje prasowe o
ekonomii
społecznej,
ośrodkach wsparcia podmiotów ekonomii społecznej,
ekonomia społeczna a osoby
niepełnosprawne, kafeterie
medialne, prezentacje działań wielkopolskich zakładów aktywności zawodowej
i spółdzielni socjalnych, panele dyskusyjne, debaty, a
wreszcie ludzie z całej Polski
odwiedzający stoiska wystawiennicze podmiotów ekonomii społecznej. To wszystko
złożyło się na II Targi Przedsiębiorczości
Społecznej
zorganizowane w dniach 22
– 25 listopada w hali nr 4 na
terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich przez
Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego w ramach
projektu ROPS współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. „Podnoszenie kwaliﬁkacji
kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”.
II Targi Przedsiębiorczości
Społecznej zostały zorganizowane w trakcie trwających
Targów Gmina 2011, Międzynarodowych Targów Ochrony
Środowiska POLEKO i Międzynarodowych Targów Techniki
Komunalnej KOMTECHNIKA.
Przez cztery dni odwiedzający mieli możliwość udziału w
licznych przedsięwzięciach dedykowanych podmiotom ekonomii społecznej oraz współpracy międzysektorowej. Były
dyskusje o spółdzielniach
socjalnych osób prawnych,
innowacjach spółdzielczości
socjalnej dla resocjalizacji i
aktywizacji zawodowej osób

Szansa na nowe
miejsca pracy
obawy pracodawców przed
zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością. Rolę Centrum
Ekonomii Społecznej Osób
Niepełnosprawnych (CESON) i
lokalnych grup wspierających
realizowanych w oparciu o
wizyty studyjne przedstawiła
Paulina Zglińska z Fundacji.

Realizowany we współpracy z ROPS projekt CESON i kampanię
„Zakup prospołeczny” prezentowali na Targach
Przedsiębiorczości Społecznej przedstawiciele Fundacji
im. Królowej Polski św. Jadwigi.

– Ekonomia społeczna daje
osobom niepełnosprawnym
szansę na samodzielność i aktywne życie. Dzięki temu nie
muszą one siedzieć w domu
pod okiem opiekunów. Rolą
zakładów aktywności zawodowej i spółdzielni socjalnych
jest stwarzanie warunków pracy dostosowanych do potrzeb i

niepełnosprawnych, prezentacje dobrych praktyk w zakresie partnerstwa oraz wzmacniania potencjału ekonomii
społecznej, forum dotyczące
partnerstw publiczno – prywatnych, przykłady współpracy
podmiotów ekonomii społecznej z przedsiębiorstwami, stoiska wystawiennicze zakładów
aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych i ośrodków
wsparcia ekonomii społecznej.
Inwencji nie brakowało. Każde
stoisko przygotowane zostało
według oryginalnego pomysłu. Oferowano upominki dla

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

K

„Targowe” stoiska podmiotów ekonomii społecznej.
gości, pokazy wyplatania z
wikliny, warsztaty i rozmowy
doradcze.

W organizowaniu Targów Przedsiębiorczości Społecznej
pomagały wolontariuszki z Kolegium Pracowników
Służb Społecznych w Poznaniu.

Ciekawym punktem programu była konferencja pn. „Ekonomia społeczna a osoby niepełnosprawne” zorganizowana
przez Fundację im. Królowej
Polski św. Jadwigi, podczas
której głos zabrał prof. dr hab.
Zbigniew Woźniak z Instytutu
Socjologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wskazał on na przyczyny niepełnej sprawności oraz

możliwości psychoﬁzycznych
każdego pracownika. Realizowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej projekt CESON
dąży do wypracowania modelu
adaptacji rozwiązań ekonomii
społecznej osób niepełnosprawnych i rozpowszechnienia go nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całym kraju – mówił
wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi Tomasz
Mika.

KAROLINA KASPRZAK
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– Tradycyjnie spotykamy się
w ostatnich dniach grudnia,
aby podsumować mijający rok.
Jaki on był dla PFRON-u?
– Zdecydowanie lepszy od poprzedniego. Fundusz przezwyciężył kryzys ﬁnansowy dzięki
zmianom ustawowym. Pozwoliło to na uruchomienie programu
„Pegaz 2010” w czterech obszarach oraz program „Komputer
dla Homera”. Były też większe
środki dla organizacji pozarządowych w ramach zadań zlecanych.
– W tym roku w ramach
programu Pegaz 2010 przyznawane były środki na zakup
elektrycznych wózków inwalidzkich. Zasady ich przyznawania były bardzo rygorystyczne i różne od tych, do których
przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach. Czy Pana zdaniem
to dobrze, czy źle?
– Faktycznie zaostrzono nieco
warunki uczestnictwa w programie oraz obniżono maksymalne
kwoty doﬁnansowań, a także
zintensyﬁkowano sprawdzanie
wiarygodności danych podawa-

GRUDZIEŃ 2011

Optymistycznie o PFRON
Z FERDYNANDEM ŁUKANOWSKIM – dyrektorem Wielkopolskiego
Oddziału PFRON w Poznaniu rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA.
nych przez wnioskodawców. W
tym celu powołano zespoły eksperckie, składające się z lekarzy
specjalistów, którzy w przypadku wniosków o zwiększone doﬁnansowanie prosili o dosłanie
dodatkowej dokumentacji medycznej lub zapraszali wnioskodawców na wywiad. Również
wylosowano pulę wniosków do
sprawdzenia wiarygodności danych. Z jednej strony pozwoliło
to znacznie ograniczyć zdarzające się nieprawidłowości zarówno po stronie sprzedawców,
jak i samych wnioskodawców,
z drugiej jednak strony wydłuża
to proces rozpatrywania wniosków i angażuje większe środki
oddziału PFRON.
– Jakie nowe akcje wprowadził PFRON w mijającym roku?

– Wprowadzono doﬁnansowanie kosztów uzyskania
prawa jazdy przez osoby niepełnosprawne, kosztów zakupu
i montażu specjalnego oprzyrządowania do samochodów, a
także doﬁnansowania zakupu
sprzętu elektronicznego dla osób
niewidomych i niedowidzących.
– Jak ocenia Pan działalność
zakładów pracy chronionej w
roku 2011? Jakie perspektywy
są dla nich na rok nadchodzący?
– Według mnie po okresie
spadku liczby zakładów pracy
chronionej nastąpiła pewna stabilizacja. W roku przyszłym będzie nieco zmniejszone doﬁnansowanie do wynagrodzeń dla
osób z umiarkowanym i lekkim
stopniem niepełnosprawności,

ale o tym było wiadomo już od
ubiegłego roku.
– Czy będą jakieś zmiany w
działaniach PFRON-u w roku
2012?
– Prawdopodobnie zasadniczych zmian nie będzie.
– Gdzie spędzi Pan tegoroczne swięta?
– Jak zawsze od kilku lat – w
gronie rodzinnym.
– A prezent pod choinkę?
– Nie jestem wymagający, nie
mam jakiegoś szczególnie wymarzonego prezentu.
– Czego można Panu życzyć
na nadchodzące Święta i nowy
2012 rok?
– Zdrowia i cierpliwości.
– Szczerze tego życzę i dziękuję za rozmowę.

Czekamy na nową książkę
Z ARKADYM FIEDLEREM – posłem VII kadencji Sejmu RP rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA.
– Po raz kolejny zasiądzie
Pan w ławach sejmowych.
Czy w tej kadencji zakres Pana
działań będzie podobny, jak w
latach ubiegłych?
– Chcę nadal pracować w Komisjach Łączności z Polakami za
Granicą oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Poza tym
zamierzam utworzyć na nowo
bilateralną grupę parlamentarną
Polsko-Ekwadorską, której przewodniczyłem w poprzedniej kadencji, a także Polsko-Libijską.
W nowych warunkach politycznych współpraca naszego kraju
z Libią może być bardzo korzystna dla obu stron, dlatego należy
dobrze wykorzystać nadarzającą się szansę.
– Spotykamy się w okresie
przedświątecznym. Gdzie spędza Pan tegoroczne Święta i
Nowy Rok?
– Święta Bożego Narodzenia
zapewne spędzę z rodziną częściowo u siebie, w Puszczykowie,
ale także w Nowej Soli, razem z
mamą mojej żony Marzeny. Co
do Nowego Roku i Sylwestra,
to już od kilku lat spotykamy się
całą rodziną w gronie przyjaciół
w naszym Muzeum-Pracowni.
Nie jesteśmy tu sami. Towarzy-

szą nam liczne maski i rzeźby
z różnych kultur. Ich obecność
nadaje noworocznej zabawie
szczególny charakter. Nie mogę
oprzeć się wrażeniu, że dobre
duchy z dalekich krain są wtedy
z nami i też dobrze się bawią.
– Co jest świąteczną tradycją
rodziny Fiedlerów?
– Po pierwsze – być razem w
rodzinnym gronie, możliwie jak
najszerszym. W jednej ze sztuk
Tennessee Williamsa święto
bożonarodzeniowe trwa latami,
jednych osób ubywa na zawsze,
inni przybywają, a święto niezmiennie trwa i trwa. Tak jak w
każdym polskim domu, również
naszym. Z biegiem lat odchodzą
jedni bliscy, w ich miejsce pojawiają się nowi członkowie rodziny i podtrzymują ciągłość tego
pięknego, jednoczącego ludzi
w duchu braterstwa zarówno
z osobami najbliższymi, jak i z
własną chrześcijańską tradycją.
– Jaki prezent wymarzył sobie Pan pod choinkę?
– Nie musi być nadzwyczajny,
wyjątkowy. Nadzwyczajne i szalenie miłe jest to, że ktoś o mnie
pamięta i chce sprawić mi przyjemność. Ta pamięć to najlepszy
prezent.

– W kończącym się właśnie
roku najważniejszą sprawą
było chyba ukończenie budowy samolotu z Bitwy o Anglię,
jednego z tych, o których pisał
Pana ojciec, Arkady Fiedler?
– Do napisania książki o Dywizjonie 303 pchnęły ojca entuzjastyczne relacje Anglików
w brytyjskiej prasie, wręcz rozpływających się w pochwałach
dla dzielności i odwagi polskich
lotników podczas pamiętnej Bitwy o Anglię w 1940 roku. Polacy
latali wówczas na angielskich
myśliwcach Hawker Hurricane.
Samolot ten, który obronił niebo
Anglii przed hitlerowską inwazją
na Wyspy Brytyjskie, stał się kultową maszyną Anglików. Budowaliśmy Hurricana trzy lata. Ma
dokładnie takie same wymiary
jak oryginał. W naszym Muzeum
i Ogrodzie Kultur i Tolerancji też
będzie latał – w przestworzach
wyobraźni.
– Czym zaskoczy Pan w
nadchodzącym roku odwiedzających muzeum Arkadego
Fiedlera?
– Będzie to już trzydziesty
ósmy rok nieprzerwanej działalności naszego Muzeum. Otworzymy kilka nowych wystaw

fotograﬁcznych poświęconych
Tybetowi i naszym dębom rogalińskim. Możliwe, że zdjęcia ze
swoich podróży pokażą też u nas
Martyna Wojciechowska i Marek
Kamiński, nasi laureaci nagrody
„Bursztynowego Motyla” im. Arkadego Fiedlera. Poza tym może
jakaś nowa rzeźba, nawiązująca
do jakiejś ciekawej kultury…
– Czego możemy życzyć
Panu na nadchodzące Święta i
nowy 2012 rok?
– Wielu nowych ciekawych
pomysłów na działalność naszego Muzeum, bo ono egzystuje głównie dzięki nim. Proszę też
życzyć mi weny literackiej. Niedawno wyszła drukiem w pięknej serii podróżniczej wydawnictwa „Bernardinum” moja książka
o Majach dzisiejszych, wśród
których mieszkałem, zatytułowana „Majowie. Reaktywacja”.
Obecnie piszę książkę o moich
podróżach w Andach śladami
fascynujących kultur prekolumbijskich. Niezwykle barwna andyjska przeszłość, którą staram
się łączyć z dniem dzisiejszym,
to obecnie mój chleb codzienny.
Weny trzeba więc jak najwięcej.
– Życzę więc tego i dziękuję
za rozmowę.
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JUBILEUSZ SPORTOWEGO STOWARZYSZENIA INWALIDÓW „START”
W WIELKOPOLSCE

50 lat w służbie
niepełnosprawnym
W

2011 roku przypada jubileusz 50-lecia polskiego
sportu osób niepełnosprawnych zapoczątkowanego w
1961 roku w Wielkopolsce. Po
wojnie – głównie w Poznaniu
– podjęto szereg pionierskich
przedsięwzięć, które zaowocowały powstaniem struktur
organizacyjnych sportu osób z
dysfunkcjami narządu ruchu i
wzroku.
W tamtych latach, w kraju
zniszczonym wojną, idea wykorzystania elementów ćwiczeń
sportowych dla celów rehabilitacji była przedsięwzięciem
odważnym i nowatorskim. Wysunęła ją dr hab. med. Janina
Tomaszewska, ówczesny adiunkt w poznańskiej Klinice Ortopedycznej profesora Wiktora
Degi – światowej sławy twórcy
polskiej szkoły rehabilitacji. Z
jej to inicjatywy w 1956 r. po raz
pierwszy zorganizowano turnus
rehabilitacyjny dla amputowanych w Klinicznym Ośrodku
Sanatoryjno-Rehabilitacyjnym
w Cieplicach Śląskich, uzupełniony o próby jazdy na nartach.
W kolejnych latach pracownicy
Spółdzielni Inwalidów zaczęli
regularnie uczestniczyć w turnusach sportowo- rehabilitacyjnych oraz regularnie uprawiać
różne dyscypliny sportowe .
Pozytywne wyniki aktywności
sportowej jako środka rehabilitacji zawodowej szybko zostały
dostrzeżone przez działaczy
spółdzielczych. Pojawił się pomysł utworzenia specjalnej komórki, której zadaniem miało
być prowadzenie rehabilitacji
osób niepełnosprawnych poprzez różnego rodzaju formy
aktywności ruchowej, organizację wycieczek i obozów. W 1961
r. przy Wojewódzkiej Komisji
Sportowej Zrzeszenia Sportowego „Start” w Poznaniu powstała
pierwsza w Polsce Komisja Wychowania Fizycznego i Sportu
Inwalidów. Komisja pracowała
pod przewodnictwem Jana Dziedzica, a w jej działalność zaangażowani byli m.in. pracownik
Kliniki Ortopedycznej – lek. med.
Aleksander Kabsch i Franciszek
Laurentowski (późniejsi profesorowie – pracownicy naukowodydaktyczni poznańskiej WSWF

Tomasz Wiktor wręcza Romualdowi Schmidtowi
– dla wielkopolskiego „Startu” – Honorową Odznakę za Zasługi
dla Województwa Wielkopolskiego.

Występ tancerzy z Integracyjnego Klubu Tańców Polskich.

Ogólnopolskie zawody sportowe w bocci.
i AWF) oraz legendarna postać
sportowego ruchu spółdzielczego inż. Franciszek Karłowski
(„Ojciec „Franek” – wieloletni
prezes poznańskiego „Startu”).
Z okazji jubileuszu 50-lecia w
Poznaniu odbyły się ogólnopol-

skie zawody sportowe w trzech
dyscyplinach – pływaniu, bocci
i kręglarstwie. Wzięło w nich
udział 140 zawodników niepełnosprawnych wraz z kilkudziesięcioma szkoleniowcami i opiekunami z całej Polski.

Zawody połączono z uroczystością jubileuszową w sobotę
12 listopada w hali sportowej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Na uroczystość przybyło
kilkaset osób, w tym przedstawiciele władzy państwowej i samorządowej, instytucji i organizacji działających na rzecz bądź
w otoczeniu środowiska osób
niepełnosprawnych i sportu .
Przybyli licznie najważniejsi
goście jubileuszu: zawodnicy,
trenerzy i pracownicy „Startu”
– całe pokolenia ludzi, którzy
przez pół wiekuz entuzjazmem
i poświęceniem tworzyliruch
sportowy, polepszający jakość
życia środowiska osób z niepełnosprawnością.
W trakcie uroczystości Tomasz Wiktor – dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki wręczył Stowarzyszeniu – w imieniu
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka –
Honorową Odznakę za Zasługi
dla Województwa Wielkopolskiego.
Zarząd Stowarzyszenia uhonorował 25 osób zasłużonych
dla organizacji zawodników, trenerów i osób wspierających od
lat działalność „Startu”. W części
artystycznej wystąpił m.in. Integracyjny Klub Tańców Polskich
z Zespołu Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu
pod kierownictwem Jadwigi Banaś.
Uroczystość
jubileuszowa
była okazją do zaprezentowania
nowego logo „Start” – piątego w
50-letniej historii . Logo przypisane jest do hasła „Włączamy!”
i idzie z duchem czasów epoki
informatycznej . Nie ma pewności jak długo będzie aktualne, ale
goście uroczystości życzyli Stowarzyszeniu „Start” co najmniej
100 lat działalności.
Zawody sportowe Jubileuszu
50-lecia wsparli: PFRON, PZSN
„Start” w Warszawie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Urząd Miasta Poznania.

ROMUALD SCHMIDT
PREZES
SPORTOWEGO STOWARZYSZENIA
INWALIDÓW „START” W POZNANIU
WWW.START.ORG.PL
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BAL SENIORA W SWARZĘDZU

Jesiennie i na wesoło
O

środek Pomocy Społecznej
i Miejsko-Gminny Ośrodek
Wsparcia w Swarzędzu zorganizowały 25 października w
Eurohotelu 14 już bal z okazji
Dnia Człowieka Starszego i
Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Udział wzięli seniorzy z klubów „Młodzi Duchem”
z miasta i gminy Swarzędz oraz
z wymienionego Ośrodka.
Spotkanie
przygotowano
w klimacie jesiennym. Każdy
uczestnik miał kolorowy strój z
jesiennymi akcentami. Wszyscy
wykazali się pomysłowością.
Efekt był oszołamiający!
Bal rozpoczął się tradycyjnie
Polonezem. Wodzirej Kazimierz
Hojna porwał zgromadzonych
do tańca. Oprawę muzyczną

8 WRZEŚNIA 2011

N

igdy nie zapomnę dni
z przełomu czerwca i
lipca, sprzed czterech lat.
Poproszono mnie wówczas
o napisanie pierwszego artykułu dla „Filantropa”. Napisałem go z pomocą pani
instruktor. Oto jego fragmenty:
„Dnia 2 lipca 2007 roku
rozpoczęły się w Gruszczynie
„Bajkowe Półkolonie”. W tym
bajkowym świecie pomagają nam poruszać się cztery
wspaniałe wychowawczynie:
Asia, Paula, Agata i Michalina. Każdy dzień rozpoczynamy od piosenki powitalnej,
a po niej następują zabawy,
hipoterapia, rehabilitacja i
zajęcia plastyczne. Uczymy
się wielu nowych piosenek.
W pierwszym dniu układaliśmy z puzzli napis „Bajkowe
Półkolonie”, który zawisł na
bramie wjazdowej do sadu,
rysowaliśmy nasze ulubione
postacie z bajek i uczyliśmy
się hymnu kolonijnego.
Odwiedziła nas przedstawicielka Kuratorium Oświaty,
aby ocenić, jak działa nasz
„bajkowy świat”. Wyruszyliśmy w fantastyczną wyprawę, której celem była Afryka.
Uczyliśmy się tańca szamanów, aby odgonić deszcz. Zła
pogoda nie popsuła nam humoru. W szóstym dniu ferii w
Gruszczynie przyszedł czas
na podsumowanie pierwsze-

zapewnił mistrz instrumentów
klawiszowych Szymon Dziwisz.
Organizatorzy zadbali również
o ciekawe atrakcje. Był konkurs
tańca, w którym chętni zostali podzieleni na cztery grupy.
Zadaniem każdej z grup było
zatańczenie wyznaczonej pory
roku w rytm „Czterech pór roku”
Antonio Vivaldiego. Do drugiej
konkurencji wybrane zostały po
dwie osoby z każdego klubu.
Jedna z nich otrzymała gotowy
rysunek. Jej zadaniem było przekazać informację w taki sposób,
by partnerka narysowała identyczny obrazek na czystej kartce.
Były też wspólne śpiewy i rozmowy.

KAROLINA KASPRZAK

Moje blogowanie
go turnusu. Opiekunki zorganizowały to w formie konkursu plastycznego na scenki z
bajek. Na koniec wszystkim
wręczono dyplomy ukończenia kursu Pierwszego Stopnia
Wtajemniczenia Bajkowego.

TAK WŁAŚNIE
TO BYŁO
Chciałbym szczególnie podziękować panu Marcinowi
za wszystko, co dla mnie i
innych niepełnosprawnych
zrobił i robi do dziś. Mam
anioła stróża w prasie.

Trzy lata temu poznałem
panią Karolinę. W czasie
krótkiej, kilkuminutowej rozmowy bardzo się do siebie
zbliżyliśmy. Dzięki temu znalazłem w sobie tyle odwagi,
że z panią Karoliną jestem na
ty. Poezja pani Karoliny wielokrotnie podnosiła mnie na
duchu i pozwalała uwierzyć,
że warto żyć i pisać o niepełnosprawnych dla niepełnosprawnych, będąc samemu
niepełnosprawnym.
Pani Karolino, zdradzę pani
tajemnicę i powiem, co skło-

niło mnie do pisania bloga.
Pytała mnie pani o to wielokrotnie podczas naszych reporterskich spotkań na festynach. Otóż natchnieniem były
dla mnie pani blogi „Okiem
duszy” i „12 kropel życia”.
Dziękuje Pani w imieniu
niepełnosprawnych za przemyślenia zawarte w tych
tekstach. Pomagają one pokonywać wszelkie trudności i
uczyć się od mistrzyni. Jesteś
dla mnie złotym aniołem poezji.

23 WRZEŚNIA 2011
Zaprasza nas „Pawełek” w
Owińskach! Nadszedł czas
umocnić siedem lat przyjaźni!

29 WRZEŚNIA 2011
Do mojego patrona: Michale Archaniele, czuwaj nad
moim życiem.

30 WRZEŚNIA 2011
Dzisiaj miałem szansę po
raz pierwszy w życiu zobaczyć
ﬁlharmonię. Niestety, z powodów osobistych musiałem zrezygnować. Wielka szkoda.
W środku autor bloga Michał Ogoniak (na wózku)
i Karolina Kasprzak.

MICHAŁ OGONIAK
SWARZĘDZ

STRONA

GRUDZIEŃ 2011

lutowym, tegorocznym
wydaniu naszego miesięcznika opublikowaliśmy
reportaż „Prośba Jaśminki”
autorstwa Aleksandry Lewandowskiej o Wojciechu
Kuraszu i jego rodzinie ze
Stęszewa (Jaśminka to jego
maleńka córeczka). Wojciech
Kurasz uległ tragicznemu w
skutkach wypadkowi samochodowemu, lekarze z trudem uratowali mu życie. Prosiliśmy wówczas o 1 procent
podatku dla niego na dalsze
operacje, ratowanie zdrowia,
rehabilitację. Wszystkim oﬁarodawcom serdecznie dziękujemy.
Niedawno poinformowano
nas, że mama pana Wojciecha,
a teściowa jego żony Kamili zdobyła główną nagrodę w
konkursie na list, ogłoszonym
na portalu www.klubkobiet.
com.pl. Tematem jej listu, niezwykle przejmującego, a zarazem pełnego nadziei, jest właśnie tragedia, która dotknęła jej
syna i jego rodzinę.
Oto ten list:
Sukces dla mnie codziennie

W

czwartek 27 października uczestnicy naszego
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Swarzędzu odbyli kolejną
zagraniczną podróż. Pojechaliśmy do stolicy Brandenburgii, Poczdamu. Była to
jednodniowa wycieczka zorganizowana przez biuro „Sokrates” ze Swarzędza.
Zwiedziliśmy dwa historycznie najważniejsze miejsca
Poczdamu: rozległy park i pałac Sanssouci, który przez wiele lat stanowił główną siedzibę
królów Pruskich oraz dwór Cecilienhof, położony nad urokliwym jeziorem, w którym latem
1945 roku obradowali Winston
Churchill, Józef Stalin i Harry
Truman. Sanssouci wzniósł
król pruski Fryderyk II Wielki
współodpowiedzialny za I rozbiór naszego kraju, natomiast
Cecilienhof stanowi synonim
prawie półwiecznego podziału
Europy i uciemiężenia krajów
tzw. bloku wschodniego przez
Związek Radziecki. Warto
obejrzeć miejsca, w których
zapadały ważne decyzje, rozstrzygające dla kilku pokoleń
Europejczyków.
Atutem poczdamskich zabytków jest ich wysoka wartość architektoniczna. Duże
wrażenie robią piękne ogrody
Sanssouci położone na tarasach, liczne rzeźby, fontanny

Miłość
silniejsza niż los
osiąga moja synowa Kamila.
Prawie dwa lata temu jej mąż,
mój syn – Wojtek przez miesiąc
walczył o życie po ciężkim wypadku. Gdy wydawało się, że już
jest lepiej, po trzech miesiącach
walki, niestety, ciężki udar krwotoczny i znów Kamila codziennie
słyszy: Wojciech odchodzi, jest
źle, nie przeżyje. Ale ona z uśmiechem mówi, że będzie dobrze.
Gdy wchodzi na salę do Wojtka,
to jakby słońce wchodziło razem
z nią i grzało go, nie pozwalając
mu odejść.
Udało się, Wojtek wraca do
domu, niestety, nie chodzi, nie
mówi, nie ma z nim kontaktu.
Duże problemy z przetoką szyjno-jamistą. Lekarze kiwają głowami, przebąkując o potężnym
urazie mózgowo-czaszkowym

mamę codziennie. Nie ma piękniejszego sukcesu, sukcesu miłości nad przeciwnościami losu.
Podziwiam ją za to i dziękuję
Bogu, że Wojtek jest szczęśliwy,
bo pomimo tragicznych i traumatycznych chwil ma przy sobie
anioła, żonę, która wie, co znaczy
rodzina.
Cóż znaczy sukces materialny,
proszę mi wierzyć – nic. W dzisiejszych czasach, gdy rodziny
tak szybko się rozpadają z byle
powodu, życie Kamili i Wojtka
jest najlepszą miarą sukcesu w
pokonywaniu złych chwil. Oni
będą jeszcze szczęśliwi i przegadają wiele chwil, bo jeśli życie
nie nagrodzi takiej miłości, to nie
warto żyć.

i nieciekawych rokowaniach.
Przyjaciele, znajomi cichutko zaczynają się wycofywać z życia
Wojtka i Kamili.
Kamila, młodziutka żona
i matka, dwa lata po ślubie z
roczną córeczką, mocno odczuwając brak przyjaciół, nie poddaje się. W domu nikomu nie
pozwala na płacz i smuteczek.
Sama uśmiechnięta, często niosąc Wojtka na plecach (a jest
to drobna, śliczna dziewczyna)
walczy o normalność. Nie mogąc
rozmawiać, prowadzi z Wojtkiem
wesołe monologi. Jej świat toczy
się wokół córeczki i kłopotów ﬁnansowych.
Dzisiaj, prawie po dwóch latach, dzięki jej miłości, Wojtek
siedzi, a córeczka to uśmiechnięta dziewczynka, bo tak widzi

TEŚCIOWA KAMILKI

Ze Swarzędza
do Poczdamu

FOT. DARIUSZ BUGAJSKI
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Pałac i tarasy Sanssouci.
i oczka wodne. Tutaj znajdują
się: Galeria Malarstwa, historyczny młyn, dawna oranżeria
służąca w okresach zimowych
za salę koncertową i teatralną

oraz majestatyczny Nowy Pałac Sanssouci. Zwiedziliśmy
też centrum stolicy Brandenburgii, m.in. katolicki kościół
świętych Piotra i Pawła.

