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O Euro 2012
i nie tylko
Z MARIĄ REMIEZOWICZ – dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Poznania rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA.
– Pani Dyrektor, właśnie
pożegnaliśmy kolejny rok.
Jaki on był dla kierowanego
przez Panią wydziału?
– Był to, z wielu powodów,
rok trudny. Pierwszym powodem są istotne zmiany prawa:
weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, ustawa o działalności leczniczej, a
w styczniu 2012 zacznie obowiązywać ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, do której intensywnie się przygotowujemy. Każda
z tych ustaw reguluje ważny
obszar naszego życia i wprowadza szereg istotnych zmian.
Niestety, nie zapewniono samorządom środków ﬁnansowych na prowadzenie nowych
form usług, których oczekują
na mocy nowych przepisów
mieszkańcy. Na przykład nie
ma środków na doﬁnansowanie miejsc w żłobkach niepublicznych czy zatrudnienie asystentów rodzinnych. Były też
sukcesy: w ubiegłym roku nasze domy pomocy społecznej i
placówki opiekuńczo- wychowawcze osiągnęły wymagany
przepisami standard i uzyskały pozwolenie Wojewody na
funkcjonowanie. Rozwija się
portal „Zdrowie” na stronach
Miasta, zakończyliśmy realizację projektów ﬁnansowanych
ze środków UE: „OPEN CITIES”
przygotowanie strategii miasta
otwartego, „Poznański Rockefeller” – wsparcie dla osób
startujących do własnego biznesu, „Proﬁlaktyka wad postawy”, „Reintegracja 45+”. Rozpoczęliśmy projekt DAPHNE
III ﬁnansowany przez Komisję
Europejską „Taki mały a VIP”
– tworzenie systemu proﬁlaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci. Powstały Komisje
Dialogu Obywatelskiego – są
już przy czterech wydziałach
Urzędu Miasta, gdzie toczą
się rozmowy przedstawicieli
organizacji pozarządowych z
urzędnikami o bieżących problemach i przyszłych rozwiązaniach. Od ponad miesiąca
można zapisać dziecko do
żłobka miejskiego przez In-

ternet – powstał elektroniczny
system naboru.
– Co planujecie na rok bieżący? Czy lepiej będzie pracować poznańska służba zdrowia i czy niepełnosprawnym
też będzie żyło się łatwiej?
– Bieżący rok zapowiada
się jako trudny ze względu na
ograniczenia budżetowe. Dla
moich współpracowników i dla
mnie najważniejszym celem
będzie ochrona jakości i poziomu usług świadczonych w placówkach i w domach naszych
klientów. Potrzeby społeczne
rosną. Jak dotąd, udawało nam
się w jakimś stopniu przygotowywać ofertę, która pozwalała
na ich zaspokojenie. Zabraknie
możliwości rozwoju usług dla
poznaniaków. To będzie trudne
do zaakceptowania. Dlatego
oszczędności zaczynamy od
siebie – w przyszłym roku zatrudnienie w Wydziale zmniejszy się o 4 osoby. Zgodnie ze
Strategią Rozwoju Poznania
będziemy też rozwijać formy
opieki nad dziećmi do lat 3, a
jeżeli będą środki – będziemy
wdrażać system wsparcia rodziny w środowisku lokalnym.
No i czeka nas turniej UEFA
EURO 2012.
– Właśnie. Dlatego rok, który się zaczął, będzie rokiem
wielkiej próby dla Poznania.
Czy wszystko już zapięte na
ostatni guzik?
– Jest już plan opieki medycznej w streﬁe kibica, wyznaczone zostały szpitale referencyjne i zakłady podstawowej
opieki zdrowotnej. Mamy już
za sobą pierwsze pełne zabezpieczenie koncertu Stinga na
stadionie. Cały czas trwa nabór
wolontariuszy. Musimy dopracować plany opieki medycznej
w centrach pobytowych.
– Co jeszcze zostało jeszcze do zrobienia?
– Zrobiliśmy dużo, ale czeka
nas dopracowanie planu stadionowego i skoordynowanie z
planami innych służb. Kończymy prace nad koncepcją opieki
medycznej dla Miasta.

– Czy niepełnosprawny będzie mógł czuć się bezpiecznie na stadionie podczas
trwania EURO 2012?
– Przygotowano 200 miejsc
na trybunach dla osób niepełnosprawnych, w tym niesłyszących i niewidomych.
Dostępne są wejścia, kasy i
toalety. Pomocą będzie służyło łącznie około 1000 stawardów. Przy wejściu jest makieta
dla osób niewidomych, dzięki
której będą oni mogli poznać
topograﬁę stadionu. Ponadto
osoba niepełnosprawna otrzyma pomoc na lotnisku, na
dworcu kolejowym, w hotelach
i innych miejscach dostępnych
dla kibiców. Miejsca dla osób
niepełnosprawnych przygotowano również w streﬁe kibica.
– Do pierwszego meczu
zostało niecałe pół roku. Co
uważa Pani za największy
sukces, a co za największą
porażkę w przygotowaniach
tego wielkiego sportowego
wydarzenia?
– Moim zdaniem, sukcesem
jest bardzo dobra współpraca miasta, gospodarzy i Komitetu Medycznego. Szkoda,
że nadal nie ma przepisów
określających standard opieki medycznej podczas imprez
sportowych, co powoduje, że
organizatorzy
zapewniają
minimum opieki, kierując się
głównie rachunkiem ekonomicznym.
– Możemy już zacząć wielkie odliczanie przed pierwszym gwizdkiem. Czego
mogę życzyć Pani, kierowanemu przez Panią wydziałowi
i wszystkim, którzy pracują
przy poznańskiej organizacji
EURO 2012?
– Zdrowia, dobrego wyniku
losowania, dobrej pogody podczas Turnieju, no i dobrej zabawy, czego życzę również Pani i
Czytelnikom na Nowy Rok.
– Bardzo dziękuję i szczerze tego życzę w imieniu własnym i naszych czytelników.
Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na stadionie.

Karolina
K
Kasprzak
K
PPOZNAŃ

C

zy można zapobiec wykluczeniu społecznemu,
zwiększyć integrację społeczną, świadomość i wiedzę o
problemach, z jakimi zmagają
się osoby niepełnosprawne? W
jaki sposób dać im szansę na
pracę oraz pomóc odnaleźć
się w nowym środowisku? Jak
zaktywizować ich wysiłki na
rzecz czynnego udziału w życiu społecznym?
Rozwiązania zasygnalizowanych problemów w Powiecie
Poznańskim można znaleźć w
realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu projekcie „Pokonać
wykluczenie. Wszechstronna
aktywizacja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym z
terenu powiatu poznańskiego”, który współﬁnansuje Unia
Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czas trwania projektu przewidziany jest na lata 2008-2013. W
czwartek 15 grudnia w budynku
należącym do Starostwa Powiatu Poznańskiego, przy ulicy
Słowackiego 8, na konferencji
podsumowującej dotychczasowe działania, spotkali się przedstawiciele instytucji, organizacji
pozarządowych i beneﬁcjenci
wyżej wymienionego projektu.
W spotkaniu uczestniczyła dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego Teresa Gromadzińska,
dyrektor Powiatowego Zespołu
Orzekania o Niepełnosprawności Mariola Kokocińska, Radna
Powiatu Poznańskiego Krystyna
Semba, Członek Komisji Polityki
Społecznej i Ochrony Zdrowia
Katarzyna Lewandowska, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Grzegorz Karolczyk, Wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych
Irena Skrzypczak, dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w
Lisówkach Ryszard Bartoszak,
dyrektor Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy Bogusław Balczyński, dyrektorzy
ośrodków pomocy społecznej
w Buku, Kleszczewie, Kórniku,
Suchym Lesie, Luboniu, przedstawiciele warsztatów terapii
zajęciowej w powiecie poznańskim, członkowie stowarzyszeń
i fundacji.
Stan realizacji projektu „Pokonać wykluczenie” w latach
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KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „POKONAĆ WYKLUCZENIE.
WSZECHSTRONNA AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM Z TERENU POWIATU POZNAŃSKIEGO”

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Szansa
na aktywne życie

Swoimi reﬂeksjami na temat projektu „Pokonać wykluczenie” dzieli się Aleksandra Maćkowska –
beneﬁcjentka projektu. Z prawej: Elżbieta Bijaczewska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu i koordynator projektu Tomasz Woźnica.
2008-2011 omówiła Elżbieta
Bijaczewska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu:
– Projekt „Pokonać wykluczenie” ma przede wszystkim na
celu zwiększenie świadomości
własnego potencjału psychoﬁzycznego u osób niepełnosprawnych, nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, jak i na rynku pracy,
podniesienie kwaliﬁkacji zawodowych i zwiększenie kontaktów społecznych. Staramy się
również pomagać osobom, które opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze
oraz
rodziny zastępcze, by ułatwić
im start i znalezienie swojego
miejsca w życiu. Organizujemy
Treningi Aktywnego Poszukiwania Pracy oraz Treningi
Umiejętności Społecznych. Beneﬁcjenci projektu „Pokonać
Wykluczenie” mają możliwość
odbycia kursów zawodowych
odpowiednio dobranych do
swoich indywidualnych potrzeb,
m.in. kursy prawa jazdy, wizażu,
stylizacji i zdobienia paznokci,
KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

TO BYŁY PIĘKNE CHWILE
Dzięki życzliwości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Pokonać wykluczenie” na początku sierpnia 2011 roku mieliśmy okazję wyruszyć wraz
z opiekunami w niezapomnianą podróż do Darłówka, by
aktywnie spędzić czas na turnusie rehabilitacyjnym. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten dar serca.
Gościliśmy w przepięknym Ośrodku Wczasowym „Piramida”, gdzie pod okiem fachowców pracowaliśmy, aby
udoskonalić naszą kondycję ﬁzyczną i wypocząć. Atmosfera tego miejsca była bajeczna, sprzyjała regeneracji sił ﬁzycznych i psychicznych. Mogliśmy w każdej sytuacji liczyć
na pomoc zatrudnionej tam kadry.
Każdy dzień przynosił niesamowite doznania. Ale wszystko, co dobre szybko się kończy. Po dwóch tygodniach, pełni wrażeń i nasyceni pozytywną energią, z żalem w sercu
pożegnaliśmy nadmorski kurort i udaliśmy się w powrotną
drogę do domu.
Kilkanaście dni później odbyliśmy w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach szkolenie z zakresu asertywności i
poszukiwania pracy. Prowadzili je profesjonaliści z różnych
dziedzin. Jesteśmy przekonani, że zdobyte informacje ułatwią nam start zawodowy.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji PCPR w Poznaniu za
umożliwienie wyjazdu do Darłówka i Lisówek oraz przeżycie tylu fantastycznych przygód.

AGATA RYBICKA
MIROSŁAWA PENCZYŃSKA
UCZESTNICZKI WTZ SWARZĘDZ
WWW.SPDST.ORG
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kosmetyczne, fryzjerskie, specjalistyczne kursy księgowe, jak
i graﬁki komputerowej, itp. Corocznie organizowane są obozy
aktywnej integracji w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach
oraz pikniki integracyjne.
Projekt „Pokonać wykluczenie” do 2010 roku objął 103
osoby usamodzielniane w wieku od 15 do 25 lat i 224 osoby
niepełnosprawne w wieku od 17
do 56 lat, w tym 20 pełnoletnich
uczestników warsztatów terapii zajęciowej, czyli łącznie 327
osób. Natomiast w 2011 roku
swoimi działaniami objęliśmy
36 osób usamodzielnianych w
wieku od 15 do 25 lat oraz 114
osób niepełnosprawnych w
wieku od 17 do 56 lat, w tym 25
pełnoletnich członków organizacji pozarządowych, razem
150 osób.
O sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku
pracy mówiła Magdalena Morze
pracownik Powiatowego Urzędu Pracy. Prelegentka wskazała
na liczbę osób niepełnosprawnych bezrobotnych: 848 bez
pracy, w tym 652 to mieszkańcy
Poznania, a 196 osób to osoby
zamieszkałe w powiecie poznańskim. Podczas konferencji
wystąpiła tegoroczna beneﬁcjentka projektu Aleksandra
Maćkowska. Pani Ola zgłosiła
się do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, gdyż chciała otrzymać doﬁnansowanie
do turnusu rehabilitacyjnego.
Wówczas zaproponowano jej
udział w projekcie. Pierwszym
krokiem był wyjazd na Obóz
Aktywnej Integracji do Domu
Pomocy Społecznej W Lisówkach. Tam Pani Oli miała okazję
sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych i kontaktu
z ludźmi w podobnej sytuacji.
Nabrała pewności siebie, stała
się bardziej zaradna i przedsiębiorcza.
Projekt „Pokonać wykluczenie” to alternatywa dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.
Obok publikujemy ciepłą relację
z udziału w projekcie autorstwa
Mirosławy Penczyńskiej i Agaty
Rybickiej z Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Swarzędzu.
Siedziba projektu „Pokonać
wykluczenie” mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie przy ulicy Zielonej 8
w Poznaniu. Bliższe informacje
uzyskać można pod numerem
telefonu: (61) 84-10-722.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY
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– Zapowiadany kryzys globalny dotknie także tę najsłabszą grupę, jaką są osoby
niepełnosprawne. Czy pomoc
społeczna w Poznaniu w
przyszłym roku radykalnie się
pogorszy?
– Nie ma wątpliwości, że w
związku z sytuacją gospodarczą musimy przygotować się
na oszczędności. Każda dziedzina, powiązana z budżetem
miasta, musiała dokładnie
przyjrzeć się swoim wydatkom.
Nie jest to komfortowa sytuacja, bowiem lepiej mieć rezerwę ﬁnansową, która umożliwia swobodę poruszania się
i planowania działań, aniżeli
stawać w nagłych sytuacjach
przed trudnymi wyborami.
Pomoc społeczna jest bardzo
wrażliwą i delikatną sferą, bo
dotyczy ludzi. Widzimy różne
potrzeby w każdym obszarze
polityki społecznej. Wybory
komu i w jakim zakresie pomagać, są bardzo trudne. Nie
lekceważymy żadnego sygnału
płynącego ze środowisk osób
potrzebujących, ale z drugiej
strony mamy ograniczone możliwości i nie możemy każdemu
pomóc w sposób satysfakcjonujący. Trzeba roztropności w
podejmowaniu decyzji.
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Wszystkich czekają
wyrzeczenia
Z DOROTĄ POTEJKO, pełnomocnikiem prezydenta do spraw Osób
Niepełnosprawnych, zastępcą dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Poznania rozmawia AURELIA PAWLAK.
bowiem może zakłócić wzajemne zaufanie i chęć prowadzenia wartościowego dialogu.
Zapewne będą różnice zdań w
poszczególnych kwestiach, ale
może to przynieść wartościowe
rozwiązania. Najważniejsze,
by głównym celem współpracy
było wypracowanie jak najlepszych rozwiązań, służących
osobom potrzebującym pomocy. To powinno wyznaczać kierunki działań obydwu stron.
– Za kilka miesięcy w Poznaniu rozpocznie się Euro 2012.
Czy miasto jest przygotowane
pod względem potrzeb osób
niepełnosprawnych?

– Czy w budżecie wydziału
nie zabraknie pieniędzy na
planowane działania?
– Wychodzę z założenia, że
lepiej być gospodarnym niż
rozrzutnym. Trzeba skrupulatnie przyglądać się wydatkom,
analizować je, porównywać –
by nie nastąpiło zmniejszenie
lub pogorszenie jakości usług
dla mieszkańców. Mam świadomość, że każde zmniejszenie funduszów jest bolesne
dla potrzebujących. Na rok
2012 zaplanowaliśmy budżet w
ograniczonym zakresie w porównaniu do ubiegłego roku.
Wcześniej
przeprowadzane
były działania optymalizujące
koszty. Pod lupę poszły domy
pomocy społecznej i dzienne domy pomocy społecznej.
Przeprowadziliśmy analizy, w
których sferach funkcjonowania tych placówek można wygospodarować oszczędności.
Taka optymalizacja powinna
przynieść oczekiwane efekty
przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego standardu
usług. Zamierzamy wygospodarować oszczędności na
kosztach administracyjno-organizacyjnych. W praktyce
oznaczać to będzie połączenie
sektorów związanych z zarządzeniem, księgowością i zlecaniem usług zewnętrznych. Te
procesy pozwolą na redukcję

deﬁcytu powstałego na skutek
globalnej oszczędności.
– Jakie widzi pani zagrożenia w związku z zapowiadanym kryzysem?
– Wszystko wskazuje na to,
że wzrośnie skala ubóstwa i
wyrzeczenia dotkną wszystkich obywateli. Niestety, w
portfelach mamy coraz mniej,
a koszty rosną. Przyglądając
się chociażby budżetom domowym: wiadomo, że w pierwszej
kolejności realizujemy potrzeby związane z żywnością
i płacimy rachunki, a dopiero
potem po uwagę bierzemy potrzeby drugiego rzędu. Takie
same zasady dotyczą budżetu
miasta. Musimy wyznaczać
priorytety i ciągle przyglądać
się wydatkom.
– Od niedawna przy Wydziale Zdrowia działa Komisja
Dialogu Obywatelskiego. Jak
układa się współpraca z tą organizacją?

– Komisja jest uwieńczeniem prowadzonej od wielu
lat współpracy z organizacjami pozarządowymi. Otoczka
formalna wzajemnych relacji
sprawia, że każda ze stron wie,
jakie ma zobowiązania i jak ta
współpraca ma wyglądać. Nie
wyobrażam sobie jako urzędnik
funkcjonowania bez niej. Ale
zdaję sobie sprawę, że niektórzy urzędnicy mogą mieć opory
natury merytorycznej. Jestem
przekonana, że w Wydziale
Zdrowia i Spraw Społecznych
Miasta Poznania takich uprzedzeń nie będzie. Tym bardziej,
że dialog z organizacjami pozarządowymi trwa od dawna
np. w kwestiach dotyczących
osób niepełnosprawnych, czego przykładem są między innymi comiesięczne spotkania
czwartkowe: dyskutujemy, wymieniamy poglądy i rozwiązujemy rozmaite problemy. Jedyna obawa wiąże się z tym, by
Komisja Dialogu Społecznego
nie przejęła roli kontrolnej, to

– Z Euro 2012 wiąże się
mnóstwo zagadnień. Dotykają
one między innymi transportu,
informacji, stadionu. Stadion
jest gotowy. Opiniowałam go
wspólnie z Miejską Społeczną
Radą. Podlegał także audytowi. Trwają prace związane z
uporządkowaniem transportu
w mieście. W tej dziedzinie też
wypadamy dobrze. Wszystkie
autobusy są o niskim podwoziu,
przybywa także tramwajów niskopodłogowych. Działa również transport indywidualny
dla osób niepełnosprawnych.
Powoli zmienia się wygląd
ronda Kaponiera. W obiektach
podlegających miastu przybywa udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Niestety, nie
wszędzie władze miasta mają
możliwość ingerencji. O likwidację barier i udogodnienia dla
osób z niepełną sprawnością w
bankach, na poczcie, w restauracjach, sklepach, centrach
handlowych właściciele muszą
zadbać sami. Władze miasta
nie mogą im niczego narzucać. Myślę, że ranga Euro 2012
sprawi, że administratorzy poszczególnych obiektów zadbają
o ich dostępność na odpowiednim poziomie. Wiele poczynań
podjęły choćby niektóre banki,
dostosowując między innymi
bankomaty. Liczę na to, że za
tym przykładem pójdą inni. Poznań na tle innych miast przygotowujących się do Euro 2012
wypada dobrze.
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Niech to będzie rok
spełniania marzeń
Z KRYSTYNĄ ŁYBACKĄ – posłanką na Sejm RP rozmawia EWELINA WĘGLEWSKA.
– Jeszcze raz gratuluję, że po
raz kolejny zasiądzie Pani w
ławach sejmowych. Czy w tej
kadencji zakres Pani działań
będzie podobny, jak w latach
ubiegłych?
– Bardzo dziękuję. Tak, będę
kontynuować pracę w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
oraz w Komisji Administracji i
Spraw Wewnętrznych. Ponadto,
jak zawsze… życie będzie przynosiło wiele problemów, które
będę próbowała rozwiązywać w
innych komisjach i na posiedzeniach plenarnych.
– Spotykamy się na przełomie roku. Nie byłabym sobą,
gdybym nie zapytała o rok, który minął i o ten, który właśnie
się zaczął. Jaki dla Pani był rok
2011, a co obiecuje sobie Pani
po tym nowym?
– Rok 2011 był czasem kampanii wyborczej, co wiązało się z
wieloma spotkaniami i w moim
przypadku z dużymi emocja-

6

grudnia w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kleszczewie odbyła się impreza
kulturalno-rekreacyjna „Mikołajkowy wór niespodzianek”
dla osób niepełnosprawnych z
opiekunami. Stowarzyszenie
„Pomagam” otrzymało na ten
cel dotację Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Spotkanie ze św. Mikołajem
zorganizowano we współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kleszczewie, Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Sportu w
Kleszczewie, Zespołem Szkół
w Kleszczewie oraz Domem
Pomocy Społecznej w Śremie
dla około 200 niepełnosprawnych z osobami towarzyszącymi z gminy Kleszczewo i gminy
Śrem. Aniołowie, animatorzy
Klanzy – stylu animacji społeczno-kulturalnej, prowadzili
zabawy, wyzwalające aktywność uczestników wieczoru,
bowiem każdy człowiek ma
potencjał twórczy i może się
rozwijać. W worze niespodzianek nie zabrakło artystów. Był
Duet „Calipso”, który grał i śpiewał radosne i skoczne piosen-

mi. Natychmiast po wyborach
wpadłam w wir nowej kadencji.
Udało mi się pomyślnie rozwiązać kilka ludzkich spraw. Marzę
w nowym roku o zdrowiu, które
pozwoliłoby na solidną poselską
działalność.
– Należy Pani do sejmowych
weteranów. Jak znajduje Pani

ten „nowy”, dla niektórych dziwny i kontrowersyjny Sejm…
– Każda nowa kadencja to
rozdziały polskiego parlamentaryzmu, które napisze życie. Każdy z posłów ma szansę na trwały
ślad w historii od warunkiem, że
będzie solidnie pracować i podejmować trudne wyzwania.
– Czy osoby niepełnosprawne mogą liczyć na przychylność
parlamentarzystów tej kadencji?
– W tym aspekcie bardzo
wzrosła społeczna świadomość.
Fakt, że wśród posłów są bardzo
aktywni niepełnosprawni parlamentarzyści, pozwala utrwalać
stałe zainteresowanie problematyką osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Byłam w grudniu na
bardzo interesującej konferencji
studentów niepełnosprawnych.
Analizowaliśmy razem nowe
przepisy ustawy o szkolnictwie
wyższym, właśnie w aspekcie
rozwiązań służących właściwym

warunkom studiowania dla osób
niepełnosprawnych.
– Jako byłą minister edukacji
muszę Panią zapytać, co nowego w szkolnictwie dla niepełnosprawnych, co ze szkołami
integracyjnymi?
– Nie ma zmian ustawowych
w tym zakresie. Zagrożeniem
dla szkół integracyjnych są decyzje samorządów poszukujących oszczędności w oświacie.
Zawsze bulwersują mnie beztroskie zmiany w sieci szkół,
czy wręcz ich likwidacja. Od lat
przestrzegam: to bardzo kosztowna społecznie oszczędność.
– Tradycyjnie, na koniec naszej rozmowy, czego możemy
sobie życzyć w tym nowym
2012 roku?
– Życzę wszystkim Czytelnikom Filantropa, by rok 2012 był
czasem spełniania marzeń.
– Ja Pani też tego życzę i
dziękuję za rozmowę.

Mikołajkowy wór
niespodzianek

ki. Wszyscy zebrani otrzymali
prezenty.
Celem spotkania była rehabilitacja społeczna i integracja

niepełnosprawnych, która odbywała się także przy „szwedzkim stole. „Mikołajki” – członkinie Stowarzyszenia „Pomagam”

– rozproszone wśród uczestników, zachęcały do wspólnej
rozrywki, roznosiły poczęstunek i rozdawały upominki.
Zaproszeni goście wychodzili
zadowoleni i oczekują cyklicznych powtórzeń podobnych
imprez. Serdecznie dziękuję
wszystkim osobom, które przyjęły zaproszenie, Samorządowi
Województwa Wielkopolskiego
za pomoc ﬁnansową, Wójtowi
Gminy za udostępnienie hali i
wszystkim, którzy przyczynili
się do uświetnienia wieczoru.
Cieszę się, że Stowarzyszenie poświęciło czas niepełnosprawnym. Ich zadowolenie to
dla jego członków nagroda.