Ostatnim akcentem naszej
podróży był wieczór zakupów
na poczdamskim deptaku,
czyli ulicy Brandenburskiej,
rozciągającej się od bazyliki
katolickiej do Bramy Brandenburskiej. Większość budynków
w tej dzielnicy mieści w sobie
restauracje, puby, ekskluzywne
sklepy, antykwariaty oraz butiki z pamiątkami. Wzrok przyciąga ogromna sylwetka kościoła ewangelickiego p.w. św.
Mikołaja, zwieńczona wielką
zieloną kopułą.
W drodze powrotnej były
śpiewy niosące się z naszego
autokaru chyba aż do samego Swarzędza. Dziękujemy
wszystkim, którzy zorganizowali ten piękny wyjazd, a
przede wszystkim Krystynie
Leśniak, która była naszym
pilotem i przewodnikiem,
oraz pracownikom biura „Sokrates”.

DARIUSZ BUGAJSKI
WWW.SPDST.ORG.PL
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rojekt „Nordic Walking dla
wszystkich”, opracowany
przez Polski Związek Niewidomych Okręgu Wielkopolskiego,
został doﬁnansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Celem
programu było przekonanie
osób w wieku 50+ z dysfunkcją
wzroku do bezpiecznej aktywności i wyjścia z domu.
Nordic Walking przywędrował
do nas ze Skandynawii. Chodzenie z kijkami szybko przyjęło
się wśród „sportowców” amatorów. Jest to czynny wypoczynek
dla wszystkich, niezależnie od
wieku. Działa dobroczynnie na
układ oddechowy, krążenie. poprawia kondycję ﬁzyczną.
W pierwszych dniach września i października odbyły się, w
ramach wspomnianego projektu, rajdy do Karpicka i Mierzyna. Ośrodki w tych miejscowościach, położone nad jeziorami
w lasach, to piękne miejsca do
czynnego wypoczynku. Pod
okiem instruktorów członkowie
kół Okręgu Wielkopolskiego
uczyli się prawidłowej postawy,
marszu i ćwiczeń relaksujących
z użyciem kijków. Poranny spacer w pachnącym sosną lesie,
ścieżką nad brzegiem jeziora
wśród śpiewu ptaków to chwile,
które warto było przeżyć.
Popołudniowe godziny wypełniły zabawy i slalom z kijkami,
ćwiczenia orientacji przestrzennej, rzuty piłeczkami do bramki
z sygnalizatorami dźwiękowymi.
Były to trudne zadania nie tylko
dla osób bardzo słabo widzących i niewidomych. W ciepły,
jesienny wieczór zebraliśmy się
wokół ogniska. Dźwięki gitary,
śpiew, iskierki z ogniska – starały się zatrzymać czas. Niestety…
trzeba było wracać.

BARBARA TYSZKIEWICZ
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odczas 57 akcji krwiodawczej zorganizowanej przez
Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK „Lubonianka” im.
Błogosławionego
Edmunda
Bojanowskiego w Luboniu
w niedzielę 9 października
w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 1, pracownicy
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Poznaniu pobrali 53,100 l krwi.
Oddało ją 118 krwiodawców,
w tym 35 kobiet. Nie zabrakło
osób dzielących się krwią po
raz pierwszy.
W przygotowaniu akcji pomagali: Ewa Wojciechowska,
Zbyszko Wojciechowski, Maciej Kubiś, Józef Wyzujak. Akcję
sponsorowali: ﬁrma „Dramers”

szkolnej sali gimnastycznej odbyło się podsumowanie konkursu. Wśród nich byli burmistrz
Dariusz Szmyt i prezes „Lubonianki” Jerzy Zieliński. Uczniowie
zaprezentowali program artystyczny o tematyce zdrowotnej,
promujący właściwe odżywanie
się i zdrowy tryb życia. Wręczono nagrody i dyplomy 40 wyróżniającym się uczestnikom konkursu. Dyrektor szkoły Zbigniew
Jankowski podziękował Jerzemu
Zielińskiemu za współpracę,
nauczycielkom za przygotowanie części artystycznej, burmistrzowi Dariuszowi Szmytowi za
ufundowanie nagród.

undacja im. Anny Wierskiej
„Dar szpiku” zainaugurowała w niedzielę 6 listopada cykl
spotkań pod hasłem „Rozmowy
z Drużyną Szpiku”. Z tej okazji w
kawiarni literacko-artystycznej
PoemaCafe przy ulicy Wodnej w
Poznaniu spotkali się przyjaciele, sympatycy, członkowie Drużyny Szpiku i zainteresowani.
Wieczorny dialog poświęcony
był zmarłemu Maciejowi Frankiewiczowi, a gościem specjalnym była jego żona Joanna.
W domowej atmosferze przeplatanej zapachem ciasta i blaskiem kolorowych światełek
wspominano Macieja Frankiewicza – laureata tytułu Ambasadora Dobra Fundacji „Świat
na Tak” otrzymanego podczas
XV Jubileuszowej Gali Samorządowego Konkursu Nastolatków
Ośmiu Wspaniałych, która została zorganizowana w czerwcu
2009 roku w Poznaniu. Maciej
Frankiewicz, będąc wiceprezydentem, angażował się w sprawy oświaty, kultury i sportu.
– Założeniem naszych spotkań jest pokazanie, jak jesteśmy
różnorodni i wyjątkowi – powiedziała Dorota Raczkiewicz.
- Większość z nas ma swoje
pasje, zamiłowania, duże i małe
sukcesy. Właśnie tym pragniemy
się podzielić. Chcemy też opowiedzieć, kim jesteśmy i czym
zajmujemy się na co dzień, bo
oswajanie strachu i niewiedzy
na temat przeszczepów szpiku
to przecież ten nasz drugi świat.
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronach internetowych www.darszpiku.pl oraz
www.poemacafe.pl

ROBERT WRZESIŃSKI

KAROLINA KASPRZAK

ROBERT WRZESIŃSKI

Uczniowie o zdrowiu

O

d września w Szkole Podstawowej nr 1 w Luboniu 89
uczniów klas 4-6 uczestniczyło
w konkursie na prace pisemne
o tematyce zdrowotnej, zorganizowanym we współpracy z
Klubem Honorowych Dawców
Krwi PCK „Lubonianka”.
W piątek 7 października w

F

S.A. Rabowice koło Swarzędza,
Urząd Miejski w Luboniu, Lech
Browary Wielkopolski, Multikino
Malta, „Unilever” Polska S.A.

Dzieci o darze życia
19

października w Przedszkolu nr 5 „Weseli Sportowcy” w Luboniu ogłoszono
wyniki konkursu plastycznego
na temat zdrowia dla przedszkolaków, przeprowadzonego
przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubonianka”.
Uroczystość uświetnił sztandar
Lubonianki.
Gości powitała dyrektor przedszkola Violetta Tomczak, wychowawczyniom podziękowała
za opiekę nad dziećmi w czasie
wykonywania prac. Wzruszający był program artystyczny
w ich wykonaniu. Wyróżniono
dziesięcioro dzieci, które otrzymały dyplomy i nagrody. W kon-

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI
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Podzielić się życiem Dar Szpiku

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Kijki dobre
na wszystko
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kursie uczestniczyło 60 przedszkolaków. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali upominki.

Fundatorem był Urząd Miejski w
Luboniu.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Ordonka
u „Sokołów”

Maraton
Drużyny Szpiku
FOT. TOMASZ MANTAS

Drużyny Szpiku dyrektor Maciej
Mielęcki, a starterem biegaczy
była Joanna Frankiewicz.

W

III Mistrzostwach Polski
Drużyny Szpiku w maratonie, które odbyły się 16 października w Poznaniu, udział
wzięło blisko 270 zawodników.
Najlepszymi „szpikowymi” biegaczkami są: Anna Ranoszek,
Monika Jabłońska i Iwona Kozłowska. Najszybsi biegacze to
Ziemowit Bernatowicz, Karol
Zalewski i Przemysław Walewski.
Na linii startu w czerwonych
koszulkach pojawili się ambasadorzy i przyjaciele Drużyny
Szpiku, a wśród nich aktorka
Kasia Bujakiewicz, maratonka Monika Drybulska i sprinter
Marcin Urbaś. Z morderczym
dystansem zmierzył się kapitan
maratonu prezydent Poznania
Ryszard Grobelny i raper Jacek
Mejer-Mezo. Nad całością czuwał również ubrany w barwy

– Dla całej naszej Drużyny
Szpiku było to wielkie święto, bo
przecież nieczęsto możemy spotkać się w tak licznym gronie. A
przede wszystkim oddaliśmy
chorym nasz trud, wysiłek, ale i
zwycięstwo wierząc, że i Oni pokonają swój życiowy maraton.
Dzięki wsparciu i pracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa również
w tym roku w trakcie maratonu
rejestrowali się potencjalni daw-

„M

iłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci
w śmiech…”. To znane wszystkim słowa piosenki z repertuaru sławnej polskiej śpiewaczki
Hanki Ordonówny (Marii Anny
Tyszkiewicz). Choć „Ordonka”
żyła i tworzyła w pierwszej połowie dwudziestego wieku, to
jej piosenki są znane i lubiane
do dzisiaj.
Hanka Ordonówna zajmowała się też działalnością charytatywną, organizując pomoc dla
polskich sierot na terenie ZSRR
w czasie II Wojny Światowej. Jej
życie i twórczość mieliśmy okazję poznać w naszym Środowiskowym Domu Samopomocy
„Sokoły” w Poznaniu podczas
Dni Muzyki, kiedy to obejrzeliśmy ﬁlm fabularny pod tytułem:
„Miłość ci wszsytko wybaczy”
oraz wysłuchaliśmy koncertu na
żywo.
Ten koncert był prawdziwą gratką. 5 października odwiedziła nas bowiem artystka
operowa z Teatru Wielkiego w
Poznaniu Barbara Jędrychowska z piosenkami z repertuaru
właśnie „Ordonówny”. W pewnym momencie jedna z naszych
uczestniczek przyłączyła się do
recitalu, czym bardzo wzruszyła
naszego gościa. To było wspaniałe przeżycie i niezapomniane
emocje.
Oprócz spotkania z Barbarą Jędrychowską podczas Dni
Muzyki działo się u nas wiele
innych, ciekawych rzeczy. Wystawiliśmy naszą nową premierę muzyczna, spotkaliśmy się z
przyjaciółmi ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu, obejrzeliśmy wiele ﬁlmów i teledysków
muzycznych.

cy szpiku. Dziękujemy w imieniu
chorych tym, którzy wykazali gotowość podzielenia się życiem,
ale również i tym, którzy swoim
zaangażowaniem przyczynili się
do tego, że nasz bank dawców
wzbogacił się o kolejne osoby –
mówi Dorota Raczkiewicz, szefowa Drużyny Szpiku.
Maratończycy, zmęczeni i z
uśmiechem, że mogli pomóc
innym, dobiegli do mety. Kolejny
maraton z Drużyną Szpiku za
rok!

ROBERT STĘPIŃSI

PODZIĘKOWANIA OD DRUŻYNY
Dziękujemy Wojtusiakom, czyli Fundacji Dużych i Małych,
ludzi pozytywnie zakręconych. Podziękowania ślemy również
do wszystkich, którzy otworzyli swoje serca i portfele. Serdeczne dzięki dla Pana Piotra Osińskiego z ﬁrmy Vaderstad,
Krewnych Euro z Panem Dyrektorem Michałem Prymasem na
czele. Dziękujemy również za wielkie wsparcie ze strony Miasta Poznania, bez dotacji nie udałoby nam się zorganizować
tych zawodów. Nie zawiedli, jak zwykle, nasi przyjaciele: Wicewojewoda Przemysław Pacia, Prezydent Ryszard Grobelny,
Marcin Fehlau, Terma. I oczywiście wielkie podziękowanie dla
Posiru, organizatora maratonu.

DRUŻYNA SZPIKU

Bieg po życie
amiętam, jak przed czterema laty bałam się, że
biegowa Drużyna Szpiku to
będzie coś chwilowego i sezonowego. Teraz wiem, że
„nas nie będzie, a Drużyna
będzie”. Niesamowita jest
wiedza i świadomość biegaczy. Nie ma już „łapaczy
koszulek” czy osób przypadkowych. Przychodzący do
nas zawodnicy w większości
są krwiodawcami, często są
już zapisani do banku i chcą
zrobić ze swoim życiem i
bieganiem coś więcej, chcą
połączyć przyjemne z pożytecznym. Świat biegowy

przyzwyczaił się do nas i do
tego, że staliśmy się najbardziej rozpoznawalną ekipą.
To były symboliczne Mistrzostwa. Nagrody czy puchary
były dodatkiem i ozdobą. Mam
nadzieję, że najważniejsza dla
naszych biegaczy jest idea. Pisząc list tuż przed maratonem
do biegaczy, opowiedziałam
im o chorym młodym chłopaku i o rozmowie z Jego mamą,
która prosiła, aby przekazać
biegaczom, jak ważna dla Jej
syna jest świadomość, że ktoś
razem z Nim walczy i zabiega,
by znalazł się dla Niego daw-

MONIKA DURCZEWSKA

ca szpiku. Na mecie maratonu
podszedł do mnie Daniel Trzebiatowski i powiedział: „wie
pani, ten chory chłopak jest w
moim wieku, biegnąc i robiąc
życiówkę cały czas o Nim myślałem”. Zatelefonowałam do
mamy tego chłopaka, opowiedziałam Jej o naszej rozmowie.
Ucieszyła się i podziękowała.
Ja również dziękuję wszystkim
Wam, którzy wiecie, po co jesteśmy i że naprawdę warto
pomagać.

DOROTA RACZKIEWICZ
SZEFOWA DRUŻYNY SZPIKU

FOT. MONIKA DURCZEWSKA
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Barbara Jędrychowska
(z prawej) u „Sokołów”. Obok
niej uczestniczka „Sokołów”
Ania Bednarek.
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Skrzynka
dobroci
C

entrum Wolontariatu proponuje nowatorskie rozwiązanie. Jest nim interaktywna baza wolontariuszy i
placówek, dzięki której zainteresowani będą mogli znaleźć
odpowiednie dla siebie miejsce
w pracy wolontarystycznej.
Według „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie” wolontariuszem
jest ten, kto dobrowolnie i
świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na
rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych
instytucji działających w różnych obszarach społecznych.
Chociaż wolontariusz pracuje
bez wynagrodzenia, to zyskuje
satysfakcję, spełnienie swoich
motywacji, uznanie ze strony innych, nowych przyjaciół i
znajomych, zdobywa wiedzę,
doświadczenie i nowe umiejętności. Z przeprowadzonych
badań wynika, że przybywa
młodych ludzi zainteresowanych działalnością wolontarystyczną. Ale przybywa także
potrzebujących ich pomocy.
To sprawiło, że Centrum Wolontariatu stworzyło pierwsze
w Polsce Internetowe Pośrednictwo Wolontariatu z myślą o
tych, którzy zainteresowani są
podjęciem pracy w charakterze
wolontariuszy. Zarówno tych,
którzy mają utrudniony kontakt
z Centrum Wolontariatu, mieszkają w małych miejscowościach
i nie wiedzą, gdzie znaleźć placówki zainteresowane pomocą, jak również z myślą o tych,
którzy mieszkają w dużych miastach i chcą być potrzebni.
Aby w pełni korzystać z bazy
danych, należy zarejestrować
się w niej, wypełnić formularz
oraz przedstawić swoją ofertę
pomocy. Zgłoszenie zostanie
zapisane w systemie, a oferta przedstawiona wszystkim
placówkom szukającym wolontariuszy. Centrum Wolontariatu oraz administrator bazy
nie biorą na siebie obowiązku
szukania placówek, ofert pracy
i „kojarzenia” ich z zainteresowanymi. Ten obowiązek spoczywa na przyszłych wolontariuszach. Centrum udostępnia
nowoczesne narzędzie. Od
jego wykorzystania zależeć
będzie znalezienie satysfakcjonującej oferty. Więcej informacji można zdobyć pod adresem
administrator@wolontariat.
org.pl awa
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RÓWNOUPRAWNIENIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nikt za nas tej
lekcji nie odrobi

O

sobom niepełnosprawnym, bez względu na
płeć, bardzo trudno znaleźć
pracę, a jeżeli już znajdą, to
jest ona bardzo nisko opłacana. Mimo ustawowego
obowiązku nawet instytucje
publiczne nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych.
Znam taki przykład: bardzo
dobry, niewidomy informatyk
stracił pracę w administracji samorządowej, bo jego
zwierzchnik wolał zatrudnić
osobę w pełni sprawną. W
życiu codziennym wcale nie
jest lepiej. Przed osobami
niepełnosprawnymi ruchowo,
wyrastają jak grzyby po deszczu krawężniki, a budynki
użyteczności publicznej nie
są przystosowane do ich potrzeb. Co z tego, że w moim
mieście, w siedzibie Urzędu
Gminy zainstalowano windę,
kiedy ciągi komunikacyjne
o szerokości nieco powyżej
jednego metra uniemożliwiają swobodne poruszanie
się po budynku. Nie byłoby w
tym nic dziwnego, gdyby nie
fakt, że remont ukończono w
ubiegłym roku. Pytanie więc,
gdzie prawo budowlane, które nie powinno wyrażać zgody na takie „przeoczenie”.
To właśnie prośba do parlamentarzystów i administracji
państwowej, by dostosować
prawo do potrzeb współczesnego społeczeństwa.
Przed dwoma tygodniami,
jako samorządowiec, byłem

na wizji lokalnej. Celem było
wytyczenie nowego przejścia
dla pieszych. W spotkaniu
wzięli udział przedstawiciele policji, właściciela dróg
i Urzędu Miejskiego. Co do
przejścia, o które wnioskowałem, nie było żadnych uwag.
Staliśmy jednak na ścieżce
rowerowej. Zwróciłem obecnym uwagę, że ścieżka piesza o szerokości jednego metra jest zbyt wąska, a ścieżka
rowerowa o szerokości półtora metra – jest również zbyt
wąska dla ruchu rowerów
w obu kierunkach. Dla mnie
jako osoby niewidomej trudne jest odróżnienie znaków
pionowych i poziomych.
Wówczas usłyszałem od
jednego z uczestników: to jest
pana problem! Zrobiło mi się
przykro i wypowiedzi tej nie
skomentowałem. Osoby niewidzące i niedowidzące mają
prawo czuć się w publicznej
przestrzeni bezpiecznie. To
naszym obowiązkiem jest
przystosowanie tej przestrzeni do ich potrzeb. Są
specjalne białe płytki, o delikatnych wypukłościach i to
za pomocą tych płytek można oddzielić ścieżkę pieszą
od rowerowej, oznaczyć jej
początek i zakończenie. Takie rozwiązanie nie kosztuje
drożej, wymaga jednak odrobinę dobrej woli.
Zwracam się więc do parlamentarzystów i decydentów:
w prawie budowlanym trzeba określić, że obowiązkowe
jest używanie wspomnianych
płytek dla oznaczania krawędzi peronów, rozdzielania
ścieżek pieszych od rowerowych, oznaczania dojścia do
przejścia dla pieszych oraz
obniżania krawężników na
przejściach dla pieszych. Przy
obecnym poziomie techniki
istnieje wiele możliwości, by
ułatwić w miarę normalne
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
Wiele instytucji publicznych
z tego nie skorzysta, jeżeli nie
będzie to obowiązkiem, bo li-

czą się koszty. Po co zakładać
sygnalizację dźwiękową na
przejściach dla pieszych, w
windach, po co obniżać progi
przy remontach chodników,
przecież dotyczy to niewielkiej liczby przedstawicieli
naszego społeczeństwa. Nie
rozumieją tego zdrowi urzędnicy. Doświadczałem takich
sytuacji przez lata swojej
samorządowej działalności.
Wiele wysiłku kosztowało
mnie, by przekonać burmistrzów, urzędników, a nawet
kolegów z Rady Miejskiej, by
cokolwiek uczynić dla osób
niepełnosprawnych. Mój piąty rok w samorządzie przyniósł pewne zmiany i większe zrozumienie dla moich
uwag.
Trudno jednak dostać się
osobie niepełnosprawnej do
samorządu, a jeszcze trudniej zasiąść w ławach poselskich czy senatorskich.
Nie ma dla nich żadnych
parytetów. Jeżeli nie potraﬁą
pokonać własnych słabości i
wybić się ponad przeciętność
osób zdrowych, to nie mają
żadnych szans. Warto się zastanowić, czy wzorem parytetów dla kobiet, nie uczynić
takich samych dla osób niepełnosprawnych. Im więcej
osób niepełnosprawnych w
radach gmin, powiatów, samorządach województw czy
parlamencie, tym większa
możliwość stanowienia prawa uwzględniającego interesy tej grupy społecznej.
Co do równouprawnienia,
to i w tej dziedzinie trzeba
wiele zrobić. Na początek
– podjąć pracę organiczną
wśród osób niepełnosprawnych, by chcieli oni w tym
społeczeństwie uczestniczyć
na równych prawach i zasadach z osobami pełnosprawnymi. Nikt za nas tej lekcji nie
odrobi. Powinniśmy w życiu
uczynić tyle, na ile nas stać.
Wykorzystać jak najlepiej
szansę, którą dał nam los.

MAREK LEMAŃSKI
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W

ciąż są niezbędne działania na rzecz integracji
osób niepełnosprawnych z
całym społeczeństwem, zapobiegające ich wykluczeniu
społecznemu, ukazujące ich
jako ludzi kreatywnych, zdolnych do tworzenia społecznych
wartości. Problem pojawia się
w mediach, spotach reklamowych, bilbordach, kampaniach
społecznych.
W ten nurt włączyła się także Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Filantrop”,
która od września tego roku
prowadzi cykl spotkań w szkołach na terenie województwa
wielkopolskiego. Prezentujemy
uczniom gimnazjów i liceów
osoby niepełnosprawne jako
twórcze w różnych dziedzinach
życia i zasługujące na powszechny szacunek.
Dotychczas przeprowadziliśmy
pięć spotkań: w Stęszewie, Tulcach, Kleszczewie, Bolechowie i
Środzie Wlkp. We wtorek 25 października odwiedziliśmy Zespół
Szkół im. Józefa Wybickiego w
Parkowie w powiecie obornickim,

SPOTKANIE „FILANTROPA” Z UCZNIAMI ZESPOŁU SZKÓŁ W PARKOWIE

Otwarci
na wolontariat

Od lewej: Krzysztof Murkowski, Karolina Kasprzak
i dyrektor Maria Cisowska.

Uczniowie Gimnazjum w Parkowie.