MIROSŁAWA RADZIMSKA
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Foresight
– jakość
życia
U

rząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego w ramach projektu
„Foresight
Wielkopolska”
współﬁnansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny zorganizował konferencję „Foresight Regionalny dla
Wielkopolski – scenariusze
rozwoju regionu do 2030
roku”. W piątek 16 grudnia w
Sali Sesyjnej Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego spotkali się przedstawiciele środowisk naukowych, instytucji
i organizacji pozarządowych.
Wprowadzenie do konferencji podsumowującej przedstawił kierownik projektu „Foresight Wielkopolska” Jacek
Dębczyński. Uczestnicy obrad
zapoznali się z prezentacją
wyników badania Delphi oraz
proﬁlami scenariuszy w pięciu
obszarach badawczych: kapitał społeczny, tożsamość regionalna, postawa wobec nowych
i nowego (zakładająca między
innymi integrację z grupami
mniejszościowymi),
przywództwo regionalne oraz konkurencyjna współpraca. Wielkopolanie, którzy wzięli udział
w badaniu Delphi, otrzymali
podziękowania i certyﬁkaty.
Było też wystąpienie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka
inaugurujące debatę na temat
zintegrowanych scenariuszy
rozwoju województwa wielkopolskiego, zachowań i mechanizmów społecznych.
Projekt „Foresight Wielkopolska” jest skierowany do
Wielkopolan, którzy swym
zaangażowaniem chcą przyczynić się do rozwoju regionu
i poprawy jakości życia. Do
udziału w przedsięwzięciu zapraszani są przedsiębiorcy, politycy, osoby związane z nauką
i kulturą, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia religijne,
media, młodzież, zrzeszenia
studenckie oraz przedstawiciele wielu innych środowisk
społecznych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.foresightwielkopolska.pl

KAROLINA KASPRZAK
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ODZIEŻ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Spodnie, sukienka
czy kapelusz?
w sportowej bluzie specjalne
rzepy dla osób ze spastyką
dłoni. Odzież zaprojektowały
osoby niepełnosprawne.
– Nie czekaliśmy aż ktoś
wreszcie zaproponuje nam
wygodne rozwiązanie. Sami
je wymyśliliśmy. Chcemy produkować i sprzedawać odzież
adaptacyjną, w której każdy
będzie czuł się dobrze i swobodnie – mówi Łukasz.

H

istorie strojów osób z
niepełnosprawnością to
codzienne opowieści o unikaniu stresu, odkrytym na nowo
pięknie, odzyskanej pewności
siebie. Łukasz, Zbyszek, Kasia, Martyna i Dawid mogliby
długo je opowiadać. W czwartek 24 listopada, podczas II
Targów
Przedsiębiorczości
Społecznej, piątka przyjaciół
pokazała wygodną i modną
odzież, którą zaprojektowała
Spółdzielnia Socjalna „Otwarci” z Konina.
Osoby z ograniczeniami
sprawności i ich najbliżsi często borykają się z trudnościami
przy ubieraniu się oraz dopasowywaniu odzieży i obuwia
do możliwości ﬁzycznych. Na
polskim rynku brakuje nie tylko
konsultantów w zakresie mody
dla osób z niepełnosprawnością, ale przede wszystkim
projektantów luźnych, wygodnych ubrań, które dodadzą
pewności siebie i sprawią, że
ich właściciel będzie wyglądał
atrakcyjnie.
Skończyły się już czasy, gdy
osoby na wózkach inwalidzkich, o kulach czy w kołnierzu ortopedycznym spędzały
czas wolny wyłącznie w domu.

Świat z każdym dniem coraz
bardziej otwiera się na potrzeby ludzi. Stylowe sukienki, spodnie, bluzki i koszule to
tylko niektóre propozycje, jakie
oferuje Spółdzielnia Socjalna
„Otwarci”. Stroje szyte są tak,
by ułatwiać, a nie utrudniać.
Dodatkowe zamki, zapięcia,
napy i inne, nietuzinkowe rozwiązania zostały pomyślane
w taki sposób, aby ułatwiać
wykonywanie podstawowych
czynności.
„Otwarci”
przedstawili
uczestnikom spotkania kilka ubrań dopasowanych do
współczesnych
kanonów
mody. Wybór modnego ubioru nie ograniczał funkcjonalności. W bluzie z polaru, w
kuli rękawa i szwach bocznych zastosowano zamki, by
ubieranie i rozbieranie nie
stanowiło problemu, spodnie
męskie z podwyższonym stanem z tyłu, przeznaczone
głównie dla osób siedzących,
zostały wykończone z tyłu
gumką w tunelu, która zapewnia swobodę ruchów, w
męskiej koszuli zapinanej na
rzep zastosowano rozcięcie
na plecach, w czerwonej sukience gumki umożliwiające
swobodne poruszanie się, a

Człowiek pragnie czuć się
atrakcyjny i zadbany. Niepełnosprawność nie oznacza przecież braku estetyki. Niemieckie
ﬁrmy projektujące odzież dla
osób niepełnosprawnych jak
Rolli-Moden czy Inpetto (producent odzieży dla niepełnosprawnych dzieci) posiadają
bogatą ofertę odzieży dla osób
poruszających się na wózkach
inwalidzkich. Z punktu widzenia konstrukcji w szyciu odzieży dla osób z ograniczeniami
sprawnościowymi stosuje się
najczęściej przednie lub boczne zapięcia, rękawy raglanowe, duże otwory na ramiona i
szyję, elastyczny pasek w tali,
wypełnienia na kolana i łokcie,
duże kieszenie umiejscowione
pod kolanami w spodniach lub
oparciach wózka inwalidzkiego, spodnie rozpinane na całej długości z boku przy szwie
(przy schorzeniach nóg i stóp),
przymocowane
(wbudowane) szelki do podtrzymywania
(przy sparaliżowanych bądź
osłabionych ramionach), szew
odpinający bieliznę, przedłużenie tylnego odcinka krocza
przy talii w spodniach.
W Polsce odzież dla osób
niepełnosprawnych
oferuje
między innymi gdyński butik młodej, niepełnosprawnej
projektantki Niny Orłowskiej.
W szaﬁe Niny znajdziemy nie
tylko wygodne jeansy, ale też
odzież męską, eleganckie, dopasowane sukienki, bluzki na
każdą okazję oraz modne dodatki. Kolorystycznie dobrane,
wygodne ubrania, biżuteria,
delikatny makijaż, uśmiech i
można ruszać w drogę!

KAROLINA KASPRZAK
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MARKETING W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ

Znak dobrej jakości
mii społecznej”, podczas której
rozmawiano między innymi o
promocji podmiotów ekonomii
społecznej, współpracy z biznesem, zarządzaniu relacjami
z klientami i budowaniu marki
ekonomii społecznej.

P

odczas Targów Przedsiębiorczości Społecznej trwających od 22 do 25 listopada
2011 roku w ramach Dni Kultury Solidarności w Wielkopolsce
(pisaliśmy o nich obszernie w
grudniowym wydaniu „Filantropa”) Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi zorganizowała
konferencję „Orientacja marketingowa w podmiotach ekono-

Spotkanie prowadził wiceprezes Fundacji Tomasz Mika. Po
prezentacji działań organizacji
przedstawił zasady współpracy
podmiotów ekonomii społecznej
z przedsiębiorstwami ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z tego współdziałania. Omówił też założenia
kampanii „Zakup prospołeczny”,
projektu CESON i Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Społecznej.
– Znak „Zakup prospołeczny”
sprawia, że produkty i usługi
podmiotów ekonomii społecz-

nej stają się rozpoznawalne.
Otrzymują go produkty i usługi
wysokiej jakości. Wzmacniając
spółdzielnie socjalne czy zakłady aktywności zawodowej przyczyniamy się do tego, że mogą
one skuteczniej osiągać swoje
cele, w tym oczywiście rehabilitować i usamodzielniać osoby
niepełnosprawne – powiedział
Tomasz Mika.
Głos zabrali przedstawiciele
Wielkopolskiego Związku Pracodawców Małgorzata Animucka i
Andrzej Drygas oraz kierownik
Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie Tadeusz Synoracki. ZAZ w Gołaszewie jest
jednym z certyﬁkowanych podmiotów ekonomii społecznej, a
produkty i usługi wytwarzane
przez pracowników stają się
dowodem na to, że praca osób
z niepełnosprawnością jest rów-

nie wartościowa jak praca osób
w pełni sprawnych.
Podczas debaty rozmawiano
ponadto o modelu partnerstwa
prywatno-społecznego, o idei
pomocy osobom wykluczonym
z rynku pracy, o partnerstwie
biznesu z podmiotami ekonomii
społecznej, a także o obszarach
pomocy organizacji prywatnych
pracodawców dla podmiotów
ekonomii społecznej. Przedmiotem dyskusji były także plany i
badania marketingowe, marketingowe zarządzanie, planowanie kierunków zbytu, ﬂexicurity,
społeczna
odpowiedzialność
biznesu. Omawiano rolę tutoringu w rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i inne zagadnienia związane z marketingiem
oraz promocją tych podmiotów.

KAROLINA KASPRZAK

Szreniawskie podboje
23

listopada 2011 roku
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski im. Leszka Grajka w
Swarzędzu wraz z kierownictwem, kadrą oraz osobami
towarzyszącymi byli gośćmi
w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. W
naszej wyprawie udział wzięły
także dzieci z niepełnosprawnościami z klas integracyjnych
Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu.
Podróż ze Swarzędza odbyliśmy autokarem i autobusem
niskopodłogowym. Śpiewy i
rozmowa rozbrzmiewały aż do
celu naszej wycieczki. Na miejscu przewodnik zaprosił nas na
przedstawienie, wprowadzające w tematykę nadchodzących
świąt Bożego Narodzenia. Była
to zabawna, a zarazem pouczająca i reﬂeksyjna opowieść.
Przypominała o tradycjach, jakie
wiążą się z tymi świętami oraz
pouczała, że żadne rzeczy materialne nie zastąpią obecności
przyjaciela oraz bliskich nam
osób. Rozbawieni grą aktorską
i pełni wrażeń przeszliśmy do

pomieszczenia, gdzie zaprezentowaliśmy nasze zdolności
plastyczne, dekorując choinki z
papieru.
Zwiedziliśmy stodołę, w której znajdowały się świnie, kozy,
kucyki, kurczaki, owce i inne
zwierzęta. Podziwialiśmy historyczne automobile, samochody

strażackie i wozy gospodarskie.
Mogliśmy też zaopatrzyć się w
pamiątkowe gadżety, takie jak
wyroby ozdobione techniką
decoupage czy skrzyneczki do
przechowywania drobiazgów z
widniejącymi na nich ludowymi
motywami i wiele innych upominków.

Na zakończenie zrobiliśmy
sobie pamiątkowe zdjęcie i z
żalem opuściliśmy to wyjątkowe
miejsce.
Dziękujemy serdecznie sponsorowi naszej wycieczki, którym
było Stowarzyszenie Partnerów
General Motors.

AGATA RYBICKA

8

STRONA

STYCZEŃ 2012

Świąteczne
igrzyska
grudnia po raz dziesiąty
16
zostaliśmy
zaproszeni
przez zaprzyjaźnioną Szkołę
Społeczną Fundacji Edukacji
Społecznej EKOS w Swarzędzu
do udziału w kolejnych zawodach przygotowanych przez jej
uczniów dla naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Igrzyska otworzył dyrektor
szkoły Witold Gromadzki wraz
z przewodniczącą naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski Barbarą kucharską. Złożyliśmy przysięgę:
„Pragnę zwyciężyć. Lecz jeśli
nie będę mógł zwyciężyć, niech
będę dzielny w swym wysiłku”.
Tuż po przysiędze, razem z
wolontariuszami, którymi byli
nimi uczniowie EKOSU, ruszyliśmy na stanowiska sportowe.
Każdy z nas, biorących udział w
zawodach, miał okazję zmierzyć
się w takich konkurencjach jak
slalom, rzut do bramki, bieg z
balonem, praca na stanowisku
manualnym. Każdy też otrzymał
medal i pamiątkowy dyplom.
Dziękujemy za długoletnią
przyjaźń i miłą atmosferę na
igrzyskach. U was w szkole czujemy się bardzo dobrze. Czekamy na przyszłoroczne igrzyska
świąteczne.

MICHAŁ OGONIAK

Nasz
opłatek
15

grudnia 2011 roku spotkaliśmy się w swarzędzkim
Eurohotelu na spotkaniu opłatkowym naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej. Pani prezes
Barbara Kucharska powitała
zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele władz
naszego miata i zaprzyjaźnieni
z nami duszpasterze.
Wszyscy w skupieniu wysłuchali programu artystycznego z
recytacją tekstów Jana Pawła II.
Nasza uczestniczka Agata Kiejdrowska przeczytała fragment
Ewangelii o narodzeniu Jezusa.
Księża odmówili modlitwę, błogosławiąc opłatek, którym dzieliliśmy się z naszymi przyjaciółmi. Była wieczerza, rozmowy i
wspólne kolędowanie. Przeżywaliśmy atmosferę zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia.

MICHAŁ OGONIAK

Moje blogowanie
na jej koncercie w Filharmonii
Poznańskiej.

Michał
Ogoniak

Można by ją nazwać „orkiestrą w podróży”, bo koncertuje
na cały świecie i bierze udział w
ekskluzywnych festiwalach. Jest
zespołem unikatowym. Nie ma
stałej siedziby, lecz rezyduje w
różnych miastach, przygotowując kolejne koncerty. Prezentuje
najwyższy poziom artystyczny.
Założyli ją w 1997 roku sami muzycy wraz ze światowej sławy
dyrygentem Claudio Abbado.

SWARZĘDZ

10 WRZEŚNIA 2011
Wczoraj minęło dwa i pół
roku od chwili, gdy Pan zawołał mnie do siebie jako ministranta. Służbę tę pełniłem z
wielką radością. Po raz pierwszy z proboszczem kościoła
pod wezwaniem Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu.

1 PAŹDZIERNIKA 2011

Plakat wykonany
przez Michała Ogoniaka.

Patronka dzisiejszego dnia
jest święta Faustyna Kowalska.
Bóg kazał szerzyć prawdę o
miłosierdziu bożym. Dziękuje
tobie w imieniu cierpiących, że
wstawiasz się za nami u Boga.

Swarzędzkiej Orkiestrze Dętej,
z okazji jubileuszu 65-lecia.
Oby tak dalej, panie Łukaszu.
Słuchałem waszego jesiennego
koncertu. Cudowna muzyka.

6 PAŹDZIERNIKA 2011

31 PAŹDZIERNIKA 2011

Czy to mi się uda? Dzisiaj w
pracowni plastycznej po raz
pierwszy podjąłem wyzwanie
wykonania plakatu. Jak go ukończę, to go opublikuję na moim
blogu. Dziękuje pani instruktor,
że obdarowała mnie swoją pasją
tworzenia plakatów. Oczekuję
dalszych inspiracji i pomysłów
zarówno od siebie samego jak i
od naszej instruktorki.

Jutro zapalimy światełka pamięci na grobach naszych bliskich.

14 PAŹDZIERNIKA 2011
Dzisiaj dzień edukacji narodowej. Wszystkim nauczycielom
składam najlepsze życzenia.

16 PAŹDZIERNIKA 2011
Dzisiaj wszystkiego najlepszego życzę naszej dumie,

W Poznaniu sławna orkiestra
wykonała Symfonię Kameralną
Dymitra Szostakowicza, utwory Benjamina Brittena i Luciano
Berio oraz Symfonię Klasyczną
Sergiusza Prokoﬁewa.
Dziękuję moim przyjaciołom,
dzięki którym mogłem wysłuchać tak wspaniałego koncertu.

2 LISTOPADA 2011
Moje uznanie dla perfekcyjnego pilota. Wczoraj około godziny 14.40 cały świat, w tym
również ja, nie mogliśmy wyjść
z podziwu dla pilota, który był
przy sterach BOINGA 767.
Sprowadził bezpiecznie na
ziemię poważnie uszkodzony
samolot wraz z 231 osobami
na pokładzie.

7 LISTOPADA 2011
Mahler Chamber Orchestra
gościła w Polsce po raz pierwszy, a ja po raz pierwszy byłem

Autor Michał Ogoniak
(z lewej) na koncercie
Mahler Chamber Orchestra
w Filharmonii Poznańskiej.

Dobro powróci do was
W

piękny choć chłodny
poranek 28 listopada
2011 roku uczestnicy naszego
Warsztatu Terapii Zajęciowej
udali się na wycieczkę do ﬁrmy BLUM w Swarzędzu. Od
trzech lat mamy przyjaciół w
tym zakładzie, wraz z panem
Jackiem Andrzejewskim. Tym
razem zapragnęli pokazać
nam jeden dzień swojej pracy.

Na miejscu serdecznie nas
powitano, następnie przedstawiono nam krótką prezentację
multimedialną o tej austriackiej
ﬁrmie. Zwiedziliśmy wystawę
meblową, a następnie dział
zwany „kuchnią na kółkach”, w
którym można zaprojektować
kuchnię na życzenie klienta. Podziwialiśmy też halę produkcyjną. Firma potraﬁ wyprodukować
w ciągu ośmiu godzin 19.000

zawiasów do swoich ﬁrmowych
mebli. To naprawdę niezwykłe.
Firma działa od 59 lat.
Na koniec zrobiliśmy sobie
pamiątkowe zdjęcie z szefem
BLUMU Andrzejem Michalskim. Dziękujemy za wasze
ciepłe serca dla nas. Dobro
dane niepełnosprawnym powróci do was z podwójną siłą.

MICHAŁ OGONIAK
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SPOTKANIE WIGILIJNE W DOMU POMOCY MALTAŃSKIEJ W PUSZCZYKOWIE

Aniołowie uczyli, jak żyć
limat radosnego oczekiwania na święta Bożego
Narodzenia towarzyszył spotkaniu wigilijnemu, jakie zostało zorganizowane w środę
14 grudnia 2011 roku przez
Dom Pomocy Maltańskiej w
Puszczykowie. W sali imienia
Jana Pawła II przy kościele
pw. św. Józefa prezentowano
dorobek artystyczny uczestników zajęć terapeutycznych.
Nagrodzono prace konkursowe, a na scenie obejrzeliśmy
przedstawienie z cyklu „Pięciu
aniołów”, tym razem w odsłonie zatytułowanej „Osiem lekcji trudnych, jedna łatwa”. Był
opłatek i życzenia.
„Wieczór z Aniołami”, bo
taką nazwę nosiło spotkanie,

zgromadził przedstawicieli organizacji pozarządowych z Poznania, powiatu poznańskiego
i Wielkopolski, władz samorządowych, duchowieństwa,
szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych. W spotkaniu
uczestniczyła
wicedyrektor
Wydziału Zdrowia i Polityki
Społecznej Starostwa Powiatowego Elżbieta Tonder, dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu Elżbieta
Bijaczewska i prof. dr hab. Irena Obuchowska.
Spektakl „Osiem lekcji trudnych, jedna łatwa” był opowieścią o ludzkich zmaganiach z
codziennością oraz o tym, co w
życiu najważniejsze: o miłości
i przyjaźni. Po tej prezentacji i

Praca plastyczna uczniów Zespołu Szkół Specjalnych
im. ks. Jana Twardowskiego w Kowanówku.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

K

„Osiem lekcji trudnych, jedna łatwa” czyli inscenizacja
z niezwykłym przesłaniem.
życzeniach świątecznych przyszedł czas na podsumowanie
konkursów. Dzieła prezentowane na sali wykonały osoby z
niepełnosprawnością z 17 placówek. W konkursie plastycznym
„Świąteczny pejzaż” na pierwszym miejscu uplasował się Środowiskowy Dom Samopomocy
„Fountain House” przy ul. Rawickiej w Poznaniu i Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielone
Centrum” przy ul. Garbary, w
konkursie „Świat widziany przez
kalejdoskop” pierwsze miejsce
zajął Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach i
Warsztat Terapii Zajęciowej w
Swarzędzu, w konkursie „Świat
przez okno” pierwsze miejsce
zdobył Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalny-

mi w Poznaniu i Zespół Szkół
Specjalnych w Kowanówku, w
konkursie „Sanie świętego Mikołaja” na pierwszym miejscu
uplasował się Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Mosinie i Warsztat Terapii Zajęciowej
z Owińsk.
W konkursie literackim
„Obudziłem się świętym Mikołajem” pierwsze miejsce zajęła
Danuta Ritter z Domu Pomocy
Społecznej w Lisówkach, a w
konkursie „Przy świątecznym
stole” Aldona Wiśniewska ze
Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielone Centrum”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody i pamiątkowe upominki.

KAROLINA KASPRZAK

Marek i Tola w kinie
W

ielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych w ramach kampanii edukacyjnej na rzecz
integracji dzieci z niepełnosprawnością w szkołach
ogólnodostępnych
„Uczmy
się razem żyć. Dzieciaki z
podwórka”
zorganizowało
premierowy pokaz ﬁlmu promującego ideę edukacji włączającej.
W poniedziałek 19 grudnia w
Kinie Muza w Poznaniu spotkali się z tej okazji uczniowie
szkół podstawowych wraz z

nauczycielami, przedstawiciele Urzędu Miasta, Kuratorium
Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, organizacji pozarządowych i zaproszeni goście.
Uczniowie klas trzecich ze
Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu i Szkoły Podstawowej
z Pamiątkowa koło Szamotuł
obejrzeli ﬁlm przygotowany
podczas zajęć warsztatowych
z mapetami Markiem i Tolą, w
których role wcieliły się aktorki Małgorzata Węgrzyn i Irena
Lipczyńska. Zadaniem obec-

nych na widowni uczniów była
odpowiedź na pytanie, jaki rodzaj niepełnosprawności ma
Marek. W nagrodę otrzymali
koszulki i kalendarze, a nauczyciele i goście ﬁlm na płycie
DVD.
Program „Dzieciaki z podwórka” realizowany z pomocą
lalek-mupetów oswaja dzieci
z problemem niepełnosprawności i stwarza przestrzeń do
wspólnego poznawania się.
Przedstawiona w formie scenki
historia 10-letniego chłopca z
mózgowym porażeniem dzie-

cięcym, poruszającego się na
wózku inwalidzkim, który jest
nowym uczniem w szkole, daje
szansę na pozbycie się lęku
w nawiązywaniu kontaktów
dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi. Kampania „Uczmy
się razem żyć. Dzieciaki z
podwórka” jest współﬁnansowana ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego. Bliższe informacje znaleźć
można na stronie internetowej
www.dzieciakizpodwórka.pl

KAROLINA KASPRZAK
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MIKOŁAJKOWE DARY SERCA

Zawsze ktoś czeka
FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

W

Jerzy Zieliński z dyplomem
i medalem
Labor Omnia Vincit.

Praca
wszystko
zwycięża
P

rezes Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK przy
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Swarzędzu – Eugeniusz Jacek
i prezes Klubu HD PCK Lubonianka im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego
w Luboniu – Jerzy Zieliński
zostali uhonorowani przez
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego srebrnym medalem
Labor Omnia Vincit (praca
wszystko zwycięża).
Uroczystość odbyła się 23 listopada 2011 roku w siedzibie
Towarzystwa przy ulicy Garncarskiej w Poznaniu, w sali
Hipolita Cegielskiego. Oprócz
krwiodawców
wymieniony
medal otrzymali też: Tadeusz
Jeziorowski – kustosz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, Oddziału Muzeum Narodowego, m.in. założyciel i prezes
Towarzystwa Byłych Żołnierzy
i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów
Poznańskich oraz Wiesław Leliwa Pruski – reporter i fotograf
działający na rzecz LOK.
Prezydent Towarzystwa im.
Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król podkreślił, że krzewienie idei pracy organicznej, realizowane przez osoby
uhonorowane medalem Labor
Omnia Vincit, jest niezmiennie
doniosłą wartością społeczną, płynie bowiem z potrzeby
świadczenia dobra na rzecz
innych ludzi.