Można
mazać
R

elief w tynku dekoracyjnym to efektowna technika.
Zdaniem Anny Leonowicz, szefowej Galerii „tak” w Poznaniu,
każdy może wykonać oryginalną płaskorzeźbę, reliefowy
obraz, serię dekorów albo oryginalnie i własnoręcznie pomazać sobie ściany w domu.
Wystarczy wyobraźnia i sprawne ręce. Niektóre materiały są tak
plastyczne, że zastępują talent i
umiejętności. Efekty artystyczne
mogą zaskoczyć. Właściwości
nowych materiałów testowano
przy drzwiach otwartych w Galerii „tak”. Zajęcia trwały w dwie
kolejne soboty 15 i 22 października. Wykonane prace można było
zabrać do domu. awa
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aby tam porozmawiać z uczniami na temat wolontariatu i przedstawić dorobek wydawniczy
„Filantropa”. Dyrektorowi szkoły
mgr Marii Cisowskiej i młodzieży
serdecznie dziękujemy za gościnne i życzliwe przyjęcie.
Na spotkaniu z uczniami był
z nami Krzysztof Murkowski
z Rogozińskiej Grupy Wsparcia, korespondent „Filantropa”,
który przeczytał słuchaczom
wzruszające wiersze własnego
autorstwa. Po prezentacji działań wydawniczych „Filantropa”

oraz roli wolontariatu dla osób
niepełnosprawnych mieliśmy
okazję porozmawiać z młodzieżą i poznać ich doświadczenia
wolontariackie.
Zespół Szkół w Parkowie
(Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) jest placówką otwartą na
wolontariat i działania społeczne. W tym roku otrzymała wyróżnienie na I Forum Szkolnych
Kół Wolontariatu zorganizowanym 17 czerwca w Wyższej
Szkole Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa w Poznaniu
przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną. W Zespole Szkół w
Parkowie już od pięciu lat działa
Szkolne Koło Wolontariatu, które
współpracuje ze Stowarzyszeniem „Przyjaciel” w Obornikach,
Warsztatem Terapii Zajęciowej
w Wiardunkach, wspiera Hospicjum Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Niwarda Mussolﬀa w Wągrowcu, Schronisko dla Zwierząt
„Azorek” w Obornikach, Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
a ponadto organizuje każdego
roku Powiatowy Bal dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej,
pomaga przy organizacji Integracyjnych Dni Olimpijskich
oraz wielu innych inicjatyw.

KAROLINA KASPRZAK

Broń się sam
W

ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwaliﬁkacji kadr pomocy i integracji społecznej”,
którego realizatorem jest
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ﬁrma Prospera Consulting
Renata Kaczyńska-Maciejowska zorganizowała kurs
samoobrony – warsztaty
WenDo adresowane do pracowników i wolontariuszy
placówek pomocy i integracji społecznej z Wielkopolski.
Celem trzydniowego szkolenia w terminach 23-25.11,
28-30.11, 30.11-2.12, 5-7.12,

7-9.12 była nauka pozytywnych i skutecznych zachowań, zwiększanie poczucia
sprawstwa, podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników jednostek pomocy
społecznej, poznanie podstawowych technik samoobrony
oraz nabycie umiejętności
zachowania się w sytuacjach
zagrożenia.
Z bezpłatnego kursu skorzystało 200 uczestników
z
całego
województwa
wielkopolskiego.
Obejmował on zajęcia teoretyczne
(psychologiczne
podstawy
samoobrony, przemoc ze
względu na płeć, eskalację

i deeskalację konﬂiktów, zasady prowadzenia rozmów,
negocjacje,
komunikację,
doświadczenia uczestników
związane z przemocą, poczucie własnej wartości jako
wartość kluczowa) oraz ćwiczenia praktyczne (zapobieganie napaści, własna siła
ﬁzyczna i psychiczna jako
metoda obrony w sytuacji
zagrożenia, metody relaksacji, podstawowe techniki
samoobrony, ćwiczenia zachowań asertywnych w pracy pracownika socjalnego).
Szkolenie poprowadziły certyﬁkowane trenerki WenDo.

KAROLINA KASPRZAK
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talnych „Tranzyt”. Pomysł ten
zrealizowała Fundacja „Tranzyt” i Urząd Miasta. W programie były przeglądy, spotkania, wystawy, warsztaty,
koncerty.
Pokazy ﬁlmów podzielono
na siedem grup tematycznych:
„Dźwięki” – obejmujące ﬁlmy
z muzyką w tle i w roli głównej, „Horyzonty” – w których
umieszczono odległe światy,
szerokie myśli, wielkie pasje,
„Obrazy” – zawierające piękne
zdjęcia, portrety, próby uchwycenia czasu, „Tożsamość” –
próbującą odpowiedzieć na
pytanie, kim jesteśmy, jak postrzegamy siebie i innych, „Miasto” – z podróżami po różnych
obliczach miasta, „Pamięć” – w
której podjęta została próba poszukania odpowiedzi na pytanie, czy przeszłość jest częścią
naszej historii tej wielkiej i tej
prywatnej, „Ludzie” – ci znani
wszystkim i nie znani nikomu.
Szczególne zainteresowanie wzbudził specjalny pokaz
ﬁlmu dokumentalnego „Co się
wydarzyło na wyspie Pam” w
reżyserii Elizy Kubarskiej, który
prezentowano z audiodeskrypcją, czyli dla niewidomych i
słabowidzących. Film opowiada o ekstremalnej wyprawie
będącej pretekstem do opowiedzenia historii o miłości i pasji.
Para polskich alpinistów Eliza
Kubarska i Dawid Kaszlikowski udaje się do ﬁordów południowej Grenlandii, aby zdobyć
najwyższy klif świata. Pionowa
ściana klifu dostępna jest tylko
z morza, aby rozpocząć wspinaczkę zespół musi podpłynąć
pod nią na wywrotnych morskich kajakach. Woda w morzu
ma 0 stopni temperatury, wywrotka grozi hipotermią i szybką śmiercią. Ich domem staje
się bezludna wyspa Pam.
Ciekawy obraz „Gdzie mój
starszy syn Kain” przedstawiła Agnieszka Arnold. Znalazły
się w nim relacje Szmula Wassersztajna i córki właściciela
stodoły w Jedwabnem, gdzie
spalono Żydów. Odbyły się
także warsztaty: fotograﬁczne,
prowadzone przez Pawła Kulę,
ﬁlmowe, które przeprowadziła
Anna Piasek Bosacka oraz
scenariuszowe, na których
wiedzę przekazała Joanna Jodełka. awa

Gwiazda
zwiastująca święta
świeżość do wnętrz, nadając im wytworny charakter.
Pasuje do wszystkich kolorów i podkreśla ich barwy.
Kwiatowe dekoracje w bieli,
kremie czy jasnej żółci rozświetlą wnętrza i sprawią,
że pomieszczenie wydaja
się większe.

Aurelia
A
PPawlak
PPOZNAŃ

P

rzepiękny kwiat poinsecji, zwany gwiazdą
betlejemską jest symbolem
Świąt Bożego Narodzenia.
Trudno je sobie bez niej wyobrazić. Może być różnych
kolorów, kształtów czy rozmiarów i pasować do każdego stylu. Przed świętami,
szykując prezenty dla najbliższych, warto się w nią
zaopatrzyć, aby ozdobić i
odświeżyć wnętrze swego
mieszkania.
Gwiazdę betlejemską można wyeksponować niczym
pamiątkę z podróży. Podczas
mroźnych, zimowych dni cudownie kwitnąca poinsecja
ze swoimi świeżymi i soczystymi kolorami wprowadzi
do wnętrz energię i radość,
natomiast z jasnymi – harmonię i spokój.
Miłośnicy naturalnych rozwiązań mogą udekorować
poinsecję gałązkami jodły,
patyczkami, szyszkami, owocami czy zdobiąc doniczkę
kawałkiem kory. Wszystkie
te elementy można znaleźć
w parku czy lesie.
Rozwiązaniem dla osób
zastanawiających się nad
świątecznym
prezentem
może być własnoręcznie
zaaranżowana kompozycja
z gwiazdą betlejemską. Wystarczy rozejrzeć się wokół i
poszukać drobnych, śmiesznych lub osobistych przedmiotów, które posłużą jako
dodatek. Gwiazda betlejemska jest niezwykle uroczym
kwiatem, który można przyozdobić na liczne sposoby,
tak, by traﬁć w każdy gust.
Czerwona poinsecja będzie odpowiednia dla osób
ceniących sobie tradycję,
kremowa – dla miłośników
elegancji, a różowa – nowoczesności.
Kolor czerwony od dawna
kojarzony jest ze świętami
Bożego Narodzenia. Poje-

FOT. SIGMA INTERNATIONAL (POLAND)

Filmy
z Tranzytu
Poznaniu zorganizowaW
no III Międzynarodowy
Festiwal Filmów Dokumen-
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dyncze doniczki lub bogate
w dodatki kompozycje ożywiają wnętrza i ładnie prezentują się na tle bieli obrusa
i talerzy. Intensywne odcienie czerwieni wyzwolą w nas
dużo energii. Idealnym dla
niej miejscem będzie wigilijny stół, komoda czy kawowy
stolik. Roślina ta efektownie prezentuje się w jasnych
wnętrzach oraz na tle drewnianych elementów.
Na cztery tygodnie przed
Wigilią w domach i kościołach dekoruje się wieńce
adwentowe, symbolizujące
czas, który pozostał do Bożego Narodzenia. Klasyczna
kompozycja złożona jest z
gałązek świerku czy jodły,
mchu, bombek oraz świec.
Nowoczesną dekorację można wykonać z czerwonych
bądź kremowych gwiazd
betlejemskich, które ożywią
wieniec.
Oprócz dużych wieńców
można zrobić małe stroiki
ze święcą adwentową, ozdobić poinsecje miniaturowymi
prezentami czy też wykorzystać ją do dekoracji choinki.
Przy pomocy kilku dodatków
można dodać odrobinę świeżości do klasycznej dekoracji.
Ciekawą dekorację stanowią kompozycje w białych
odcieniach. Biel wprowadza

Białe i kremowe kompozycje bardzo dobrze komponują się ze srebrno-złotymi
dodatkami. W klasycznych
wnętrzach można postawić
na naturalne elementy, które
przy blasku świec stworzą
przytulną atmosferę.
Aby gwiazda betlejemska
dotrwała do świat trzeba o
nią odpowiednio zadbać. Nie
lubi chłodu. Przemarza, gdy
temperatura w pomieszczeniu gwałtownie spadnie. Na
liściach pojawią się plamy.
Aby tego uniknąć, doniczki
nie należy stawiać na parapecie. Gdy chociaż na chwilę
otworzymy okno, by przewietrzyć pomieszczenie, roślina natychmiast to odczuje.
Chorobę można zwalczyć,
wycinając chore liście wraz
z pędami, a całą spryskać
preparatem grzybobójczym.
Dobry rozwój gwiazdy betlejemskiej warunkuje też
odpowiednia dawka światła i właściwa temperatura.
Roślina powinna mieć stale wilgotną ziemię, dlatego
należy ją często zraszać, ale
nie wolno doprowadzić do
przelania.
Gwiazda betlejemska nie
jest przystosowana do naszego klimatu. Jej zakup
najlepiej zaplanować w pogodne dni. Do mieszkania
przynosimy ją szczelnie
owiniętą papierem. Najlepiej ustawić ją na stoliczku
lub stole w dobrze oświetlonym miejscu. Gdy już musi
stać na parapecie, to liście
nie powinny dotykać szyby,
a podczas wietrzenia doniczkę przestawiamy w inne
miejsce. Przestrzegając zalecenia ogrodników będziemy się cieszyć gwiazdą betlejemską nie tylko w Boże
Narodzenie, ale jeszcze
przez następne tygodnie.
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Niemożliwe –
osiągalne
WIGILIJNE WYZNANIA SEBASTIANA GÓRNIAKA
Ewelina
Węglewska
POZNAŃ

S

ebastiana Górniaka poznałam kilka lat temu,
podczas programu poznańskiej telewizji „Wyzwania”.
Jako prezes Fundacji „Balian
Sport”, za działania na rzecz
organizacji pozarządowych,
odbierał wtedy statuetkę
„Człowieka roku 2004 wśród
osób niepełnosprawnych.
Przypadkowo i w innych okolicznościach los znowu skrzyżował nasze drogi. Fundacja
Balian ma realizować moje
zlecenie na wózek inwalidzki.
Jakież było moje zdziwienie,
gdy w drzwiach pokoju zobaczyłam znajomego sprzed lat.
Okazało się, że Balian, to obok
Balian Sport, druga fundacja
Człowieka roku 2004. Tego,
który sam będąc na wózku,
robi dla niepełnosprawnych
więcej niż wielu ludzi zdrowych.
Sebastian Górniak to sportowiec z niepełnosprawnością,
spadochroniarz, płetwonurek,
rugbista, działacz społeczny,
prezes Fundacji „Balian Sport” i
bardzo, bardzo dobry, wrażliwy
człowiek.
Dzięki długotrwałej rehabilitacji może poruszać się samodzielnie na wózku. Jednak jego
porażenie jest na tyle duże, że
bez pomocy drugiej osoby nie
jest w stanie egzystować.
Sebastian jest człowiekiem

niezwykłym. On sam tak nie
uważa. Tak mówi o sobie:
Mam 38 lat. Urodziłem się 30
sierpnia 1973 roku jako osoba
pełnosprawna. Od najmłodszych lat byłem bardzo aktywny sportowo. Grałem w piłkę
nożną, siatkówkę, trenowałem pływanie i wioślarstwo. W
szkole średniej i dalej w Akademii Wychowania Fizycznego
trenowałem kick-boxing.
Odnosiłem sukcesy na zawodach w kraju i za granicą.
Podczas mistrzostw Polski w
roku 1996 wywalczyłem brązowy medal.
W roku 1998 ukończyłem
poznańską AWF i w tym samym roku uległem wypadkowi
samochodowemu. Doznałem
uszkodzenia kręgosłupa oraz
rdzenia kręgowego w odcinku
szyjnym. Konsekwencją tych
obrażeń jest niedowład kończyn dolnych i górnych.
Gdy młody, zdrowy człowiek
nagle zostaje skazany na wózek inwalidzki, myśli, że to już
koniec życia. Ale tak nie jest .
Nie potraﬁłem wyobrazić
sobie, że nastąpił koniec normalnego, „chodzącego” życia,
uprawiania sportu, realizacji
swoich planów życiowych.
Przed wypadkiem nie miałem
kontaktu z ludźmi niepełnosprawnymi. Nie wiedziałem
więc, że będąc uzależnionym
od wózka inwalidzkiego można normalnie żyć.
Rok po wypadku dowiedziałem się, że w okolicy istnieje
drużyna rugby na wózkach.
Zacząłem uprawiać tę dyscyplinę. Ona przywróciła mnie
do życia społecznego. Sport
sprawił, że zrozumiałem, jak
ważna jest pomoc ludziom,
którzy borykają się z problemem niepełnosprawności. W
mojej głowie krystalizował się
wówczas pomysł utworzenia fundacji, która pomagałaby ludziom, którzy znaleźli
się w położeniu podobnym
do mojego. W końcu najlepiej wiedziałem, jak wychodzi
się z marazmu po wypadku i
jak przezwycięża się własne

ograniczenia. Wiem też, ile
w tej walce zawdzięcza się innym ludziom. W grudniu 2001
utworzyłem Fundację „RazemNiezależni”, a grudniu 2009 –
Fundację „Balian Sport”.
Sam nigdy nie zrezygnowałem ze sportu. Nurkowanie,
skoki ze spadochronem, rugby, boks – to sporty również
dla niepełnosprawnych. Gram
w rugby na wózkach, nurkuję, skaczę ze spadochronem,
biorę udział w sesjach szkoleniowo-promocyjnych dla słuchaczy Akademii Medycznej i
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu - wydziały
rehabilitacji.
Jako trener prowadziłem
sekcję kick-boxingu dla sprawnych chłopców, trenowałem
boks na wózkach dla osób
niepełnosprawnych. Jako działacz społeczny organizowałem
wiele akcji charytatywnych.
Obecnie pomagam swoim wychowankom, prowadzącym już
samodzielnie kluby sportowe i
szkoły walki.
Jestem rekordzistą w nurkowaniach zimowych. Dwukrotnie byłem pod lodem – w
kombinezonach suchym i mokrym. Wyczyn ten przez wielu
fachowców uznawany jest za
niemożliwy dla osoby z tetraplegią. Następnym moim
celem jest zejście poniżej 100
metrów głębokości – co także
uznawane jest za nierealne.
Ale – kto nie dąży do rzeczy
niemożliwych – ten nigdy ich
nie osiąga.
W roku 2005 założyłem ﬁrmę
„Balian – sprzęt ortopedyczny
i odszkodowania powypadkowe”. Zatrudniam w niej osoby
niepełnosprawne. We wrześniu 2011 zostałem wyróżniony
przez kapitułę ogólnopolskiego konkursu ,,Lodołamacze”
pierwszą nagrodą w kategorii
„pracodawca wrażliwy społecznie”.
Czy robię coś nadzwyczajnego? Chyba nie. Tak powinno
wygladać normalne życie. Muszę też spłacić dług wobec tych,
którzy mi kiedyś pomogli.

Płyta Magdy
Welc

U

kazało się niezwykłe wydanie kolęd w wykonaniu
Magdaleny Welc z Niedrzwicy
Dużej, zwyciężczyni trzeciej
edycji Programu TVN Mam
Talent.
Charakterystyczna
barwa głosu trzynastoletniej
wykonawczyni sprawia, że
cała płyta ma niezwykły, świąteczny urok. Cały dochód z jej
sprzedaży będzie przeznaczony na cel charytatywny.
– Mała Gwiazda z Niedrzwicy Dużej część upalnego lata
pracowicie spędzała w profesjonalnym studiu nagraniowym.
Efektem jej ciężkiej pracy jest
rewelacyjna, dostępna już płyta – mówi Andrzej Herzberg ze
Stowarzyszenia Wspierania Talentów Dziecięcych ART PRO.
Na płycie oprócz tradycyjnych
i znanych utworów bożonarodzeniowych można znaleźć
również „Kolędę dla nieobecnych” do muzyki Zbigniewa Preisnera oraz dwie nowe pastorałki przygotowane specjalnie dla
młodej wokalistki. Dwie kompozycje „Sianko na stół” oraz „Babci zegar” do słów Krzysztofa Cybrucha skomponował Mariusz
Ostański, który również aranżował wszystkie utwory na płycie.
– Tak naprawdę płyta stanowi
specyﬁczną cegiełkę na działalność stypendialną i inną aktywność wynikającą z misji i statutu
Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Talentów Dziecięcych ART
PRO – dodaje Andrzej Herzberg.
Magda Welc po zwycięstwie
w Mam Talent występowała
podczas wielu imprez dobroczynnych. Teraz po raz kolejny
zgodziła się użyczyć swojego
talentu innym utalentowanym
dzieciom, które z powodu sytuacji materialnej nie mają szans
na rozwijanie swoich pasji.
Płyta już od 14 listopada jest do
nabycia w Empikach i sklepach
muzycznych oraz na merlin.pl

ROBERT STĘPIŃSKI
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KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO ZACZĘŁY DZIAŁAĆ

Dla dobra mieszkańców
Poznania
W

Poznaniu rozpoczęły pracę Komisje Dialogu Obywatelskiego. Jedna z nich powstała przy Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Poznania. Na pierwszym spotkaniu załatwiono
sprawy organizacyjne, na drugim przystąpiono do konkretnych działań. Zapoznano się
z planem budżetu na przyszły
rok, a także powołano osiem
grup roboczych.
W przeciwieństwie do Rady
Pożytku Publicznego komisje
mają umocowanie prawne i
mogą wiele wywalczyć. Podstawą ich działalności jest uchwała Rady Miasta Poznania z 20
września 2011 roku „W sprawie
rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa
w artykule 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na 2012 rok”.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych mają nadzieje, że
komisje staną się ciałem doradczym i eksperckim, które pomoże w rozwoju polityki społecznej
w Poznaniu.
Pierwsze spotkanie Komisji Dialogu Obywatelskiego do
spraw Zdrowia i Spraw Społecznych odbyło się w połowie
października tego roku w Sali
Białej Urzędu Miasta Poznania.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Wydziału Zdrowia i
Spraw Społecznych. Maria Remiezowicz, dyrektor wydziału,
przedstawiła merytoryczny zakres prac oraz poinformowała
zebranych, jakie osoby wydelegowała z kierowanej przez siebie placówki do prac w komisji.
Wybrano
przewodniczącą
komisji Justynę K. Ochędzan i
powołano prezydium, w skład
którego weszli: Aleksandra Sołtysiak ze Stowarzyszenia Kobiet
Konsola, Eunika Lech z Towarzystwa Osób Niesłyszących
„TON”, Krystyna Wechmann z
Poznańskiego
Towarzystwa
„Amazonki”, Zdzisław Kędzierawski ze Stowarzyszenia In-

Takim przedsięwzięciem jest
stworzenie hostelu dla osób
uzależnionych. Bywa tak, że
osoba z terapii podstawowej
wraca do dawnego środowiska,
nie wytrzymuje i ponownie sięga po narkotyki. Gdyby traﬁła
do hostelu, może udałoby się jej
odbudować swoje życie.

stytut Zdrowego Odżywiania,
Tadeusz Uliński ze Związku
Stowarzyszeń Abstynenckich
oraz Danuta Resztak, reprezentująca Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
Na kolejne spotkanie na
początku listopada przyszło
bardzo dużo osób. Zapewne
przyciągnęła je tematyka oraz
możliwość zapisania się do konkretnej grupy działania.
– Ważną sprawą dla nas jest
sprawa budżetu planowanego
na przyszły rok – powiedziała
Justyna K. Ochędzan. – Nasze
zadanie to także wyłonienie
grup roboczych oraz przedyskutowanie tematów, jakimi będziemy się zajmować na kolejnym
spotkaniu.
O budżecie mówiła Monika
Suchorzewska z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania:
– Budżet całego wydziału jest
mniejszy o około dwa procent
w porównaniu do tego roku. W
tym roku mamy 89 milionów
250 tysięcy, a w przyszłym roku
będziemy dysponować kwotą
87 milionów 680 tysięcy złotych.
Całość naszych wydatków jest
ograniczana i nie chodzi tylko
o organizacje pozarządowe, ale
także o jednostki budżetowe
działające na rzecz miasta oraz
o inne działania, które nasz
wydział podejmuje, by służyć
mieszkańcom Poznania.

Na pewno będą ogłoszone
konkursy w trzech obszarach:
działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym, działania na
rzecz osób niepełnosprawnych
oraz pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Pomimo ograniczeń nadal
będą kontynuowane działania na
rzecz ochrony i promocji zdrowia, a więc rozpowszechnianie
wiedzy o czynnikach ryzyka
chorób nowotworowych i kształtowanie nawyku samokontroli,
proﬁlaktyka i zwalczanie próchnicy poprzez edukację dzieci i
młodzieży, proﬁlaktyka zaburzeń
odżywania, czyli nadwaga, otyłość, anoreksja i bulimia u dzieci
i młodzieży, promocja zdrowia
psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, działania edukacyjne mające na
celu promocję zdrowia i rozpowszechnianie zdrowego stylu
życia oraz proﬁlaktykę pierwotną chorób, działania mające na
celu aktywizację ruchową osób
powyżej sześćdziesiątego roku
życia poprzez gimnastykę i działania rehabilitacyjne, zapewnienie opieki domowej osobom
chorym terminalnie oraz wsparcie innych działań podejmowanych na rzecz osób przewlekle i
nieuleczalnie chorych.
Pomysłów na rozszerzenie
działalności wydział ma wiele,
ale ich realizacja będzie zależeć od możliwości ﬁnansowych.

Sporo emocji wzbudziło powołanie grup roboczych. Początkowo Justyna K. Ochędzan
zaproponowała pięć grup, ale po
konsultacjach z uczestnikami
spotkania powołano ich osiem:
do spraw rozwoju organizacji pozarządowych, do spraw
uzależnień, do spraw niepełnosprawności, do spraw seniorów, do spraw przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu, do
spraw ochrony i promocji zdrowia, do spraw pomocy dzieciom
i rodzinie, do spraw żłobków i
alternatywnych form opieki nad
dziećmi. Zainteresowani wpisywali się na arkusze papieru, które potem powieszono na ścianie.
Po zastanowieniu można było
jeszcze się dopisać. Zwłaszcza,
ze zainteresowani mogli należeć nie tylko do jednej grupy.
– Mnogość grup jest konsekwencją szerokiej tematyki, jaką
zajmuje się Wydział Zdrowia i
Polityki Społecznej – dodała Justyna K. Ochędzan. – Praca w
nich to dla nas wielka szansa,
by wypracować wspólne stanowisko z pracownikami wydziału
dla dobra poznaniaków.
Podczas dyskusji poruszono
także problem utworzenia Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu. Okazuje się, że
lokal przekaże miasto, ale trzeba będzie poszukać pieniędzy
na koszty związane z jego prowadzeniem. Zastanawiano się,
w jaki sposób i gdzie szukać
funduszów. Zwłaszcza że możliwości ich pozyskania systematycznie się kurczą. Rozważano
między innymi podjęcie próby
znalezienie zaplecza ﬁnansowego za granicą. Nie było za to
wątpliwości, że takie centrum
jest potrzebne i jego uruchomienie nie podlega dyskusji.

AURELIA PAWLAK
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ieszkańcy Poznania przywitają Nowy Rok na Placu Wolności. W wyjątkową,
sylwestrową noc towarzyszyć
im będą gwiazdy lat 80-tych:
Perfect, Małgorzata Ostrowska, Paweł Stasiak z zespołem Papa D. i grupa London
Beat! Do wspólnej zabawy i
integracji zaproszeni są wszyscy Poznaniacy.
– Hasło przewodnie tegorocznego koncertu to “Powrót
do przeszłości” – mówi wiceprezydent Sławomir Hinc.