ROBERT WRZESIŃSKI

tym roku mija 30 lat
pracy Stowarzyszenia
Pomocy Mieszkaniowej dla
Sierot w Baranowie koło Poznania. Od 1981 roku wspiera ono osierocone dzieci,
wychowanków specjalnych
ośrodków
szkolno-wychowawczych, domów pomocy
społecznej i innych placówek
oraz osoby niepełnosprawne
indywidualne poprzez różne
formy pomocy w sprawach
mieszkaniowych, dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
do nauki zawodu i ułatwiającego codzienne funkcjonowanie. Prezesem honorowym
i założycielem organizacji jest
Witold Bońkowski.
W sobotę 3 grudnia Stowarzyszenie po raz kolejny przekazało dary serca. Z tej okazji
na spotkanie w auli Gimnazjum w Baranowie przy ulicy

Wypoczynkowej pod hasłem
„Kryzysowi czoła stawiajmy,
podarunkami dla dzieci worki
napełniajmy!” przybyło 65 potrzebujących osób z całej Polski.
W spotkaniu uczestniczyła
Jadwiga Rotnicka – Senator RP,
Przemysław Pacia – Wicewojewoda Wielkopolski, Elżbieta
Bijaczewska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, prof. dr hab. Kazimierz
Obuchowski, przedstawiciele
służb mundurowych, organów
wymiaru
sprawiedliwości,
służby zdrowia, instytucji kościelnych, organizacji pozarządowych. Byli również darczyńcy, honorowi i wspierający
członkowie
Stowarzyszenia
oraz zaproszeni goście wraz z
rodzinami.
Uroczystą chwilę zapocząt-

Obdarowani wychowankowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Łodzi.

kował występ Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne pod batutą Pawła Joksa. Uroczystość prowadzili Tadeusz Zwiefka – Poseł
do Parlamentu Europejskiego
i Barbara Dickert – dyrektor
biura Stowarzyszenia Pomocy
Mieszkaniowej dla Sierot.
Wręczono 9 wózków do
aktywnej rehabilitacji, 12 rowerów rehabilitacyjnych, pionizator, chodzik, maty do masażu, sprzęt do nauki zawodu
i ułatwiający start zawodowy
dla 13 osób przygotowujących
się do zawodu krawca, fryzjera
i kucharza, sprzęt ułatwiający
niewidomym naukę i codzienne funkcjonowanie dla 22 osób
(maszyny brajlowskie, dyktafony z udźwiękowionym menu,
lupy elektroniczne, sprzęt informatyczny z oprogramowaniem
powiększającym) i pomoc w
sprawach mieszkaniowych dla
młodzieży z rodzin zastępczych
oraz placówek opiekuńczych.
Obdarowanymi byli wychowankowie specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych
w
Kole, Koninie, Wągrowcu, Łodzi,
Owińskach, Toruniu, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Niesłyszących w Poznaniu,
Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamotułach oraz indywidualni
podopieczni z Kórnika, Legnicy,
Poznania, Pniew i Torunia.
Za 30-letnią działalność
Senator RP Jadwiga Rotnicka
wręczyła Barbarze Dickert pamiątkowy medal dla zasłużonego Stowarzyszenia Pomocy
Mieszkaniowej dla Sierot.

KAROLINA KASPRZAK

Pomóż sobie sam
W

yższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w ramach projektu „Pomóż
sam sobie – promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych” współﬁnansowanego ze
środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wydała broszurę „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – korzyść dla
obu stron!”

Problemy dotyczące znalezienia informacji na temat zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych dają się we znaki
przedstawicielom biznesu. Z
myślą o pracodawcach planujących zatrudnienie osoby niepełnosprawnej powstał wspomniany projekt. Zawarte w broszurze
treści pomogą przełamać obawy
pracodawców przed zatrudnieniem osób z niepełnospraw-

nością, pokażą korzyści, jakie
z tego faktu wynikają, a także
ułatwią nawiązanie komunikacji
między tymi dwiema grupami.
Zainteresowani mogą zajrzeć na
stronę www.pomozsamsobie.pl
lub zgłosić się do punktu informacyjnego, który mieści się na
osiedlu Bolesława Śmiałego 23
w Poznaniu, telefony: 61-82-56503, 789-109-792. awa.
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Stworzenia Pana Smolenia
na Cavaliadzie
POZNAŃ

W

dniach od 8 do 11 grudnia 2011 roku na terenie
Międzynarodowych Targów
Poznańskich odbyła się najważniejsza jeździecka impreza halowa w Polsce. Wśród
miłośników koni prezentujących swoje umiejętności, na
ringu znaleźli się podopieczni Fundacji Stworzenia Pana
Smolenia.
Założycielem fundacji jest
znany wszystkim współtwórca poznańskiego kabaretu
„TEY” Bohdan Smoleń. Głównym przedmiotem działania
fundacji są zajęcia hipoterapeutyczne dla chorych, upośledzonych intelektualnie lub
niepełnosprawnych ruchowo
dzieci oraz osób dorosłych. Na
co dzień z zajęć hipoterapii korzysta około 80 osób.
Na pytanie, skąd wziął się
pomysł założenia fundacji,
Pani Joanna Kubisa prowadząca hipoterapię odpowiada:
– Bohdan Smoleń miał niepełnosprawną mamę, którą oboje
z siostrą się zajmowali. Mama
pana Bohdana była wspaniałą
kobietą. Pracowała jako choreograf w Teatrze Polskim w
Bielsku Białej, ale po urodzeniu dzieci zapadła na chorobę
Heinego-Medina. Mimo, że do
końca życia poruszała się na
wózku inwalidzkim, utrzymywała dom. Znała kilka języków
i dawała lekcje. Nigdy nie skarżyła się na swój los, była dumna, ale miała duże poczucie humoru. Fundacja jest oddaniem
hołdu matce przez Pana Bohdana. Ma on świetny kontakt z
osobami niepełnosprawnymi,
a spotkania z korzystającymi
z hipoterapii sprawiają mu autentyczną radość.
Państwo Marcin Swenderski i Aleksandra KrajewskaSwenderska, których spotkałam na CAVALIADZIE, są
wolontariuszami w Fundacji
Stworzenia Pana Smolenia
od ponad 3 lat. Do współpracy namówiła ich jedna z
terapeutek. Na pytanie, jakie
warunki muszą spełniać kan-

dydaci na wolontariuszy, odpowiedzieli:
– Przede wszystkim powinni lubić konie i dzieci. Dobrze,
jeśli mieli wcześniej kontakt z
końmi, ale to nie jest kryterium
bezwzględne, bo mogą rów-

Jest
praca

To tylko jeden z przykładów, jak świetnie można się
bawić w fundacji i ile można
się tu nauczyć. Bezpośredni
kontakt z koniem to zupełnie
coś innego niż świat wirtualny. To m.in. cała gama zapa-

G

rupa Marketingowa TAI,
lider na rynku usług marketingowych, szuka chętnych
do pracy. Proponuje zajęcie w
charakterze operatora infolinii oraz telemarketera.

FOT. MARCIN SWENDERSKI

Aleksandra
Lewandowska

nież pomagać w inny sposób,
pracując w biurze lub pozyskując środki niezbędne do
funkcjonowania fundacji. Praca wolontariusza może im dać
wiele satysfakcji.
Na Cavaliadzie fundacja
nie tylko miała swoje stoisko, ale jej niepełnosprawni
podopieczni zaprezentowali
swoje umiejętności w jeździe
konnej i powożeniu bryczką.
Powożący poruszający się na
wózku inwalidzkim wjeżdżał
na bryczkę po specjalnie do
tego przygotowanej platformie. Publiczność długo biła
brawo, gdyż była oczarowana
fabułą i kostiumami. Pasażerowie dyliżansu przewożący
sporą sumę pieniędzy zostali
napadnięci przez zamaskowanych i uzbrojonych w kolty
przestępców. Nie zabrakło akcentu humorystycznego, salwę
śmiechu wywołało wezwanie
szeryfa na ratunek za pomocą
sms. Dzielny stróż prawa wraz
ze swoim zastępcą nie czekali
ani chwili z odsieczą i natychmiast ruszyli na swych rączych
rumakach w pogoń za złoczyńcami i ich łupem. Odszukanie ich ułatwiła im porwana, która rzuciła chusteczkę,
by pokazać, w którą udali się
stronę. Historia zakończyła się
happy endem, bandyci zostali
związani, a pasażerowie mogli
wrócić bezpiecznie do domu
ze swoim dobytkiem.

chów. Jednak, aby korzystać
z zajęć hipoterapeutycznych,
należy przedstawić zgodę lekarza na udział w zajęciach.
Chodzi o to, by pomagać, a
nie szkodzić. Oczywiście,
zapewnione są tu wszelkie
warunki
bezpieczeństwa.
Zgodnie z zasadami przy
tego rodzaju rehabilitacji jest
jeden hipoterapeuta, jeden
prowadzący i jeden asekurujący. Nie mniej ważny jest
dobrze przygotowany koń i
miejsce. Hipoterapia, niestety,
jest bardzo kosztowną formą
rehabilitacji. Fundacja ponosi
spore wydatki na prąd, wodę,
wyżywienie koni, obsługę
itd., dlatego jest zmuszona
prosić o wsparcie wszystkich
życzliwych. Jest organizacją pożytku publicznego, w
związku z czym zwraca się z
prośbą o przekazanie swojego 1%:
Fundacja Stworzenia Pana
Smolenia 62-050 Mosina, Baranówko 21 KRS: 0000290988
KONTO PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH: Gospodarczy
Bank Wielkopolski S.A. PL92
9048 0007 0000 5412 2000
0001 SWIFT/IBAN: GBWCPLPP KONTO PRZELEWÓW
KRAJOWYCH: GBS/o.Mosina
92 9048 0007 0000 5412 2000
0001.
Więcej o fundacji na stronie
www.fundacja-smolenia.org
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Operator infolinii będzie pracować w centrum Poznania.
Zainteresowani muszą dobrze
znać komputer (środowisko
Windows, Oﬃce, IE), mieć wykształcenie średnie, być dyspozycyjni (praca dwuzmianowa
od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 7.00 do 15.00 i
15.00 do 21.00). Zgłaszać się
mogą osoby niepełnosprawne, które udokumentują swoją
grupę inwalidzką. Kandydaci
powinni wykazać się umiejętnościami komunikacyjnymi i
interpersonalnymi,
ambicją,
nastawieniem na sukces, odpowiedzialnością i punktualnością, chęcią ciągłego doskonalenia się oraz podnoszenia
kwaliﬁkacji. W zamian czeka
na nich atrakcyjny system wynagradzania, system świadczeń
socjalnych, umowa o pracę,
ciekawa praca w stabilnej, stale
rozwijającej się ﬁrmie przy użyciu nowoczesnych technologii
internetowych i oryginalnych
rozwiązań marketingowych.
Mogą wziąć udział w szkoleniu
z zakresu umiejętności twardych i kompetencji „miękkich”,
skorzystać z możliwości rozwoju zawodowego.
Zainteresowane osoby powinny wysłać cv ze zdjęciem
oraz listem motywacyjnym i
informacją o stopniu niepełnosprawności na adres e-mail:
praca@9477.pl Firma zastrzega
sobie możliwość kontaktu tylko
z wybranymi osobami. Należy
dopisać także klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku
o Ochronie Danych Osobowych
Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”. Także
praca dla telemarketera znajduje się w centrum Poznania. Od
kandydatów pracodawca oczekuje dobrej znajomości komputera, wykształcenia średniego,
dobrej dykcji, dyspozycyjności (praca od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00
do 16.00). Pozostałe warunki
są takie same jak w pierwszej
ofercie. awa
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– Jedną z placówek Stowarzyszenia Na Tak jest Środowiskowy Dom Samopomocy
„Kamyk”. Czym zajmuje się ta
placówka?
– Moja deﬁnicja ”Kamyka”
odbiega od ustawowych deﬁnicji, choć to one oczywiście
formalnie określają naszą organizację. „Kamyk” jest młodą
placówką, prowadzoną przez
ludzi przepełnionych pasją pomagania, którą chcą zarażać
innych. Ośrodek powstał w 2007
roku jako odpowiedź na potrzebę wsparcia osób ze znaczną,
sprzężoną niepełnosprawnością
w Poznaniu. Przy pomocy profesjonalnych,
innowacyjnych
metod terapeutycznych, zespół
„Kamyka” zmierza do umożliwienia osobom z głębsza niepełnosprawnością
pełnienia
wartościowych ról społecznych.
Obecnie w „Kamyku” przebywa
dwadzieścia takich osób.
– Skąd nazwa „Kamyk?
– Ze związku z nazwami innych placówek Stowarzyszenia
Na Tak: Orzeszek, Krzemień,
Przylesie. Z drugiej strony bardzo pasują do grupy odbiorców
naszego wsparcia. Wiersz Zbigniewa Herberta pod tytułem
„Kamyk” wskazuje na cechy,
które metaforycznie można
odnieść do osób wielorako niepełnosprawnych: „Kamyk jest
stworzeniem doskonałym, równym samemu sobie, pilnującym
swych granic. Wypełniony dokładnie kamiennym sensem.
Jego zapał i chłód są słuszne i
pełne godności”.
– Jest pani socjologiem. Na
ile wykształcenie przydaje się
w pracy z osobami niepełnosprawnymi?
– Przydaje się nie tylko w pracy
z osobami niepełnosprawnymi,
ale także w zarządzaniu personelem, w kontaktach z urzędnikami, sponsorami, osobami
wspierającymi nas. Socjolog to
nie tylko zawód. To także osobowość, choć oczywiście umiejętności zdobyte w trakcie studiów
są ważne w procesie diagnozowania, projektowania zmian i
podejmowania działań ewaluacyjnych. Nie mniej „wyobraźnia
socjologiczna”, potoczna, wbudowana w charakter każdego
człowieka – i rozwinięta dzięki
studiom – to przede wszystkim
świadomość bycia elementem
społeczeństwa,
umiejętność
tworzenia systematycznej, precyzyjnej i potwierdzonej w faktach wizji świata społecznego.
To umiejętność budowania relacji z innymi ludźmi, rozumienia
procesów grupowych i interpersonalnych. Moje wykształcenie
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„Kamyk”
przepełniony pasją
Z NATALIĄ MARCINIAK-MADEJSKĄ, kierownikiem Środowiskowego
Domu Samopomocy „Kamyk” rozmawia AURELIA PAWLAK.

FOT. ARCHIWUM
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Od lewej: kierownik Natalia Marciniak-Madejska,
uczestniczka Karolina Gajda i pedagog specjalny Iwona Pryba.
wspiera mnie w podejmowaniu
tematyki związanej z komunikacją, negocjacjami, rozwiązywaniem konﬂiktów. Granicą
wolności każdego człowieka,
w tym również głęboko niepełnosprawnego, są jedynie normy
społeczne. Każdy człowiek ma
demokratyczne prawo do komunikacji, samostanowienia, szacunku i godnego życia.
– Jacy są pani podopieczni?
– Wyjątkowi. Wymagają wyjątkowej uwagi. Terapeuci muszą
być bardzo uważni, by nie przeoczyć żadnego sygnału nadawanego przez osobę wielorako
niepełnosprawną. Nasi uczestnicy prezentują potencjał, który
należy rozwijać i chronić. Mimo
znacznej niepełnosprawności
i wielu dodatkowych schorzeń
ciągle się rozwijają. Uczymy ich
podejmować decyzje, dokonywać wyborów, porozumiewać
się z nami pomimo braku mowy
werbalnej. Trenujemy ich samodzielność, bo każda czynność
wykonana bez pomocy drugiej
osoby sprawia dużą satysfakcję i
znacząco podnosi jakość życia.
– Jest pani inicjatorką pomysłu propagowanego pod hasłem „bezcenne korki”. Czemu
ma służyć to przedsięwzięcie?
– Muszę oddać honor mojemu
pracownikowi Krystianowi Włodarczakowi, bowiem bezcenne
korki to jego pomysł. Bezcenne Korki są innowacyjną formą
fundraisingu, ich idea wypłynęła

z potrzeby pozyskania dodatkowych źródeł ﬁnansowania „Kamyka”. Aby prowadzić efektywną rehabilitację osób wielorako
niepełnosprawnych, konieczne
jest zapewnienie większych niż
standardowe zasobów ﬁnansowych, potrzebnych na większą
liczbę terapeutów. Każdy uczestnik wymaga przecież indywidualnego wsparcia przy najbardziej
podstawowych czynnościach
związanych z karmieniem, toaletą, wykonywaniem prostych
zadań. Dowóz, wyposażenie i
remont ośrodka, a nawet środki czystości czy artykuły do
zajęć, na wszystko to musimy
szukać pieniędzy na zewnątrz.
Bezcenne korki to korepetycje
z różnych dziedzin: od matematyki, chemii, ﬁzyki po języki
obce. Zasada jest taka sama jak
w przypadku tradycyjnych korepetycji: do korepetytora z danej
dziedziny zgłasza się uczeń,
który potrzebuje pomocy w nauce, umawiają się na spotkanie
i rozpoczynają współpracę. Od
tradycyjnych korków różni je to,
że uczeń za korepetycje płaci nie
korepetytorowi, tylko przekazuje
je w formie darowizny na działalność ŚDS „Kamyk”. Zapewniamy dobrą jakość nauczania.
A uczniowie, którzy na co dzień
i tak wydają pieniądze na korepetycje, mogą zostawić je u nas,
przyłączając się tym samym do
wsparcia osób niepełnosprawnych. Realizują tym samym podwójny cel. Z jednej strony uczą
się od dobrze wykwaliﬁkowanej

kadry, a z drugiej – pomagają
„Kamykowi” pomagać tym, którzy naprawdę tego potrzebują.
– Z jakimi problemami boryka się „Kamyk”?
– Największym problemem
jest właśnie kwestia ﬁnansowa.
Dziś każdemu brakuje pieniędzy, ale my nie mówimy o pieniądzach na jakieś wygórowane
potrzeby. Brakuje nam na cele
podstawowe: artykuły higieniczne, środki czystości, paliwo,
kadrę. Jak już wspomniałam, dotacja, z jakiej ośrodek tego typu
powinien się utrzymać, starcza
nam na zaledwie połowę tego,
co robimy. Resztę pieniędzy szukamy na zewnątrz. To bardzo
nieprzyjemna praca, głównie
dlatego, że nie gwarantuje stabilności. Mamy na to, na co sobie uzbieramy. Połowa naszych
pracowników jest zatrudniona
z pieniędzy poza dotacją. Bez
nich „Kamyk” nie ma racji bytu,
bo każdy uczestnik wymaga indywidualnej pomocy. Niemniej
właśnie na te etaty potrzebujemy stałych, stabilnych pieniędzy.
Bezcenne korki to jedna z form,
w jakiej można nas wesprzeć.
– Funkcjonujemy w świecie
pełnym komercji, gdzie dobro
osoby niepełnosprawnej schodzi często na dalszy plan. Nie
brakuje pani entuzjazmu w
kierowaniu „Kamykiem”?
– Nie brakuje, choć z uwagi
na duży trud pracy bywam zmęczona i potrzebuję regeneracji.
Pasję czerpię z miłości do tego,
co robię, z ludzi, którym pomagam i z moich entuzjastycznych
pracowników. Ponadto do „Kamyka” przychodzi coraz więcej wolontariuszy, mamy coraz
większą liczbę osób nas wspierających. Przychodzą i zostają.
Mówią, że „Kamyk” to niezwykłe miejsce. Tętniące życiem.
Przepełnione pasją, nieustanną
reﬂeksją. To mobilizuje. Życzę
„Kamykowi” nieustannego rozwoju, niegasnącego entuzjazmu
i ciągłej reﬂeksji nad formami
wsparcia osób wielorako niepełnosprawnych. Wierzę, że pomimo problemów, z pomocą wielu
ludzi, jesteśmy w stanie pokazać
światu, że warto.

STRONA

STYCZEŃ 2012

undacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
„Filantrop” od września tego
roku prowadzi cykl spotkań w
szkołach na terenie powiatu
poznańskiego i województwa
wielkopolskiego. Prezentujemy
uczniom gimnazjów i liceów
osoby niepełnosprawne jako
twórcze w różnych dziedzinach życia i zasługujące na powszechny szacunek.
Dotychczas przeprowadziliśmy sześć takich spotkań: w Stęszewie, Tulcach, Kleszczewie,
Bolechowie, Środzie i Parkowie
w powiecie obornickim. Kolejne dwa odbyliśmy w Zespole
Szkół im. Adama Mickiewicza w
Objezierzu i Zespole Szkół nr 2
im. Tadeusza Staniewskiego w
Swarzędzu.
Na spotkaniu 21 listopada w
Objezierzu towarzyszył nam
Marek Lemański z Obornik –
niewidomy publicysta „Filan-

SPOTKANIE „FILANTROPA” Z UCZNIAMI SZKÓŁ W OBJEZIERZU
I SWARZĘDZU

Niepełnosprawni
– aktywni i twórczy
tropa”, radny Rady Miejskiej w
Obornikach, członek Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, inicjator wyposażenia miejscowej Biblioteki
Publicznej w sprzęt umożliwiający czytanie książek osobom z
dysfunkcją wzroku. Dyrektorowi
szkoły mgr Romanowi Ostrowskiemu i licznie przybyłej młodzieży serdecznie dziękujemy za
ciepłe i życzliwe przyjęcie.
W Zespole Szkół nr 2 w Swa-

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK
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rzędzu w środę 7 grudnia była
z nami także niewidoma publicystka „Filantropa” Agata Kiejdrowska, która opowiedziała
o życiu osoby niewidomej we
współczesnym świecie i umiejętności korzystania z udogodnień technologicznych. Po prezentacji działań wydawniczych
„Filantropa” oraz roli wolontariatu dla osób niepełnosprawnych mieliśmy okazję porozma-

M. Molenda-Słomińska
POZNAŃ

wiać z młodzieżą i poznać ich
doświadczenia wolontariackie.
Serdecznie dziękujemy dyrektorowi Zespołu Szkół mgr Piotrowi Choryńskiemu, pedagogom
i młodzieży za cenną godzinę
lekcyjną, podczas której mogliśmy promować pozytywne
postawy społeczne w stosunku
do osób niepełnosprawnych. To
były niezapomniane chwile.

KAROLINA KASPRZAK

„Śmiałek” się bawi

W

poniedziałek 28 listopada
w Domu Kultury „Słońce”
na osiedlu Przyjaźni w Poznaniu Stowarzyszenie Na Rzecz
Młodzieży Sprawnej Inaczej
„Śmiałek” zorganizowało imprezę andrzejkową. Bawili się
uczestnicy „Śmiałka” i Środowiskowego Domu Samopomocy
w Puszczykowie, kadra i goście.
Duet muzyczny nie pozwalał
na ani chwilę wytchnienia.
Terapeuci z WTZ Śmiałek
przygotowali konkursy i wróżby
andrzejkowe, było dużo radosnych emocji. Miłą atrakcją był
pomysł dedykacji piosenki dla
danej osoby. Nie zabrakło stołów zastawionych dużą ilością
pysznych wypieków przygotowanych przez rodziców podopiecznych. Parkiet wypełniony
tańczącymi parami dowodził, że
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osoby niepełnosprawne potraﬁą i chcą się bawić. W imieniu
podopiecznych dziękuję organizatorom pani prezes Krystynie
Dużewskiej i wiceprezes Halinie
Droździk oraz terapeutom za
wspaniałą zabawę.

Natomiast 9 grudnia w restauracji „Markietanka” przy ulicy
Niezłomnych w Poznaniu, dzięki
pomocy Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej, Stowarzyszenie „Śmiałek” zorganizowało
przyjęcie wigilijne. Organizato-

rzy zaprosili na tę okazję seniorów z Domu Pomocy Społecznej
na Ugorach, uczestników WTZ
„Śmiałek”, rodziców i kadrę, a
także Poznańską Telewizję Informacyjną WTK.
Uczestnicy „Śmiałka” wystąpili w Jasełkach, które przygotowywali przez wiele tygodni. Z
pomocą terapeutów szyli stroje,
a efekty sceniczne były niemal
jak na deskach teatru. Seniorzy
pięknie zaśpiewali polskie kolędy, przygrywał zespół muzyczny.
Był quiz na temat zwyczajów i
tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Po obiedzie gwiazdor rozdał
prezenty. Radości nie było końca.
Wspaniale zorganizowane przyjęcie, w blasku ogromnej choinki, wprowadziło wszystkich w
świąteczny nastrój.

MAGDALENA
MOLENDA-SŁOMIŃSKA
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Pomaganie to
moja pasja

Wystawa
w Żurawince

O

d pięciu lat Stowarzyszenie „Żurawinka” organizuje jesienne wystawy prac
podopiecznych
Dziennego
Ośrodka
Terapeutycznego
“Żurawinka”. Jest to wydarzenie, do którego podopieczni
przygotowują się cały rok.

Z MARCINEM BYKSEM, zwycięzcą XII edycji konkursu „Poznański
Wolontariusz Roku” rozmawia KAROLINA KASPRZAK.
sie seksuologii dziecięcej. Czy
obecnie wykorzystuje Pan tę
wiedzę w praktycznym działaniu?

– Od dawna pomaga Pan
jako wolontariusz?