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – MIEJSCE PRZY SCENIE

Sylwester
pod gwiazdami
“Kamikadze wróć”, “Gdzie jest
Ola”, “Monalizę” i “Szary wiruje
pył”.

Nie obejdzie się bez nawiązań do Euro 2012. Pierwszy
mecz, jaki rozegrano na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej, odbył się w sierpniu
1980 roku. Dlatego też podczas
tegorocznej imprezy sylwestrowej królować będzie muzyka
lat 80-tych.

Sylwestrowy “Powrót do
przeszłości” uzupełni swoimi
hitami Małgorzata Ostrowska, przypominając nam m.in.
“Szklaną pogodę”. A na ﬁnał
“Autobiograﬁa”, “Nie płacz
Ewka” i wiele innych, kultowych piosenek, które wykona
nie kto inny, a sam Grzegorz
Markowski z zespołem Perfect.

N

a tę chwilę wszyscy czekali z niecierpliwością.
Osoby niepełnosprawne, terapeuci i rodzice z przejęciem
przygotowywali się do występu artystycznego w Domu
Kultury „Stokrotka” przy ulicy Cyniowej 11 w Poznaniu.
W tym właśnie miejscu, w
czwartek 17 listopada wystąpił zespół taneczny „Promyk”
działający przy Stowarzyszeniu Na Tak.
Wieczór w klimacie jesiennym zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Utalentowanych „Galiarda” oraz DK
„Stokrotka”. Gości przywitała
kierownik zespołu „Promyk”
Hanna Muzsik i choreoterapeutka Honorata Łukaszewska. Na publiczność czekała
niespodzianka muzyczno –
wokalna i moc atrakcji. Był
teatr tańca czyli spektakl „Mały
Książę”, pokaz taneczny „Rock’
n Roll”, prezentacja Chóru Paraﬁi św. Mateusza i aukcja prac

FOT. P. MAZUREK

– Połączymy różne pokolenia
przy muzyce lat 80-tych – zapowiada Sławomir Hinc. – Jedną z
gwiazd będzie zespół London
Beat, znany z takich przebojów jak: „I’ve Bee Thinking
About You”, czy „You Bring Me
The Sun”. Kolejna zagraniczna
gwiazda na razie pozostanie
niespodzianką.
Grzegorz Markowski z zespołem Perfect, Małgorzata
Ostrowska i Paweł Stasiak z zespołem Papa D. to artyści, którzy mają szczególny sentyment
do Poznania. Dlatego właśnie
tutaj postanowili spędzić sylwestra.
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Gwiazda wieczoru Paweł Stasiak i Papa D.
– Poznań od lat jest mi bardzo bliski. Spędziłem tu dwa
lata ucząc się w Studium Piosenkarskim przy ulicy Głogowskiej. W Poznaniu w latach
80-tych bardzo prężnie działał

nasz Fan Club, może stąd nasza
ciągła popularność w Wielkopolsce – zastanawia się Paweł
Stasiak, wokalista legendarnej
grupy Papa Dance. Usłyszymy ich największe przeboje:

Impreza rozpocznie się o
godzinie 20, a zakończy około 3 w nocy dyskoteką pod
gwiazdami. Całość poprowadzi
Marek Sierocki – dziennikarz,
który od połowy lat 80-tych aż
do dziś prezentuje wiadomości
muzyczne w “Teleexpresie”.
Na imprezę już teraz zaproszeni są wszyscy Poznaniacy.
Dla osób niepełnosprawnych
rezerwowane jest miejsce pod
sceną!

ROBERT STĘPIŃSKI

„Promyk”
w „Stokrotce”
osób niepełnosprawnych, z
której całkowity dochód został
przeznaczony na inicjatywy
„Promyka”. Na scenie wystąpiła siedmioletnia Aleksandra
Ossowska z wierszem Wandy
Chotomskiej „Staszek”. Energia, odwaga i determinacja
dziewczynki pokazały, że warto doskonalić i wykorzystywać nabyte talenty w każdej
sytuacji. Tak też czynią osoby
niepełnosprawne, dla których
aktywność artystyczna jest
szansą na pełnoprawne życie
w społeczeństwie.

KAROLINA KASPRZAK

Taniec czyli radość życia.
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XI WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD GRUP TEATRALNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Talenty aktorskie
taneczne, wokalne
C

Realizacja XI Wojewódzkiego Przeglądu Grup Teatralnych
Osób Niepełnosprawnych była
możliwa dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a
także wsparciu Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu i
Urzędu Miasta i Gminy Lwówek.

KAROLINA KASPRZAK

MIELIŚMY TREMĘ…

„List do człowieka” omawiają uczestnicy Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Koninie koło Lwówka.

„Apolejka i jej osiołek” czyli magiczna inscenizacja w wykonaniu
„Leśnych Skrzatów” z Ośrodka w Sielinku.

9 listopada odwiedziliśmy
zaprzyjaźniony
MiejskoGminny Ośrodek Kultury we
Lwówku na XI Wojewódzkim Przeglądzie Grup Teatralnych Osób Niepełnosprawnych. Nasza Grupa
Wokalno-Teatralna Środowiskowego Domu Samopomocy „Sokoły” w Poznaniu
zaprezentowała
jesienną
wersję „Bajki o Królu Damianie”. Mieliśmy trochę tremę,
lecz czekaliśmy cierpliwie
na swoją kolej, bo przed
nami występowało wiele innych, ciekawych grup. Nasz
występ słowno-muzyczny
spotkał się z uznaniem publiczności i jury przeglądu. Otrzymaliśmy dyplom i
piękne statuetki. Dodatkowo
każdy z uczestników dostał
nagrodę indywidualną. Dla
„Sokołów” każdy taki Przegląd jest niezapomnianym
przeżyciem. Mamy nadzieję
spotkać się znowu za rok.

MONIKA DURCZEWSKA

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

yrk na kółkach, dentystyczna przygoda pewnej Baby
Jagi, opowiadanie o stworzeniu
świata, list do człowieka, bajka o królu Damianie, You Can
Dance, Apolejka i jej osiołek,
jesienne nastroje oraz historia
o prawdziwej przyjaźni – to
wszystko działo się w środę
9 listopada podczas XI Wojewódzkiego Przeglądu Grup
Teatralnych Osób Niepełnosprawnych.
Organizatorem
przedsięwzięcia było koło Polskiego Stowarzyszenia Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
we Lwówku i Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury.
W garderobie trwały ostatnie
przymiarki strojów, przygotowywano eksponaty, poprawiano
makijaże. Na scenie umiejętności
teatralne prezentowali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koninie i Kwilczu, Środowiskowego Domu Samopomocy
„Sokoły” w Poznaniu, Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzychodzie, podopieczni
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w
Sielinku, Ośrodka Wsparcia dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie, uczniowie
klasy integracyjnej przy Szkole
Podstawowej w Grońsku, Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie i dziecięca grupa teatralna
„Kwiatek” działająca przy lwóweckim kole PSOUU.
Popisy taneczne, wokalne i aktorskie oceniało pięcioosobowe
jury. Na zakończenie wszyscy
artyści otrzymali pamiątkowe
statuetki, dyplomy i upominki.

„Sokoły” dyskutują.

Dziecięca grupa „Kwiatek” i „Dentystyczna przygoda…”.
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piątkowe popołudnie 18 listopada w Warsztacie Terapii Zajęciowej w podpoznańskim Dopiewcu muzycznych
wrażeń nie brakowało. „Parostatek”, „Rzeka marzeń”, „Wesoła sobota” i „Małe rzeczy” – to
tylko niektóre z utworów, jakie
przygotowali uczestnicy VII Powiatowego Przeglądu Piosenki
Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik”. Koncert prowadziła
Katarzyna Czarnecka, wokalistka zespołu „Strefa Zero”.
W przeglądzie uczestniczyła
dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Elżbieta Bijaczewska, kierownik
działu ds. osób niepełnosprawnych Elżbieta Mazur, radna
powiatu poznańskiego Jolanta
Korcz, kierownicy ośrodków pomocy społecznej z Buku, Dopiewa, Komornik, Stęszewa.
Przegląd otworzył prezes
Stowarzyszenia na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk”
Bogdan Maćkowiak. Chwile z
muzyką zainaugurowało imie-
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VII POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„ZŁOTY SŁOWIK”

Nuty, które
poruszyły serca
ninowe „Sto lat” dla Elżbiety Bijaczewskiej, kwiaty, życzenia i
podziękowania za wsparcie inicjatyw realizowanych na rzecz
osób niepełnosprawnych w powiecie poznańskim.
Na scenie wystąpili uczestnicy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Mosiny, Warsztatu
Terapii Zajęciowej „Pawełek” z
Owińsk, WTZ „Promyk” z Dopiewca, Niepublicznej Szkoły
Podstawowej i Niepublicznego

Kasia Weber i Martyna Dobrzyńska z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum „Zawsze Razem”
w piosence „Małe rzeczy”.

Statuetkę w imieniu WTZ „Promyk” odbiera
Monika Andrzejewska. Wręczają ją: dyrektor PCPR
Elżbieta Bijaczewska, radna Powiatu Poznańskiego
Jolanta Korcz i przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Tadeusz Bartkowiak.

Jędrzej Moczyński śpiewa z Katarzyną Czarnecką
utwór „Nie płacz Ewka”.

„Pawełek” wybiera się w podróż po świecie.

Gimnazjum „Zawsze Razem” z
Poznania, Domu Pomocy Maltańskiej z Puszczykowa, Stowarzyszenia Kulturalnego im.
Praksedy Lemańskiej z Dopiewa
oraz poznańskich placówek:
Stowarzyszenia na rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek”, Stowarzyszenia Przyjaciół
Niewidomych i Słabowidzących
„Ognik” oraz Stowarzyszenia Lu-

dzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Koniczynka”. Były występy solowe i duety.
Wykonawcy śpiewem wyrażali
pochwałę życia i umiejętność
czerpania radości ze zwykłych,
codziennych chwil.
Jury wszystkim uczestnikom
przyznało pamiątkowe statuetki,
dyplomy i upominki.

KAROLINA KASPRZAK
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Osoba niepełnosprawna
twoim pracownikiem
P

od takim tytułem: „Firma
bez barier. Osoba niepełnosprawna twoim Pracownikiem” Wyższa Szkoła
Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej
zorganizowała konferencję w ramach
projektu „Pomóż sam sobie”.
Zainteresowani spotkali się
w poznańskim hotelu Polonez. Obrady były bardzo
owocne.
Wydarzenie to skierowano przede wszystkim do
pracodawców, ale tematy
poruszane podczas konferencji zainteresowały również nauczycieli, studentów
oraz osoby, którym bliskie
są problemy osób niepełnosprawnych. Głównym celem
konferencji było przełamanie
obaw pracodawców przed
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz ułatwianie wzajemnej komunikacji.
Pracodawca dający pracę
niepełnosprawnemu zyskuje
pozytywny wizerunek przedsiębiorcy wrażliwego społecznie.

tywy ﬁrmy zatrudniającej
osoby niepełnosprawne, jak
i z punktu widzenia osoby
niepełnosprawnej jako pracodawcy. Omówiono też kwestie
związane z polityką równości
szans na rynku pracy.
– Z problemem znalezienia
rzetelnych informacji dotyczących zasad zatrudniania
osób
niepełnosprawnych
boryka się wielu ludzi biznesu – powiedziała Karolina
Małecka, sekretarz komitetu

organizacyjnego. – Stąd też
konferencja miała na celu
nakreślenie
pracodawcom
możliwości związanych z
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, przełamanie
obaw pracodawców przed
zatrudnianiem takich ludzi, a
także ułatwianie komunikacji
między tymi dwiema grupami.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zdobyć praktyczną
wiedzę na temat zatrudnia-

spieranie osób potrzebujących nie musi odbywać
się tylko poprzez zbieranie pieniędzy do puszek, a wolontariusz niekoniecznie powinien
bezpośrednio pomagać osobom niepełnosprawnym. Na
ciekawe rozwiązanie wpadła
Natalia Marciniak-Madejska,
kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy „Kamyk”,
jednej z placówek Stowarzyszenia Na Tak.
Stowarzyszenie Na Tak od
wielu lat podejmuje akcje zapełniania luk w poznańskim
systemie pomocy społecznej.
Powołano do życia pierwsze
placówki, które profesjonalnie wspierają osoby głęboko,
wielorako niepełnosprawne.
Należy do nich Przedszkole
Specjalne „Orzeszek”, Szkoła
Specjalna „Zakątek” i Środowiskowy Dom Samopomocy
„Kamyk”.

Prelekcje wygłosili między
innymi: Józef Solecki, kierownik Oddziału Integracji
Osób
Niepełnosprawnych
Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta
Poznania, Magdalena Morze
z Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu, reprezentanci
ﬁrm zatrudniających osoby
niepełnosprawne oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Uczestnicy spotkania przekonali się, że zatrudnianie
pracownika z niepełnosprawnością to dobra inwestycja na
przyszłość. Na rynku pracy
utrwala się bowiem wizerunek osoby niepełnosprawnej
jako ambitnej, rzetelnej i odpowiedzialnej w wypełnianiu
obowiązków zawodowych.
Pod warunkiem, że może je
wykonywać. awa

Prelegenci
przedstawili
sprawdzone praktyki biznesowe zarówno z perspek-

W

nia osób niepełnosprawnych.
Dyskutowano także o kwestiach związanych z polityką
równych szans na rynku pracy. Podejmowane tematy były
zaprezentowane z różnych
punktów widzenia: administracji, osób niepełnosprawnych, a także pracodawców.

Korki bez ceny
– Aby prowadzić efektywną rehabilitację tej grupy osób,
konieczne jest zapewnienie
większych niż standardowe
zasobów ﬁnansowych – mówi
Natalia Marciniak-Madejska.
– Niestety, każdy uczestnik wymaga indywidualnego wsparcia
przy najbardziej podstawowych
czynnościach związanych z
karmieniem, toaletą, wykonywaniem prostych zadań. Do
tego dochodzi dowóz, wyposażenie i remont ośrodka, środki
czystości, artykuły do zajęć, a
na to wszystko musimy szukać
pieniędzy na zewnątrz.
I tak zrodził się pomysł „Bezcennych Korków”, projektu,
w ramach którego uczniowie

czy studenci mogą skorzystać
z korepetycji z matematyki,
chemii, ﬁzyki, języków oraz innych przedmiotów, a pieniądze,
które chcą na to przeznaczyć
wpłacają w formie darowizn na
rzecz osób głęboko niepełnosprawnych ze Środowiskowego
Domu Samopomocy „Kamyk”.
Korepetytorami są doktoranci,
absolwenci i studenci poznańskich uczelni. Chcą oni poświęcić swój wolny czas, by wspomóc „Kamyk”.

– Zapewniamy dobrą jakość
nauczania – mówi Natalia
Marciniak-Madejska. – Uczniowie, którzy na co dzień i tak
wydają pieniądze na korepetycje, mogą zostawić je u nas,
przyłączając się tym samym do
wsparcia osób niepełnosprawnych. W ten sposób realizują
podwójny cel. Z jednej strony
uczą się od dobrze wykwaliﬁkowanej kadry, a z drugiej
wspierają „Kamyk”.

Korepetycje są „bezcenne”,
bowiem nie mają ceny: ile uczeń
zapłaci za korepetycje, zależy
tylko od niego. Tym samym korepetycje mogą być tańsze od
proponowanych cen na rynku.

To początek akcji. Organizatorzy są przekonani, że
wzbudzi ona zainteresowanie
i przyciągnie korepetytorów,
którzy chętnie zaangażują się
w to przedsięwzięcie. awa
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eata pokonała los. Przezwyciężyła swoje ograniczenia i pomimo niepełnosprawności intelektualnej
pracuje, odpoczywa, ogląda
ulubione programy w telewizji, spotyka się z przyjaciółmi.
Zarobione pieniądze oddaje
bratowej z którą mieszka. Beata jest oszczędna. Nie lubi
wędrówek po sklepach, marketach i butikach. Jest szczęśliwa, że ma pracę. Chociaż
czasami tęskni za Warsztatami Terapii Zajęciowej. Stamtąd przecież wyszła do świata
pełnego zagrożeń, w którymi
doskonale sobie radzi.
Z Beatą Łabińską spotykam
się w jednej z poznańskich
kawiarni. Towarzyszą nam
Zdzisława Gorynia, prezes
Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Poznaniu i Karolina Hańczaruk z
Warsztatu Terapii Zajęciowej
„Przyjaciele”, dawna opiekunka Beaty. „Obstawa” sprawia,
że Beata czuje się swobodniej.
Pijemy kawę, Beata konsumuje
sernik. Na tą drobną przyjemność bratowa dała jej pieniądze, by poczuła się pewniej.
Ale jej pewności nie brakuje.
Po przełamaniu pierwszych
lodów ujawnia coraz więcej
szczegółów ze swojego życia.
– Najpierw była szkoła podstawowa w Poznaniu, a potem
musiałam przerwać naukę,
bo nie dawałam rady – mówi
Beata. – Przez pewien czas
siedziałam w domu, podejmowałam różne zajęcia, a potem
zaczęłam chodzić do klubu
dla osób niepełnosprawnych
na osiedlu Czecha. – Pierwszą
pracę podjęłam w zakładzie
pracy chronionej, w którym
zawijałam cukierki. Gdy ﬁrma
upadła, nie widziałam, co dalej
robić.

Praca dała jej
pewność siebie
w której siedzimy, jest bar Caritas, w którym miałam praktyki. Największe wrażenie zrobił
na mnie wyjazd do Francji.
Tam pracowałam w hotelu i
dużo zwiedziłam. To była moja
pierwsza w życiu podróż zagraniczna.
Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Poznaniu otrzymało zaproszenie dla
swoich podopiecznych do pracy w hotelu dla pielgrzymów w
Lourdes. Niepełnosprawni pomagali w pracach kuchennych,
sprzątaniu, zmianie pościeli. W
programie przewidziano zwiedzanie. Pobyt był gratisowy,
uczestnicy na niego zapracowali. Opłacono wyłącznie podróż.
Rozmowie przysłuchuje się
Karolina Hańczaruk. Los zetknął ją z Beatą, gdy pracowała
Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Centrum Dzwoni”.
– Wówczas zastanawialiśmy
się, kto mógłby rozpocząć pracę – wspomina Karolina Hańczaruk. – Na pierwszy ogień
poszły Beata i Małgorzata.
Nawiązaliśmy kontakt z restauracją Sodexho, którą kierowała Monika Sopot-Sowińska.
Okazała nam przychylność i
pomoc. W 2007 roku w połowie
lutego dziewczyny w towarzy-

którego zapamiętała jako wykonawcę popularnej piosenki o
pszczółce Mai.

stwie dwóch trenerów poszły
na pierwszą praktykę. Trwała
ona pięć tygodni, podczas których pracowały jako pomoce
kuchenne. Pomagały paniom
na zmywaku i wykonywały
prace porządkowe. Po tym czasie Beata i Gosia zostały zatrudnione i od tego momentu same
przychodziły do pracy. Raz w
miesiącu trenerzy odwiedzali
swoje podopieczne. Niestety,
ﬁrma została zlikwidowana i
dziewczyny straciły pracę. Dzisiaj z sentymentem wspominają tamte czasy. Sympatycznych
ludzi, opanowaną do perfekcji
pracę na zmywaku, zawarte
przyjaźnie i dający poczucie
stabilizacji zarobek.

– Po utracie pracy poszłam
na zwolnienie lekarskie, bo zaczął mi dokuczać kręgosłup –
wyjaśnia Beata. – Jednak przez
cały czas myślałam o podjęciu
nowej pracy. Pewnego dnia marzenie się spełniło. Tym razem
dostałam zajęcie w szpitalu w
Puszczykowie. Po raz kolejny
traﬁłam do kuchni. Zajmuję
się myciem termosów, w których przywożone są posiłki dla
chorych. Do pracy dojeżdżam
autobusem. Wraz ze mną pracuje dwóch niepełnosprawnych
kolegów. Praca wiele dla mnie
znaczy. Wychodzę z domu, spotykam się z ludźmi, zarabiam
pieniądze. Dokładam się do
wszystkich rachunków związanych z prowadzeniem domu.
Dzięki temu łatwiej prowadzi
się wspólne gospodarstwo.

Beata przysłuchuje się rozmowie, popijając kawę. Z coraz
większą odwagą zabiera głos.
Przełamuje wewnętrzny opór
i opowiada o tym, jak spędza
wolny czas i co sprawia jej
najwięcej radości. W jej repertuarze telewizyjnym do ulubionych seriali należą: „Klan”, „Ojciec Mateusz”, „Na Wspólnej”,
„Życie nad rozlewiskiem”. Jeśli
jakiś odcinek przegapi lub z
powodu pracy na popołudniową zmianę nie może obejrzeć,
wówczas z niecierpliwością
czeka na powtórkę. Beata ma
także swoje zdanie w kwestii
programu „Taniec z gwiazdami”. Niestety, nowy skład jury
się jej nie spodobał, bo zabrakło Zbigniewa Wodeckiego,

Beata nie marzy o pięknych
strojach, drogich kosmetykach,
egzotycznych podróżach. Wystarczy jej to, co ma i co kupi
jej bratowa. Niedawno była w
Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji w Wągrowcu. Spacerowała alejkami nad jeziorem,
podziwiała piękne widoki. W
wolnych chwilach słucha płyt,
latem odpoczywa przy grillu
w ogrodzie. Spotyka się z koleżankami i znajomymi. Praca
i obowiązki w domu sprawiają,
że Beata ma niewiele czasu.
Prowadzi takie życie, jak każdy
człowiek aktywny zawodowo.
– Po śmierci mamy bardzo
się obawiałam, co ze mną będzie, ale na szczęście zaopiekowała się mną bratowa – mówi.
– Mieszkamy wspólnie w domu
z ogrodem w Luboniu. Żyjemy
w zgodzie. Bratowa dba o moją
garderobę, gotuje obiady, opiekuje się mną w czasie choroby.
FOT. AURELIA PAWLAK

Traﬁła do Warsztatów Terapii Zajęciowej. To był dla niej
dobry czas. Nauczyła się wyszywania, uwielbia je do tej
pory. Polubiła zajęcia w kuchni,
zetknęła się z komputerami.
Wówczas nie wiedziała, że zajęcia kuchenne w przyszłości
na stałe wpiszą się z jej życie
zawodowe.
– Wolałam wyszywać, bo to
mnie uspokaja, ale kuchnia się
do mnie przyczepiła – żartuje
Beata. – Niedaleko kawiarni,
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Od lewej: Zdzisława Gorynia, Beata Łabińska
i Karolina Hańczaruk.

Z dumą pokazuje białe adidasy, prezent od bratowej. Oddaje jej wszystkie zarobione
pieniądze, a na swoje wydatki
otrzymuje od bratowej tyle, ile
jej trzeba. Dla niej życie napisało szczęśliwy scenariusz. Odnalazła się na wolnym rynku
pracy, jest zadowolona z tego,
co robi, czuje się potrzebna.
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Z gitarą w świat

J

uż po raz XXXIV z inicjatywy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Przystań”,
Fundacji Anny Dymnej Mimo
Wszystko i Wielkopolskiego
Oddziału Ruchu Ludzi Dobrej
Woli w sobotę 22 października
w Schronie Kultury Europa przy
ul. Rolnej 24 w Poznaniu zorganizowano koncert w ramach
Festiwalu Artystycznego „Mimo
Wszystko w… Przystani”. Tym
razem spotkanie poświęcone
książce „12 kropel życia”, która
opowiada o życiu i twórczości
niewidomej piosenkarki Katarzyny Nowak z Wrocławia (Wydawnictwo Sorus 2011).

– Jak rozpoczęła się Twoja
przygoda artystyczna?
– Muzykę lubiłem zawsze.
Miałem 26 lat, gdy utraciłem
wzrok. Teraz mam 31 lat.
Moja przygoda artystyczna
rozpoczęła się w 2006 roku,
kiedy zacząłem śpiewać w
chórze „Wiara” Dąbrowskiego Koła Polskiego Związku
Niewidomych. Jestem kilkukrotnym laureatem Festiwalu
Twórczości Niewidomych w
Bytomiu Odrzańskim, Festiwalu „Widzieć Muzyką” w Busku Zdroju oraz trzykrotnym
ﬁnalistą Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka
Grechuty
organizowanego
przez fundację Anny Dymnej
„Mimo Wszystko” w Krakowie. Napisałem kilka tekstów
piosenek. Za swoją działalność artystyczną zostałem
dwukrotnie
uhonorowany
Nagrodą Prezydenta Miasta
Dąbrowa Górnicza.
– Czym dla Ciebie jest muzyka?
– Muzyka i śpiew były moimi pasjami od zawsze, ale
dopiero po utracie wzroku
postanowiłem je w pełni i rozwijać. Stało się to dla mnie rodzajem terapii, pozwoliło rozjaśnić szarą rzeczywistość, a
przede wszystkim nie myśleć
o nieszczęściu, jakie dotknęło
mnie, a przez to również moich najbliższych. Uważam, że

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Na scenie wystąpił niewidomy Łukasz Baruch Skoniecki z
Dąbrowy Górniczej – laureat III
edycji Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki im. Marka Grechuty

w Krakowie i prezes Fundacji
„Wygrajmy razem”, Katarzyna
Nowak, Przemysław Urbaniak z
Duetu Magnus oraz zespół The
Shelter. Koncert prowadzili Beata Żwawiak i Karol Mątewski.

Wykonawcy koncertu w Schronie Kultury Europa. Pierwsza
z prawej – Katarzyna Nowak. Trzeci z lewej – Łukasz Baruch.

Muzyka przeplatała się z opowieściami o marzeniach i twórczości artystycznej Katarzyny
Nowak. Jej pasją są podróże –
zawsze z gitarą. Podczas koncertu wykonała utwory zawarte
na płycie „Twarze” m.in. „Niedaleko mojego domu” i „Wizyta
u malarki”. Redaktor literacki
książki Piotr Szmajda podkreślił,
że nie jest to publikacja o cierpieniu, lecz o tym, jak żyć aktywnie
mimo licznych przeszkód i trudności. Po koncercie można było
nabyć książkę z dedykacją oraz
porozmawiać z autorką.

Cieszę się każdą
chwilą
Z ŁUKASZEM BARUCHEM rozmawia KAROLINA KASPRZAK
muzyka jest jednym z najlepszych sposobów objawiania
uczuć i emocji, a jeśli połączy
się ją z poetyckim tekstem,
tworzy dzieło, które poruszy
nawet najtwardsze serce.
– Jak zareagowali Twoi
bliscy, gdy dowiedzieli się o
utracie wzroku?
– Wiadomość ta była dla
wszystkich szokiem. Lekarze i znajomi odradzali mojej
dziewczynie związek z niewidomym człowiekiem. Ola
jednak wytrwale towarzyszyła mi w tych najtrudniejszych
momentach. Dziś jesteśmy
małżeństwem. Miłość daje
siłę do pokonywania wszelkich trudności.
– Opowiedz trochę o sobie.
– Urodziłem się 25 kwietnia 1980 roku w Dąbrowie
Górniczej. W tym mieście
mieszkam.
Ukończyłem

Technikum Odzieżowe przy
Zespole Szkół WłókienniczoOdzieżowych w Sosnowcu.
Przez sześć lat pracowałem
w swoim zawodzie. Jestem
solistą Klubu „Helikon”, który
jest ﬁlią Pałacu Kultury Zagłębia. Koncertuję w wielu
miastach. Cieszę się każdym
spotkaniem z widzami. Przełomem w moim życiu było
uczestnictwo w Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki im.
Marka Grechuty. Aż trzy razy
udało mi się dostać do ﬁnału.
Podczas ﬁnałowych koncertów śpiewałem w duecie z
gwiazdami polskiej piosenki:
Eweliną Flintą, Natalią Kukulską i Piotrem Kupichą z
zespołu „Feel”. Uczestnictwo
w „Zaczarowanej” pozwoliło
mi zdobyć doświadczenia,
poznać interesujących ludzi,
którzy stali się inspiracją do
działania. W 2009 roku pracowałem w Zakładzie Aktywności Zawodowej w dziale

projektów dla osób niepełnosprawnych. Tam poznałem
Karolinę Żelichowską. ZAZ
niestety zakończył działalność, jednak nam pozostała
zdobyta wiedza, którą wykorzystaliśmy zakładając Fundację na Rzecz Promowania
Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”.
– Jakie są jej cele?
– Wspiera talenty osób
niepełnosprawnych nie tylko
związane z muzyką i śpiewem, ale także plastyczne,
literackie, teatralne. Uważamy, że jeśli w człowieku tkwi
mała iskierka, to z powodzeniem można wzniecić w nim
wielki płomień. Trzeba pomagać utalentowanym rozwijać skrzydła, uwierzyć w
siebie. Szczegółowe informacje o naszej organizacji znaleźć można na stronie www.
wygrajmyrazem.org.pl
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ury pod przewodnictwem
profesor Antoniny Ostrowskiej wybrało ﬁnalistów tegorocznej edycji dziewiątej
edycji konkursu „Człowiek
bez barier”, którego inicjatorem i organizatorem od
2003 roku jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
W konkursie biorą udział
osoby z niepełnosprawnością, których społeczna aktywność, zaangażowanie i
postawa są przykładem dla
innych i motywacją do przełamywania barier w życiu
codziennym.

DZIEWIĄTA EDYCJA KONKURSU „CZŁOWIEK BEZ BARIER”

Finaliści
już wybrani

Honorowy patronat nad
konkursem w tym roku objęła Małżonka Prezydenta RP
Anna Komorowska, a patronat merytoryczny – profesor
Irena Lipowicz, Rzecznik
Praw Obywatelskich.
Kandydaci zgłaszani przez
samorządy, instytucje, organizacje i przedstawicieli
społeczności lokalnych to
ludzie, którzy na co dzień,
walcząc z barierami własnej
ﬁzyczności, wspierają innych
i pomagają im odnaleźć się
w codziennym życiu, a tym
samym motywują i stanowią
przykład silnej woli, hartu ducha oraz umiejętności dzielenia się z potrzebującymi.
W tym roku spośród zgłoszeń, które wpłynęły do Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, wybrano piętnastu
półﬁnalistów. Po raz pierwszy
w historii konkursu zostanie
przyznana Nagroda Publiczności.
Konkurs „Człowiek bez barier” ma na celu prezentację
sylwetek wyjątkowych osób z
niepełnosprawnością, które,
niezależnie od miejsca za-
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Marek Kalbarczyk, zwycięzca
z ubiegłego roku.
mieszkania, statusu, poziomu
wykształcenia, łączy ich postawa życiowa i sposób radzenia sobie z przeciwnościami
losu. Mogą być wzorem zarówno osób sprawnych, jak i
osób z niepełnosprawnością.
Finaliści konkursu, działając
na różnych polach, wskazują
na możliwości, niezależne od
stopnia sprawności ﬁzycznej.
– Każdy może zagłosować
na osobę, która według niego zdecydowanie wyróżnia
się poprzez swoją postawę
i działania na rzecz osób z
niepełnosprawnością. Proﬁle kandydatów są dostępne
na stronie www.niepelno-

sprawni.pl. Zależy nam,
aby podkreślić, że konkurs
jest swego rodzaju współzawodnictwem, w którym
docenia się zaangażowanie
ludzi przełamujących bariery nie tylko w swoim życiu,
ale również w postrzeganiu
przez innych. Sukcesem
jest integracja osób różnego stopnia sprawności ﬁzycznej i umysłowej, które
łączy pasja, zaangażowanie
i chęć współpracy – mówi
Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.
Tytuł „Człowiek bez barier”
jest przyznawany osobie z
niepełnosprawnością, która odnosi sukcesy w życiu
zawodowym i społecznym,
bierze los w swoje ręce, pokonuje bariery i dzięki temu
zmienia stereotypowy wizerunek osoby z niepełnosprawnością.
Dotychczas
uhonorowano czterdzieści
jeden osób, dla których wyróżnienie w konkursie było
zarówno uznaniem, jak i
dodatkową zachętą, by nie
ustawać w codziennych dążeniach i pracy zmieniającej
rzeczywistość na bardziej
przyjazną dla osób z niepełnosprawnością.

W tym roku spośród
wszystkich zgłoszeń, które
wpłynęły do Stowarzyszenia
Przyjaciół Integracji, wybrano
piętnastu półﬁnalistów, z których Kapituła Konkursu wyłoniła pięciu laureatów, w tym
„Człowieka bez barier 2011”.
W skład Kapituły weszli: profesor Antonina Ostrowska z
Instytutu Filozoﬁi i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
Dorota Jaworska, reprezentująca prezydentową Annę
Komorowską, Sylwia Górska, reprezentująca profesor
Irenę Lipowicz Rzecznika
Praw Obywatelskich, Jadwiga
Czartoryska, prezes Fundacji
Orange, Henryk Okrzeja, prezes Fundacji BRE Banku, Jacek Brzeziński, zastępca prezesa Zarządu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
oraz
Piotr Pawłowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Partnerami
konkursu są: Fundacja BRE
Banku, Fundacja Orange, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O laureatach powiadomimy w styczniowym
wydaniu „Filantropa”.

AURELIA PAWLAK

S

towarzyszenie Przyjaciół
Integracji oraz Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych
zorganizowali w Muzeum
Kolekcji im. Jana Pawła II w
Warszawie debatę panelową,
która odbyła się pod hasłem
„Aktywizacja zawodowa osób
z niepełnosprawnością”.

Niepełnosprawni
zawodowo aktywni

Dyskutowano między innymi o tym, czy społeczeństwo
stać na utrzymywanie tak wielu nieaktywnych zawodowo
osób z niepełnosprawnością.
Czy wielkość i rodzaj wsparcia
nie powinny rozróżniać osób
z niepełnosprawnością na te,
które nie podejmują pracy, choć
mogą pracować i są dla nich
oferty pracy oraz na te, które
chcą pracować, ale nie mogą.

Zastanawiano się jakie powinny nastąpić zmiany w przepisach i co zrobić, aby instytucje
takie jak PFRON i ZUS współpracowały ze sobą w jak najefektywniejszym wydawaniu
środków przeznaczanych na
osoby z niepełnosprawnością.
Próbowano znaleźć odpowiedź
na pytanie, jak najefektywniej
wykorzystać środki, które są

przeznaczone na osoby z niepełnosprawnością i czy społeczeństwo może sobie pozwolić
na bierność zawodową osób z
niepełnosprawnością.
W debacie udział wzięli:
Elżbieta Łopacińska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Wojciech Skiba z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
Marek

Plura, poseł na Sejm RP, Jan Ponulak z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Wydział Osób
Niepełnosprawnych,
Joanna
Staręga-Piasek, społeczny doradca prezydenta RP, Magdalena Bojarska z Koalicji na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością i
Jacek Zadrożny z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego.
awa
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Żyjesz aktywnie…
P

rojekt ŻYJESZ AKTYWNIE  MYŚLISZ POZYTYWNIE, współﬁnansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyraźnie
wyróżnia się spośród wielu
oferowanych przez różne ﬁrmy ofert. Niezwykła atmosfera wśród uczestników sprzyja
wzajemnemu motywowaniu
się do ciężkiej pracy.
Tutaj 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 –
uruchomiona niedawno siedziba 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

terenu 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 oraz z życiem zawodowym,
a także nauczą się samodzielnego i aktywnego poszukiwania
pracy.
Uczestnicy projektu mają zaoferowane 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 ak-

tywności zawodowej, tworzy
plany aktywizacji zawodowej.
 Kurs na europejski certyﬁkat
umiejętności komputerowych
obejmujący podstawy 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.
Zakończenie udziału w projekcie stworzy uczestnikom projektu możliwość usamodzielnienia i zwiększenia wiary w lepszą
przyszłość, dla której warto podejmować trud.
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 pozostawanie bez zatrudnienia. Udział w
projekcie jest bezpłatny.

KAROL WŁODARCZYK
TEL. 507 153 267
WWW.AKTYWNIE-POZYTYWNIE.PL

Zwykły biały kij
B

iała laska, czyli symbol
osób niewidomych, służy
jako pomoc rehablilitacyjna w
orientacji przestrzennej osób
z problemami widzenia. Ten
zwykły biały kij to jakby przedłużenie ręki, które ma pomóc
w przemieszczaniu się i orientacji otoczenia.
Pomimo rozwoju techniki i
wspomagania się urządzeniami
elektronicznymi takimi chociażby jak odbiorniki GPS, osoby niewidome nadal uważają, że biała
laska to narzędzie bezcenne w
orientacji przestrzennej. To symbol, który ma zwrócić otoczeniu
uwagę na ich problem związany
z dysfunkcją wzroku.
Od roku 1964 dzień 15 października stał się dniem białej
laski, czyli Międzynarodowym
Dniem Osób Niewidomych i Słabowidzących. W tym bowiem
dniu osoby te przypominają
zdrowemu społeczeństwu o

swoim istnieniu. Rozmawiają o
swoich problemach i potrzebach
likwidacji kolejnych barier.
W dniu 21 października 2011
roku świętowaliśmy ten dzień
w Koninie razem z Fundacją im.
Doktora Piotra Janaszka PODAJ
DALEJ. Odbył się pokaz sprzętu
tyﬂoinformatycznego oraz sprzętu codziennego użytku przeznaczonego dla osób z problemami
widzenia. Było wiele zabaw i niespodzianek dla przybyłych gości
pod hasłem SPRÓBUJ I ZOBACZ
WIĘCEJ. Osoby widzące miały
okazję sprawdzić, jak funkcjonują osoby niewidome i jakie rozwiązania techniki wspomagają
ich w codziennym życiu.
***
15 września 2011 roku rozpoczęliśmy realizację projektu
„Widzieć się w pracy” skierowanego do osób niewidomych i słabowidzących. Postanowiliśmy
przeprowadzić między innymi

cykl warsztatów zawodowo-informatycznych, podczas których
osoby niewidome i słabowidzące
zapoznają się ze współczesnymi
technologiami informatycznymi.

R
Robert
Stępiński
S

W

pierwszy jesienny, ale
bardzo ciepły i słoneczny
dzień października w Poznaniu
odbyła się inauguracja święta osób starszych „Senioralia
2011”, które trwały w Poznaniu
przez cały miesiąc. Odbywały
się spotkania, wykłady, koncerty, wycieczki i szkolenia dla
seniorów.
W południe na Starym Rynku
pojawił się Prezydent Poznania
Ryszard Grobelny, który wręczył
przedstawicielom seniorów klucze do naszego miasta, a także
symboliczną kartę PEKA.
– Ta karta pozwoli wam na
nowoczesne zarządzanie miastem. Rządźcie sprawiedliwie,
by dla wszystkich wystarczyło –
powiedział Ryszard Grobelny.
Następnie seniorzy przeszli
w barwnym korowodzie na Plac

S

potkanie z pytonem tygrysim, szopami praczami,
porady kosmetyczne, tańce,
zabytkowe samochody i motocykle – to atrakcje, które czekały na publiczność w piątkowy wieczór 21 października
w Muzeum Motoryzacji pod
poznańskim Rondem Kaponiera. W tym właśnie miejscu
koncert charytatywny „Z serca dla Dawida i Bartka” zorganizowali: Automobilklub
Wielkopolski, Ruch Ludzi
Dobrej Woli i portal Pomocna
Mama. Medialnie patronowali
imprezie „Filantrop Naszych
Czasów” i Radio Merkury.

ŁUKASZ TOMASZEWSKI

Koncert otworzyli Lidia Bukowska, szefowa Wielkopolskiego Oddziału Ruchu Ludzi
Dobrej Woli i Robert Werle,
prezes Automobilklubu Wielkopolskiego. Wystąpili: Maciej
Elvis Kryszak, Duet Magnus i
zespół Audiosphera. Kto zakupił cegiełkę za 5 lub 20 zł.,
otrzymał kosmetyki Mary Kay,
zaproszenie na 6 godzin coahingu do Centrum Fitzgerald
i na półroczną naukę języka angielskiego dla dzieci w
szkole Early Czat, parasol, torbę podróżną lub płytę Duetu
Magnus. Dla rodziców chorych
chłopców ﬁrma Jelp przygotowała upominki w postaci środków czystości do prania ubrań
dziecięcych.

ASYSTENT OSÓB NIEWIDOMYCH
I SŁABOWIDZĄCYCH
AUTOR PROJEKTU
„WIDZIEĆ SIĘ W PRACY”

Muzyczne frazy dedykowano 10-miesięcznemu Dawidowi Mazurczakowi choremu na

W zajęciach uczestniczy 20
osób z terenu powiatu słupeckiego, tureckiego i konińskiego. Przy
wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania odczytu
ekranu uczymy podstaw obsługi
komputera, w tym poczty e-mail
oraz Internetu. Jednym z podstawowych założeń projektu jest
przygotowanie jego uczestników do pracy z wykorzystaniem
komputera i innych urządzeń
specjalistycznych.
Projekt doﬁnansował Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
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Poznań dla seniorów

Wolności, gdzie z okazji inauguracji pierwszej edycji Senioraliów wystąpiła dla wszystkich
Halina Kunicka. Artystka zaśpiewała razem z publicznością
swoje największe przeboje. Miała świetny kontakt z publiczno-

ścią. Po występie na Placu Wolności ustawiła się do niej długa
kolejka po autografy i wspólne
zdjęcia.
Senioralia to wydarzenia o
charakterze kulturalno-edukacyjnym, skierowane do mieszkańców Poznania i okolic. Organizatorami są Uniwersytet
Trzeciego Wieku i Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Chcą oni zwrócić uwagę,
poprzez analogię do studenckich Juwenaliów, że seniorzy, ze
względu na swoją liczebność, są
drugą siłą społeczną w mieście.
Ich obecność i potrzeby godne
są zauważenia. Założeniem Senioraliów było zachęcenie ludzi
starszych do działania, a także
manifestacja ich potencjału.
Oprócz koncertów były także wykłady z różnych dziedzin
nauki. Do współpracy zapro-

szono wydziały nauk ścisłych i
społecznych oraz uczelnie artystyczne. Spotkania miały na
celu łamanie stereotypu seniora
wycofanego z życia. Podkreślały,
że z wiekiem nie zanika ciekawość świata, że wciąż można
się uczyć się czegoś nowego.
Wykłady odbywały się w salach
wykładowych i dydaktycznych
uczelni zaangażowanych w
projekt. W siedzibie Centrum
Inicjatyw Senioralnych, wzorem
ubiegłego roku, zorganizowane zostały bezpłatne warsztaty,
głównie psychologiczne i rozwojowe. W ramach projektu odbyły się drzwi otwarte w klubach
seniora oraz instytucjach takich
jak domy pomocy społecznej,
dzienne domy pomocy społecznej i inne. Drzwi Otwarte dały
osobom starszym możliwość
bezpośredniego zapoznania się

KONCERT CHARYTATYWNY W MUZEUM MOTORYZACJI

Muzyka serc
60-413 Poznań Alior Bank 32
2490 0005 0000 4600 5352 5129,
a na leczenie Bartka Wojtysia
na subkonto Fundacji Dzieciom
Zdążyć z Pomocą w Warszawie BANK PEKAO S.A O/I W
WARSZAWIE 41 1240 1037 1111
0010 1321 93 62 z dopiskiem:
„Bartosz Wojtyś darowizna na
pomoc i ochronę zdrowia”.

KAROLINA KASPRZAK

ze swoją ofertą. W wielu tych
instytucjach odbyły się również
oddzielne imprezy.

MIEJSCE PRZYJAZNE
Celem akcji jest promowanie miejsc na terenie Poznania
takich jak kawiarnie, sklepy, instytucje kulturalne, użyteczności
publicznej i inne, odpowiadające
na potrzeby starszych mieszkańców poprzez oferowanie
atrakcyjnych produktów i usług,
stosowanie zniżek czy dostosowanie swojej architektury. Po
zgłoszeniu miejsc spełniających
powyższe warunki, po wizytacji komisji, otrzymają certyﬁkat
„Miejsca przyjaznego seniorom”.
Prezydent Poznania zapowiedział kolejną edycję „Senioraliów” za rok. A wcześniej, bo w
marcu 2012, Targi Aktywni 50+.

Podczas koncertu charytatywnego,
zorganizowanego
przez Pomocną Mamę, Ruch
Ludzi Dobrej Woli i Automobilklub Wielkopolski w dniu
21.10.2011 w Muzeum Motoryzacji, na podstawie decyzji
Prezydenta Miasta Poznania nr SO.I/5311-27/11 z dn.
12.09.2011 r. przeprowadzono
zbiórkę publiczną polegającą
na sprzedaży cegiełek o nominałach 5 zł i 20 zł. Z tej zbiórki
zebrano 1.190 zł, z czego 595
zł. przekazano na subkonto
Bartosza Wojtysia, a 595 zł.
na subkonto Dawida Mazurczaka.

LIDIA BUKOWSKA
PRZEWODNICZĄCA
KOMITETU ZBIÓRKOWEGO

mukowiscydozę i 9-letniemu
Bartkowi Wojtysiowi, który
sześć lat temu przeszedł operację zwężenia aorty. W wyniku komplikacji Bartek utracił
wzrok, słuch i mowę. Pozostał
całkowicie bezwładny. Nadzieją dla rodziców chłopca jest
specjalistyczna terapia w Chinach, polegająca na podaniu
komórek macierzystych w kręgosłup lub dożylnie.

– Walczę, by zyskać dla mojego synka kolejny, szczęśliwy
dzień bez lęku i bólu – mówiła
mama Dawida. – Dlatego zwracam się z prośbą do ludzi o dobrym sercu: pomóżcie Dawidowi
w walce o życie.
Darowizny na leczenie i rehabilitację Dawida Mazurczaka
można kierować na subkonto
Fundacji Piotr i Paweł. Radość
Dzieciom ul. Tatrzańska 1/5,

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Śpiewa duet Magnus.

Dawidek Mazurczak z mamą.
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Gwiazdkowy
Turniej
Gwiazd

K

to z polskich artystów estrady, kina i teatru gra najlepiej w tenisa? Można się będzie o tym przekonać podczas
IV Gwiazdkowego Turnieju
Gwiazd 16-18 grudnia w Hotelu
Rodan w Skrzynkach koło Kórnika. Odbędzie się tam kolejny
charytatywny turniej.
Gwiazdkowy Turniej Gwiazd
– taką nazwę nosi spotkanie
znanych i lubianych artystów
– miłośników białego sportu,
które połączone zostało z akcją
charytatywną na rzecz dzieci
z domów dziecka. A wszystko
zaczęło się kilka lat temu, kiedy
to Zbigniew Górny rzucił pomysł, a artyści, chętni do pomocy, podjęli wyzwanie. Dochód z
imprezy przekazywany jest domom dziecka w województwie
wielkopolskim. W zeszłym roku
na kortach tenisowych Hotelu Rodan w dniach od 17 do 19
grudnia rywalizowali ze sobą
m.in. Anna Jurksztowicz, Henryk Sawka, Leszek Malinowski,
Tomasz Stockinger, Stan Borys,
Krzesimir Dębski, Tomasz Gęsikowki, Urszula Dudziak, Olga
Bończyk wraz ze sponsorami i
darczyńcami.
W tym roku swój udział zapowiedzieli: Urszula Dudziak, Ewa
Sawka, Olga Bończyk, Anna
Guzik, Maria Borzyszkowska ,
Ewa Stockinger, Aleksandra Mikołajczyk, Tomasz Gęsikowski,
Stefan Friedmann, Alosza Awdiejew, Henryk Sawka, Grzegorz
Poloczek. Zapraszamy. „Filantrop” objał patronat medialny.

ROBERT STĘPIŃSKI

BOGUMIŁA JANICKA

***
Rękoma
czynię
codzienność spraw
malutkie rzeczy
nieznacznego człowieka
Dotyk szklanki
Muśnięcie ręki
Krok po kroku
na czynie czyn

Umie cieszyć się
życiem
warzyszą mi zachwiania. Wynikało to z zaburzeń błędnika.
Moje wstawanie po upadkach,
które na stokach są na porządku dziennym, nie było już
energiczne i z przytupem. Czułem, że coś jest nie tak. Że nie
panuję nad swoim ciałem.

D

o domu, w którym mieszka Jerzy Zawadzki w
Poznaniu, prowadzi wąska
uliczka. Okolica przypomina
trochę paryską scenerię z jej
niezwykłym klimatem. Wokół
czysto i spokojnie. Ten spokój znajduję także w moim
rozmówcy. Jerzy Zawadzki
wita mnie z uśmiechem. Ten
uśmiech towarzyszy nam
przez cały czas rozmowy.
Gospodarz pomimo choroby
czuje się życiowo spełniony,
ma rodzinę, przyjaciół, zwiedził kawałek świata, zrealizował się jako przedsiębiorca.
Na pytanie, skąd się wzięła
choroba, Jerzy Zawadzki odpowiada, że tego nikt nie wie.
Przyszła, zaatakowała i została. Trzeba było się z nią oswoić
i zaakceptować lub zanurzyć
się w nieszczęściu. Jerzy Zawadzki wybrał tę pierwszą
drogę. Przewartościował swoje życie, skupił się na sprawach
dla niego ważnych. Zyskał wewnętrzną równowagę.
– Na stwardnienie rozsiane
choruję od ponad dwudziestu
lat – mówi. – Jestem inżynierem i do momentu stwierdzenia choroby prowadziłem własną działalność gospodarczą.
Wszystko się układało. Wprawdzie odczuwałem różnego rodzaju objawy, ale do głowy mi
nie przyszło, że to SM. Długo
nikt nie potraﬁł tego zdiagnozować. Podwójne widzenie
uznano za niegroźne mroczki,
a na drętwienia i mrowienia
dostałem skierowanie na ﬁzykoterapię i nagrzewania. Gdy
doszły problemy z chodzeniem
i utrzymaniem równowagi, pomyślałem, że to może być coś
poważniejszego. Podczas wyprawy w góry zauważałem, że
gdy zjeżdżam na nartach, to-

Po dwóch latach z powodu
dolegliwości związanych z sercem traﬁł do szpitala. Zrobiono
także badania neurologiczne.
Ze szpitala wychodził z wstępnym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego.
– Ta choroba nie była mi
obca, bowiem cierpiała na nią
żona przyjaciela. Pomimo choroby jeździła samochodem i
nieźle funkcjonowała – wspomina Jerzy Zawadzki. – Wiedziałem, na czym polegają
ograniczenia, ale pocieszała mnie myśl, że nie zostanę
uwięziony w domu. Wziąłem
do ręki kilka książek, by poczytać co mnie czeka. Gdy się dowiedziałam, że jest to choroba nieuleczalna, powodująca
stopniową niezdolność aparatu ruchu, zrobiło się niemiło.
Jerzy Zawadzki zachował
spokój. Nie buntował się przeciwko czemuś, co jest nieodwracalne. Postanowił, że do
momentu, gdy będzie w stanie
funkcjonować w miarę normalnie, jego życie się nie zmieni. Przez dziesięć lat żył dość
intensywnie. Nie ulega depresji, nie rozpamiętuje, nie robi
bilansów zysków i strat. Przyjmuje rzeczywistość taką, jaka
jest i stara się pomimo utrudnień wykorzystać to, co zostało. Dzisiaj jest słabszy i mniej
sprawny. W domu wszystko
potraﬁł zrobić i naprawić sam.
Teraz wie, co jest do zrobienia i
wie jak to zrobić, ale musi szukać pomocy u fachowców.
Żona pana Jerzego częstuje
nas herbatą. Ona także musiała się nauczyć życia z chorobą męża. Patrzyła jak od momentu diagnozy następowało
wygaszanie jego aktywności.
Musiała się zmierzyć z nową
sytuacją, zaakceptować ją i
odrzucić bunt. Zdawała sobie
sprawę, że choroba będzie postępować, bo nikt jeszcze nie
wymyślił cudownego leku.