FOT. ROBERT STĘPIŃSKI

Powstaje obraz…

Wystawa prac uczestników
„Żurawinki”.
Prace plastyczne tworzone
przez podopiecznych wydawać
się mogą proste. Ale zawsze są
autentyczne, pełne ekspresji i
owiane nutą pewnej tajemnicy.
Większość ich autorów nie porozumiewa się ze światem za
pomocą słów. Czynią to dzięki pozawerbalnej komunikacji,
zwłaszcza gestów. To właśnie
sprawia, że ich twórczość jest
niepowtarzalna i w pewnym
sensie zagadkowa, a wernisaż i
wystawa daje szansę pokazania
jej światu. W tym roku uroczysty
wernisaż odbył się 21 listopada
2011 roku o godzinie 18 w Galerii
„Na Piętrze” w siedzibie „Żurawinki” przy ul. Żurawinowej w
Poznaniu.
Prace były piękne, publiczność dopisała, a czas spędzony
na wernisażu upłynął na przyjaznych rozmowach i w podziwie
dla prac. Kolejny wernisaż już za
rok!

ROBERT STĘPIŃSKI

– Od początku studiów czyli od ponad siedmiu lat. Moja
przygoda z wolontariatem
rozpoczęła się na pierwszym
roku psychologii. Nawiązałem
wówczas współpracę z Wielkopolskim
Stowarzyszeniem
Alzheimerowskim w programie
„Moja wnuczka, mój dziadek”.
Program ten stanowi pomoc dla
rodzin i osób z chorobą Alzheimera. Osobę chorą odwiedza
jeden lub dwóch wolontariuszy,
którzy pełnią funkcję „wnuczka”
lub „wnuczki”. W zależności od
stopnia zaawansowania choroby wolontariusz wychodzi z
podopiecznym na spacer, spędza czas na oglądaniu zdjęć
lub czyta mu książkę. Kiedy
kontakt jest znacznie utrudniony, wystarczy sama obecność.
Ogromnie istotne jest też wsparcie rodziny. Jakiś czas później,
dzięki pracy, którą przygotowywałem na studia, spotkałem
dyrektora Domu Dziecka przy
ulicy Pamiątkowej w Poznaniu
pana Wojciecha Walczaka. Zaprosił mnie do współpracy na
zasadzie wolontariatu, a ja tę
propozycję przyjąłem z radością. Obecnie współpracuję też
z Fundacją Pomocna Mama i
Polskim Towarzystwem Chorób
Nerwowo-Mięśniowych.
– Wspomniał Pan o pracy z
chorymi na Alzheimera. Jak to
jest, gdy towarzyszy się choremu, który nie poznaje bliskich?
Ma Pan czasem chwile zwątpienia?
– Z trudnymi sytuacjami spotykam się jako wolontariusz
niemal codziennie, ale chwile
zwątpienia pojawiły się jedynie
na samym początku mojej pracy
wolontariackiej. Kiedy przychodziłem do dzieci pozbawionych
rodzinnego ciepła i poczucia
bezpieczeństwa, dotykała mnie
bezsilność. Chciałem zrobić dla
nich jak najwięcej. Rzeczywistość zweryﬁkowała moje plany. Dziś już wiem, że trzeba się
koncentrować na tym, co można zmienić. Trudna chwila przytraﬁła się też, gdy opiekowałem

się chorą na Alzheimera panią
Jadwigą. Bardzo zżyłem się z
nią i jej mężem. Odwiedzałem
ich prawie każdego dnia. Po
pewnym czasie nieoczekiwanie
„babcia” odeszła, a ja starałem
się odwiedzać pana Jana jak
najczęściej. Fakt, że straciłem
kogoś bardzo bliskiego, kogo dał
mi wolontariat, umocnił mnie
wewnętrznie i dał mimo wszystko siłę do dalszej pracy. Na kilka
dni przed śmiercią pani Jadwiga
– osoba niemówiąca, unieruchomiona i wyniszczona przez
tę straszną chorobę, powiedziała po raz pierwszy do mnie: „Jest
pan bardzo uprzejmy”. To zdanie znaczyło dla mnie wiele.
– Jakie to uczucie, kiedy stoi
się na scenie i odbiera tak cenną nagrodę?
– Dla mnie to ogromny zaszczyt. Traf chciał, że nagroda przypadła mnie, ale równie
dobrze mogła dostać ją inna
osoba, choćby pan Sławomir
Rodziewicz, którego pracę podziwiam i nie byłoby w tym
nic niesprawiedliwego. Nie jest
ważne, czyje nazwisko znalazło się przy tytule Wolontariusza Roku. Najważniejsza jest
idea bezinteresownej pomocy
i jej promocja. Zwycięzcami są
wszyscy bez wyjątku, zarówno
wolontariusze, organizacje pozarządowe jak i miasto Poznań,
które od wielu lat propaguje idee
dobroczynności.
– Kształcił się Pan w zakre-

– Przede mną jeszcze obrona pracy. Dopiero później będę
mógł w pełni wykorzystywać
nabytą wiedzę i umiejętności
w praktyce. Psychologia dziecka i seksuologia to dziedziny
ogromnie pomocne w pracy z
dziećmi z domu dziecka bądź z
rodzin dysfunkcyjnych. Najtrudniejsze jest w tym przypadku
zmotywowanie do podjęcia pracy opiekunów prawnych dziecka. Aby pomóc najmłodszym,
trzeba najpierw opracować plan
wsparcia rodziny. Często bywa
to bardzo trudne, bo opiekunowie nie zawsze są gotowi, aby
taką pomoc przyjąć.
– Jakie plany na przyszłość
ma Poznański Wolontariusz
Roku?
– Chciałbym robić to, co dotychczas. Rozwijać się nadal
jako psycholog i wolontariusz.
Myślę też o trwałej współpracy ze wspomnianą Fundacją
Pomocna Mama i Polskim Towarzystwem Chorób NerwowoMięśniowych.
– Czy obowiązki zawodowe i
wolontariat pozwalają Panu na
realizowanie pasji, zainteresowań, hobby?
– Moją pasją jest przede
wszystkim pomaganie innym.
Praca i wolontariat pozwalają
mi w dwustu procentach realizować moje zainteresowania.
Nie mógłbym wymarzyć sobie
lepszego zawodu i ciekawszego sposobu spędzania wolnego
czasu.
– O czym Pan marzy?
– O wiośnie, która trwa cały
rok, choć zapewne narażę się
alergikom tym wyznaniem.
Chciałbym zmieniać samego
siebie i świat na lepsze, zrobić
coś wielkiego, co rozwiązałoby
problemy wielu ludzi. Pewien
zarys już jest, ale na chwilę
obecną nie chcę zdradzać, co to
będzie.
– Dziękuję za rozmowę.
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POZNAŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2011

Wigilijne
spotkanie
W

Serce za serce
W

Do tegorocznej edycji nominowanych zostało ponad 100
osób. Wpłynęło 369 kuponów
konkursowych. Kapituła, której przewodniczyła Maria Remiezowicz, dyrektor Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

olontariat to bezinteresowna pomoc i troska
o wspólne dobro. Zakończyła
się dwunasta edycja konkursu
Miasta Poznania o tytuł „Wolontariusz Roku”. W czwartek
1 grudnia na uroczystej Gali
Wolontariusza w Centrum
Kongresowo-Dydaktycznym
Uniwersytetu
Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
spotkali się laureaci, wyróżnieni, ich przyjaciele, rodziny
i zaproszeni goście.

Zwycięzca w kategorii indywidualnej Marcin Byks.
Z lewej Przemysław Pacia – Wicewojewoda Wielkopolski
i Maria Remiezowicz – dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
łzy wzruszenia. Na twarzach
młodych ludzi uwidaczniał się
wewnętrzny spokój i satysfakcja z pełnionych działań. W
niektórych momentach także
nieśmiałość i skromność.

Reprezentantki Szkolnego Koła Wolontariatu „Tęcza”.
Urzędu Miasta Poznania, nie
miała łatwego wyboru. W kategorii indywidualnej zwycięzcą
został Marcin Byks, psycholog
kliniczny i seksuolog dziecięcy, pracujący przy programie
„Moja Wnuczka – Mój Dziadek”
realizowanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie oraz z wychowankami Domu Dziecka przy
ul. Pamiątkowej. W kategorii
zespołowej zwyciężyła grupa
48 wolontariuszy z Hospicjum
Palium, która na co dzień opiekuje się chorymi w stanach terminalnych i ich rodzinami, a w
kategorii sportowej – drużyna
dawców szpiku zawiązana w
ubiegłym roku w poznańskim
zakładzie poprawczym. Od
roku kilkadziesiąt przebywających tam osób w trakcie prze-

pustek promuje ideę dawstwa
szpiku m.in. poprzez uczestnictwo w miejskim maratonie.
Wyróżnienia w kategorii indywidualnej otrzymali: Katarzyna Marszczewska i Sławomir
Rodziewicz, w kategorii zespołowej Stowarzyszenie „Wypożyczalnia Skrzydeł”, Szkolne Koło
Wolontariatu „Tęcza” działające
przy Gimnazjum nr 58, w kategorii sportowej wolontariusze
Grand Prix Poznania w biegach
przełajowych, a w kategorii
młodzieżowej Natalia Gawrych
i Joanna Uljasz.
Nagrody pieniężne w postaci
czeku i statuetki z symbolem
serca wręczali Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław
Pacia z Marią Remiezowicz.
Były słowa uznania, kwiaty i

– Otrzymany tytuł to wyróżnienie dla nas wszystkich, a dla
chorych i cierpiących kolejny
sygnał, że w swoim życiowym
maratonie nie są opuszczeni
i osamotnieni – powiedziała
Dorota Raczkiewicz, szefowa
poznańskiej Drużyny Szpiku. – Nasi drużynowi chłopcy
z zakładu poprawczego mieli
odwagę zrobić krok do przodu. Krok, który jest dla nich
szansą na nowe, lepsze życie.
Obecność w Drużynie Szpiku
to gotowość do niesienia pomocy. Młodzi ludzie z zakładu
poprawczego odpowiedzieli
na to zobowiązanie. Zostali
krwiodawcami, potencjalnymi
dawcami szpiku, biegaczami,
futbolistami, a także wolontariuszami odwiedzającymi
dzieci na oddziałach szpitalnych, animatorami życia kulturalnego.
Niespodzianką artystyczną
był występ Kasi Wilk i zespołu „Video”. Mimo dziennikarzy z kamerami i obiektywami aparatów fotograﬁcznych
nikt spośród wyróżnionych
nie czuł się gwiazdą wieczoru. Dla nich było to wydarzenie pomagające uwierzyć, że
warto rozjaśniać świat innym.
Mimo wszystko.

KAROLINA KASPRZAK
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zaproszeniu na spotkanie
wigilijne Wielkopolskiej
Rady Koordynacyjnej Związku
Organizacji Pozarządowych w
Poznaniu organizatorzy gwarantowali ciepłą, świąteczną
atmosferę. I słowa dotrzymali.
Choć do świąt Bożego Narodzenia było jeszcze trochę czasu, to w siedzibie WRK przy ulicy
Staszica w Poznaniu panował
bardzo uroczysty nastrój. Powoli
schodzili się zaproszeni goście,
siadając w głównej sali. Na stole dymił świąteczny barszczyk z
uszkami, aromatycznie pachniały pikantne pierogi, wzrok przyciągała ryba po grecku i kluski z
makiem. Były także tradycyjne,
wigilijne sałatki.
– Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać przed świętami, pomimo korków w mieście
i braku czasu związanego z
codziennością i przedświątecznymi zakupami – powiedziała
Bernardyna Mośkowiak, prezes
Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej. – Życzę wszystkim spokojnego, wesołego, zdrowego
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Byłabym
szczęśliwa, gdybyśmy mogli jak
najczęściej się spotykać. Nasza
współpraca była jeszcze bardziej
owocna.
Każdy mógł wymienić poglądy i doświadczenia. Wszyscy
życzyli sobie, by w przyszłym
roku spotkać się w tym samym
gronie. Uroczysty charakter
spotkania podkreślała dyskretna muzyka w świątecznym nastroju. O wystrój, oprawę, stronę
kulinarną i wspaniałą atmosferę
zadbali pracownicy Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej. W
tym dniu nie narzekano, troski
i zmartwienia pozostawiono za
drzwiami. Każdy przez chwilę
z optymizmem spojrzał w przyszłość. Była to świetna okazja,
by oderwać się od codzienności
i pobyć w miłym i życzliwym towarzystwie. Goście byli zgodni,
że warto byłoby zatrzymać czas,
miły nastrój i optymizm na cały
2012 rok. awa
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One chcą normalnie żyć
C

zy kobieta z zespołem Turnera może być matką? Jak
partnerstwo i macierzyństwo
postrzegają chore dziewczęta?
W jaki sposób pomagać dziecku
dorastać, by czuło się potrzebne i kochane? O przygotowaniu
dziewcząt z zespołem Turnera
do przejścia w dorosłość w
perspektywie psychologicznej
i pedagogicznej rozmawiali
uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia
w Zespole Turnera w środę 23
listopada w Osiedlowym Domu
Kultury „Pod Lipami” w Poznaniu.
Dyskusję prowadziła prezes
zarządu lek. med. Małgorzata Ławniczak. Głos zabrała dr
Anna Jakoniuk-Diallo i dr Hanna
Kubiak z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rozmawiano
o poczuciu własnej wartości
dziewcząt z zespołem Turnera,
dojrzewaniu
emocjonalnym,
pierwszych kontaktach seksualnych i wsparciu ze strony najbliższych. Jako przykład książek
pomocnych w rozwiązywaniu
problemów prelegentki wska-

zały poradnik dla nauczycieli i
wychowawców pod redakcją
prof. dr hab. Ireny Obuchowskiej
„Jak sobie radzić z niechcianymi
uczuciami” oraz zbiór 12 autobiograﬁi osób niepełnosprawnych „Moje Kilimandżaro”, który
w 2008 roku wydała Fundacja
„Filantrop”. Za popularyzację naszych inicjatyw serdecznie dziękujemy!

Spotkanie zakończyły informacje o rezultatach działań podejmowanych przez Stowarzyszenie: debacie zorganizowanej
we współpracy z Regionalnym
Ośrodkiem Polityki Społecznej
w Poznaniu na temat aktualnego stanu i możliwości wdrażania w Wielkopolsce skojarzonego
(zintegrowanego)
systemu wspomagania osób z

zespołem Turnera (relację z
tego wydarzenia publikowaliśmy w listopadowym wydaniu
„Filantropa”) oraz udziale w
forum dotyczącym przyszłości leków bionastępczych w
Polsce, które przeprowadziła
Fundacja im. Urszuli Jaworskiej w Warszawie.

KAROLINA KASPRZAK

Rodzinie
z pomocą

Wesołe
zajęcia

T

F

erenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka w ramach
programu „Poznańska Poradnia Rodzinna” – pilotażowego
projektu wspierania rodziny
współﬁnansowanego ze środków Urzędu Miasta Poznania
zorganizował 8 grudnia w
Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
przy ul. Generała Kutrzeby w
Poznaniu seminarium „Wspieranie rodziny i system pieczy
zastępczej – działania na rzecz
reintegracji rodziny”.
Spotkali się na nim przedstawiciele ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, domów
dziecka, pogotowia opiekuńczego, organizacji pozarządowych i
placówek szkolnictwa wyższego.
Seminarium było odpowiedzią
na potrzeby specjalistów pracujących z rodzinami. Podczas

obrad została przedstawiona
ustawa o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej oraz
zmiany w kodeksie rodzinnym
i opiekuńczym, w tym nowe artykuły o pieczy zastępczej. Głos
zabrali min: prof. Marek Andrzejewski z Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego i Praw Dziecka
Instytutu Nauk Prawnych PAN,
Piotr Ławrynowicz z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Poznaniu i Marek Oziemkowski
z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie.
Rozmawiano o systemowym
wspieraniu rodzin, powrocie
dziecka do rodziny w kontekście
doświadczeń placówki opiekuńczo-wychowawczej, pracy
asystentów rodzinnych i działaniach wspierających rodziny
zastępcze.

KAROLINA KASPRZAK

undacja Dr Clown zorganizowała w dniach od 8 do 10
grudnia warsztaty śmiechoterapii i scrapbookingu, adresowane do niepełnosprawnych
Wielkopolan w wieku od 17 do
65 lat.
Celem projektu była aktywizacja społeczna mieszkańców
Wielkopolski w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej
niepełnosprawnością ﬁzyczną,
zaś efektem warsztatów odblokowanie emocjonalne, integracja i rozwój kreatywnego
myślenia.
Na uczestników projektu czekało mnóstwo wrażeń.
Geloterapia z sesją śmiechu,
scrapbooking i własnoręcznie
wykonane kartki z zabawnymi
ilustracjami przeznaczone do
licytacji, z której dochód po-

mógł wesprzeć terapię śmiechem wśród dzieci leczonych
w wielkopolskich szpitalach
– to najważniejszy cel inicjatywy. Dzięki doﬁnansowaniu
ze środków PFRON będących
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego
uczestnictwo w warsztatach
było bezpłatne. Zajęcia zostały przeprowadzone w Kaliszu,
Lesznie i Poznaniu. Przedsięwzięcie wsparła Paraﬁa św.
Rocha w Poznaniu, Wyższa
Szkoła Humanistyczna im.
Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży
Słabosłyszącej i Niesłyszącej
w Kaliszu oraz sklep z materiałami do scrapbookingu.

KAROLINA KASPRZAK
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Dialog przynosi efekty Oni
Aurelia
A
PPawlak
PPOZNAŃ

K

FOT. AURELIA PAWLAK

omisje Dialogu Obywatelskiego coraz bardziej angażują się w prace przy poszczególnych wydziałach Urzędu
Miasta Poznania. Przedstawiciele organizacji pozarządowych nawiązali współpracę z
pracownikami Wydziału Zdrowia. Dyskusja przyniosła wiele
ciekawych i konkretnych rozwiązań. Jednym z nich było powołanie grup roboczych.
Podczas przeprowadzonych
pod koniec minionego roku obrad padały różne koncepcje i propozycje. Początkowo prowadziło
to do dużego rozdrobnienia i
dublowania zakresów tematycznych. Po burzliwych obradach
ustalono, że grup roboczych będzie siedem: do spraw rozwoju
organizacji pozarządowych, do
spraw uzależnień, do spraw niepełnosprawności, do spraw seniorów, do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
do spraw ochrony i promocji
zdrowia oraz do spraw pomocy
dziecku i rodzinie.
Postanowiono, że każda grupa uwzględni w swoich pracach
trzy obszary: przeciwdziałanie
wykluczeniu, przeciwdziałanie
dysfunkcjonalności oraz proﬁlaktykę. Uczestnicy spotkania
zgłosili swoją przynależność do
poszczególnych grup. Dla każdej
wybrano opiekuna, który bezpośrednio kontaktuje się z członkami. Grupy spotykają się, by podyskutować, jakie tematy chciałyby
poruszać w trakcie prac komisji.
Efektem spotkań ma być „branżowy” katalog zagadnień do
dalszych prac Komisji Dialogu
Obywatelskiego.
Przez kilka tygodni prezydium
ustalało, kto jaką grupą się za-

opiekuje. Opiekunem grupy do
spraw rozwoju organizacji pozarządowych została Justyna K.
Ochędzan. W jej skład wchodzą
następujące organizacje: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i
Młodzieży z MPD, Stowarzyszenie Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny „Bartek”, Stowarzyszenie
Na tak!, PISOP, Fundacja SIC!,
WRK ZOP, Fundacja Correctio
Civitas, Stowarzyszenie Instytut
Zdrowego Odżywiania, Fundacja Dobrze że Jesteś, Stowarzyszenie „Sokoły”, Stowarzyszenie
„Lajkonik”, Stowarzyszenie My
Poznaniacy, Horyzonty.
Grupą do spraw uzależnień
zajął się Tadeusz Uliński. Obejmuje ona: Stowarzyszenie „Lajkonik”, Pogotowie Społeczne,
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich, Polski Komitet Pomocy Dzieciom, WZiSS – Beata
Opoń-Gibczyńska, Stowarzyszenie Wydawnicze „Barka”.
Z kolei grupę do spraw niepełnosprawności tworzą: Stowarzyszenie „Lajkonik”, Stowarzyszenie ”Sokoły”, Federacja
Amazonki, Fundacja WielspinReha, Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży z MPD, Stowarzyszenie Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny „Bartek”, Mali Bracia
Ubogich, Stowarzyszenie Na
Tak, Stowarzyszenie Zrozumieć
i Pomóc, Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzhaimera.
Grupa do spraw seniorów
obejmuje Stowarzyszenie Mali
Bracia Ubogich i Stowarzyszenie Ludzi III Wieku Świerczewski Krąg.
Grupie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu patronuje Agnieszka Ziółkowska.
Tworzą ją: Stowarzyszenie „My
Poznaniacy”, Domy Pomocowe,
Pogotowie Społeczne, Fundacja
Correctio Civitas, Związek Organizacji Sieci Współpracy „Barka”,
Mali Bracia Ubogich, Fundacja

Grupy robocze Komisji Dialogu Obywatelskiego pracują.

SIC!, Stowarzyszenie Wydawnicze „Barka”, Fundacja WielspinReha, Horyzonty.
Grupę do spraw ochrony i
promocji zdrowia powierzono Zdzisławowi Kędzierawskiemu. Obejmuje ona: Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w
Zespole Turnera, Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Optymalnych,
Instytut Zdrowego Odżywiania,
Fundację Wielspin-Reha, Stowarzyszenie „Lajkonik”, Federacja
Amazonki, Dobrze że jesteś.
Siódmą grupą do spraw pomocy dziecku i rodzinie kieruje
Aleksandra Sołtysiak. Tworzą
ją: PKOPD, Stowarzyszenie Pomocy w Problemach Życiowych,
Stowarzyszenie Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny „Bartek”,
Pogotowie Społeczne, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera, Fundacja
Wielspin-Reha, Stowarzyszenie
„Lajkonik”, Fundacja SIC!, Stowarzyszenie Kobiet „Konsola”.
Grupy robocze mają charakter
otwarty i w każdej chwili można
do nich dołączyć. Pod koniec listopada ubiegłego roku odbyło
się spotkanie Grupy Roboczej
do spraw Ochrony i Promocji
Zdrowia. Wzięli w nim udział:
Ewa Zarzycka, Justyna Ochędzan, Zuzanna Rzepecka, Zdzisław Kędzierawski. Owocem
tego spotkania były propozycje
dla Wydziału Zdrowia Urzędu
Miasta Poznania: umożliwienie
uczestnictwa w festynach promujących zdrowy styl życia, w
akcjach propagujących zdrowe
odżywianie, umieszczanie informacji na podstronie wydziału o
akcjach, spotkaniach, wykładach
dla organizacji skupionych w Komisjach Dialogu Obywatelskiego,
utworzenie oddzielnego obszaru
w sferze zadań dotyczących
opieki nad osobami ciężko chorymi, wydrukowanie informatora dla pracowników wydziału zdrowia, w którym zawarte
będą informacje, co organizacje
oferują swoim beneﬁcjentom.
Zwrócono się także do wydziału
z prośbą o wyznaczenie stałego
terminu spotkań i przydzielenie
sali w Urzędzie Miasta Poznania.
Spotkania te odbywałyby się w
pierwszy poniedziałek miesiąca
o godzinie 15.30 w Sali Białej.
Komisjom Dialogu Obywatelskiego zaproponowano także
spotkania branżowe organizacji,
tworzenie projektów partnerskich, samokształcenie, samopomoc oraz spotkania integracyjne.

pomogą
W

ielkopolska Rada Koordynacyjna zaprasza wszystkie organizacje, które poszukują wolontariuszy, do włączenia
się do Wielkopolskiej Sieci Wolontariatu.
Wielkopolska Sieć Wolontariatu pełni funkcję skrzynki kontaktowej dla tych, którzy szukają
zajęcia wolontarystycznego i
dla organizacji oraz instytucji
poszukujących wsparcia wolontariuszy w swych działaniach.
Wolontariuszom i koordynatorom wolontariatu Wielkopolska
Rada Koordynacyjna oferuje
pomoc m.in. w przeszkoleniu z
prawnych aspektów wolontariatu oraz z zakresu motywowania
współpracy z wolontariuszami.
W ramach projektu organizacje otrzymają m.in. diagnozę potrzeb w dziedzinie wolontariatu,
rekrutację wolontariusza, skierowanie przeszkolonego wolontariusza do organizacji. Aby skorzystać z tych możliwości, należy
wypełnić kwestionariusz na portalu http://siecwolontariatu.org.
pl/szukaj-wolontariusza i odesłać ofertę na wolontariat@wrk.
org.pl Kontakt: wolontariat@
wrk.org.pl awa

Seniorzy
wolontariusze

C

entrum Inicjatyw Senioralnych to miejska jednostka
samorządowa mająca na celu
organizację przedsięwzięć dla
osób w wieku dojrzałym. Aktywizuje osoby starsze, które
często mimo ogromnego potencjału, żyją samotnie izolując
się od społeczeństwa.
Jednym z elementów działalności centrum jest projekt Poznański Wolontariat 50+, który
pomaga osobom w wieku 50+
znaleźć odpowiednie miejsce
pracy wolontaryjnej. W ramach
tego projektu tworzy się bazę
organizacji, które potrzebują rąk
do pracy i nie boją się przyjąć
osób w dojrzałym wieku. Zainteresowani pracownikami 50+
mogą się zgłaszać w Centrum
Inicjatyw Senioralnych, przy ulicy Mickiewicza 9A w Poznaniu,
telefon: 61 842 35 09, telefon i
faks: 61 847 21 11 oraz pod adresami centrum@centrumis.pl
oraz www.centrumis.pl awa
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V WIELKOPOLSKI TURNIEJ BOWLINGOWY

Sport, który daje siłę
harakterystyczne t-shirty,
buty do gry, identyﬁkatory,
nastrój oczekiwania, uroczyste
przywitanie, a wreszcie blisko
70 zawodników z całej Wielkopolski wraz z opiekunami
na wspólnym torze. W środę
30 listopada w Fantasy Park na
terenie Centrum Handlowego
Plaza w Poznaniu, z inicjatywy
Stowarzyszenia „Na Tak”, odbył się V Wielkopolski Turniej
Bowlingowy „Andrzejkowy, dobry rzut”.
W zawodach udział wzięli reprezentanci poznańskich
warsztatów terapii zajęciowej
„Krzemień”, „Przyjaciele” i „Pomost”, uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych nr 103, Zespołu
Szkół Specjalnych w Śremie,
podopieczni specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
w Rydzynie i Pile oraz Dzien-

W oczekiwaniu na start.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

C

To był rzut!
nego Ośrodka Adaptacyjnego
nr 1 w Poznaniu. W turniejowe
rozgrywki włączyli się pełnosprawni gracze, wśród których
była Dorota Potejko – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania
ds. Osób Niepełnosprawnych,
Zdzisława Gorynia, prezes poznańskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym,
Halina Grzymisławska-Słowińska, prezes Stowarzyszenia „NaTak”, przedstawiciele ﬁrm prywatnych i instytucji.
„Andrzejkowy, dobry rzut” to
przede wszystkim integracja i
bycie razem w sportowej rywalizacji i wspólnej zabawie. To
również przełamywanie stereotypów związanych z miejscem
osób niepełnosprawnych w
przestrzeni społecznej jako grupy wymagającej pomocy, często
odległej, dziwnej, nieprzewidywalnej. To zbliżenie się do „in-

nego” poprzez wspólną aktywność.
Po paru godzinach wspólnej
zabawy przyszedł czas na podsumowanie turnieju. Drużyny o
nazwach „Marcinki”, „Gepard”,
„Miłek”, „DOA”, „103”, „Krzemień”
i „Sami Swoi” w napięciu oczekiwały na wyniki. Tomasz, uczestnik turnieju, podsumował wydarzenie jako wspaniałą przygodę,
która daje siłę do życia. Wszyscy
otrzymali pamiątkowe statuetki.
Wyłoniono po kilka pierwszych,
drugich, trzecich i kolejnych
miejsc. Na pierwszych miejscach uplasowały się między
innymi Dorota Potejko z Moniką
Surdyk oraz Halina Słowińska z
Darią Brambor. W zorganizowaniu turnieju pomogli darczyńcy:
ﬁrma Inteligens, Rodan, Chata
Polska oraz studenci Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

KAROLINA KASPRZAK

Wieczór z Miłoszem
FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

w czwartek, 1 grudnia odbył
się wieczór prozy w ramach
„Roku Milosza”.

W środku – Janina Rzezińska.

„M

iłosz – człowiek wielkiego niepokoju” – pod
takim tytułem w siedzibie

Klubu Seniora „Rodzina” Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” na os. Czecha

Animatorka kultury – Janina
Rzezińska przybliżyła seniorkom postać i twórczość wybitnego pisarza. Mówiła m.in.
o jego powieści „Dolina Issy”,
ukazującej wieś litewską w latach dwudziestych minionego
wieku. Przeczytała fragment
tego utworu. Kolejny fragment
powieści czytała członkini
„Rodziny” Barbara Lison. Mówiono o życiu Czesława Miłosza i przyznanej mu nagrodzie
Nobla.

ROBERT WRZESIŃSKI

grudniu, pod koniec
Polskiej
Prezydencji, wraz z innymi dziennikarzami z Wielkopolski
miałam zaszczyt gościć w
Brukseli. Wyjazd studyjny do siedziby Parlamentu
Europejskiego w dniach od
5 do 8 grudnia 2011 został
zorganizowany przez posłankę do Parlamentu Europejskiego Sidonię Jędrzejewską www.sidonia.pl w
ramach PROGRAMU MEET
YOUR MEP, który ma na celu
przybliżenie pracy posłów
należących do Europejskiej
Partii Ludowej oraz funkcjonowania tej frakcji w
Parlamencie Europejskim.
Uczestnicy wyjazdu mieli
okazję zwiedzić także Stałe
Przedstawicielstwo Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii
Europejskiej, oraz Biuro Informacyjne Województwa
Wielkopolskiego.
Sidonia Jędrzejewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej zapoznała
nas z najważniejszymi kwestiami poruszanymi w Parlamencie Europejskim oraz
ze swoją działalnością parlamentarną.
Opowiedziała
o swoim zaangażowaniu
dotyczącym unijnego budżetu. Wielkopolskiej europosłance bardzo bliska jest
także problematyka zdrowia
publicznego. Angażuje się w
zwalczanie chorób nowotworowych, między innymi
współpracując z Europejską
Koalicją Pacjentów Onkologicznych. Interesuje się sze-

P

arlament Europejski przegłosował
uruchomienie
Funduszu Solidarności na kwotę blisko 38 milionów euro na
rekompensatę skutków trzęsienia ziemi w hiszpańskiej
Murcji oraz powodzi w Wenecji
Euganejskiej we Włoszech. Pieniądze zostały zatwierdzone
w ramach siódmego i zarazem
ostatniego budżetu korygującego na 2011 rok, którego sprawozdawcą jest Sidonia Jędrzejewska.
– Solidarność europejska wymaga od nas jak najszybszej wypłaty odszkodowania dla Włoch i
Hiszpanii. Dlatego zarówno Parlament jak i Rada znacznie przyspieszyły terminy głosowań – powiedziała Sidonia Jędrzejewska.
– Niestety, ze względu na przewlekłość procedur w przypadku
powodzi w Wenecji Euganejskiej
uruchomienie Funduszu zacznie
obowiązywać dopiero 13 miesię-
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W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM U SIDONII JĘDRZEJEWSKIEJ

FOT. JAONNA ROZMIAREK

Są przykładem, że można...
bie, jasno formułować swoje
oczekiwania i być przygotowanym do dialogu.

dem, że można. Mobilizują
sprawnych posłów do bardziej wytężonej pracy.

Czy w Parlamencie Europejskim pracują posłowie z
niepełnosprawnością?

Na każdym kroku spotykamy przykłady, że można...
również na łamach „Filantropa” pojawiają się przykłady
niesamowitej siły, odwagi i
wytrwałości osób, które mają
poważne problemy ze swoim
zdrowiem, a mimo wszystko
nie koncentrują się na sobie,
a działają na rzecz innych.

– Tak. W mojej grupie politycznej jest poseł głuchoniemy, który ma tłumaczkę języka migowego i poseł, który
porusza się na wózku inwalidzkim. Działają na rzecz
osób niepełnosprawnych i
szczególnie interesują się tą
problematyką. Są przykła-

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA

Na spotkaniu z Sidonią Jędrzejewską (druga z lewej).
roko pojętą tematyką zdrowia
matki i dziecka, a szczególnie opieką nad wcześniakami. Współpracuje z Fundacją
„Wcześniak”. Bardzo bliskie
relacje łączą ją również z
„Amazonkami”. Sprawuje patronaty nad wieloma akcjami
charytatywnymi np. współdziałając z Fundacją Wojtusiaki oraz Fundacją Promyk Słońca. Między innymi
wspiera organizację Igrzysk
Olimpiad Specjalnych.
Zapytałam Panią Poseł, co

chciałaby przekazać czytelnikom „Filantropa”?
– Przede wszystkim apel do
osób mających problemy ze
zdrowiem do organizowania
się. Siła głosu stowarzyszeń
jest ogromna i jest impulsem
dla polityków. Rozproszone
sygnały docierają do nich. To
właśnie ze stowarzyszeń politycy dostają konkretne zadania do wykonania. Oczywiście nie wszystko udaje się
załatwić od razu, ale warto
próbować, zacząć od sie-

Dziennikarze w Europarlamencie.

Odszkodowania
dla Hiszpanii i Włoch
cy po ulewnych deszczach, które nawiedziły region pod koniec
października 2010 roku.
W ramach budżetu korygującego nr 7 Hiszpania otrzyma ponad 21 mln euro, a Włochy 16,9
mln euro. Należy podkreślić, że

rekompensata z Funduszu Solidarności musi zostać przeznaczona na naprawę infrastruktury,
a nie na wypłatę odszkodowań
z tytułu szkód poniesionych
przez osoby prywatne. Fundusz
Solidarności jest instrumentem
reﬁnansowym. Całość budżetu korygującego nr 7 zostanie
sﬁnansowana z niewykorzystanych środków z programów
rozwoju obszarów wiejskich.
Dalszych informacji udziela
Biuro poselskie Sidonii Jędrzejewskiej w Brukseli: Kinga Grafa i Barbara Mitosek: + 32 2 28
37 197. na
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Życie to dar!

„Ż

ycie to Dar!” – pod takim hasłem 4 grudnia
2011 roku odbyło się kolejne
spotkanie w kawiarni Poema Cafe w Poznaniu z cyklu
„Rozmowy z Drużyną Szpiku”.
Tym razem bohaterami byli
Ci, którzy „nie zapominają, że
życie jest kruche, delikatne i
nie trwa wiecznie”.
Fundacja Drużyny Szpiku
zaprosiła bowiem na to spotkanie osoby, które otarły się
o nowotworowy świat. Gośćmi
byli: Ela Żurek, która przed 10
laty tuż przed Bożym Narodzeniem oddała szpik, Magda
Konieczna, która straciła maleńkiego synka, Łukasz, którego dziecko pokonało raka.
Gościem był także Karol Ta-

nas, który od kilku lat walczy
z nowotworem i Magda Gref
mama Oli, ambasadorki fundacji Dar Szpiku. Byli również
inni goście, którzy opowiedzieli o drodze, jaką przeszli i
przechodzą.
– Chcielibyśmy wspólnie
zachęcić poznaniaków, aby
na Święta Bożego Narodzenia
zechcieli zrobić najpiękniejszy
prezent – podzielili się życiem,
zostali krwiodawcami i dawcami szpiku – tłumaczy szefowa Drużyny Szpiku – Dorota
Raczkiewicz.
Kolejne spotkanie już styczniu. Szczegóły na WWW.darszpiku.pl

ROBERT STĘPIŃSKI

Zrozumieć
Alzheimera
W

ielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
zorganizowało w dniach od
14 do 16 grudnia 2011 roku
bezpłatne,
specjalistyczne
warsztaty dla opiekunów i
rodzin osób starszych z zaburzeniami otępiennymi „Zrozumieć Alzheimera”.
Projekt zrealizowano przy
wsparciu
ﬁnansowym
ze
środków PFRON będących w
dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Tematyka zajęć dotyczyła zagadnień takich jak: zaburzenia
psychiczne u osób starszych,

socjalne aspekty w chorobie
Alzheimera, opieka nad osobą
starszą z zaburzeniami otępiennymi (pielęgnacja, bezpieczeństwo, żywienie, komunikacja), rehabilitacja ruchowa,
pomoc psychologiczna dla
opiekunów oraz formy terapii
i opieki realizowane w ośrodkach wsparcia. Uczestnictwo w
trzydniowych warsztatach było
okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnej współpracy
osób towarzyszących chorym
na Alzheimera w codziennym
funkcjonowaniu.

KAROLINA KASPRZAK

N

a podwórzu Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielone Centrum”
w Poznaniu biega królowa,
rozpylając śnieg w aero-

zolu. Nie ma prawdziwego
białego puchu, to musi być
sztuczny. Gości na otwarciu
wystawy przybywa. Jeszcze
nigdy nie było ich tak dużo.
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Otul mnie czułością
wiele serca i własnych emocji. Centrum współpracuje z
pracownią teatralną, dzięki
czemu powstało dużo kostiumów do różnych spektakli.
Podczas wystawy pokazano
tylko wybrane, a wśród nich
Żmijkę z Małego Księcia, Królową Śniegu i Damę z „Lokomotywy”.
– Królowa Śniegu to jest
strój, za który między innymi
zdobyliśmy dyplom uznania –
pochwaliła się Zoﬁa Łotowska.
– Podobnych nagród mamy
więcej. Bardzo mnie cieszy,
że praca moich podopiecznych zyskuje uznanie w różnych środowiskach. Dziękuję
wszystkim klubowiczom, bo
bez ich zaangażowania tej
wystawy by nie było. Mam na
myśli nie tylko udział twórczy,
ale także pomoc techniczną.
Tak naprawdę to jest wystawa
wszystkich, którzy w tej pracowni pracują. Szczególnie
dziękuję Anieli, specjalistce w
robieniu bucików na drutach,
Danusi, mistrzyni w obrabianiu kółeczek, Andrzejowi,
który do perfekcji opanował
ramki oraz bardzo utalentowanej Ewie od szalików. Przy
okazji otulam ciepłą pamięcią
naszych uczestników, którzy
gdzieś się rozproszyli oraz już
nie żyją.

Ale okazja jest niezwykła,
bowiem uczestnicy pracowni krawieckiej postanowili
pokazać, jak piękne rzeczy
potraﬁą wydziergać, wyszyć
i wyhaftować.
W grudniowe południe
otwarto pierwszą wystawę
krawiecką w historii „Zielonego Centrum”. Był to bardzo
udany debiut. Tym bardziej, że
impreza wpisała się w świąteczny klimat. Wszystko, co
stworzyli uczestnicy pracowni miało w sobie coś ciepłego,
miękkiego i przytulnego.

Dorobek pracowni krawieckiej jest imponujący.
Zwłaszcza jeżeli chodzi o
pomysłowość, wyobraźnię i
jakość. Uczestnicy w każdą
wykonywaną rzecz wkładają

FOT. (6X) AURELIA PAWLAK

– Jest szaro, buro, jesiennie
i dlatego chcieliśmy stworzyć
strefę ciepełka, przytulności
i przyjaznej atmosfery – powiedziała Zoﬁa Łotowska,
opiekunka pracowni krawieckiej. – Bardzo chciałam, by ta
wystawa przemówiła swoim
głosem. Myślę, że w pomieszczeniu, w którym zgromadziliśmy „eksponaty”, zostawimy
swoje troski, zmartwienia,
niepokoje i lęki i przez chwilę
znajdziemy się w domowym
klimacie.

Zoﬁa Łotowska ze wzruszeniem wspomniała kamizelkę dla Zosi, którą dla niej
zrobiła Ewa Wojciechowska.
Ewy już nie ma, ale pamięć po
niej została. Przed otwarciem
wystawy pani Zoﬁa szukała w
Internecie różnych skojarzeń
związanych ze słowem otulanie. Wśród nich znalazła bardzo ciekawe sformułowania
„otulić wspomnieniem jak pajęczyną”, „otulić czułością jak
szalikiem w mroźny dzień”.
Zwiedzanie obywało się w
grupach, bowiem mnogość
gości przekroczyła oczekiwania organizatorów. Słychać
było głosy zachwytu, błyskały ﬂesze aparatów fotograﬁcznych. Podziwiano pięknie
ozdobione makatki, wełniane
„dzieło” przypominające maszynę do szycia, pledy, miękkie narzuty. Pod jedną ze
ścian zasiadły Żmijki, Dama i
Królowa Śniegu rozdając promienne i ciepłe uśmiechy.

AURELIA PAWLAK
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GIEŁDA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Telemarketer,
informatyk, dozorca
piątek 9 grudnia w holu
Urzędu Miasta Poznania
przy Pl. Kolegiackim odbyła
się Giełda Pracy zorganizowana przez Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Poznania i Michała
Tomczaka – Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej
i Zdrowia Rady Miasta. Wzięli w niej udział pracodawcy,
organizacje
pozarządowe
wspierające w zatrudnieniu
osoby niepełnosprawne oraz
poszukujący pracy.
Bezrobotni do urzędu przyszli już o godzinie 10. Pojawiały
się osoby z niesprawnościami
ﬁzycznymi,
intelektualnymi,
psychicznymi. Pracodawcy odpowiadali na pytania i zachęcali do podjęcia zatrudnienia.
W pomieszczeniach biurowych na osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności czekali
przedstawiciele ﬁrm: Agencji
Ochrony Osób i Mienia Fides
Zakład Pracy Chronionej, Impuls Security Polska sp. z.o.o,
ﬁrmy Andrzeja Kaczmarka z
Komornik, Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Romvit Polska
sp. z.o.o. Dyżurował też Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób
Niepełnosprawnych, pracownicy Oddziału Integracji Osób
Niepełnosprawnych Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania, Wielkopolskiego Forum Organizacji
Osób Niepełnosprawnych oraz
Powiatowego Urzędu Pracy.

S

amorząd
Województwa
Wielkopolskiego zaprosił
specjalistów, przedstawicieli instytucji, przedsiębiorstw,
ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych i
mediów do udziału w międzynarodowej
konferencji
inaugurującej proces budowy
marki Wielkopolski pod nazwą „Wielkopolska Brand”.
Projekt jest współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Pro-

FOT. KAROLINA KASPRZAK

W

Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych była okazją
do rozmów, pytań i kontaktów z pracodawcami.
Odwiedzający giełdę mogli
zapoznać się ze stanowiskami
pracy oferowanymi przez pracodawców. Pośród wyszczególnionych w zestawieniu ofert
znalazła się też ﬁrma Karlik s.j,
która poszukiwała pracowników gospodarczych i Axpol
Trading sp. z.o.o oferująca prace polegające na rozpakowywaniu i pakowaniu gadżetów,
przygotowywaniu towarów do
nadruku,
konfekcjonowaniu
artykułów reklamowych i biżuterii, obsłudze maszyn do znakowania (tamponiarki, sitodrukarki, lasery). Obsługa maszyn
wzbudziła spore zainteresowanie ze strony mężczyzn, ale nie
każdy mógł się na nią zdecydować. Brana była pod uwagę
przede wszystkim sprawność
psychoﬁzyczna i odporność na
pracę w hałasie.
Najwięcej ofert pracy dostęp-

nych było w pomieszczeniu
Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
POPON oferował pracę min. w
charakterze asystenta osoby
niepełnosprawnej, pielęgniarki, dozorcy, pomocy kuchennej,
szwaczki, telemarketera, operatora infolinii telefonicznej,
pracownika działu bezpieczeństwa i zapobiegania stratom,
konsultanta działu handlowego
itp.
Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych udzielał informacji dotyczących zasad doﬁnansowania utworzenia miejsc
pracy dla osoby niepełnosprawnej, zasad zatrudniania
pracownika wspomagającego
osobę niepełnosprawną i zasad
doﬁnansowania własnej działalności gospodarczej. Działalność gospodarczą chciałaby
rozpocząć poszukująca pracy

pani Agnieszka, która już od
ponad trzech lat jest bezrobotna. Myśli o prowadzeniu ﬁrmy
świadczącej usługi kosmetyczne i fryzjerskie.
– Z zawodu jestem fryzjerką i taka praca bardzo by mi
odpowiadała. Jestem osobą
sprawną ﬁzycznie, zatem mogłabym ją od zaraz podjąć.
Otrzymuję rentę socjalną i
przebywam przez cały dzień
w domu. Możliwość rozwoju
zawodowego dałaby mi nie
tylko stałe dochody, ale przede
wszystkim szansę na kontakt
z ludźmi. Dowiedziałam się,
jakie dokumenty są potrzebne, gdzie trzeba pójść w tej
sprawie i od poniedziałku zaczynam wszystko załatwiać –
mówi kobieta.
Na zainteresowanych czekała
też oferta Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej, która realizuje projekt
„Pomóż sam sobie – promocja
zatrudniania osób niepełnosprawnych”. Działania z nim
związane mają na celu przełamywanie obaw pracodawców
przed zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, wskazanie
korzyści, jakie z tego wynikają,
a także ułatwienie komunikacji
między tymi dwiema grupami.
Jest to rzecz bardzo potrzebna,
bo choć sprawa zatrudniania
osób niepełnosprawnych powoli zmienia się na lepsze, niechęć i lęk wciąż jeszcze tkwią
w ludzkich umysłach.

KAROLINA KASPRZAK

Wielkopolska marka
gramu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
W czwartek 24 listopada w
sali konferencyjnej Hotelu IBB
Andersia przy Pl. Andersa 3
w Poznaniu poruszono szereg kwestii dotyczących zmian
społecznych. Spotkanie było
okazją do wymiany doświad-

czeń w kreowaniu wizerunku
współczesnych regionów. Obrady otworzył Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego
Leszek Wojtasiak. Głos zabrali
goście z Brabancji, Stanów Zjednoczonych, Polski i Holandii.
Moderatorem była Josephine
Green (Former senior director

Philips Design). Prócz niej wykłady przedstawili: prof. Albert
Laszlo Barabasi z Northeastern
University’s Center for Complex
Network w USA, Mark Hoevenaars, dr Magdalena Florek z
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu i Gwen Zuring.