– Na początku leczono mnie
sterydami, lekarze przyznawali, że nie są w stanie mi pomóc
– dodaje rozmówca. – Mogłem
liczyć na każdą pomoc z wyjątkiem przywrócenia zdrowia.
Po dwudziestu latach życie Jerzego Zawadzkiego jest
spokojne. Czyta, odpoczywa,
słucha muzyki. Wcześniej brał
udział w spotkaniach, także
dotyczących spraw osób niepełnosprawnych, działa w Oddziale Wielkopolskim Polskiego Towarzystwa Stwardnienia
Rozsianego. Cieszy się, gdy
ktoś pyta go o radę, korzysta
z jego doświadczeń. Motywuje
go to i pobudza.
Trudności w pokonywaniu barier architektonicznych
sprawiły, że ograniczył aktywność społeczną. Pomimo tego
nie czuje się więźniem w swoim domu. Brat i syn zawsze
służą pomocą, wszędzie go
zawiozą, zaprowadzą. Mimo
to wciąż myśli, by zmienić
dom na mieszkanie, bardziej
dostosowane do jego potrzeb.
To będzie kolejna, wielka, nieunikniona zmiana w rodzinie.
Trochę żal będzie opuszczać
to piękne miejsce. W pobliżu
znajduje się bulwar nadwarciański, z którego roztaczają
się cudowne widoki na rzekę.
Dumą Jerzego Zawadzkiego
są dzieci. Syn pracuje w międzynarodowej ﬁrmie i choć
większość czasu spędza w
samolotach, to kocha swoją
pracę. Ma możliwość rozwoju, przejrzystą drogę awansu,
godne zarobki. W wolnych
chwilach zawsze wpada do
rodziców. Lubi gawędzić z ojcem, wsłuchiwać się w jego
potrzeby. Córka na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych.
Oczkiem w głowie Jerzego Zawadzkiego są jego „amerykańskie” wnuki. Niestety, odległość
sprawia, że rzadko się widują.
Jerzy Zawadzki osiągnął
wszystko, co chciał. Miał
własną ﬁrmę, zwiedził wiele państw w Europie, był na
Hawajach. Cieszy się, że ma
rodzinę i wsparcie bliskich. Niczego nie żałuje. Jest pogodzony ze sobą.

AURELIA PAWLAK
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Z tym można żyć…

D

ysleksja czyli trudności w
czytaniu i pisaniu, spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych
i motorycznych, dotykają coraz częściej zarówno dzieci w
wieku wczesnoszkolnym jak
i osoby dorosłe. Wielu ludzi z
dysleksją wciąż pozostaje bez
pomocy. W Polsce problemem

P

o 35 latach od zdania matury w Radomicku koło
Krosna Odrzańskiego, w Willi
„Kollus”, spotkały się absolwentki Liceum Zawodowego w Ośnie Lubuskim z roku
1976. Zjazd stanowił znakomitą okazję do ożywienia
wspomnień poprzez bezpośrednie spotkanie, rozmowy,
wymianę doświadczeń. Wracały pamięcią do wspomnień
szkolnych i czasów młodości.
Łezka zakręciła się w oku.
Pojechałem, żeby się znowu
z nimi spotkać. Ela Wachowska
(Gutowska) znakomicie zorganizowała spotkanie. Było nam
wszystkim bardzo potrzebne.
Podziałało kojąco na skołatane
myśli, serce, zdrowie. Poprawiło nastrój i dodało energii.
W sekundę można było przenieść się w czasie. Byłem pod
ogromnym wrażeniem, kiedy
siedziałem wśród nich, bardzo
im wdzięczny. Szanuję swoich
wieloletnich przyjaciół, z którymi, mimo braku czasu na regularne spotkania, łączą mnie
szczere i bliskie relacje.
Po ukończeniu szkoły rozjechały się w świat, tworząc w
nim swoje życie. Mają rodziny i
przyjaciół, są wesołe i radosne.
Wspomnieniami z przyjemnością wracają do szkolnych lat.
Dzisiaj po 35 latach od matury są to kobiety, które mogą
z dumą pokazać, co zrobiły dla
swoich rodzin i społeczeństwa.
Cieszą się zaufaniem i presti-

tym zajmuje się między innymi
prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, która w książce „Portrety
nie tylko sławnych osób z dysleksją” (Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2008) formułuje
istotne wskazówki dla osób z
tym zaburzeniem i ich rodzin.
Wśród opisanych przez autorkę sławnych osób z dysleksją
znajdujemy Hansa Christiana
Andersena, Stefana Żeromskiego, Elizę Orzeszkową, Jacka i
Macieja Kuroniów, Leonarda da
Vinci, Toma Cruise’a czy Whoopi
Goldberg. Nie brakuje także poruszającej historii norweskiego
lekarza i opowieści wielu innych
dyslektyków, którzy są przedstawicielami nauk społecznych,
prawnikami, milionerami, sportowcami. W „Portretach…” po-

mocne dla czytelników są również publikacje nadsyłanych do
prof. Marty Bogdanowicz listów
oraz odpowiedzi na nie. Teksty
samych dyslektyków pozwalają
zagłębić się w problem i zrozumieć jego istotę.
„Portrety nie tylko sławnych
osób z dysleksją” to także cenne
doświadczenia rodziców dzieci
dyslektycznych. Na kartach publikacji znajdujemy między innymi relację Ann Cashwell Tuley,
która napisała książkę „Never
Too Late to Read” („Nigdy nie jest
za późno na naukę czytania”)
w nawiązaniu do listu szesnastoletniego chłopca z dysleksją,
pierwsze opisy przypadków dysleksji rozwojowej oraz „Recepty
gimnazjalistów na dysleksję”,
zawarte w przytoczonych pra-

cach uczniów z trudnościami w
nauce, nadesłanych na konkurs
im. J.Ch. Andersena „Jak radzę
sobie z dysleksją?”.
Doświadczenia osób z dysleksją wskazują, że trudności w
pisaniu i czytaniu nie są przeszkodą na drodze do uzyskania
odpowiedniego wykształcenia:
dyslektycy zdają egzaminy dojrzałości, kończą studia, realizują
pasje. Książka prof. dr hab. Marty
Bogdanowicz jest opowieścią
o pokonywaniu trudności, o
nadziei, która daje siłę oraz o
nieocenionej roli specjalistów,
wychowawców, nauczycieli i rodziców w pracy terapeutycznej
i edukacyjnej z osobami dyslektycznymi.

KAROLINA KASPRZAK

Cicho spadają
kartki dni…
Wszystkim
uczestnikom
spotkania życzę dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności i... pamiętajcie o swojej szkole i wychowawcy.

żem. Cudownie było przebywać wśród tak miłych osób.
Kiedy mamy w życiu czegoś
dość, należy dokonać jakiejś
małej rewolucji. Podobno warto zaryzykować. Zmiany, choć
ich się boimy, mogą uczynić nas
mądrzejszymi i bogatszymi o
nowe doświadczenia. Szkoła i
zawód nauczyciela to moje życie, to moje hobby, moja miłość,
moja nienawiść, moje spełnienie
i niespełnienie. To uśmiech i łzy.

To wiele trudnych, ale pięknych
chwil, których nie zamieniłbym
na nic innego na świecie. Rola
wychowawcy w tamtych czasach nie była łatwa, był pedagogiem, psychologiem, rodzicem,
musiał być autorytetem. Jeśli był
dla młodzieży kimś ważnym, to
uczennice chciały go naśladować. Wychowawca wiele może
powiedzieć o swoich uczniach,
ich duszy i zachowaniu, co podkreślały na spotkaniu byłe wychowanki.

Tak cicho spadają kartki
dni. Serdecznie dziękuję za
pamięć, opiekę i urocze spotkanie. Życzę dobrych dni jak
najwięcej. Szczególne słowa
uznania i podziękowania kieruję do Eli Wachowskiej (Gutowskiej) za pomysł i organizacje wspaniałej imprezy. W
spotkaniu uczestniczyły: Stasia Preis (Cich) z mężem, Teresa Kasperowicz (Wasyliszyn),
Dorota Komar (Dec) z mężem,
GrażynaMichalak (Grabowska), Zosia Michalak (Majchrzak) z mężem, Krysia Ryżejno (Radajewska) z mężem,
Helenka Semeniuk (Szczeszek) z mężem, Marylka Tyczyńska(Czewiuk) z mężem,
Ela Wachowska (Gutowska)
z mężem, Łucja Wróblewska
(Matkowska) z mężem i ja –
wychowawca klasowy tych
wspaniałych dziewcząt.

HENRYK KUBISZTAL
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W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARSKIEM

Mnie też się tu podoba

W

listopadzie 2006 roku dopadł mnie udar. Sąsiadka
wezwała pogotowie. Leżałam
w szpitalu MSW w Poznaniu
dwa tygodnie lewostronnie
sparaliżowana. Potem byłam
trzy miesiące w Ośrodku Leczniczo-Opiekuńczym w Poniecu
koło Leszna.
Dużo ćwiczyłam i mój stan na
tyle się poprawił, że chodziłam
i wróciła mi sprawność lewej
ręki. Za to dokuczała mi prawa
ręka, którą przedtem w szpitalu
zwichnęłam i która z powodu
długiego oczekiwania (pięć dni)
na konsultację chirurgiczną nie
nadawała się do nastawienia,
tylko rzekomo wyłącznie do
operacji. Żyłam na środkach
przeciwbólowych, a pewnego
dnia dostałam tak silny atak
bólu, że moja siostra wezwała pogotowie. Ponieważ sama
musiała wyjeżdżać do pracy, poradziła mi, żebym może skorzystała z jakiegoś domu pomocy
społecznej i ja na to przystałam.
Wolne miejsce było w Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem
koło Śremu. Te poznańskie były
zajęte. Na szczęście. Nie myślałam tylko, że będę tu tak długo. W
kwietniu tego roku minęły cztery
lata i nadal tu jestem.
Mieszkam w eleganckim, zabytkowym pałacu, otoczonym
malowniczym parkiem, w ładnym, trzyosobowym pokoju. Jedzenie dobre, a czasami bardzo
dobre – panie gotują w kuchni
na miejscu. Codziennie jest podwieczorek – ciastka względnie
jogurt lub owoce. Zdolna masażystka Pani Ilona zaraz na
początku swoimi masażami
uśmierzyła mi ból i stopniowo
przywróciła sprawność ręki – co
mi zostało do dzisiaj. Planowana
operacja raczej nie będzie już
konieczna.
Żyję tu wygodnie wśród raczej
miłych ludzi. Czasami ktoś mnie
zdenerwuje, lecz ludzi dobrej
woli jest więcej, jak śpiewał Czesław Niemen. Czytam gazety,

książki, oglądam telewizję, układam także wiersze, chodzę na
spacery po parku (i trochę poza
park), korzystam z sali gimnastycznej. Chodzę też na terapię
zajęciową prowadzoną przez
panią Hanię, na której stanowimy zgraną grupę i coś tam robimy – obecnie malowałam gipsowe aniołki i inne ozdoby. Panie
haftowały, malowały, robiły na
drutach, panowie wykonywali
gipsowe odlewy lub cięli drewno
na ﬁgurki aniołków. W ramach
terapii kulinarnej czasami pieczemy słodkości.
Należę też do domowego chóru Senior, który prowadzi sympatyczna pani Madzia. Nie tylko
dyryguje ona chórzystami, ale
także stara się umilić im czas.
Tak samo zresztą jak i inni, którzy tu pracują i prowadzą z nami
zajęcia. Panie (i pan Tadeusz) z
sali Ojca Pio, rozmawiają z nami
na ciekawe tematy, od czasu do
czasu wyświetlając ﬁlmy. Panie
rehabilitantki dbają o naszą kondycję za pomocą ćwiczeń, masaży i gier sportowych względnie naświetlań (u pani Małgosi
w gabinecie).
Byłabym niesprawiedliwa,
gdybym zapomniała o naszych
paniach pielęgniarkach i opiekunkach (oraz rodzynku wśród
nich – panu Waldku) pielęgnujących nas zwłaszcza w chorobie (i nie tylko), paniach z pralni gwarantujących, że odzież
którą oddamy brudną – wróci
czysta, paniach z administracji
(zwłaszcza w księgowości w
dniu wypłaty). Mamy też grupę panów dbających o park i
wykonujących męskie prace,
zwłaszcza wszelkie naprawy. A
jeśli ktoś musi odbyć podróż do
poradni, szpitala, na rynek, na
pogrzeb, na zawody lub na zabawę (w innym DPS ), na pewno dowiezie go tam pan Sławek
– nasz domowy kierowca. Odwiedza nas też lekarz rodzinny
i rzadziej lekarze innych specjalności. Możemy korzystać z
usług miłej pani fryzjerki. Także
z golenia. Mamy dwa razy w
tygodniu czynny sklepik. Raz
w miesiącu uroczyście obchodzimy imieniny wszystkich
solenizantów miesiąca. Jest
wtedy kawa, placek, muzyka,
życzenia i czekolada wręczana przez pana dyrektora. Raz
w roku odbywa się uroczysty
zjazd rodzin.
Moja rodzina jest zachwycona. Mnie też się tu podoba.

ALEKSANDRA SIBILSKA

– Czy muzyka od początku
była Twoją pasją?
– W wieku 15 lat kupiłem swoja pierwsza gitarę. I tak zaczęła
się moja przygoda z muzyką.
Trwa do dziś.
– A pamiętasz początki zespołu „Feel”, pierwsze koncerty
i pierwsze zwycięstwa?
– Pierwszy koncert to Będzin
2006 rok. Pierwsze prawdziwe
zwycięstwo to pamiętny Sopot
2007. To były niezwykle pozytywne emocje!
– Jesteś nie tylko piosenkarzem, ale i kompozytorem, gitarzystą oraz autorem tekstów.
Który z tych zawodów lubisz
wykonywać najbardziej?
– Każdy jest inny, kocham każdy, ale śpiewanie jest moją pasją
szczególną. Bycie na scenie to
coś, czego z niczym nie da się
porównać.
– Na czym polega fenomen
zespołu Feel?
– Szczerze... nie mam zielonego pojęcia. Najlepiej spytać o
to naszych fanów, którzy są przy
nas od początku. Niektórzy odchodzą, ale przybywają nowi,
wspierają, i dla nich właśnie jesteśmy, występujemy, śpiewamy.
– Jak wspominasz udział w
programie „Bitwy na głosy”?
– Było rewelacyjnie, świetna
zabawa, świetni ludzie, dobre
emocje i zwycięstwo.
– A jak się czujesz jako zwycięzca tego show?

– Zwycięzcami jest cała szesnastka, ja tylko pomagałem i
delikatnie kierowałem. Wszyscy
mocno cieszymy się ze zwycięstwa!
– Na co przeznaczyłeś wygraną w programie?
– Fundacja Cordis dostała pieniądze, bardzo im się przydały,
jestem z tego bardzo dumny.
– Dlaczego właśnie na Hospicjum w Katowicach?
– Jestem z Katowic…
– Byłeś ze swoją drużyną w
tym miejscu. Jak przebiegało
spotkanie?
– Nie było łatwe, wielu z nas
płakało, ale o tym miałem nie
mówić, to duże emocje, tak, jak
przewrotne jest życie.
– „Cały ten świat” to wasza
najnowsza piosenka. Jak powstała?
– Po prostu w głowie, podczas
zwykłych chwil, opowiadanie
jest trochę poważne, ale, jak to
bywa w przypadku Feel’a, prawdziwe.
– A o czym ona jest?
– O życiu tak jak wszystkie nasze piosenki. Życie jest piękne,
chociaż czasami trudne…
– W jakim klimacie jest nowa
płyta? Coś podobnego do „FEEL
2”?
– Powiem krótko, to najlepsza
płyta w dorobku zespołu, jest
bardzo przemyślana.
– Jak się czujesz, gdy możesz
pomóc innym, na przykład

– Śpiewa Pani od zawsze?
– Od kiedy pamiętam, żyłam
muzyką. Jako mała dziewczynka, w Papowie Biskupim koło
Grudziądza, gdzie się urodziłam, często chodziłam do sklepów. Najpierw – z tatą na lody,
a kiedy nie mógł ze mną iść,
wybierałam się sama. Wchodziłam i pytałam: czy mogę
zaśpiewać? Stawiano mnie na
ladę i występowałam. W nagrodę mogłam poprosić o loda,
batonik czy inne słodycze.
Później śpiewanie amatorskie,
Mazowsze… Nie wiedziałam,
co to znaczy śpiew estradowy.
Wywodzę się z zespołu ludowego. Teraz na ten czas patrzę
z rozrzewnieniem.
– Jak zapamiętała Pani początki swojej kariery w Mazowszu?
– Nie miałam wtedy żadnego
pojęcia o muzyce. Dlatego bardzo dużo zawdzięczam temu
zespołowi. Wszystko, czego się
nauczyłam, to dzięki nim! W
„Mazowszu” poznałam muzykę
od podstaw, od nazw nutek na
pięciolinii – po tajniki tej sztuki. Śpiewaliśmy, tańczyliśmy,

koncertowaliśmy… Na początku miałam wrażenie, że znalazłam się w innym świecie. To
dzięki Mazowszu jestem dziś
piosenkarką!
– Jaka jest Pani ulubiona
piosenka?
– „La vie en rose”. To jeden z
tych utworów, które zrobiły na
mnie ogromne wrażenie.
– Chętnie śpiewa go Pani na
koncertach?
– To jest mój hołd dla Edith
Piaf. Jej piosenka jest nieporównywalna, jedyna.
– Śpiewa Pani na koncertach „Już nie ma dzikich
plaż...”
– Podobno rzeczywiście ich
nie ma! Nie sprawdziłam tego,
ale moja przyjaciółka rokrocznie wybiera się brzegiem
morza na wielką wędrówkę,
od Świnoujścia po Kołobrzeg,
może jeszcze dalej. Potwierdza, że dzikich plaż jest coraz
mniej…
– A ta piosenka powstała?
– Dostałam ją w prezencie
od tekściarza Krzysztofa To-
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Pomoc jest ważna
Z liderem zespołu Feel PIOTREM KUPICHĄ rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.
podczas koncertu charytatywnego?
– Pomagamy w ciągu roku
bardzo często i jest to dowód na
to, że nie przechodzimy obojętnie, gdy trzeba komuś pomóc.
Pomagać trzeba nie tylko podczas koncertów, ale przez cały
czas.
– W 2010 roku, w czerwcu,
wziąłeś udział w koncercie Zaczarowanej Piosenki Fundacji
„Mimo wszystko” Anny Dymnej
i zaśpiewałeś z niepełnosprawnym chłopcem. Jak wspominasz ten występ?
– Było super! Chłopak był
pełen energii, był po prostu mistrzowski i chyba dzięki temu
wygrał festiwal. Wracając jeszcze do pierwszego pytania o tremę, to ja ją miałem, a Bartek tym
bardziej, ale gdy zobaczył tłum
przed sceną, który bił mu brawo,
to myślę, że zapomniał o stresie i
skupił się tylko na tym, by dobrze
wypaść.
– Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu?
– Dbałość o moich najbliższych, czyli o moją rodzinę.
– Często bierzesz udział w

akcjach i koncertach charytatywnych?
– Tak, bardzo często. Ta pomoc jest potrzebna!
– Jaki jest Piotr Kupicha prywatnie?
– W domu bywam rzadko, ale
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miejscem w Polsce, gramy tu
dość często.
– Stojąc na scenie widzisz
cała publiczność. Masz wrażenie, że swoimi piosenkami
łączysz ludzi?
– Dokładnie tak to przeżywam. Jesteśmy jedną całością.
To jest niesamowite doznanie…
– Jak wyglądają święta u Piotra Kupichy w domu?
– Pewnie tak jak u was. Najważniejsze w święta to być z
najbliższymi. To jest najważniejsze w życiu. Z okazji świąt życzę
wam wszystkiego, co najlepsze!
– Jakie masz najbliższe plany
z zespołem?
– Trasa koncertowa promująca płytę „FEEL 3”. Zagramy w
Polsce, ale i w różnych zakątkach
na świecie. Zapraszamy czytelników do Poznania 18 grudnia
o godzinie 16 w Empiku przy ul.
Ratajczaka, a o 18 do klubu Blue
Note na nasz koncert. Będziemy
wszyscy jedną wielką rodziną!
– Wszystkiego, co dobre, radosnych świat!

jak już jestem, to przede wszystkim dzieci, rodzina i moje ulubione wycieczki do Krakowa.
– Można powiedzieć, że co
roku bywacie w Poznaniu. Lubisz nasze miasto?
– Bardzo lubię, jest ono super

Już nie ma dzikich plaż…
Z IRENĄ SANTOR rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.

maszewskiego. Przyszedł do
mnie do domu z kompozytorem Ryszardem Seremetą.
Była to dla mnie miła niespodzianka, bo nie zamawiałam
piosenki, a ona „przyszła” do
mnie… Cieszę się, że do dzisiaj
pozostała przebojem.

– Jedenaście lat temu dowiedziała się Pani o nowotworze piersi. Nie załamała
się Pani wtedy.
– Na początku byłam przerażona. Natychmiast jednak pobiegłam do lekarza. Stanęłam
przed nim i zapytałam wprost:
co trzeba wyciąć? Bo w tej
chwili chcę się pozbyć „tego” z
mojego organizmu.
– Pani odwaga dała nadzieję innym.
– Mam dwie przyjaciółki,
które pod moim wpływem poszły się zbadać i dzięki temu
dzisiaj żyją.
– Może myślą, że rak to
śmierć i nie chcą o tym wiedzieć. To Pani słowa.
– Ile razy to przerabiałam.
,,Nie chcę, nie pójdę, bo jak
się okaże, że...”. ,,To się bę-

dziesz leczyć!” – odpowiadałam. Albo: ,,Nie, nie, ja nie chcę
wiedzieć!”. ,,Ale umrzesz” –
mówiłam. ,,Każdy kiedyś musi
umrzeć” – słyszałam. ,,Pomodlę się, pójdę do pana, który leczy dotykiem, da mi ziółka...”.
Kobiety, a także mężczyźni,
powinni się badać, to nic nie
boli a może uratować życie!
– Jak zaczęła się Pani
współpraca z Fundacją Anny
Dymnej „Mimo wszystko”?
– Pewnego dnia Ania Dymna
zadzwoniła do mnie i zaprosiła do współpracy. Czuje się
wyróżniona, ponieważ mogła
zaprosić każdego artystę, a
zaprosiła właśnie mnie. Jestem
całym sercem z wszystkimi
projektami fundacji i z jej podopiecznymi. Pojawiam się na
półﬁnale i ﬁnale Zaczarowanej
Piosenki, gdzie spotykam się z

osobami niepełnosprawnymi,
które mimo przeszkód życiowych spełniają swoje marzenia. I to jest piękne! Tym spotkaniom towarzyszy radość i
pogoda ducha.
– Nowa płyta była Pani marzeniem.
– Moje starsze piosenki znają już wszyscy, są takie ograne. Więc gdy zaproponowano
mi nagranie płyty z nowymi
piosenkami, zgodziłam się od
razu. Chciałam oprócz „Embarras”, „Maleńkiego znaku”,
„Powrócisz tu”, „ Już nie ma dzikich plaż” i „Tych lat nie odda
nikt” mieć jeszcze coś współczesnego, z dwudziestego
pierwszego wieku. Chciałam
pokazać mojej publiczności,
że wciąż chcę śpiewać i mogę
jeszcze czymś zaskoczyć...
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Mam nowe życie
Z DANIELEM MIECZNIKOWSKIM rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.
rem. Ze względu na chorobę
bardzo rzadko wychodzę z
domu. Zawsze miałem indywidualne nauczanie, więc
możliwość wyjścia i poznania
nowych ludzi jest dla mnie
radością. Jadąc na koncert
nie wiedziałem, kogo tam poznam. Była to właśnie Agatą.
Jestem z nią w kontakcie, kibicuje mi w mojej walce.