KAROLINA KASPRZAK

STRONA

STYCZEŃ 2012

23

Nie mamy
zamkniętych serc
Z MARIĄ PIECHOCKĄ, rzecznikiem Regionalnego Biura Prasowego Grupy
Telekomunikacji Polskiej w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK.
prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz
instytucje użyteczności publicznej.
– Wielkie korporacje, takie
jak ta, którą pani reprezentuje, są nastawione na osiąganie maksymalnych zysków.
Czy tak jest w rzeczywistości, czy też podejmowane są
również działania mające na
celu pomoc potrzebującym?
– Współczesna ﬁrma nie
może pozwolić sobie na działanie typu „szybki zysk za
wszelką cenę”, musi patrzeć
szeroko i długofalowo. Z jednej strony ważny jest biznes i
jego opłacalność, z drugiej ﬁrma powinna być też dobrym
członkiem społeczności, w
której funkcjonuje. Oznacza
to na przykład angażowanie
się w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych
i dzielenie się z innymi. Dotyczy to zwłaszcza tak dużych
ﬁrm jak Telekomunikacja Polska, która od początku swego
istnienia część zysków przeznacza na cele społeczne.
Jesteśmy jedną z najbardziej
aktywnych i angażujących
się społecznie ﬁrm na rynku.
Zysk może być korzystny dla
wszystkich. Nie tylko dla ﬁrmy, ale dla jej pracowników,
klientów, otoczenia społecznego. Takie jest podejście
odpowiedzialnego biznesu,
i takie podejście staramy się
wprowadzać w naszej ﬁrmie.
– Do jakich osób jest kierowana pomoc?
– Wszelkie działania pro
publico bono realizujemy poprzez powołaną w 2005 roku
Fundację Orange. Głównymi
odbiorcami naszej pomocy są
dzieci i młodzież. Angażujemy się w wyrównywanie ich
szans w nowoczesnej edukacji, pomagamy hospitalizowanym i rehabilitowanym
dzieciom. Realizujemy także
projekty, które odpowiadają
na konkretne problemy społeczne. Fundacja ﬁnansuje
wiele programów, projektów
oraz kampanii społecznych

– Jakie akcje zostały przeprowadzone w mijającym
roku i kto z nich skorzystał?
– Tych działań było bardzo
wiele. Działamy w oparciu o
programy długofalowe, więc
w dużej mierze kontynuujemy
wcześniejsze projekty. I tak w
tym roku, dzięki wsparciu ﬁnansowemu Fundacji Orange
oraz pracy wolontariuszy z
Grupy TP powstały cztery „Bajkowe Kąciki” w poznańskich
szpitalach dziecięcych. Zmieniliśmy szpitalne świetlice w
kolorowe pomieszczenia, w
których chore dzieci mogą
bawić się i uczyć. Pomalowaliśmy też dwanaście pokoi, w
których leżą hospitalizowane
dzieci w Szpitalu Klinicznym
numer pięć. W ramach projektu „Aby dzieci się nie bały”
na fartuchach pielęgniarek z
tego szpitala wyhaftowaliśmy
kolorowe aplikacje. Miniony
rok to także wiele działań na
rzecz dzieci niepełnosprawnych, a więc doﬁnansowanie
turnusów rehabilitacyjnych
i warsztaty artystyczne dla
podopiecznych Fundacji Patria, wyposażenie sali rehabilitacyjnej w przedszkolu
integracyjnym numer 155
„Polanie” w specjalistyczny
sprzęt. Stale prowadzimy akcję zbiórki nakrętek wśród naszych pracowników, a pieniądze uzyskane z ich sprzedaży
przeznaczamy na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego dla
niepełnosprawnych dzieci i
budowę Przylądka Nadziei
przy nowej Klinice Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.
Zebraliśmy już ponad cztery
tony nakrętek. Z okazji świąt
zebraliśmy słodycze, zabawki
i książki dla dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej. Pomogliśmy także
osobom dotkniętym skutkami powodzi. Pieniądze ze
zbiórki przeznaczyliśmy na
wyprawki szkolne dla dzieci. Zebrane od pracowników

książki zostały przekazane do
bibliotek szkolnych w gminie
Bogatynia. Podobnie jak w latach poprzednich Mikołaje TP
odwiedzili z prezentami dzieci w poznańskich szpitalach i
domach dziecka. Przez cały
rok wolontariusze TP prowadzili szkolenia z zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz specjalne warsztaty
mające na celu przybliżenie
życia i twórczości Fryderyka
Chopina.
– A co zrobiono dla mniejszych miejscowości w Wielkopolsce?
– Dla oddziału dziecięcego
w Ostrowie Wielkopolskim
zakupiliśmy gry i artykuły
plastyczne. Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy przekazaliśmy środki z aukcji obrazów namalowanych
przez pracowników. Dzięki
wsparciu Fundacji Orange
dzieci z dwóch szkół podstawowych z Kaczkowa i Rydzyny mogły odwiedzić Muzeum
Chopina w Warszawie i Żelazowej Woli.
– Jedną z akcji było honorowe oddane krwi przez
pracowników. Czy to przedsięwzięcie ma już charakter
cykliczny?
– Ambulans umożliwiający
oddanie krwi przed siedzibą
ﬁrmy pojawia się dwa razy w
roku. Korzystają z niego pracownicy, a także przechodnie. Każdorazowo zgłasza się
około pięćdziesiąt osób, które
chcą w ten sposób pomóc potrzebującym. Nasze zbiórki
krwi to również okazja, by zarejestrować się w Centralnym
Rejestrze Niespokrewnionych
Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.
– W jaki sposób poszukujecie osób czy instytucji potrzebujących wsparcia?
– Działamy głównie w
oparciu o programy długofalowe, w odpowiedzi na konkretny problem społeczny.
Jesteśmy partnerem wielu
organizacji społecznych, któ-

re działają w danym obszarze. Dobrym sposobem na
pozyskanie cennych inicjatyw są konkursy grantowe.
Fundacja ma jasne kryteria
przekazywania wsparcia dla
organizacji społecznych. Na
stronie www.fundacjaorange.
pl można znaleźć formularz
ubiegania się o dotację, zasady rozliczenia darowizny.
Otrzymujemy też prośby od
lokalnych stowarzyszeń, które są często jedynymi niosącymi pomoc osobom wykluczonym czy wymagającym
wsparcia. Poza tym źródłem
wiedzy o potrzebujących są
nasi pracownicy. Dzięki pracownikom-wolontariuszom
odwiedzającym w ramach
innych projektów oddziały
dziecięce szpitali, mamy bardzo szybko informację o ich
potrzebach.
– Pomoc ma charakter
rzeczowy czy także ﬁnansowy?
– Zaangażowanie społeczne ﬁrmy nie sprowadza się
tylko do pomocy ﬁnansowej;
to także pomoc rzeczowa,
udostępnianie produktów i
usług na preferencyjnych warunkach, dzielenie się wiedzą
i wsparcie dla wolontariuszy.
Rodzaj pomocy zależy od konkretnych potrzeb. Fundacja
przyznaje granty ﬁnansowe w
ramach programu Akademii
Orange, którego tematem jest
nowoczesna edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. O
granty w wysokości do 50.000
złotych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, instytucje
kultury, teatry, galerie, muzea
czy biblioteki. Co roku w pomoc dla innych angażują się
prawie dwa tysiące wolontariuszy z ﬁrmy, którzy oferują
swoją pracę i pomoc. Często
organizacje, którym pomagamy, wskazują, jakie mają
najpilniejsze potrzeby. W taki
więc sposób dowiadujemy
się, czy jest to odnowienie
poczekalni, sprzęt do rehabilitacji, paczki świąteczne czy
pomoce naukowe.
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Z INICJATYW FUNDACJI „PODAJ DALEJ” W KONINIE

Zabawa jako terapia

W

warsztatach weekendowych z cyklu UCZYMY
SIĘ RAZEM BAWIĆ! wzięli
udział Podopieczni Fundacji
im. dr Piotra Janaszka PODAJ
DALEJ z Konina. Zajęcia odbyły
się dniach 19 i 20 listopada 2011
roku. Najmłodsi podopieczni
Fundacji spędzili ten czas ze
swoimi rodzicami w Ślesinie.
Pierwszy dzień warsztatów
rozpoczęliśmy od wspólnego
pomalowania tkaniny, która posłużyła potem jako tło podczas
sesji fotograﬁcznej „Rodzinne
fotograﬁe”. Sesję zorganizował

P

odopieczni Fundacji im.
dra Piotra Janaszka PODAJ
DALEJ mieli okazję przekonać
się, że sztukę można nie tylko
oglądać, ale również dotknąć,
wąchać, słuchać i smakować.
W dniu 25 listopada 2011 roku
Fundacja zorganizowała wyjazd do Muzeum Narodowego
w Poznaniu na wystawę zatytułowaną „5 zmysłów”. Wyjazd
przeznaczony był dla osób niewidomych i słabowidzących,
z którymi zaprzyjaźniliśmy się
podczas realizacji projektu WIDZIEĆ SIĘ W PRACY.
Tytuł wystawy ma ścisły związek z dziełem Jana Cossiera pod
takim samym tytułem „5 zmysłów”. Obraz ten jako punkt wyjścia całej wystawy przedstawia
pięć osób i zwraca uwagę na
odbieranie otaczającej nas rzeczywistości za pomocą zmysłu
wzroku, słuchu, dotyku, smaku
i powonienia. Zgodnie z tymi
zmysłami wystawa podzielona
została na pięć sal tematycz-

niezawodny i od dawna zaprzyjaźniony z Fundacją fotograf Łukasz Piasecki.
Po południu najmłodsi podopiecznych w trakcie zajęć z
plastykoterapii kolorowali pastelami drewniane ﬁgurki – bajkowe
zwierzaki, którymi następnie bawili się. Natomiast rodzice mieli
w tym czasie zajęcia z animatorami zajęć i robili przepiękne
prace z origami. Po skończonych
zajęciach dzieci z rodzicami nawzajem podziwiali swoje wspaniałe prace.
Na zakończenie dnia odbyły
się dla dzieci i rodziców zajęcia
z wykorzystaniem elementów
dramy, podczas których uczestnicy zostali podzieleni na dwie

grupy. Każda z wykorzystaniem
przygotowanych wcześniej papierowych rekwizytów miała za
zadanie napisanie własnej bajki.
W międzyczasie została utworzona odpowiednia mini-scenka.
A ﬁnałem tej zabawy były przedstawienia dwóch teatrzyków.
Wszyscy byli pod wrażeniem
niesamowicie bujnej wyobraźni
uczestników warsztatów.
Drugi dzień rozpoczęły zajęcia
z Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, w których brały udział
dzieci i rodzice. Uczestnicy poznali proste zabawy, które można wykorzystać w domowym
zaciszu. Mają one pozytywny
wpływ na rozwój intelektualny
i emocjonalny osób niepełno-

sprawnych, ale również pełnosprawnych.
Przeprowadzono
też kolejne zajęcia plastyczne i
dramowe. Podopieczni ozdabiali
przygotowane szablony balonów różnorodnymi kolorowymi
ﬁgurkami z papieru oraz kredkami. Po zakończeniu pracy balony powieszono w sali zajęć – aby
każdy mógł je podziwiać!
Miłą niespodzianką był seans
z terapii dźwiękowej z wykorzystaniem mis i gongów w wykonaniu Andrzeja Białasa „Endi”.
Terapia ta ma cel relaksacyjny,
jednak tym razem cel ten nie
został w pełni osiągnięty, gdyż
ciekawość naszych najmłodszych milusińskich zwyciężyła!
Zarówno maluchy jak i rodzice mogli nie tylko wsłuchać
się w kojące dźwięki, ale mieli
również okazję poznać nazwę
wszystkich instrumentów, a nawet zagrać na nich.

MARGARETA
DORABIALSKA-MUŚ
Projekt doﬁnansował

Pięć zmysłów
nych, w których mieliśmy okazję zapoznać się z 25 dziełami
sztuki pochodzących ze zbiorów
Muzeum Narodowego, z opisami
wykonanymi w technice audiodeskrypcji.
Można było nie tylko „posłuchać” dzieł – dzięki audiodeskrypcji, ale również dotknąć
niektóre eksponaty, na przykład
kopię drzwi Bramy Gnieźnieńskiej i zbroje rycerskie, a nawet
poczuć zapachy: kwiatów, jesieni, dymu i wiele innych. Na
koniec zwiedzania oprócz wysłuchania opisu obrazu można
było skosztować świeżych warzyw i owoców pokazanych na
malowidle – pysznie smakowała
marchew, kapusta, ogórek, jabłko, granaty.
Audiodeskrypcja to technika

narracyjna, która dzięki szczegółowym opisom pozwala na
udostępnienie osobom z dysfunkcją wzroku treści wizualnych. Osoby niewidome i słabo
widzące mogą w końcu usłyszeć
to, czego nie są w stanie zobaczyć, a to wszystko dzięki precyzji języka opisu, który pobudza
ich wyobraźnię i umożliwia dostęp do znaczeń obrazów, rzeźb
czy też ﬁlmów.
To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, adresowane do
osób niewidomych i słabowidzących, dlatego nie mogło nas
tam zabraknąć. Na zakończenie
zwiedzania wystawy każdy z
uczestników otrzymał płytę CD
z nagraniami opisów poszczególnych dzieł sztuki, będących
przedmiotem wystawy, oraz her-

batę Irving, która – jak się okazało – nie dość, że dobrze smakuje,
to również jest produktem spożywczym z opisem w alfabecie
Braille’a.
Wszystkim uczestnikom wyprawy dopisywał dobry humor,
wywołany miłą, serdeczną atmosferą oraz wyjątkowo sprzyjającą aurą, dzień wyjazdu był
bardzo słoneczny i pogodny. Po
zwiedzeniu ekspozycji wymienialiśmy się swoimi spostrzeżeniami. Ciekawa wystawa u
wszystkich wzbudziła wiele
emocji i ogromne zainteresowanie, czego wyrazem była ożywiona dyskusja, która wywiązała się w autokarze podczas drogi
powrotnej.

ŁUKASZ, MICHAŁ I KAROL

STRONA

STYCZEŃ 2012

W

Europie żyje ponad 80
mln osób niepełnosprawnych. Ze względu na istniejące
bariery nie mogą one w pełni
funkcjonować w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. Odpowiedzią na potrzeby
społeczne tej grupy była impreza integracyjno – sportowa
„Europa bez barier” zorganizowana w dniach 9 i 10 grudnia
na poznańskich Termach Maltańskich.
Z tej okazji do stolicy Wielkopolski przyjechali reprezentanci
miast partnerskich: Assen, Brno,
Charków, Gyor, Hannower, Kutaisi i Ra’anana. W przedsięwzięciu
łącznie wzięło udział ponad 200
zawodników pełno i niepełnosprawnych. Imprezę „Europa bez
barier – integracja europejska
przez sport” zainicjował Urząd
Miasta Poznania we współpracy
z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza,
Wielkopolskim
Okręgowym Związkiem Pływackim oraz Sportowym Stowarzyszeniem Inwalidów „Start” w
Poznaniu przy wsparciu ﬁnansowym Komisji Europejskiej w
ramach programu „Europa dla
Obywateli”(Europe for Citizens
Programme).
Idea nawiązania bezpośred-

U

śmiechnięte
mikołaje,
świąteczne wieńce, puszyste anioły, bogato zdobione świeczniki – to wszystko
można było kupić po atrakcyjnych cenach na Wielkim Kiermaszu Świątecznym. Stoiska
stanęły w pawilonie 14b na
terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich 15 grudnia minionego roku.
Kiermasz, który towarzyszył Wielkopolskiemu Forum
Warsztatów Terapii Zajęciowej, zgromadził WTZ-ety z
różnych zakątków Wielkopolski, m.in. z Wapna, Wągrowca,
Michalinowa, Piasków, Poznania. Wspaniałe prezenty wykonane ręcznie przez uczestników sprzedawano w bardzo
korzystnych cenach. Były to
ozdobne świece, wianki, drewniane i wykonane z piór anioły,
korale oraz rozmaita biżuteria damska, ozdobne świece,
bombki choinkowe. Kiermaszowi przyświecało przesłanie,
że kupując produkty wytwarzane w trakcie terapii zajęciowej kupujący wspierają rozwój
społeczno-zawodowy
osób
niepełnosprawnych.
Podczas forum odbył się cykl
seminariów skierowany do
pracowników wielkopolskich
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EUROPA BEZ BARIER 2011

Sport łączy ludzi
nich kontaktów między miastami narodziła się w powojennej
Europie. Kontakty partnerskie
miast i regionów sprzyjają rozwojowi samorządów, pomagają
przedsiębiorcom w nawiązaniu
współpracy na wielu płaszczyznach, a także służą młodzieży
szkolnej, studentom, sportowcom i artystom. Pierwsze zawody w ramach inicjatywy „Europa
bez barier” odbyły się w Poznaniu
w 2001 roku. Kolejne edycje zorganizowały miasta: Nottinghamshire (Wielka Brytania, 2002),
Jyväskylä (Finlandia, 2003), Nottinghamshire (Wielka Brytania,
2004), Debreczyn (Węgry, 2005),
w 2006 i 2007 roku Poznań, a w
2008 ponownie Jyväskylä.
W tym roku sportowcy rywalizowali w zawodach pływackich
na dystansach 50 i 100 m stylem
dowolnym, klasycznym, grzbietowym i motylkowym oraz w
sztafecie. Każda z reprezentacji
złożona była z 20 zawodników:
10 sportowców niepełnospraw-

nych i 10 pełnosprawnych z
roczników 1992 – 1997 oraz 5
opiekunów (trenerów, lekarzy
i przedstawicieli miast). Z Poznania startowało w zawodach
40 osób. Najlepsza okazała się
Anna Sobolewska z Warty Poznań zdobywając 559 punktów
w czasie 28:21, a tuż po niej
Katarzyna Mendowska, także
z Warty Poznań, z wynikiem
556 punktów w czasie 28:26.
Obie dziewczyny płynęły stylem dowolnym na dystansie 50
m. Dla wszystkich było to duże
przeżycie, możliwość nawiązania nowych kontaktów i sprawdzenia swoich sił w pływaniu.
Prócz zawodów dla wszystkich
uczestników zostały zorganizowane warsztaty integracyjne,
podczas których sportowcy zapoznawali się z polską kulturą
i wzięli udział w zajęciach z
hipoterapii powiązanych z imprezą „Cavaliada 2011”.
W ramach „Europy bez barier” w Sali Białej Urzędu Mia-

sta Poznania w piątek 9 grudnia
odbyło się seminarium naukowe
poświęcone metodom integracji
przez sport, którego moderatorem był Andrzej Soboń. Swoimi
doświadczeniami dzielili się
przedstawiciele miast partnerskich Poznania: Assen, Bambergu, Brna, Charkowa, Gyor,
Hannoweru, Ra’anany i Kutaisi:
Zuzana Lehotská, Assaf Sadeh i
Gerrit Stolte. Głos zabrał Romuald Schmidt – prezes Sportowego Stowarzyszenia Inwalidów
„Start” w Poznaniu, który zaprosił do podzielenia się własnymi
doświadczeniami
niepełnosprawnego pływaka Krzysztofa
Paterkę. Anglojęzyczne prezentacje metod integracji osób z
niepełnosprawnością poprzez
sport wzbudziły zainteresowanie słuchaczy. Po ich zakończeniu przyszedł czas na prezentację ﬁlmu pn. „Masz prawo” i
dyskusję.

KAROLINA KASPRZAK

Prezent z sercem
Warsztatu Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenia na rzecz Osób
Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych
Intelektualnie
„Empatia” z Gębic, Urszula Polewska, dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Kole, Tomasz Mika, wiceprezes Zarządu Fundacji imienia
Królowej Polski świętej Jadwigi
z Puszczykowa, Grzegorz Wojtanowski, ekspert do spraw
ekonomii społecznej z tejże
Fundacji. Mówiono między innymi o tym, czy wolontariat w
WTZ jest chciany i potrzebny, o
formach aktywności zawodowej uczestników WTZ po terapii oraz o modelu współpracy
jednostek samorządowych z
WTZ.
WTZ. W seminariach udział
wzięli eksperci z dziedziny
ekonomii społecznej, praktycy
pracujący na co dzień z Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz
reprezentanci
administracji
publicznej. Poruszano ważne

tematy związane z działalnością i funkcjonowaniem
WTZ, a także z rozwojem
zawodowym osób niepełnosprawnych. Wśród zaproszonych prelegentów byli:
Ewelina Majer, terapeutka z

Przekazana wiedza na pewno przyda się pracownikom
WTZ, którzy będą mogli ją
wykorzystać w swoich działaniach. Projekt współﬁnansowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

AURELIA PAWLAK
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worzenie własnej biżuterii i ozdabianie pudełek na
prezenty techniką decoupage
to jedne z wielu atrakcji przygotowanych dla przybyłych
27 listopada do klubu „Magiel
Kultury” na happening „Nasza
Dzielnica to Nasza Historia”.
W warsztatach artystycznych,
będących częścią tego wydarzenia, wzięły udział zarówno
dzieci, jak i dorośli.

ARTYSTYCZNY HAPPENING NA CHWALISZEWIE

Kolorowe warsztaty
ponadto ozdoby choinkowe z
masy solnej i projektowali własne stroje karnawałowe. Przed
budynkiem Nowej Siennej kuglarze urządzali pokazy sztuczek i zachęcali przechodniów
do wstąpienia na happening. Ci,
którzy zdecydowali się przyjść
na tę imprezę, mieli niepowtarzalną szansę wybrania się na
przejażdżkę bryczką po Chwaliszewie.

Happening zorganizowany
przez Fundację SIC! stanowił
podsumowanie trwającego od
września projektu „(Nie)zapomniane miejsca Poznania”, realizowanego we współpracy z
Biurem Koordynacji Projektów
Urzędu Miasta Poznania.

Na happeningu można było
zobaczyć rękodzieła wykonane na warsztatach z fotograﬁi, ﬁlcowania, szydełkowania,
decoupage’u, masy solnej i biżuterii. Ponadto odwiedzający
mogli zwiedzić wystawę fotograﬁi „Magia Mojej Dzielnicy”
przedstawiającą zakątki Śródki,

D

zieci z Przedszkola nr 53
im. Koszałka Opałka z os.
Lecha zaprezentowały „Jasełka”
w Domu Kultury „Orle Gniazdo” Spółdzielni Mieszkaniowej
„Osiedle Młodych”. Wystąpily
przedszkolaki także z oddziałów integracyjnych i specjalnych, do których uczęszczają
dzieci niesłyszące, niepełnosprawne intelektualnie, z autyzmem i sprzężonymi zaburzeniami.
Dzieci wcieliły się w Czerwonego Kapturka i Wilka, Kopciuszka, Królewicza, Krasnoludki z sierotką Marysią, Koszałka
Opałka. Odwiedziły Marię, Dzieciątko i Józefa.
Spektakl dedykowały Gabrysi
Brzostowskiej, która uczęszczała do tego przedszkola, a obecnie od września jest uczennicą
„zerówki”. Jej rodzice zbierają
pieniądze na nowy wózek inwalidzki dla Gabrysi. Pomagają rodzice innych dzieci. Uczniowie
gromadzą plastikowe nakrętki.
Można też wpłacać pieniądze na
konto: neoBank 21-9068-10130000-0000-0103-7414, Agnieszka Brzostowska, ul. Starołęcka
212, 61-341 Poznań, z dopiskiem
„Dla Gabrysi”.

ROBERT WRZESIŃSKI

Najmłodsi wykonują ozdoby choinkowe.

KATARZYNA DOBICKA

Chwaliszewa i Jeżyc, a następnie
zagłosować na ulubione zdjęcie. Zwycięska dzielnica Jeżyce,
która zebrała największą liczbę
głosów, wzięła udział w dodatkowych grudniowych warsztatach z ﬂorystyki i masy solnej.
Osoby, które odwiedziły tego
dnia „Magiel Kultury”, mogły nie
tylko oglądać prace uczestników projektu, lecz także samemu zrobić kartkę świąteczną,
biżuterię, ozdobić opakowanie
świąteczne techniką decoupage’u. Najmłodsi wykonywali

Magia dzielnicy…

Jasełka dla Gabrysi

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

– Nasz projekt ma na celu
rewitalizację trzech dzielnic
Poznania: Śródki, Chwaliszewa i Jeżyc, poprzez aktywizację
mieszkańców tych dzielnic i ich
udział w warsztatach artystycznych – mówi Magdalena Wieczorek z Fundacji SIC!.

FOT. KATARZYNA DOBICKA
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okazji Dni Honorowego
Krwiodawstwa Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
„Lubonianka” im. bł. Edmunda Bojanowskiego zorganizował 26 listopada tradycyjną
akademię w sali Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul. Żabikowskiej w Luboniu. Uhonorowano wyróżniających się
krwiodawców.

Co minutę
potrzebny litr krwi

Odznaką

Honorowa

PCK

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Minutą ciszy uczczono
zmarłych w 2011 roku przyjaciół Lubonianki: wieloletniego burmistrza Lubonia dra
Włodzimierza Kaczmarka i
przewodniczącego Rady Miasta Lubonia Ryszarda Olszewskiego.
Prezes Jerzy Zielinski powitał krwiodawców i zaproszonych gości, min. zastępcę
burmistrza Rafała Marka, przewodniczącego Rady Miasta
Lubonia Marka Hamulczyka i
wicedyerktora Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w
Poznaniu Elżbietę Tonder. Wiceprezes Lubonianki Zbyszko
Wojciechowski przypomniał,
że krwiodawstwo to bezcenna
akcja społeczna. Co minutę w
naszym kraju potrzebny jest
litr krwi dla ratowania życia i
zdrowia ludzi.

27

IV stopnia uhonorowano Ewę
Wojciechowską – nauczycielkę
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie.
Odznakę Zasłużony Hono-

rowy Dawca Krwi I stopnia
otrzymali: Mirosław Klecz, Andrzej Klem, Artur Kubiak, Janina Łyskawka, Wojciech Malec,
Katarzyna Schmidt, Marek
Węglewski. Odznakę ZHDK II

stopnia przyznano: Danielowi Butowskiemu, Maciejowi
Hercogowi, Bogusławowi Hofmanowi, Norbertowi Kaźmierczakowi, Jarosławowi Sobierajowi, Andrzejowi Sznajderowi
i Leszkowi Tasiemskiemu. 12
krwiodawców uhonorowano
Odznaką ZHDK III stopnia.
Wielu krwiodawców otrzymało odznaki ZHDK, medale i
upominki.
Wicedyrektor
Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej
Starostwa Powiatowego – Elżbieta Tonder podziękowała
krwiodawcom w imieniu Starosty Poznańskiego i mieszkańców powiatu za krew, która
jest darem życia. Jerzy Zieliński przekazał Elżbiecie Tonder
medal Zasłużony dla Klubu
Honorowych Dawców Krwi
PCK „Lubonianka”.

ROBERT WRZESIŃSKI

Starzenie się społeczeństw
T

empo starzenia się społeczeństw na świecie jest
ogromne. Według szacunków, do roku 2050 na naszej
planecie będzie więcej ludzi
powyżej 60 roku życia niż
dzieci poniżej 15 roku życia –
80% z nich będzie w krajach
rozwijających się. Liczba
ludzi powyżej 60 roku życia
żyjących w Afryce wzrośnie
z 50 milionów do 200 milionów.

Już dzisiaj większość z nich
nie ma stałego dochodu, żyjąc
w skrajnym ubóstwie. Ci, którzy mają pracę, są zmuszani
do ciężkiej ﬁzycznej pracy za
głodowe pensje aż do końca
ich życia. Ci ludzie nie mają
żadnego systemu opieki zdrowotnej ani społecznej. Tylko
nieliczni dostają emeryturę.
Są też dyskryminowani przy
realizacji programów pomocowych.
Potencjał, wiedza i zaangażowanie starszych ludzi
są często ignorowane przez

społeczności, w których żyją
i przez decydentów polityki
rozwojowej. Mimo tak ciężkich warunków starsi ludzie
przejmują bardzo ważne role
w życiu swoich rodzin: na
przykład połowa sierot, których rodzice zmarli na AIDS
w Południowej Afryce, jest wychowywana przez ich dziadków. Bez osób starszych w
wielu krajach rozwijających
się rodziny by nie przetrwały.
W Afryce 64% mężczyzn powyżej 60 roku życia kontynuuje pracę zarobkową.
Fundacja Sue Ryder prowadzi kampanię informacyjną,
której celem jest przedstawienie opinii publicznej wyzwań,
przed jakimi stają ludzie starsi
w krajach rozwijających się.
Kampania bazująca na międzynarodowych i europejskich
rezolucjach stara się zwrócić
uwagę na wyzwania dotyczące starzejących się społeczeństw. Szczególnie podkreślone są tu problemy starszych
osób w Afryce Południowej.

Zgodnie z przyjętymi Milenijnymi Celami Rozwojowymi (ONZ) szczególny wysiłek
powinien być skierowany na
walkę z ubóstwem oraz ograniczaniem rozprzestrzeniania
się HIV/AIDS, malarii i innych
chorób zakaźnych. Kampania
jest współﬁnansowana przez
Unię Europejską.

 Wykłady gościnne pracowników z Fundacji Sue Ryder
w Malawi (2012).
 Dzień solidarności młodych
ze starszymi.
 Wystawa fotograﬁczna o ludziach starszych w Afryce
(2012).

W ramach kampanii Fundacja Sue Ryder realizuje następujące wydarzenia:

 Warsztat na temat starzenia
się społeczeństwa na świecie
i oraz Milenijnych Celów Rozwoju (Solec Kujawski, 2011).

 Teatr
międzygeneracyjny
– przygotowanie sztuki o
Afryce przez aktorów amatorów, zarówno młodych
jak i starszych (Olbięcin, lipiec 2011).

Osoby zainteresowane kampanią prosimy o kontakt: Fundacja Sue Ryder, ul Bagatela 15,
00-585 Warszawa, tel.: 22 64658-55, e-mail: f.sueryder@gmail.
com.

 Obchody Międzynarodowego Dnia Seniora – w tym
roku Fundacja Sue Ryder
wsparła obchody tego dnia
w Śremie.

Informacja w tym artykule
została przygotowana dzięki
środkom z Unii Europejskiej.
Za jej treść wyłączną odpowiedzialność ponosi Fundacja Sue
Ryder i pod żadnym warunkiem nie może być uważana
za odzwierciedlającą stanowisko Unii Europejskiej. na

 Spotkania w szkołach prowadzone przez wolontariuszy, którzy pracowali w Malawi (Warszawa, 2011).
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„Bioderko”
– dla niepełnosprawnych
C

hodzieskie Stowarzyszenie Bioderko realizowało
w tym roku kilka projektów,
dotyczących rehabilitacji i
edukacji osób niepełnosprawnych, między innymi ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, środków PFRON
będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego i
Gminy Miejskiej Chodzież.

Koniec roku to czas uroczystych podsumowań wykonanych zadań i podziękowań
dla sponsorów, bez których
podjęcie się tylu wyzwań
nie byłoby możliwe. Wśród
najbardziej hojnych można
wymienić: Samorząd Województwa
Wielkopolskiego,
Wielkopolski Instytut Rozwoju
Przedsiębiorczości i Edukacji,

Uczestnicy i wykładowcy szkolenia w ramach projektu
realizowanego z EFS.
Stowarzyszenie Bezpieczny
Powiat Chodzieski, Stowarzyszenie Otwarte Serca z Szamocina, Bank Spółdzielczy w
Chodzieży, Kasa Pożyczkowa
SKOK Chmielewskiego z Lublina, czy Firma DANVITA z
Wolsztyna.
Na spotkaniu w „Bioderku” (od lewej): prezes BS w Chodzieży
Dariusz Bugajski, starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk,
wicedyrektor ROPS w Poznaniu Apolonia Wojciechowska
i prezes Stowarzyszenia „Bioderko” w Chodzieży
Honorata Pilarczyk.

iepła i życzliwa atmosfera jak zawsze – panowała
także na dwa tygodnie przed
świętami Bożego Narodzenia
w Domu Pomocy Społecznej
w Psarskiem koło Śremu, gdy
w czwartek 15 grudnia na uroczystym spotkaniu zebrali się
przyjaciele i pomocnicy DPS-u.
Była prezentacja ﬁlmowa działań placówki, poczęstunek i
szczere rozmowy przyjaciół.
W spotkaniu uczestniczyli
m.in. dyrektor Domu Pomocy
Społecznej Hieronim Bartkowiak, pracownik do spraw kulturalno-oświatowych Tadeusz
Kaczmarek, burmistrz Śremu
Adam Lewandowski, proboszcz
Paraﬁi pw. Najświętszego Serca
Jezusa na Jezioranach ks. kanonik Ryszard Adamczak i przedstawiciele Fundacji Sue Ryder.
Emitowany ﬁlm obrazował
zakres usług rehabilitacyjnych
i ważne wydarzenia z życia
Domu. Mieści się on w malowni-

Bardzo ważna dla organizacji jest również stała współpraca z Gminą Miejską Chodzież
i podległymi jej jednostkami –
Chodzieskim Domem Kultury,

HONORATA PILARCZYK

Dom z sercem
FOT. MARCIN BAJEROWICZ

C

MOPSem i MOSiRem. Na podsumowanie projektu „Rehabilitacja bez recepty” przybyła
wicedyrektor
Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu Apolonia Wojciechowska, która po obejrzeniu
sali rehabilitacyjnej Bioderka i
zapoznaniu się z uczestnikami zadania, pozytywnie oceniła działalność organizacji.

Za dobro i serce dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Parskiem dziękuje burmistrz Śremu Adam Lewandowski.
Z prawej dyrektor Domu Hieronim Bartkowiak.

czo położonym na nadwarciańskiej skarpie neogotyckim pałacu zbudowanym w 1867 roku
przez Antoniego Raczyńskiego
i rozbudowanym w roku 1900
przez Bronisława Grodzickiego.
W DPS w Psarskiem przebywa
aktualnie 120 osób. Prowadzone są min. zajęcia z ergoterapii,
ludoterapii, biblioterapii, muzykoterapii, choreoterapii, teatroterapii, terapii kulinarnej, zajęcia
kulturalno-oświatowe, walidacja
gerontologiczna i wiele innych.
Mieszkańcy mają zapewnioną
pomoc wykwaliﬁkowanego personelu, a oﬁarowane im każdego dnia ciepło i serdeczność ze
strony opiekunów sprawiają, że
każdy czuje się jak w prawdziwej rodzinie.

KAROLINA KASPRZAK
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Andrzejkowe zabawy

PPOZNAŃ

oniec listopada to tradycyjnie czas Andrzejek,
czas wróżb i czarów. Dzień
świętego Andrzeja przypada
na przełom jesieni i zimy.
Jest to także ostatnia chwila
przed adwentem. W wierzeniach ludowych w tym okresie najczęściej pojawiały się
istoty pozaziemskie, wróżby miały moc największą, a
sprzyjać i pomagać im miały
błąkające się po ziemi duchy.
Odwiedziliśmy kilka orga-

Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Poznaniu
zorganizowało fantastyczną
zabawę w kolorowo przystrojonej sali H. Cegielskiego
przy ulicy 28 czerwca 1956 r.
Spotkali się uczestnicy WTZ
„Pomost, WTZ „Przyjaciele”,
Środowiskowego Domu Samopomocy „Pogodni” oraz
Zastępczego Domu Rodzinnego „Nasz Dom”. Blisko sto
osób bawiło doskonale. Nie-

FOT. (2X) PAWEŁ GROCHOWSKI

K

nizacji, by zobaczyć, jak ich
podopieczni spędzają ten
wieczór.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Poznaniu. Z prawej prezes tej organizacji
Zdzisława Gorynia.
spodzianką były mikołajkowe
paczki z łakociami.
Wspaniałą zabawę zorganizowali sobie również podopieczni Wspólnoty „Burego
Misia”. W salce przy kościele
Św. Trójcy na Wildzie bawili się
świetnie przy muzyce i stołach
zastawionych słodkościami.

Klub niepełnosprawnych „Tacy Sami”.

L

iga Warcabowa Domów
Pomocy
Społecznej,
ma na celu, oprócz rozpowszechnienia wśród osób
niepełnosprawnych tej formy rozrywki, również szereg
innych, niemniej ważnych
celów. Przede wszystkim
chodzi tu o szeroko pojętą
integrację
podopiecznych,
wysiłek umysłowy oraz o dobrą zabawę.
Pomysłodawcą warcabowych rozgrywek jest Dom
Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, który zajmował
się ich organizacją w zeszłym
roku. Natomiast tegoroczny
sezon należał do Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem. Po
wiosennych i jesiennych rundach roku 2011 na podium stanęli: I miejsce: DPS Psarskie, II
miejsce: DPS w Poznaniu przy
ul. Zamenhofa, III miejsce:
DPS w Śremie.
23 listopada 2011 roku w sali
Rzemiosł Różnych w Śremie
odbyło się uroczyste zakoń-

Andrzejki w stylu karaoke
zorganizowali swoim podopiecznym studenci Duszpasterstwa
Akademickiego
św. Rocha w Poznaniu. Do
późnych godzin wieczornych

słychać było w „Ciupie” rozśpiewanych uczestników spotkania.
Bardziej tajemniczo było
w Klubie Niepełnosprawnych
„TACY SAMI” na osiedlu Czecha. Uczestnicy spotkania
zasiedli w blasku palących się
świec przy stołach, na których
królowały andrzejkowe pączki
i owoce. Lejąc wosk z magicznej świecy przez zaczarowany
klucz do tajemniczego pojemnika próbowali wywróżyć
sobie coś pomyślnego na najbliższą przyszłość.

Mistrzowie warcabów
czenie rozgrywek Ligi Warcabowej. Spotkanie rozpoczęło
się wierszem, który napisała
na tę okazję pani pedagog,
a wyrecytowała mieszkanka
Aleksandra Sibilska. Każdy
uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, a zwycięskie drużyny uhonorowano statuetkami
i dyplomami. Wręczyli je burmistrz Śremu Adam Lewandowski, Przewodniczący Rady
Powiatu Roman Szydłowski i
dyrektorzy Domów Pomocy
Społecznej, zaangażowanych
w mecze warcabowe.
W spotkaniu udział wzięły
także drużyny warcabowe z
DPS-ów w Łężeczkach i Lisówkach oraz przy ulicach
Bukowskiej, Konarskiego i Zamenhofa w Poznaniu.
Zaprzyjaźniony z Domem
w Psarskiem zespół SAX TRIO

zapewnił oprawę muzyczną,
a pięknie odegrany na trąbce hymn Ligi Warcabowej
sprawił, że impreza nabrała

podniosłego charakteru. Były
tańce, poczęstunek i wspólna
biesiada.

JOANNA GRZELCZYK
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KSIĄŻKA

Dotknąć świata

„12

kropel życia” (Wydawnictwo Sorus, 2011)
to książka – wywiad. Niezwykły, poruszający, skłaniający
do reﬂeksji nad sobą, życiem i
drugim człowiekiem. Autorami
publikacji są: Katarzyna Nowak
– niewidoma laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki
im. Marka Grechuty, Karolina
Kasprzak – publicystka mie-

sięcznika „Filantrop Naszych
Czasów” i Roman Kawecki –
społeczny dyrektor projektu
„Mimo Wszystko w… Przystani”. Ilustracje wykonał Jerzy
Łuczak.
„12 kropel życia” opowiada
o codziennym życiu Katarzyny Nowak i czerpaniu radości z
każdej chwili. W trakcie lektury
koleżanka zwróciła się do mnie:
„Widzę, że czytasz o tym, jak
patrzeć przez różowe okulary?”.
W pierwszej chwili chciałam zaprzeczyć. Uświadomiłam sobie
jednak, że coś w tym jest. Różowa okładka, na niej różowe okulary i treść, która uświadamia
czytelnikowi, że widzi i posiadając zmysł wzroku często nie
dostrzega piękna świata.
Tytułowe „12 kropel…” to zarazem 12 rozdziałów. Każdy z nich
poświęcony jest innemu zagadnieniu. Rozpoczyna się cytatem
i subtelną poezją Karoliny Kasprzak. W szczerych odpowiedziach Katarzyny możemy krok
po kroku poznawać jej przeżycia,

doświadczenia, reﬂeksje. Wrocławianka pokazuje nam świat
z zupełnie innej perspektywy:
poprzez dotyk, słuch, wyobraźnię. Życie Katarzyny Nowak
dowodzi, że dzięki wytrwałości,
uporowi w dążeniu do celu, a
przede wszystkim przy wsparciu
rodziny i przyjaciół. można pokonać ograniczenia wynikające
z niepełnosprawności.
Książka jest kluczem do rozwiązywania problemów rodziców dzieci niewidomych i z
innymi dysfunkcjami. Pomaga
zrozumieć świat ludzi niewidzących. Jest też dowodem na to,
że mimo trudności nie można
się poddawać, bo warto mieć
marzenia i walczyć o nie. Paulo
Coelho powiedział: „Jeśli czegoś
gorąco pragniesz, cały wszechświat potajemnie sprzyja twemu
pragnieniu”. Faktycznie, coś w
tym jest. Kiedy się czegoś bardzo
chce, to nawet krokodyla można
zobaczyć… dłońmi.

MAGDALENA
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

Kończyna została zmiażdżona,
grudziądzcy lekarze robili co
mogli, jednakże 2 tygodnie od
wypadku nogę należało amputować, ponieważ jej stan zaczął
zagrażać życiu Łukasza.

Proszę o pomoc dla brata
Ł
ukasz Kulkowski dnia
25.10.2011 uległ wypadkowi drogowemu na skutek którego 9.11.2011 amputowano
mu prawa nogę na wysokości
uda sposobem Callandera z
równoczesnym zespoleniem
złamania uda gwoździem
śródszpikowym ryglowanym
– był jednocześnie sprawcą i
oﬁarą wypadku (trzeźwy). Od
25.10.2011 do 7.11.2011 przebywał na Oddziale Intensywnej
Opieki Medycznej w Grudziądzu, następnie przeniesiono
go na Oddział Urazowo-Ortopedyczny gdzie był hospitalizowany do 12.12.2011.

Łukasz pojechał motocyklem
do miejscowości oddalonej o

Ma 26 lat, ukończył szkołę
średnią w zawodzie technolog żywienia, w obecnej chwili
uczy się w policealnej szkole na
kierunku technik informatyk.
Koszt protezy z kolanem
elektronicznym wynosi 135 tysięcy złotych.
Łukasz ma 6 braci i 2 siostry,
pochodzi z rodziny wielodzietnej, która nie jest w stanie pokryć tak ogromnych kosztów.
Posiadanie protezy umożliwiłoby mu powrót do samodzielności, pracy i kontynuowania edukacji.

7 km od miejsca zamieszkania.
Gdy wracał do domu na terenie
niezabudowanym, zawiał bardzo silny jesienny wiatr, stracił
panowanie nad maszyną. Na
drodze stanęło drzewo, całe
uderzenie „przyjął” na nogę.

Bardzo proszę o pomoc
na konto Stowarzyszenia Na
Rzecz Wspierania Edukacji
SPINAKER w Grudziądzu, Alior
Bank 87 2490 0005 0000 4600
5326 1948, z dopiskiem darowizna na rzecz Łukasza Kulkowskiego.
SIOSTRA ŁUKASZA

MAGDA KULKOWSKA

listopada 2011 roku
Specjalny
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci Słabo Widzących i
Niewidomych im. Zoﬁi Książek-Bregułowej w Dąbowie
Górniczej odwiedzili wyjątkowi goście, wśród których
byli przedstawiciele władz
miejskich, Polskiego Związku
Niewidomych, biur poselskich
oraz sponsorzy i przyjaciele, którym bliskie są sprawy
dzieci niewidomych i słabo
widzących.
Okazją do spotkania było
obchodzone w Ośrodku od
wielu lat Święto Białej Laski.
Witając gości dyrektor Violetta
Trzcina powiedziała: „Obecny Ośrodek od wielu lat jest
otwarty dla wszystkich, którym dysfunkcja wzroku nie
pozwala na naukę w szkołach
masowych, a każdy, kto tu zawita, spotka dzieci z różnych
miast województwa śląskiego,
dla których jest to drugi dom,
gdzie znajdują serce, cierpliwość i przyjaźń.” Nie zabrakło
też słów o nowym kompleksie
szkolnym, który już niedługo
zostanie przekazany uczniom i
tym samym spełnią się marzenia o placówce na miarę europejską. Odczytano również
list Patronki Ośrodka, która nie
mogła osobiście uczestniczyć
w uroczystości. Zoﬁa KsiążekBregułowa życzyła wszystkim,
aby za jej przykładem nigdy nie
przestawali walczyć o spełnie-
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o raz trzeci w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo
Widzących i Niewidomych im.
Z. Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej odbył się 30
listopada 2011 roku Ogólnopolski Integracyjny Konkurs
Recytatorski w setną rocznicę
urodzin Czesława Miłosza.
Spotkanie uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych
Śląska oraz Zagłębia było okazją do przypomnienia sylwetki
Noblisty i jego dorobku literackiego. Witając uczestników
konkursowych zmagań dyrektor Violetta Trzcina przypomniała światowej sławy twórcę, którego dzieła stanowią
część dziedzictwa światowego
i życzyła młodym recytatorom
spełnienia artystycznych marzeń. Wśród jurorów zasiadł
wieloletni przyjaciel szkoły,
wokalista i laureat wielu muzycznych festiwali – Łukasz
Baruch.
Parkowa ławeczka i wszechobecna kolorowa jesień stano-
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W OŚRODKU DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Święto białej laski
stów uczniów, zobaczyć, że
uczniowie niewidomi potraﬁą
jak ich wzrokowo sprawni rówieśnicy tańczyć, bawić się i
cieszyć światem.
Szczególną niespodziankę
sprawił kapitan jachtu „Zawisza
Czarny” – Janusz Zbierajewski, który przyjechał, aby z rąk
uczestników projektu „Zobaczyć Morze” odebrać podziękowania za wspaniałe wakacje i
niezapomniane przeżycia. „JeWystęp uczniów Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych
w Dąbrowie Górniczej.
nie marzeń i zmieniali stereotypy postrzegania człowieka z
białą laską.
Podziękowania i odznaczenia Polskiego Związku Niewidomych otrzymali obecni na
uroczystości goście, którym
bliskie są problemy dzieci i robią wiele, aby zminimalizować
dyskryminację osób z dysfunkcją wzroku. Wśród odznaczonych był Prezydent Zbigniew
Podraza, inicjator i gorący orędownik powstania w naszym
mieście nowego Ośrodka – in-

westycji tak bardzo potrzebnej
niepełnosprawnym dzieciom.
„Dobro serca jest tym, czym
ciepło słońca” – wraz z taką
dedykacją uczniowie wręczali
przyznawane przez siebie odznaki i statuetki „Przyjaciela
Ośrodka”, sprawiając zebranym ogromną radość.
Uświetniające spotkanie widowisko artystyczne było dla
gości formą lekcji, gdyż mieli
okazję wysłuchać fragmentów
prac literackich, wierszy i tek-

stem wariatem, co niewidomym
pokazuje morze” – powiedział o
sobie kapitan i obiecał, że niewidomi uczniowie będą mogli
w przyszłości pokonać ocean, a
nie tylko nasz Bałtyk.
Dla gości przygotowano też
spotkanie w „Tajemniczym
ogrodzie”, gdzie zioła, mocno
pachnące owoce i aromatyczne napoje pozwoliły na rozpoznawanie smaków i zapachów,
wprowadzając tym samym
obecnych do świata ludzi niewidomych i słabo widzących. Można było również zapoznać się ze
zgromadzonymi na specjalnych
stoiskach pomocami dydaktycznymi, grami i zabawkami, które
w codziennej pracy są wykorzystywane przez pedagogów.
Wszyscy, którzy mieli okazję
w tym dniu przebywać w Ośrodku i spotkać się z jego społecznością, wyrażali podziw oraz
uznanie dla tych, którzy pokazali im świat ludzi niewidomych.

Janusz Zbierajewski (z lewej),
kapitan jachtu „Zawisza
Czarny”, który niewidomym
uczniom pokazał morze.

RENATA SZAŁWIŃSKA
MAŁGORZATA
ROZWADOWSKA
MAŁGORZATA
BARTOSIEWICZ

Konkurs recytatorski
wiły wyjątkową scenograﬁę, a
muzyka fortepianowa i dialog
opracowany na podstawie
„Traktatu o kolorach” Czesława
Miłosza wprowadziły wszystkich w pogodny i uroczysty
nastrój. Interpretacje tekstów
tworzyły niepowtarzalny klimat uroczystości. Poza konkursem uczniowie VI LO przy
Ośrodku zaprezentowali prace,
które zostały nagrodzone na
tegorocznym konkursie literackim, zorganizowanym przez II
LO im. Stefana Żeromskiego
pod patronatem Kuratorium
Oświaty – „Moje czytanie Miłosza”. Były to: prezentacja multimedialna i praca literacka.
W konkursie recytatorskim
w kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła
Anna Matuszczak – uczennica
z SOSW w Częstochowie za

niczej Weronika Walczak za
wykonanie tekstu „Nadzieja”.
W kategorii szkół gimnazjalnych jurorzy przyznali
pierwsze miejsce Magdalenie
Przeniosło, uczennicy Zespołu
Szkół w Częstochowie za interpretację „Piosenki o końcu
świata”. Wykonanie tego samego tekstu przez uczennicę
Zespołu Szkół Specjalnych
w Czeladzi Martę Kowalczyk
zyskało uznanie jury i drugie miejsce, a trzecie nagrody
przypadły uczniom bytomskiego Zespołu Szkół Specjalnych
– Kamilowi Kaczmarkowi i
Bartłomiejowi Maince.
interpretację wiersza „Droga”,
drugie Konrad Jochymczyk –
uczeń SOSW dla Dzieci Słabo
Widzących i Niewidomych im.
Z. Książek-Bregułowej w Dą-

browie Górniczej za prezentację wiersza „Do polityka”.
Trzecią nagrodę otrzymała
uczennica Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Dąbrowie Gór-

RENATA SZAŁWIŃSKA
MAŁGORZATA
ROZWADOWSKA
MAŁGORZATA
BARTOSIEWICZ
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Pracodawcy
i nowe przepisy
Z MONIKĄ MISZTAL, naczelnikiem Wydziału Rehabilitacji Zawodowej
i Pomocy Publicznej Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób
Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
rozmawia AURELIA PAWLAK.
– Co powinni wiedzieć
pracodawcy osób niepełnosprawnych w związku z
wprowadzonymi od tego roku
zmianami w przepisach?
– Podczas szkolenia, które
odbyło się pierwszego grudnia ubiegłego roku w Sali
Białej Urzędu Miasta Poznania zwracałam szczególną
uwagę na przepisy dotyczące
czasu pracy osób niepełnosprawnych. Od stycznia tego
roku zmienił się zapis w artykule 15 ustawy. W ubiegłym
roku osoby niepełnosprawne
pracowały w tygodniu trzydzieści pięć godzin i siedem
godzin w ciągu dnia. Teraz ten czas wydłużył się do
czterdziestu godzin tygodniowo i ośmiu godzin dziennie.
Niepełnosprawni mogą pracować na starych zasadach
pod warunkiem, że dostarczą
wymagane zaświadczenia lekarskie.
– Kto musi wydać skierowanie do lekarza?
– Pracodawca musi wydać
skierowanie do lekarza, choć
ustawa nie wskazuje, że to
właśnie on musi kierować
pracownika. I to jest pierwszy
problem, który się pojawia.
Moim zdaniem pracodawcy
powinni sami wysyłać pracowników, którzy pracowali w minionym roku siedem godzin,
do lekarza, by ten stwierdził,
czy jest uzasadnienie utrzymania takiego zatrudnienia,
czy niepełnosprawni mogą
pracować dłużej. Koszt tych
badań zgodnie, z przepisami,
ponosi pracodawca.
– Czy to jest jedyny problem, który pojawia się w
związku ze zmianą przepisów?
– Niektórzy pracownicy
ze znacznym i umiarowym
stopniem niepełnosprawności
mają wydane już dwojakie za-

świadczenia od lekarzy. Jedno
z nich mówi o tym, że mogą
oni pracować w normalnym
czasie pracy. Drugie zaświadczenie stwierdza, że mogą
pracować tylko trzydzieści
pięć godzin tygodniowo i siedem godzin dziennie. Jeżeli
ktoś miał to drugie zaświadczenie, to pozostaje one w
mocy i od pierwszego stycznia 2012 roku nie trzeba się
wybierać do lekarza.
– Co wiec zrobić, by pracodawcy uniknęli problemów?
– W przypadku osób pracujących do końca ubiegłego roku
siedem godzin dziennie pracodawcy powinni skierować ich
do lekarzy, dać druki, w których
będzie napisane, czy jest wskazany skrócony czas pracy. Lekarz. widząc taką osobę, może
stwierdzić, co według niego jest
słuszne: skrócony czas pracy,
czy też nie. Odrębną sprawą jest
zapis pozostający w artykule
szesnastym ustawy, z którego
wynika, że na wniosek osoby
niepełnosprawnej lekarz może
wydać zaświadczenie, że nie
ma przeciwwskazań do podjęcia przez nią pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych.
Wobec takich osób nie ma zastosowania artykuł piętnasty.
Problem polega na tym, że nie
wiadomo w jakim zakresie ma
ten artykuł zastosowanie. Nie
jest wykluczone, że niepełnosprawny może dostać jedno zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, że wyraża on zgodę
na siedmiogodzinny czas pracy,
a inny lekarz wyda zaświadczenie, że może pracować w godzinach nadliczbowych. A to jest
jawną niekonsekwencją. No bo
z jednej strony nie może pracować dłużej niż siedem godzin,
a z drugiej strony ma zgodę na
pracę w godzinach nadliczbowych.
– Jak wybrnąć z tej pułapki?