– Daniel, jesteś normalnym chłopakiem, a jednak
coś jest nie tak. Co z Twoim
zdrowiem?
– Od urodzenia choruję na
mukowiscydozę. To nieuleczalna choroba, która prowadzi do szybkiego włóknienia
płuc. Dodatkowymi chorobami są również cukrzyca,
osteoporoza, HCV.
– Jaki jest teraz Twój stan
zdrowia?
– Jestem już po przeszczepie płuc. Lekarze są zaszokowani, że tak sprawnie to
poszło. Miało być wiele powikłań, ale dzięki Bogu wszystko jest super. W pierwszej
dobie już siedziałem i piłem
wodę. Teraz jestem w domu
i jest dobrze. Dużo chodzę,
ponieważ muszę rozprężać
nowe płuca i wzmocnić trochę muskuły, ponieważ leżałem miesiąc w łóżku i po
prostu zanikły. Teraz zaczynam nowe życie. Chcę, aby
przebiegło tak, jak sobie to
zamarzę i zaplanuję. Przed
przeszczepem musiałem się
spieszyć, ponieważ wiedziałem, że w każdej chwili płuca
mogą odmówić posłuszeństwa. Więc robiłem wszystko,
aby zdążyć. Ale zaczynam
nowe życie. Ma być, bez pośpiechu, bez myśli, że mogę
nie zdążyć.
– Jak się dowiedziałeś o
swojej chorobie HCV?
– Przez przypadek. Podczas kolejnych badań wyszły
powiększone próby wątrobowe. Okazało się, że mam
HCV typu C czyli wirusowe
zapalenie wątroby.
– Co mówią lekarze?
– Od dwóch tygodni jestem
w domu i co piątek jeżdżę na
wizytę w szpitalu, gdzie pobierają mi krew oraz robią
dodatkowe badania. Wydajność płuc przed przeszczepem miałem 25%, a teraz 75%
i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Ale ze strony wątroby coś się zaczęło dziać,
jeszcze nie wiem co. Czekam
na wizytę u profesora, zdecyduje co dalej.

– Jak mogą Ci pomóc nasi
czytelnicy?
– Dla mnie każda, choćby
najmniejsza pomoc jest ważna. Na przykład rozmowa,
przyjacielskie wsparcie. Więcej o mnie i o pomocy, jakiej
potrzebuję, można znaleźć
na stronie WWW.DANIELMIECZNIKOWSKI.PL Zapraszam też na mojego bloga:
http://daniel-miecznikowski.blog.onet.pl/
– Jesteś już po przeszczepie. Co czułeś, gdy zadzwonił telefon i usłyszałeś: ”Daniel, mamy nowe płuca”?
– Było trochę inaczej. O
1.30 zatelefonowała pielęgniarka. Powiedziała, że w
szpitalu czekają na mnie, bo
znalazł się dawca. Nie było
pewne, czy płuca będą dla
mnie, bo musi się zgadzać się
grupa krwi i różne inne czynniki. Bez tego nie ma mowy o
operacji. I udało się!. O 7.30
zabrali mnie na blok operacyjny.
– Gdy słyszysz Fundacja Dziecięca Fantazja to o
czym myślisz?
– Gdy po raz pierwszy
usłyszałem tę nazwę, pomyślałem o spełnianiu fantazji
ciężko chorych dzieci. Moje
marzenie spełniano w 2005
roku. Było to dla mnie wielkie przeżycie. Teraz wiem,
jak bardzo ta fundacja jest
potrzebna chorym dzieciom.
Mogą przez chwilę zapomnieć o chorobie.
– Jak poznałeś się z Agatą
Młynarską?
– Pierwsze spotkanie było
podczas trasy koncertowej
Fundacji Dziecięca Fantazja,
której Agata jest ambasado-

– Czym się interesujesz?
– Nie interesuję się, tak jak
moi rówieśnicy, na przykład
piłką nożną. Nie jestem w
stanie w nią grać. Moim hobby jest zbieranie autografów
znanych ludzi oraz robienie
zdjęć.
– Które ze spotkań było
dla Ciebie wyjątkowe?
– Zależy w jakim okresie
mojego życia. Gdy dowiedziałem się o przeszczepie
i wyjeździe, wyjątkowe było
dla mnie spotkanie z Agatą
Młynarską i Filipem Bobkiem.
Trzymają kciuki, aby mi się
udało. W moim życiu było
kilka takich spotkań. Dzięki
nim mogłem na chwilę zapomnieć o chorobie.
– O czym marzysz?
– Moje największe marzenie się spełniło. To był przeszczep. Teraz, gdzie tylko
mogę, propaguję przeszczepy. Jestem dowodem na to,
że warto podarować komuś
życie. Następne marzenie –
to wrócić do Polski i ułożyć
sobie życie z osobą, którą
kocham.
– Co chciałbyś robić w
przyszłości?
– Z każdym rokiem moje
plany na przyszłość się zmieniają. Ale już dość długi czas
mówię o założeniu fundacji,
która będzie miała na celu
pomoc chorym dzieciom.
Ewentualnie praca w fundacji, w której mógłbym pomagać innym.
– Życzę Ci spełnienia
wszystkich marzeń, wiele
autografów i zdjęć z gwiazdami, a przede wszystkim
zdrowia. Bądź zdrów!

P

od takim hasłem w Galerii
„tak” zorganizowano kolejne interesujące spotkanie
miłośników sztuki art brut
oraz obserwatorów, by podziwiać prace artystów, obejrzeć
ﬁlm poświęcony tego rodzaju
twórczości oraz wziąć udział
w akcji kulinarnej „Nakarm
Gołębia”.
Wśród autorów znaleźli się
Krzysztof Aniołek, Genowefa
Jankowska, Mariusz Józeﬁak,
Paweł Mysera, Franciszek Orłowski, Jarosław Słumiński,
Mariusz Sztuba, Ksawery Zarębski. Większość z nich, z
różnych powodów, była nieobecna. Dyrektor galerii Anna
Leonowicz i kurator Małgorzata Szaefer zadbały, by każdy czuł się swobodnie i mógł
przez kilka chwil znaleźć się
w innym świecie.
Galeria „tak” ma w sowim
dorobku wiele ciekawych
przedsięwzięć, między innymi
plenery: „Art Brut sztuka surowa i gorzka. Rozpoznanie i
próby osłodzenia”, wykłady i
prelekcje: „Kolekcje art brut”,
„Czy art brut ma płeć”? „Słowo-kobieta-szaleństwo-miłość-sztuka. Krążenie wokół

O

d 16 października do 27
listopada w Muzeum Narodowym w Poznaniu można
było oglądać wystawę, rozpoczynającą projekt „5 zmysłów.
Audiodeskrypcja”. To pierwsze
w Polsce tego typu wydarzenie, adresowane do osób niewidomych i słabowidzących.
15 października 2011 roku zainaugurowano projekt edukacyjny, którego jednym z głównym
elementów jest ekspozycja 25
dzieł pochodzących ze zbiorów
Muzeum Narodowego z opisami wykonanymi w technice
audiodeskrypcji. Jest to technika
narracyjna, która za pomocą dodatkowych, werbalnych opisów
udostępnia odbiór treści wizualnych osobom niewidomym i
słabowidzącym. Audiodeskrypcja pozwala osobom niewidomym odbierać sztuki wizualne,
na przykład malarstwo czy grę
aktorską i dlatego stosowana
jest między innymi w muzeach,
teatrze czy kinie.
Wernisaż wystawy odbył się
15 października w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Celem
programu jest zaprezentowanie wybranych aspektów sztuki
polskiej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obecności zmysłów w
twórczości plastycznej, na przykładzie dzieł z kolekcji Muzeum
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Nikt z nikąd
„Filmy na tak”. A wśród nich
„Uskrzydleni”, „In Absenita”,
„Hors-Champ”, „Aloyse 18861964” oraz wiele innych.
Projekt „Nikt z nikąd” otworzyła Małgorzata Szaefer
wprowadzając zebranych w
klimat pewnego rodzaju abstrakcji:

myśli. Czy szaleństwo jest
kobietą?”, spotkania z cyklu
„Podobno podróże kształcą”,
w ramach którego pokazano
ﬁlmy „Kuba jak wulkan gorąca”, „Peru i Boliwia w obiektywie Agnieszki Meissner”, „Chiny Agnieszki Meisner”. Duże
zainteresowanie
wzbudziły
pokazy ﬁlmowe pod hasłem

– W centrum dzisiejszej wystawy jest list afatyczny Mirka
J., który nie żyje. Dla mnie było
to przełamanie, gdy zobaczyłam taki list po raz pierwszy.
Dostrzegłam, jak słowo odsłania się po kolei z każdą poszczególna literą. Wówczas
zrozumiałam, że to słowo, które jest tak trudne do wymówienia w komunikacji z drugim
człowiekiem dla osoby cierpiącej na afazję, stanowi trud
również jako słowo pisane. To
odkrycie było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Podobne
emocje wzbudza rysunek wykonany przez osobę niewido-

mą, próbującą odzwierciedlić
nasz świat.
Galeria „tak” zorganizowała wiele wystaw, m.in. prac
Henryka Żarskiego, Przemka
Kiebzaka, Edwarda Sutora,
Krzysztofa
Wiśniewskiego,
Marii Wnęk i Justyny Matysiak.
Od wielu lat prowadzona jest
promocja artystów w kraju i
za granicą. Poznańscy twórcy Przemek Kiebzak i Justyna
Matysiak zostali nagrodzeni
w ramach Triennale Sztuki
Insita 2007 w Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie.
Justyna otrzymała wówczas
Grand Prix, a Przemek Kiebzak
zachwycił swoimi pracami zaprezentowanymi pod hasłem
„Magiczna architektura”. Dorobek tej dwójki oglądano w
Stadtmuseum w Erlangen i w
Kunsthaus Kannen w Munster.
W ubiegłym roku Galeria „tak”
do konkursu Insita zgłosiła
prace Henryka Żarskiego, któ-
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re zostały uhonorowane podczas ﬁnału. Justyna Matysiak
doczekała się indywidualnej
wystawy w Słowackiej Galerii
Narodowej w Bratysławie. W
listopadzie tego roku otwarto
wystawę z jej pracami w Instytucie Polskim w Pradze, a następnie zaprezentowano je w
Hamer Galery w Amsterdamie.
Gościem wystawy był Mariusz Józeﬁak, autor rysunków
prezentowanych na wystawie. Artysta, trochę speszony, cieszył się z otrzymanego
prezentu. Małgorzata Szaefer
szczególną uwagę zwróciła na
projekt Franciszka Orłowskiego „Pocałunek miłości”. Franciszek wymienia się odzieżą
z osobami bezdomnymi. Jako
artystę cechuje go otwartość
na drugiego człowieka, dobroć i bezinteresowna chęć
niesienia pomocy. Z kolei Paweł Mysera zdradza swoją fascynację początkiem istnienia
i próbuje zwrócić uwagę na
rzeczy istotne, czym doskonale wpisuje się w projekt.
Po poczęstunku gości zaproszono na ﬁlm o sztuce artbrutowej, wypożyczony z Paryża.

AURELIA PAWLAK

Niewidomi w muzeum
Narodowego w Poznaniu oraz
kopii pochodzących ze zbiorów
innych instytucji. Program adresowany był zarówno do środowiska osób niewidomych jak
i publiczności ogólnej. W tym
sensie dodatkową jego wartością jest integracja obu tych środowisk w celu przełamywania
wzajemnych barier oraz zjawiska wykluczenia, jakiemu podlegają niepełnosprawni.
Do udziału w programie zaproszono publiczność w różnym
wieku, od najmłodszych po osoby w wieku starszym. Program
edukacyjny składał się z propozycji lekcji, adresowanych do
różnych grup uczestników.

NIEPEŁNOSPRAWNI
W MUZEACH
To lekcja w formie wykładu
połączonego z prezentacją multimedialną, adresowana przede
wszystkim do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i studentów studiów wyższych. Jej celem
było zwrócenie uwagi słuchaczom na zmiany, jakie zachodzą
w instytucjach kultury takich jak
muzea w zakresie udostępnia-

Rozwija też zdolności empatyczne.

POZNAJĘ ŚWIAT
ZMYSLAMI

nia zbiorów osobom niepełnosprawnym, w szczególności niewidomym. Prezentowane były
najciekawsze rozwiązania w tej
dziedzinie na świecie i w Polsce.

JAK OPISAĆ DZIEŁO
SZTUKI?

To kolejna propozycja lekcji poświęconej opisowi dzieła
sztuki, przygotowanym z myślą o jego prezentacji osobie
niewidomej. Część teoretyczna
poświęcona była wprowadze-

niu w podstawowe zagadnienia z zakresu audiodeskrypcji
oraz prezentacji wybranych
jej przykładów przygotowanych na potrzeby ekspozycji.
Następnie w czasie warsztatu
pisarskiego uczniowie wykonywali fragment własnego opisu.
Lekcja pozwala rozwijać wśród
uczniów zmysł obserwacji oraz
umiejętność syntetyzowania
i prezentacji wrażeń wzrokowych, związanych z kontaktem z dziełem sztuki wizualnej.

Lekcja ta zwracała uwagę na
rolę zmysłów takich jak wzrok,
słuch, dotyk, smak, węch w poznawaniu świata przez człowieka. Punktem wyjścia była wizyta
na wystawie, na której prezentowane są charakterystyki wystawianych dzieł sztuki, odwołujących się do zmysłów innych
niż wzrok. Następnie uczniowie
w części warsztatowej, towarzyszącej ekspozycji, eksperymentowali prowadząc działania,
które pozwalały zapoznać się
z konkretnymi przedmiotami i
zjawiskami za pomocą różnych
zmysłów..
W ramach projektu odbył się
również konkurs plastyczny dla
osób niewidomych i słabowidzacych, konferencje naukowe i
spotkania. Organizatorami projektu są: Muzeum Narodowe w
Poznaniu, Stowarzyszenie Edukacyjne MCA i More Than One
Production.

ROBERT STĘPIŃSKI

34 STRONA
dniu 25 października w
Paraﬁi Opatrzności Bożej Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności Orioniści przy ul. Polnej w Kaliszu
odbyło się uroczyste podsumowanie
Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla
Osób Niepełnosprawnych „Jan
Paweł II – miłością ludzi całego świata”, po którym otwarta
została pokonkursowa wystawa prac.
Organizatorem projektu jest
Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w
Kaliszu, Fundacja Stowarzyszenie „Wszystko dla Kalisza” oraz
Fundacja „Aktywni zawodowo”.
Projekt został doﬁnansowany
ze środków PFRON, będących w
dyspozycji Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Patronat nad konkursem objęli: Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego,
Jarosław Duda – Pełnomocnik
Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Marek Woźniak
– Marszałek Województwa
Wielkopolskiego, Piotr Florek –
Wojewoda Wielkopolski i Janusz
Pęcherz – Prezydent Kalisza.
Udział zgłosiło 41 placówek z
całej Polski, do oceny wpłynęło
około 200 prac. Jury nagrodziło i
wyróżniło18 prac.
Niepełnosprawni twórcy obdarzeni są wielką wrażliwością. Często nie potraﬁą swoich
uczuć i emocji wyrazić w sposób

OGÓLNOPOLKI KONKURS PLASTYCZNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jan Paweł II
– miłością ludzi
FOT. MARIUSZ PATYSIAK
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werbalny, co pogłębia ich izolację społeczną. Dla wielu z nich
sztuka jest jedynym dostępnym
środkiem wyrazu. Za jej pomocą, wykorzystując różnorodne formy i techniki, starają się
przekazać swoje myśli, uczucia
i emocje.
Konkurs „Jan Paweł II – miło-

ścią ludzi całego świata” nie jest
zwykłym konkursem plastycznym. Jest bowiem hołdem, jaki
osoby niepełnosprawne oddają
pamięci Wielkiego Polaka – Jana
Pawła II w roku Jego Beatyﬁkacji.
Rok ten skumulował dwa wielkie wydarzenia: beatyﬁkację Jana
Pawła II i objęcie przez Polskę

prezydencji w Unii Europejskiej.
Uznajmy zatem to wydarzenie
za aktywny wkład środowiska
osób niepełnosprawnych w
życie społeczne kraju. W listopadzie wystawa prac konkursowych zostanie wyeksponowana
w rodzinnym mieście Papieża
– Wadowicach oraz w stolicy
Wielkopolski – Poznaniu.
Niezmiernie przykry jest fakt,
że z racji ograniczanych z roku
na rok pieniędzy przeznaczonych na działalność placówek
rehabilitacyjnych, wiele z nich
nie może sobie pozwolić na
udział w konkursach takich jak
omawiany. Brakuje środków
na zakup materiałów, wysyłkę
prac, czy przyjazd na wystawę. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości sytuacja
poprawi się i możliwy będzie
dostęp wszystkich Polaków do
należnych im świadczeń.

MARIUSZ PATYSIAK

Z Czeszewa do Berlina
10

września 2011 roku razem
z Warsztatem Terapii Zajęciowej z Czeszewa, jako jego
uczestnik, byłem na wycieczce w Berlinie. Podziwialiśmy
rzekę Odrę, która płynie przez
granicę polsko-niemiecką. Po

przybyciu na miejsce zwiedzaliśmy Berlin razem z panią
przewodnik, która opowiadała
nam o stolicy Niemiec.
Zwiedziliśmy między innymi
Reichstag, gdzie znajduje się
siedziba niemieckiego parla-

Uczestnicy WTZ w Czeszewie na wycieczce w Berlinie.
Na pierwszym planie Zbigniew Strugała.

mentu i Bramę Brandenburską,
która po II wojnie była symbolem podziału miasta przez mur
berliński. Obecnie jest znakiem
pokoju i pojednania. Byliśmy w
Niemieckim Muzeum Historycznym, Czerwonym Ratuszu, cudownym zabytku zbudowanym
w latach 1861 – 1869, w luterańskim kościele Najświętszej Marii
Panny i kościele św. Jadwigi.
Widzieliśmy Pomnik Pomordowanych Żydów Europy. Do
tego pomnika należy jeszcze
podziemne muzeum. Był to
chyba najbardziej niezwykły
pomnik, jaki widziałem. I byliśmy w miejscu, gdzie był mur
berliński, który podzielił Berlin,
Niemcy, Europę i świat. Zwiedziliśmy tu przejście graniczne,
które w czasie zimnej wojny
było jednym z najbardziej znanych przejść między NRD a RFN.
Obecnie znajduje się tu Muzeum
Muru Berlińskiego.

Niezwykłe wrażenie wywarła na nas wieża telewizyjna w
centrum Berlina. Wewnątrz kuli
u szczytu znajduje się taras widokowy, a nad nim jest obrotowa
platforma z restauracją. Wieża
ma wysokość 368 metrów wysokości!
Na zakończenie naszej wycieczki udaliśmy się do jednego z najpiękniejszych miejsc w
Berlinie – parku, który obecnie
nazywa się Ogrody Świata. Są tu
ogrody różnych stron świata, a
szczególnie z Dalekiego Wschodu. Widzieliśmy ogród chiński,
japoński, koreański, balijski i
inne. W niektórych panuje klimat
jak w tropiku.
Bardzo się cieszę, że mogłem
pojechać na tę wycieczkę, bo
mimo znacznej niesprawności
dużo zwiedziłem. Dziękuję terapeutom i uczestnikom za pomoc.

ZBIGNIEW STRUGAŁA
UCZESTNIK WTZ
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sobotę 5 listopada o 12.10
na poznańskim Starym
Rynku zebrała się grupa ludzi, których połączył wspólny
cel. Przez dwie minuty wszyscy dzwonili dzwonkami zarówno tradycyjnymi jak i telefonów komórkowych. Była to
akcja społeczna pod hasłem
„Flash mob”, którą zorganizowało Stowarzyszenie „Na
Tak” w Poznaniu.
Inicjatywę podjęto na rzecz
prowadzonej przez organizację specjalistycznej szkoły „Zakątek”, w której uczą się dzieci
z wieloraką niepełnosprawnością (ciężkimi uszkodzeniami
genetycznymi,
neurologicznymi i dodatkowymi schorzeniami). Dzięki zaangażowaniu
profesjonalistów szkoła osiąga
sukcesy. Jednak do czerwca
2012 roku musi opuścić zajmowany budynek. Celem happeningu było zwrócenie uwagi na
trudności ﬁnansowe placówki.
– W maju ubiegłego roku
wynajęliśmy od Miasta Poznania budynek z windą przy ul.
Winogrady 144, na samodzielnej działce, blisko centrum,
w sąsiedztwie dużego parku.
Wymaga jednak gruntownego
remontu, na który brakuje pieniędzy. Dlatego obecnie szkoła
mieści się w wynajętym lokalu,
w budynku, w którym do niedawna był hotel robotniczy.

Pozostały
puste ławki…

FOT. PAULINA MARIA BURAWSKA
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Umowa najmu kończy się w
czerwcu 2012 i nie ma możliwości jej przedłużenia. Mamy
23 uczniów, którzy w szkole
dobrze się czują i chętnie do
niej przychodzą. „Zakątek” cieszy się coraz większym zainteresowaniem rodziców niepełnosprawnych dzieci. W nowym
budynku moglibyśmy przyjąć
około 40 uczniów z niepełnosprawnością wieloraką – mówi
dyrektor Elżbieta Ślusarska.
Po symbolicznym dzwonku nauczyciel przeprowadził
lekcję matematyki w klasie
potrzebującej ścian. Uczniami
byli pełnosprawni gimnazjaliści, którzy obliczali koszty
remontu szkoły. Rozdawano
także ulotki informacyjne. Po
zakończeniu lekcji na płycie
Starego Rynku pozostały puste ławki i krzesła z tablicą, na
której widniał cel akcji.

KAROLINA KASPRZAK

To nie jest temat tabu
seksualności osób niepełnosprawnych i związkach uczuciowych rozmawiali
uczestnicy spotkania „Miłość
i przywiązanie w środowisku
tetraplegików i paraplegików”
zorganizowanego w środę 16
listopada w Collegium Maius
przy ulicy Fredry 10 w Poznaniu. Przedsięwzięcie wpisało
się w obchody Dni Równości i
Tolerancji.
Dyskusję prowadzili przedstawiciele Fundacji im. Doktora
Piotra Janaszka „Podaj Dalej” z
Konina. Byli to: Marek Bystrzycki, wolontariusz i doradca, który dociera do osób bezpośrednio po wypadku, wspiera w
trudnych chwilach, a następnie
towarzyszy w rehabilitacji oraz
zachęca do podejmowania aktywności i Maciej Wiatrowski,
twórca idei grupy pierwszego
kontaktu ukierunkowanej na
dostarczanie
psychicznego
wsparcia osobom po urazach
rdzenia kręgowego w wyniku

wypadków komunikacyjnych
bądź niefortunnych skoków do
wody.
Seksualność osób niepełnosprawnych to sprawa, o której
niewiele się mówi. Tymczasem
potrzeba osobistej ekspresji i
zadowolenia jest bardziej pożądana w dzisiejszym społeczeństwie aniżeli zdolność bądź niezdolność do prokreacji. Często

FOT. JERZY DOLATA
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zastanawiamy się, czy osoba
na wózku ma szanse na normalne życie erotyczne. Warto
zwrócić uwagę, że nie ma niepełnosprawności seksualnej, są
tylko zaburzenia seksualne.
Z sali padały pytania dotyczące seksualności osób z
tetraplegią i paraplegią, zakładania rodzin, aktywności
ludzi z niepełnosprawnością
w sporcie, edukacji, kulturze
oraz trudności emocjonalnych.
Maciej Wiatrowski podkreślił,
że osoby niepełnosprawne posiadają silną potrzebę związków uczuciowych i kontaktów
seksualnych, a ich deﬁcyt najczęściej wynika z braku takich
możliwości, dlatego zagadnienia te powinny być szczególnie
uwzględniane w programach
rehabilitacyjnych.
Erotyczna sfera funkcjonowania nierozerwalnie łączy
się z innymi. Człowiek, który
akceptuje siebie jako członka
grupy, ma poczucie pewności,

jest przystosowany do egzystencji w nowych warunkach.
Osoby niepełnosprawne, które
pogodzone są ze swoimi dolegliwościami, wykazują większe uświadomienie seksualne,
wyższą samoocenę w związku i więzi uczuciowej z partnerem. Częściej też preferują
czynności seksualne związane
z pieszczotami oraz aktywnością bliskiej osoby. Odrzucenie
z powodu niepełnosprawności
skutkuje depresją, frustracją i
lękiem. Personel rehabilitacyjny oraz najbliżsi powinni być
świadomi tych problemów i pomagać je rozwiązywać.
Ludzie niepełnosprawni mają
pełne prawo do tego, by zawierać małżeństwa i posiadać potomstwo. Ograniczenia ﬁzyczne
nie stanowią w tym przeszkody.
Sęk tkwi w braku wsparcia oraz
akceptacji ze strony otoczenia.
Tolerancji musimy się ciągle
uczyć.

KAROLINA KASPRZAK
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Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA

Fraszki
DO ŻŁOBU

A JEDNAK

Wyraźnie widać,
Że się czasy zmieniają:
Dziś do żłobu pasterze
Już się nie dopchają.

Gorzej być nie może?
Ależ to bzdura,
Bo jeszcze w dnie
Powstała dziura.

KPINY

FATUM?

FILANTROP NASZYCH CZASÓW. Miesięcznik.

PREZENT

REDAGUJĄ: Marcin Bajerowicz – redaktor
naczelny, Paweł Grochowski, Andrzej
Grzelachowski Aga, Aleksandra Lewandowska,
Karolina Kasprzak, Magdalena Molenda-Słomińska, Maciej Sieradzki, Zbigniew Strugała,
Ewelina Węglewska, Robert Wrzesiński.

Ten prezent pod choinkę
Zachwytu nie budzi:
Pas do zaciskania
Dla wielu ludzi.
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Wśród nocnej ciszy
Głos się rozlega.
Lecz słowa inne:
Pracy i chleba.

Wystąpienie publiczne
Zakrawa na kpiny,
Gdy nad skutkami
rozpacza
Ten, co tworzy przyczyny.

WSPOMÓŻ

NADZIEJA

PRZEMIANY

Zbliżają się święta
I dlatego
Biedaku wspomóż
Biedniejszego.

Tu leży nadzieja
Wielu biednych ludzi.
Że zmartwychwstanie
Niech się nikt nie łudzi.

Z wystąpień wynika
Prawda dobrze znana:
Szyld jest trochę inny,
Ale gęba ta sama.

Czyżby to odwieczna
Taka dola nasza:
Wierzyć w obiecanki
I zaciskać pasa?

BABECZKA
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Nawet apetyczna,
Słodziutka, zabawna
Po skonsumowaniu
Może być niestrawna.

POŁOŻENIE

RAPT

Jeden jest pod wozem,
Drugi jest na wozie.
Nie każdemu dobrze
W euro-kołchozie.

Liczyła, że porwie
Ją panicz bogaty,
Ale raptus porwał
Tylko na niej szaty.

Fraszki
VAT NIE BAT

NIEMOC

Tych, co do pierwszego
Martwią się, jak przeżyć,
Rząd chce bezboleśnie
Po dupie uderzyć.

Intymna
Część ciała
Częściowo
Nie działa.

LUSTRACJA

MUZYKALNOŚĆ

Nie każdy
Pokazać chce kat
Swe prawdziwe
Oblicze sprzed lat.

Zdradzała grajka
Muza ﬁglarka,
Bo mu nie zawsze
Grała fujarka.

DYSKUTANT

PROBLEM

Mowę mu odjęło,
Siedział jak niemowa,
Bo mu wyszczekany
Nie dał dojść do słowa.

Nie jest błahy,
Gdy zdjąć łachy
I spod pachy
Są zapachy.
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MAGDALENA DOMAGALSKA
KRYTKOWSKA
OPATÓWEK

KLUSKI Z MAKIEM
Mak z kluskami ciągle
razem,
a nie młodzi przecie,
aż się dziwią ich
swawolom
rybki w galarecie.

KASZA Z GRZYBAMI
Pod liściem kapusty,
ale już bez głąba,
gryczana z grzybami
udaje gołąbka.

Fraszki
SWAWOLNA FASOLA

KAPUSTA KISZONA

Kiedy fasola
groch udawała,
cała się zupa
rybna wylała

Kapusta kiszona
wcale nie zgrzybiała,
bo by wnet się na nią
rodzina gniewała.

O BARSZCZU
O STARYM PIERNIKU CZERWONYM
Każdy stary piernik
twardy jednak bywa,
bo mu od korzeni
sił ciągle przybywa.

Kto w barszczyku
moczy uszy,
życzeniami się
nie wzruszy.
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ROZTERKI
KAPUŚCIANEJ
GŁOWY
Nie wiem, co jest lepsze!
Doradźcie mi, och!
Czy kapusta z grochem?
Czy z kapustą groch?

O PIERNIKACH
Z LUKREM
Chociaż każdy piernik
pachnie korzeniami,
wabi bardziej taki,
który lukrowany.

KOLĘDNICY
Z gwiazdą przyszli,
z ﬂaszką wyszli.

WSPOMNIENIE Z PRL-U
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

– Chłopaki, ale afera! – gwar
rozmów przerwał wchodząc
Janek Bocian. – Naszego dzielnicowego pobili!
– Kto?! – posypały się pytania od stolików.
Był to listopadowy wieczór,
jak wiele innych w restauracji
„U Fońka” przy ulicy Rzgowskiej na Chojnach. Tu każdego
wieczora zbierała się „śmietanka” młodzieży z Chojen.
– A, to te gnoje z Piotrkowskiej – odrzekł nieco spokojniejszym głosem Bocian. Zaraz też dodał:
– Wczoraj wieczorem chłopina po cywilnemu poszedł
sobie na piwko do „Kogucika”.
Widocznie poznali go, bo gdy
wyszedł na ulicę, wyszli za
nim i w parku przy placu Niepodległości dopadli go i sﬂekowali tak, że pogotowie zabrało
naszego kochanego dzielnicowego.
Tu Bocianowi popłynęły łzy
po policzkach.
– Jakie prawo mają ci frajerzy
do naszego gliny! – odezwały
się groźne głosy od stolików.
Nie możemy tego tak zostawić!
– No, gdyby był łajzą – złościł się Antoś Małpa, którego
imienia i nazwiska, tego prawdziwego, nikt nigdy nie poznał.
– Nie, nie zostawimy tego! A co
na to mentownia?!
– Złapali kogoś?! – krzyknął
inny.

Śmiać się czy płakać
– Z tego, co wiem, to nie! –
nie mógł się opanować Bocian.
– Nie mogę tego pojąć! Glinę
pobili, a gliny nic! Ale wiecie
co? – tu zawiesił tajemniczo
głos. – Mentownia nich robi
swoje, a my swoje.
– Ale co? – zainteresował się
Małpa.
– Jak to co?! – ze swojego
ulubionego miejsca w narożniku sali odezwał się Stachu Kukuła, znany z tęgiego łba, bo
wypijał litr czystej i jakby nigdy
nic wracał do domu. – Sprawimy im łomot!
– Dobrze mówi! – poparł go
Małpa, a za nim Bocian.
– No dobra, dobra! – niecierpliwił się inny. – Ja mogę już iść
na tych chamów!
– Spotykamy się jutro o piątej
wieczorem na rogu Sieradzkiej
i Pietryny, ilu się da – odezwał
się Bolek Chęcina, cieszący
się największym uznaniem na
Chojnach. Pójdziemy piątkami
i robimy łomot każdemu młodzianowi!
– Super rada! – poparli
wszyscy.
– To stoi! Tylko zorganizujcie jak najwięcej chłopaków,
bo to ma być dla nich nauczka
na zawsze! – niemal rozkazał
Chęcina.
Jak postanowili, tak się stało.
Następnego dnia, po siedemnastej, piątki rycerzy z Chojen
ruszyły Piotrowską i innymi
przyległymi uliczkami, siejąc
zgrozę. Lanie otrzymywał każ-

dy napotkany młodzieniec. Aż
ktoś wezwał milicję. Pojawiły
się też drużyny ZOMO.
*
– Towarzysze oﬁcerowie! –
rozpoczął naradę komendant
Komendy Wojewódzkiej Milicji. – Nie wiem, co było powodem wczorajszego powstania.
Ale to skandal, że stało się to
w naszym mieście. Jak mam
to rozumieć? Przecież to tak,
jakby nasze miasto najechali
jacyś obcy!
– Nas też to zaskoczyło – odezwał się jakby trochę
nieśmiało kapitan Wolański,
komendant dzielnicy Górna. –
Ale dziś się wyjaśniło, co było
powodem bijatyki. Złapaliśmy
kilku i wygadali się.
– I cóż to za szczytny cel ich
do tego skłonił? – zapytał z ironią któryś ze zgromadzonych
przedstawicieli komend dzielnicowych.
– Nie uwierzycie – zaczął
Wolański – ale to może być dla
pewnego rodzaju radością…
– Jak to?! – przerwali zebrani.
Wolański jakby się czegoś
obawiał.
– Śmiało, kolego kapitanie –
nalegali.
– Dobrze, powoli – Wolański
uspokoił się nieco. – Powód
może zaskoczyć każdego z
nas. Otóż kilka dni temu nasz
dzielnicowy ze Rzgowskiej był
w „Koguciku” i po wyjściu, a
było to około siedemnastej, zo-

stał pobity przez okolicznych
chuliganów. Był po cywilnemu, ale poznali go. Widocznie
kiedyś im podpadł, jak to mówią. U nas, a w szczególności
w okolicach Rzgowskiej, jest
przez młodzież bardzo lubiany. Stąd, że tak powiem – nasi,
uznali to za zniewagę…
– O ku… – omal nie zaklął
któryś z oﬁcerów. – Ale historia! Jeszcze tego brakowało,
żeby nas chuligani bronili!
Przecież nie wiadomo, czym
by to się skończyło, gdyby nas
w porę nie powiadomiono.
– Ale to też dobrze świadczy
o tym dzielnicowym – zauważył inny – skoro chuligani mają
do niego taki szacunek.
– Albo może być podejrzane,
że dzielnicowy ma konszachty
z półświatkiem.
– Panowie, przestańcie! – nie
wytrzymał Wolański. – Jakie
konszachty?
Dzielnicowego
szanują, bo umie rozmawiać z
młodymi. Efekt jest taki, że na
Chojnach od dawna nie było
włamań, napadów. Może to
cisza przed burzą, ale na razie
mamy spokój.
– Mówcie co chcecie – przerwał pułkownik Wolski – ale
chyba po raz pierwszy w historii policji i milicji przestępcy
bronili stróża prawa przed innymi przestępcami.
– Stało się – dodał komendant wojewódzki. – Tylko… nie
wiem, co robić. Cieszyć się,
czy płakać.
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Maciej
M
Sieradzki
S
PPOZNAŃ

O

statnie dwa lata są u
mnie żmudnym procesem
usuwania szkód po rocznym
stosowaniu
clonozepamu.
Niepostrzeżenie – nie doinformowany w porę przez lekarzy
– popadłem w stan psychicznego i ﬁzycznego uzależnienia od
tego leku.
– Coś panu zapiszę, żeby nie
stresował się pan, gdy będzie w
ośrodku – zaproponowała doktor rodzinna we wrześniu 2008
roku przed moim kolejnym pobytem w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym poznańskiego „Wielspinu” w Wągrowcu.
– Ten lek dobrze rozluźnia!”
W ulotce producenta clonazepamu (Tarnobrzeskich Zakładów
Farmaceutycznych) znalazłem
wysoce niepokojące wzmianki
o leku. Wszczynać czy nie wszczynać clonazepamowej kuracji? – brzmiało pytanie, na które
przez pół czterotygodniowego
pobytu w ośrodku nie umiałem
sam sobie odpowiedzieć.
Ulotka przedstawia lek m.in.
jako przeciwpadaczkowy, psychoaktywny, obniżający krytycyzm, uzależniający przy dłuższym podawaniu.
Zaintrygowało mnie zdanie:
„skutecznie rozluźnia stawy
kolanowe”. „Widocznie epileptykom mocno zginają się kolana
podczas napadu!” – pomyślałem.
Tabletki clonazepamu są
dwumiligramowe, cztero-dzielne i w zasadzie zaleca się ich
spożywanie 1-miligramowe (2
x 0,5 mg) na dobę. Moja pani
doktor uznała, że skoro mi będzie trudno dzielić je każdego
dnia, to mogę co drugi dzień
pół godziny przed spaniem
spożyć ją całą.
Kurację rozpocząłem w Wągrowcu w Ośrodku w październiku 2008 roku. W łazience o
21.30 zażyłem lek w sposób zalecony przez panią doktor. Już
po 10 minutach nieoczekiwanie
rzuciło mnie z nóg na posadzkę! Wstać z niej nie miałem
siły, więc niby żołnierz na polu
walki, bez umycia i piżamy, poczołgałem się po podłodze do
pokoju, by wdrapać się na łóżko
i zasnąć. Zbudziłem się dopiero
ok. 8.00 rano dnia następnego.
„Skoro lek ten tak działa na
pana, to już więcej proszę go
nie brać!” – przykazała lekarz
Ośrodka Magdalena Pawłowska.
„Święta prawda, pani doktor!”

Wyjść
(2)
z uzależnienia
ROZWÓJ SYMPTOMÓW
– pomyślałem, nie widząc innego wyjścia z sytuacji. Lecz następne godziny dnia przyniosły
cud! Zacząłem płynnie i bez lęku
mówić! Czułem się aktorem na
scenie!
Cud sprawił zmianę osobistego stosunku do leku z krańcowo
negatywnego (incydent w łazience!) na krańcowo pozytywny (perspektywa rozwiązania
jednego z najbardziej dokuczliwych problemów zdrowotnych,
jaki dla mnie stanowią trudności
w mówieniu!).
Dziś wiem, że nie był to objaw
pozytywny, lecz diabelska perﬁdia ukryta w psychoaktywności
leku, oddziałującego silnie nie
tylko na ﬁzyczną, ale i na psychiczną „tkankę” człowieka.
Jadwiga Dembińska – lekarz
ortopeda i rehabilitant medyczny – emerytowany pracownik
byłego Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM w Poznaniu, oceniła sytuację z miną człowieka
uczestniczącego w nieoczekiwanym odkryciu:
– Nie znam przypadku, żeby
Clonazepam z godziny na godzinę poprawił komuś mowę. U
pana, panie Macieju, słychać, że
rzeczywiście poprawił.
Nie miałem lęku przed zabieraniem głosu w kolejkach sklepowych i podczas naukowych
konferencji! Na pływalni szalałem, gdyż woda dobrze człowieka „niesie”, gdy jego mięśnie są
rozluźnione.
„Dobrodziejstwa” leku ujawniły się w Ośrodku w Wągrowcu
już w październiku 2008 roku.
– Cóż z tego, że pan lepiej
mówi, skoro gorzej zaczyna pan
chodzić, a chodzenie jest panu
bardziej potrzebne niż mowa –
tymi słowami negatywny wpływu
Clonazepamu na mój organizm
odkryła na sali ćwiczeń ﬁzjoterapeutka Joanna Michalska.
Trudność w chodzeniu, którą odczułem już na trzeci dzień
jego spożywania i która utrzymuje się do dziś, polega na tym,
że stopy mają skłonność do
ustawiania się na palcach, gdy
tylko troszeczkę przyśpieszam
chód. Na stopach całych mogę
więc teraz stąpać, idąc nienaturalnie wolno.
Z zasłyszanych wiadomości

wynika, iż 2-3 letnie dzieci – z
racji nie dość rozwiniętych mięśni przepony płucno-trawiennej
– skłonne są chodzić na palcach.
Clonazepam więc, być może, u
mnie upośledził właśnie przeponę.
Zwiotczone przez Clonazepam stawy kolanowe również
utrudniają mi chodzenie. Tak
mówił o tym Rafał Kania, ﬁzjoterapeuta „Rehmedplus” w ORW w
Puszczykowie:
– Rzepka słabiej blokuje panu
kolano, które prostuje się w momencie, gdy noga przeciwna robi
krok do przodu!
Już nie tylko stawy kolanowe, ale też biodrowe po rocznej
kuracji Clonazepamem uległy
zwiotczeniu. Stawy biodrowe
zginają mi się obecnie „chętniej”
niż dawniej! Zdarza mi „bezwiednie” składać sobie np. koszulkę na podłodze, zamiast na
stole!
Wskutek
clonazepamowej
„kwarantanny” do około zera obniżyła się moja „odporność” na
choćby minimalne nierówności
i śliskości, a także pochyłości
podłoża, po którym wypada mi
chodzić. „Wywrotki” są dla mnie
już od dwóch lat straszliwym
horrorem, którego dotąd nie
przechodziłem nigdy.
Upadki pojawiły się też z zupełnie innego powodu niż właściwości deptanego podłoża! Ich
nasilenie nastąpiło po tym, gdy
w początku listopada 2009 roku
w sposób lekarsko kontrolowany
Clonazepam bezpowrotnie odstawiłem. Wywracać zacząłem
się z nieznanej mi dotąd endogamicznej przyczyny.
Momentami mianowicie traﬁam – choć ostatnio wyraźnie
już rzadziej! – na utratę poczucia
stabilności, by po 2-3 sekundach
„lecieć” w tył. Subiektywnie tracę
równowagę i padam, obiektywnie problem tkwi w chwilowym
niedocieraniu impulsów nerwowych do określonych grup mięśniowych kończyn.
Tego typu upadkom sprzyjają
na przykład kichnięcia, gdy akurat nie mam czego się przytrzymać, lub osłabiona samokontrola, gdy uwaga koncentruje się
właśnie na czymś innym, aniżeli
na własnym ciele i wykonywa-

nych przez nie ruchach, zwłaszcza mimowolnych i pół mimowolnych.
Permanentne uważanie na
siebie, żeby się tylko nie wywrócić, jest diabelnie trudne w
normalnym
funkcjonowaniu,
wymagającym przecież na co
dzień podzielności uwagi. A to
człowiek pomyśli o czymś, a
to telefon zadzwoni, a to radio
trzeba zgłośnić, bo ktoś właśnie
mówi ciekawie…
Ciepłym późnym popołudniem z okna mieszkania
widziałem kiedyś dobrze zbudowanego nastolatka, jak
opuszczając boisko, sprawnie
i efektownie wkładał na siebie
czerwoną koszulkę. Zdecydowanym ruchem ramion prosto
w górę – najpierw jednym, potem drugim! – jego ręce szybko
przeszywały jej wnętrze.
Ubieranie nigdy nie szło mi
tak sprawnie z racji właściwych
memu schorzeniu podstawowemu niedowładów spastycznych.
„Dla pana ubieranie to prawdziwy trening…” – rzekł raz w wągrowieckim ośrodku ﬁzjoterapeuta Daniel Szyjka, widząc, jak
po ćwiczeniach na nogi wkładam obuwie.
Szczęście, że wskutek „wywrotek” po Clonazepamie ręce
uchowały się jeszcze nie połamane. Nie oznacza to jednak,
że ich kondycja nie została nadwątlona. Siła ich mięśni spada
zwłaszcza ostatnimi miesiącami. Przyczyna tego leży w ﬁzycznej „wydolności” nóg w dwojaki
sposób.
Po pierwsze – kończyny górne
znajdują u mnie teraz dodatkowe „zatrudnienie” w czasie
chodzenia, gdy wspieram się o
meble lub korzystam z uchwytów (tudzież z „balkonika”); po
wtóre – ręce są moją „dźwignią”,
umożliwiającą wydostawanie
się z upadków.
Ubieranie i inne potoczne
czynności wykonuję teraz z
większymi trudnościami niż
jeszcze rok czy dwa lata temu.
Czynię wysiłki, aby mimo to
swój dobowy rytm dnia utrzymywać bez zmian. Przyjaciele,
znajomi, sąsiedzi – pomagają mi
w tym.
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Rosiewicz
dla PKPS

Nagrody PFRON

W

P

iękna oprawa artystyczna
i chwile wzruszenia towarzyszyły laureatom IX edycji
Ogólnopolskiego
Konkursu
Plastycznego „Sztuka Osób
Niepełnosprawnych”
oraz
VIII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu na najlepszą pracę
magisterską i doktorską pod
hasłem: „Otwarte drzwi”, które organizowane są dorocznie
przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Nagrody wręczono w środę 26

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

ielkopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w
Poznaniu, przy współudziale
Zarządu
Miejsko-Gminnego
PKPS w Kórniku, zorganizował
29 października w Sali Koncertowej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
II Stopnia na Solnej koncert dobroczynny z udziałem Andrzeja Rosiewicza.

Kwiaty dla Andrzeja Rosiewicza.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 400 osób związanych
z PKPS w Poznaniu, Kórniku,
Śremie, Wronkach, Czarnkowie,
Kostrzynie. Wsparcia ﬁnansowego udzielił burmistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski. Poznańskim
sponsorom tego dobroczynnego koncert podziękowała Ewa
Rzepka. Darczyńcami były także:
ﬁrma TFP Sp. z o.o. w Dziećmierowie koło Kórnika i Fundacja
Zakłady Kórnickie.
Artysta estradowy Andrzej Rosiewicz zapewnił uczestnikom
wspaniałą rozrywkę. Widzowie
reagowali salwami śmiechu i na
jego dowcipy. Śpiewali razem
z nim, a na koniec nagrodzili
owacjami na stojąco, bukietami
kwiatów i wspólnym „Sto lat”.
W przerwie koncertu odbyło
się losowanie nagród za zakupione „cegiełki” PKPS.
Dochód z koncertu i ze
sprzedaży cegiełek zaplanowano przeznaczyć na organizację
spotkań wigilijnych w prowadzonych przez PKPS świetlicach
socjoterapeutycznych „Płomyczek” i „Tulipanki” dla dzieci z
rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną i chorobą alkoholową.

ROBERT WRZESIŃSKI

października w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Uroczystość rozpoczął wernisaż
wyróżnionych prac. Autorami
dzieł malarskich, rysunkowych,
graﬁk, tkanin i rzeźb byli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów
Samopomocy i Domów Pomocy
Społecznej. Komisja uhonorowała 22 prace 28 artystów w
czterech kategoriach: malarstwo
i witraż, rysunek, graﬁka i rzeźba
kameralna. Pełna lista nagrodzonych dostępna jest na stronie

internetowej www.pfron.org.pl w
zakładce „Ogólnopolskie Konkursy PFRON w 2011 roku”.
Po wręczeniu nagród i podziękowaniach za udział nastąpił
czas na prezentacje muzyczne
w wykonaniu Katarzyny Nowak – laureatki Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka
Grechuty w Krakowie, która jest
współautorką książki „12 kropel
życia” i kabaretu „Tenor” Czesława Jakubca.

KAROLINA KASPRZAK

Byliśmy
Absolwenci
w teatrze… Mieszko
M
W
y ze Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Zawsze Razem” – Robert Lekier, Mirosław Juś,
Dorota Eicke, Roman Kowala i ja – 13 listopada byliśmy w Teatrze Polskim w
Poznaniu.

Obejrzeliśmy spektakl pod
nazwą „Pomórnik Kryminał
Ekologiczny”, o miłośniczce
zwierząt. Akcja toczy się w
maleńkiej wiosce nieopodal
Kotliny Kłodzkiej. Spektakl
trwał półtorej godziny. Było
wiele momentów wesołych,
smutnych, pełnych grozy i
zadumy. Było to dla nas niezwykłe przeżycie. Prosimy o
zorganizowanie następnej
tak wspaniałej wycieczki do
Teatru Polskiego.

OLGA TWARDOWSKA
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Klubu

Domu
Kultury
Orle
Gniazdo na osiedlu Lecha w Poznaniu 5 listopada
odbył się zlot absolwentów
dziecięcej pracowni plastycznej Klubu Mieszko. Jego
opiekunką jest Pani Kasia
Grzeszczka, która pomaga
małym plastykom. Pani Kasia
przywitała młodzież, dzieci i
rodziców.

W koncercie wystąpił Andrzej Kasztelan oraz uczennice Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w
Poznaniu: Zuzanna Walczak,
Agnieszka Grzeszczka, Marta
Michalak i Anna Hamulczyk.
Do tańca melodie z dawnych lat
grali Przemysław Barełkowski i
Paweł Konieczka. Na mniejszej sali można było obejrzeć
ekspozycję portretów i innych

Olga Twardowska (druga
z prawej) z absolwentkami
pracowni plastycznej Klubu
Mieszko.
prac plastycznych oraz zdjęć
absolwentów naszej pracowni,
a także przeczytać informację
o działalności Klubu.

OLGA TWARDOWSKA
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INICJATYWA DZIENNEGO OŚRODKA ADAPTACYJNEGO NR 1 W POZNANIU
K
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Sztuka bez granic

N

a widowni gasną światła. Zapada cisza. Przez
białą poświatę przedzierają się postacie – pierwsza,
kolejna, następna. Każda w
skupieniu deklamuje swoją kwestię: o marzeniach,
podróżach w nieznane i
baśniowej krainie. Później
łączą się w tańcu.
„Granice. Sztuka przekraczania,
przekraczanie
sztuką” – tak brzmi nazwa
międzynarodowego projektu
realizowanego przez Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr
1 w Poznaniu, Teatr Ósmego
Dnia, Teatr RambaZamba z
Berlina i uczniów Liceum
Ogólnokształcącego nr 1 im.
Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu. Inauguracja odbyła się w środę 9 listopada.

Publiczność przywitali (od lewej): dyrektor Teatru Ósmego Dnia
Ewa Wójciak, kierownik Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1
Konrad Szymański i zastępca dyrektora Teatru Tomasz Jeﬁmowicz.

ścią a umiejętnością, niesprawnością i sprawnością,
osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi, środowiskami niemieckimi i
polskimi – powiedział Konrad Szymański, kierownik
Ośrodka. – Bohaterowie naszego projektu, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, pokazują w swoich
pracach, w jaki sposób można przekraczać te granice,
by uzyskać walor artystyczny. Ich spektakle, muzyka,
dzieła plastyczne i realizacje
multimedialne ukazują też w
bardzo wyraźny sposób, jak
istotna jest sztuka w każdym
procesie edukacyjnym.

KAROLINA KASPRZAK

Spotkanie rozpoczęło się
otwarciem wystawy prac
plastycznych uczestników
Dziennego Ośrodka. Publiczność obejrzała spektakl
„Ze snu” w ich wykonaniu i
ﬁlm „Ogród” w reżyserii Marka Steltinga, zrealizowany
przez grupę „Foto – Film”.
Dzień później były pokazy multimedialne „Chagall”
i „Van Gogh”, pełna humoru prezentacja „Kobiety”,
nawiązująca do serii dzieł
malarskich pod takim samym tytułem. Był też panel
dyskusyjny „Granice. Przekraczanie sztuką”. Realizacja drugiej części projektu
zaplanowana jest na styczeń
2012 roku.
– Tytułowe granice to bariery między nieumiejętno-

Takim statkiem każdy chciałby popłynąć…

Niezwykła opowieść o przyjaźni.

Na spektaklu „Ze snu” można było kupić sobie marzenie…