– Jeżeli lekarz stwierdził,
że jeśli nie ma zastosowania
wobec
niepełnosprawnego
pracownika artykuł piętnasty,
to w całości, a nie częściowo.
Należy więc zwrócić uwagę na
to, by lekarz, do którego traﬁ
pracownik pracujący siedem
godzin, wydał odpowiednie
zaświadczenie. W przeciwnym razie powstanie bałagan.
– Podczas szkolenia poruszono także kwestię wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji
uzyskanych do końca 2010
roku. Co w tym przypadku
jest ważne dla pracodawców?
– Artykuł trzynasty ustawy, która zmieniła Ustawę o
Rehabilitacji od tego roku i
który wprowadził obowiązek
zwrotu starych środków, zawiera dwa ważne sformułowania. Pierwsze mówi o tym,
że trzeba zwrócić środki uzyskane do końca 2010 roku, ale
nie są to pieniądze wpłacone
lub pozostające na koncie
bankowym. Przykładowo w
grudniu 2010 roku otrzymaliśmy prawo do funduszów,
które dopiero wpłaciliśmy na
początku 2011 roku. Zwrot
dotyczy środków niewykorzystanych, a nie wydatkowanych. A to jest zasadnicza
różnica. Wniosek jest prosty.
A mianowicie sprawa dotyczy środków, które zostały
wydane, czyli między innymi
na pożyczki dla pracowników
na cele rehabilitacyjne, które
będą oni spłacać. Warto pamiętać o tym, że działania te
muszą być udokumentowane.
Ważne jest to, że zwrócone
pożyczki wracają i pozostają
na koncie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji z przeznaczeniem na pomoc indywidualną dla pracowników
niepełnosprawnych. Ogromne znaczenie ma to, że nie
podlegają one zwrotowi.
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iszę ten list, ponieważ jestem w
bardzo ciężkiej sytuacji życiowej. Mam 21 lat, od 11 roku życia
choruję na ciężką i nieuleczalną
chorobę, jaką jest przewlekłe,
reumatoidalne zapalenie stawów
zwane gośćcem dziecięcym. Moja
choroba trwa nieprzerwanie od 10
lat. Doprowadziła już do kalectwa.
Zajęła stawy rąk, kolan, bioder i
barków. Chodzenie, schylanie się,
podnoszenie, zwykłe codzienne
czynności wykonywane dłońmi
– sprawiają mi ogrom bólu. Największe szkody choroba poczyniła w prawym stawie biodrowym.
Wskutek tego moja noga uległa
skróceniu o 4 centymetry, co sprawia, że bardzo ciężko mi chodzić.
Z powodu stanu zdrowia musiałam przerwać wymarzone studia
wokalistyki na Akademii Muzycznej. Jestem zwykłą, młodą dziewczyną jakich wiele w Polsce i na
świecie, mam marzenia, wiele pasji i zainteresowań. Największym
z nich jest muzyka. Niestety, z
każdym dniem coraz bardziej tracę nadzieję na lepsze jutro. Tracę
też wiarę w ludzi. Gdy chodzę od
lekarza do lekarza, słyszę wciąż to
samo: że może być tylko gorzej, że
nie ma już dla mnie nadziei. Jestem
zrozpaczona. Po bardzo ciężkich
dziesięciu latach cierpienia, żalu,
łez i alienacji pośród bezdusznych
rówieśników nie mam już siły walczyć.
Często mijam ludzi na ulicach,
w autobusach, takich jak ja młodych i zazdroszczę im ogromnie
tego, że są szczęśliwi, że mogą

J

estem mamą dwuletniego Jacusia. Długo oczekiwany synek
urodził się zdrowy, rozwijał się super. Mając 3,5 miesiąca nagle zachorował na ropne zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych i mózgu,
sepsę.
Dziś w konsekwencji tamtej
choroby jest zaliczony do osób
niepełnosprawnych, choruje na
ciężką padaczkę lekooporną,
zespół Gastauta-Lennoxa, został zakwaliﬁkowany do diety
ketogennej, którą jest leczony od
września 2011 roku w Chorzowskim Centrum Onkologii i Pediatrii. Ma niedowład czterokończynowy spastyczny, niedorozwój
psycho-ruchowy, nie chodzi, nie
siedzi samodzielnie, nie słyszy,
nie mówi. Stwierdzono u niego
głęboki, obustronny niedosłuch,
w Międzynarodowym Ośrodku
Patologii Słuchu i Mowy w Kajetanach we wrześniu i grudniu
2009 roku był obustronnie implantowany ślimakowo. Ma zaniki korowo-podkorowe w mózgu.
Każdego dnia, trzy razy dziennie jeżdżę z synkiem na rehabilitację do ﬁzjoterapeutów, pedagoga,
surdopedagoga, logopedy, tyﬂope-
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Wierzyć do końca…
brać życie garściami i cieszyć się
młodością, która w ich rękach jest
niczym nieograniczony bilet. Czuję się pośród nich niesamowicie
samotnie, żałośnie i staro, Jestem
przeciążona ogromem problemów,
które mnie dotknęły, nie mam siły
ani motywacji aby „podnieść się i
biec dalej”.
Ktoś kiedyś powiedział: „Ciesz
się tym co masz, są ludzie, którzy
mają znacznie gorzej”. Łatwo to
powiedzieć komuś, kto nie wie
o czym mówi, bo nigdy sam nie
doświadczył podobnej tragedii.
Chciałabym bardzo być zdrowa,
właściwie niczego innego tak nie
pragnę, by mieć siłę pomagać
innym ludziom, takim jak ja, ponieważ od dziecka jestem bardzo

wrażliwa na ludzką krzywdę.
Chciałabym skończyć studia i śpiewać, bo kiedy to robię, czuję się
wolna, jakbym szybowała ponad
gwiazdami, zapominam o bólu
i choć na chwilę przenoszę się w
inny świat.
Najgorsze, że nie ma przy mnie
takich osób, które mogłyby pocieszyć, dodać otuchy, czy udzielić
wsparcia. Rówieśnicy nie rozumieją powagi mojego problemów.
Otrzymuję każdego dnia tylko
setki litościwych spojrzeń, które
dla mnie są bardziej upokarzające
niż cios wymierzony w twarz, ponieważ tak naprawdę jestem taka
sama jak oni. Nie z mojej winy ani
niczyjej innej jestem chora. Czy
moja ﬁzyczność tak dalece odbie-

ga od normy, że nie zasługuję na
akceptację, jak każdy inny człowiek? Dlaczego byłam i jestem notorycznie spychana na margines?
Moi biologiczni rodzice zrzekli
się praw rodzicielskich do mnie
tuż po moich narodzinach. Opiekuje się mną bezrobotna ciocia,
która do 18 roku życia stanowiła
dla mnie rodzinę zastępczą, ale,
prawdę mówiąc, nigdy tak naprawdę nie zaznałam spokoju,
miłości, ciepła rodzinnego domu,
wsparcia. Zamiast tego, odkąd pamiętam, w domu były tylko ciągłe
pretensje, krzyki i awantury dosłownie o wszystko.
Obecnie jestem osobą samotną
i zrozpaczoną. Cieniem szansy na
w miarę normalne życie jest dla
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mnie kosztowne leczenie, rehabilitacja i operacje, dlatego tak pilnie
potrzebuję pieniędzy. Narodowy
Fundusz Zdrowia nie pokrywa
kosztów leczenia, natomiast na
pilną w moim przypadku operację
muszę czekać 5 lat. To dla mnie
zbyt późno, ponieważ do tego czasu mogę ostatecznie wylądować
na wózku inwalidzkim.
Utrzymuję się z 400 złotych
renty, która ledwo wystarcza na
podstawowe potrzeby: leki, jedzenie, ubranie. Podczas studiów
miałam jeszcze stypendium, które
utraciłam, gdy musiałam przerwać
naukę. Nie stać mnie na pokrycie
kosztów leczenia, nie mówiąc już
o operacji wszczepienia endoprotezy, która kosztuje około 30 tysięcy złotych, co dla mnie jest kwotą
niewyobrażalną. Dlatego proszę o
jakąkolwiek pomoc na konto: BZ
WBK S.A. O/Kalisz 80 1090 1128
0000 0001 1013 5507.
Ktoś kiedyś powiedział mi, że
trzeba wierzyć do końca i nie
poddawać się. Dlatego głęboko w
sercu mam nadzieję, że w końcu
stanie się cud i będę mogła rozpocząć nowe, lepsze życie. Podobno
każdy człowiek zasługuje choć na
odrobinę szczęścia.
Z POWAŻANIEM

SYLWIA MŁYNARCZYK
TEL. 533-628-474

Kserokopie karty informacyjnej
leczenia szpitalnego autorki listu,
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i innych dokumentów znajdują
się w posiadaniu redakcji.

Mój Jacuś zachorował na sepsę…
dagoga, psychologa specjalnego,
korzystamy z pomocy dogoterapii.
Jako rodzice robimy wszystko, póki
mózg Jacka jest, jak mówią lekarze, plastyczny, aby jak najwięcej
się nauczył i w przyszłości był jak
najbardziej samodzielny. Wozimy
Jacusia na badania, leczenie i rehabilitację.
Niestety to wszystko bardzo
dużo kosztuje. Chociaż mam wyższe wykształcenie i pracowałam w
swoim zawodzie jako wychowawca w Domu Dziecka w Poznaniu,
musiałam zrezygnować z pracy,
aby zająć się synem i jeździć z nim
na rehabilitację. Dlatego pracuje
tylko mąż. Jest spawaczem, dojeżdża do pracy 50 kilometrów w
jedną stronę. Nasz miesięczny dochód wynosi około 3000 złotych.
600 złotych kosztują dojazdy męża
do pracy.
Mieszkamy w jednopokojowym
mieszkaniu z kuchnią, ciasno nam
tym bardziej, że sprzęt potrzeb-

ny do rehabilitacji syna zajmuje
bardzo dużo miejsca. Na większe
mieszkanie nas nie stać. Pomimo
oszczędzania na wszystkim brakuje nam pieniędzy na pionizator,
fotelik rehabilitacyjny, specjalny
fotelik samochodowy, buty ortopedyczne, leki, turnusy rehabilitacyjne, rehabilitację, dogoterapię,

basen, pomoce dydaktyczne, dojazdy do Szpitala w Warszawie,
Chorzowie, ubezpieczenie implantów, środki czystości.
Rehabilitacja Jacka zaczyna
przynosić efekty, potraﬁ się uśmiechać, interesuje się otaczającym
światem, dzielnie znosi zabiegi
rehabilitacyjne, a my, rodzice wie-

rzymy, że Jego stan zdrowia się
polepszy.
Jacuś jest coraz większy. Musimy
zakupić auto typu combi lub kangoo, aby wozić syna do szpitali w
Chorzowie, w Warszawie, na rehabilitację. Samochód ten musi pomieścić cały sprzęt rehabilitacyjny,
wózek specjalny, jednak byłby to
wydatek około 20 tysięcy złotych,
na co nas nie stać. Chodzi o auto
używane, nie musi być nowe, ale
żeby było sprawne i pomieściło potrzebne rzeczy, które musimy zabierać za każdym razem ze sobą.
Wpłaty można kierować na
konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą” w Warszawie, której
Jacuś jest podopiecznym:
Bank BPH S.A. 15 1060 0076
0000 3310 0018 2615, z dopiskiem:
„1351 Drajer Jacek darowizna na
pomoc i ochronę zdrowia”.

ANNA DRAJER
MAMA JACUSIA
TEL. 506-031-749
MALINKA97@VP.PL
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inął rok od otwarcia nowego, unikatowego w
skali światowej muzeum w
podziemiach
krakowskiego
rynku – obiektu w pełni przystosowanego do poruszania się
przez osoby na wózkach inwalidzkich.
By zobaczyć ekspozycję, trzeba po szklanych pochylniach i
kładkach odbyć podróż prawie
pięć metrów w głąb ziemi. Aby
działać na wyobraźnię zwiedzających, wykorzystano liczne
nowoczesne techniki multimedialne. Do głównej sali przechodzi się przez kurtynę parową,
na której wyświetlane są scenki
wprowadzające nas w czasy
średniowiecznego Krakowa. W
tle słychać głosy handlarzy namawiających do kupna oferowanych przez siebie towarów.
Gdy zwiedzający zabłądzi w
jakiś ślepy zaułek, zaskoczyć go
może sprzeczka przekupki ze
strażnikiem. Odnosi się wrażenie jakby było się w środku wydarzeń. Nawet strażnik w pewnym momencie zwraca się do
zwiedzającego z pytaniem, co tu
robi i przegania go.
Na kilku ekranach interaktywnych, po umieszczeniu w obszarze widzenia kamery otrzymanego w kasie planu wystawy,
można zobaczyć znane krakowskie budowle w trójwymiarze.
Historia Krakowa przedstawiana

MUZEUM PRZYJAZNE NIEPEŁNOSPRAWNYM

W podziemiach
Krakowa
FOT. ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

M
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Muzeum w podziemiach
krakowskiego rynku
jest przyjazne osobom
niepełnosprawnym.
jest tu na wiele sposobów, między innymi ukazują ją kilkuminutowe bogate w informacje ﬁlmiki

przedstawiające dzieje miasta.
Autorom wystawy nie zabrakło
humoru. Poczet królów Polski
przedstawiony na ekranach plazmowych wywołuje uśmiech
na każdej twarzy. Zabawne jest
to, że nasi władcy od czasu do
czasu przysypiają lub „puszczają
oczko”.
Muzeum może pochwalić się
wieloma prawdziwymi skarbami, między innymi oryginalnym
fragmentem dróg z czasów
panowania króla Władysława
Łokietka, belkami ze śladami
tatarskich strzał i spalonym klepiskiem – pozostałościami po
najeździe Tatarów w XIII wieku,
który skończył się dla Krakowa
wielkim pożarem. W specjalnej
streﬁe dla dzieci można zobaczyć między innymi teatr mechaniczny, a w nim „Legendę o
dawnym Krakowie”. Nie tylko
Smok Wawelski i król Krak ro-

bią na dzieciach duże wrażenie;
wiedzę o dawnych dziejach miasta można zdobyć bawiąc się na
dotykowym ekranie w odnajdywanie narzędzi i przedmiotów
wykorzystywanych w dawnym
Krakowie.
Ciekawym punktem podziemnej wystawy jest miejsce, nad
którym znajduje się fontanna na
krakowskim Rynku. Zwiedzający
chętnie tu zaglądają, ponieważ
wpada tędy do muzeum światło
słoneczne i można z tego miejsca zobaczyć obie wieże Kościoła Mariackiego.
Gorąco zachęcam do odwiedzenia podziemi także osoby z
niepełnosprawnością ruchową,
gdyż to miejsce jest im przyjazne. Więcej informacji na www.
podziemiarynku.com

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA

Moja kochana szkoła
J

tach wciąż pamietam, czego
mnie nauczyli, ich nauki i przestrogi życiowe niejednokrotnie
sprawdziły się w moim życiu.
Szkołę zapamietałem jako
przyjazne i bezpieczne miejsce
na ziemi. Zawsze wspominam
te chwile z wielkim sentymentem. Gorąco pozdrawiam
profesorów którzy nas uczyli:
Marię Długozimę, Stanisawa
Długozimę, Romama Rubisa i
Władysława Sitarza.

estem absolwentem Technikum Wikliniarskiego w
Skwierzynie z 1966 roku. Czy
ktoś z obecnych mieszkańców
Skwierzyny (szczególnie tych
młodszych) jeszcze pamięta,
że takowe w przeszłości w
Skwierzynie funkcjonowało?
W 2011 roku odbył się Zjazd
Absolwentów.
To, co tu wspominam, zdarzyło się czterdzieści pięć lat
temu. Sama Skwierzyna zmieniła się w tym okresie nie do
poznania. Z szarej, prowincjonalnej mieściny stała sie ładnym, kolorowym i zadbanym
miastem. Lubię Skwierzynę,
bo przecież tutaj zaczęła się
moja młodość i dorastanie.
Codzienne życie to świat zapracowanych, dorosłych ludzi.
Gdy w tym amoku zatrzymamy
sie na chwilę, chętnie wracamy
do spokojnych lat szkolnych.
Płyniemy od źródła do ujścia,
od przeszłości do przyszłości.
Ale pamięć nie utrwala wszyst-

kich etapów z jednakową siłą i
z trudem pozwala odtwarzć
przypadkowe fragtmenty naszego życia. Jak wspominam
swoją starą szkołę?
Zaczynaliśmy na początku
lat sześćdziesiątych ubiegłego
wieku. Były to szalone lata.
Wciąż pamietam wspaniałych
nauczycieli, wychowawców i

pedagogów, którzy prowadzili
nas w dorosłe życie (niestety,
wielu z nich już nie żyje). To
w Technikum spotkałem wychowawców, którzy dużo rozmawiali o życiu, problemach,
sukcesach i kłopotach. Wychowawców i nauczycieli, którzy
niejednokrotnie zarażali mnie
pasją na całe życie. Po tylu la-

Absolwenci Technikum Wikliniarskiego w Skwierzynie z
roku 1966, którzy uczestniczyli
w zjeździe: Kaziu Bochonko,
Piotr Dziubak, Jan Chrostek,
Marysia Jażdżewska, Halina
Kosior, Ludwik Kostecki, Jan
Krzyżan, Henryk Kubisztal,
Ziuta Pośpieszała, Ela Ryś,
Antoś Skrzypczak, Bożena
Stróżyna, Marysia Strzelecka,
Czesia Wesołowska, Róża Wesołowska, Irena Zdanowicz.

HENRYK KUBISZTAL
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a mądrą twarz. W niebieskich oczach odbija się
wewnętrzna głębia. Jest zrównoważony, otwarty, często się
uśmiecha. Lubi kontakt z ludźmi, bo każde takie doświadczenie go wzbogaca. Taki
jest Adam Nidzgórski. Artysta
ciągle poszukujący, pragnący
wyrazić wszystko, co czuje,
w sposób syntetyczny, prosty,
bez niepotrzebnych znaków i
szczegółów. To współczesny
twórca świeckich ikon. Postaci
oszczędnych, ale wyrazistych.
Przemawiających do serc i
wyobraźni.
Adam Nidzgórski zagościł
w Galerii „tak” w Poznaniu na
zaproszenie Małgorzaty Szaefer, kuratorki wystawy. To już
czwarta jego wystawa, tak jak
poprzednie budząca duże emocje. Może dlatego, że jest to
twórca niezależny, wykorzystujący różne techniki. Wprawdzie
preferuje malarstwo, ale chętnie
stosuje tak zwany szybki zapis
rysunku. Wystawa otwarta w
czwartkowy wieczór ósmego
grudnia stałą się początkiem
projektu po hasłem „Wyjeżdżam
za granicę”, który będzie kontynuowany w 2012 roku.
– Urodziłem się we Francji,
otrzymałem stypendium dla
dzieci Polaków i przyjechałem
do Polski – wspomina Adam
Nidzgórski. – Tutejsi studenci
nie mogli uwierzyć, jak ktoś z
zachodu może zdecydować się
na taki krok. W tamtych czasach panowały odwrotne tendencje. Podejrzewano mnie nawet o komunizm. Nie wiedzieli,
że przyjechałem do kraju moich rodziców. W dzieciństwie
nasłuchałem się opowieści o
Polsce. Wyłonił się z nich obraz
kraju tajemniczego i cudownego. Jechałem do Polski jako
do ziemi obiecanej. Rzeczywistość, jaką tu zastałem, mocno
mnie uderzyła.
Adam ukończył w Warszawie
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Artysta z duszą
sportowca

Akademię Wychowania Fizycznego. Został nauczycielem. Stał
się również prekursorem judo
w Polsce. Jego nazwisko jest
dobrze znane ludziom, którzy
z tym sportem są związani. W
1954 roku wrócił do Francji, a
stamtąd wyjechał do Tunezji. W
tamtejszej Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego pracował
jako wykładowca. W Tunezji
mieszkał dziesięć lat. Ożenił się
i prowadził normalną egzystencję. Był to etap w jego życiu, gdy
poczuł, że musi pokazać światu
drzemiącą w nim wrażliwość.
Czuł, że coś go wewnątrz uwiera. Wówczas zaczął malować.
Znawcy malarstwa przestrzegali go, mówili, że maluje jak
dziecko, że nie zna perspektywy, nie zna historii malarstwa.

– Gdy miałem chwilę zwątpienia, żona powiedziała do
mnie: „kochanie, mnie się to
podoba” – żartuje Nidzgórski. –
Jej wsparcie pozwoliło mi uwierzyć w siebie. Zacząłem uprawiać sztukę z coraz większym
zaangażowaniem. Traktowałem to zajęcie jak szczególnego
rodzaju terapię. Nauczyłem się
odkrywać siebie, budzić to, co
drzemało w mojej duszy. Pragnąłem wyjść z ukrycia, pokazać się światu. Malarstwo było
dla mnie niezwykle odkrywcze.
Nigdy nie myślałam, że odkryję
w sobie takie tęsknoty.
Po powrocie z Tunezji do
Francji rozpoczął się nowy
etap w życiu Adama. Zaczęto
dostrzegać jego talent. Zapraszano na przyjęcia, wystawy,
wernisaże. Jego talent docenił
Alain Pauzie, który wprowadził
go w świat francuskiej bohemy.
Adam dołączył do grupy „Concordance”, wspólnie organizując wystawy w samym Paryżu
oraz na jego przedmieściach.
W tamtym okresie poznał Gerarda Sandreya i za jego namową wziął udział w wystawie
zbiorowej pod hasłem „Ogrody
pamięci”.
– Nazwanie Adama Nidzgórskiego malarzem byłoby nie
tylko błędem, ale przeczyłoby
głębokiej pokorze artysty –
stwierdziła Małgorzata Szaefer
z Galerii „tak”. – Ale jak nazwać
tworzenie, które polega na kreśleniu znaków za pomocą chiń-

skiego pędzla, palca lub patyka
umoczonego w tuszu? Adam
jest skromny i nie domaga się
hołdów, poklasku, honorów i
pokłonów. Sam nie nazywa się
malarzem, nie rości sobie prawa, by go tak nazywano. On jedynie zajmuje się malowaniem.
Adam jest ciekawym, niezależnym artystą. W swojej twórczości kieruje się wewnętrznymi
nakazami. Gdy rysuje, maluje,
nie myśli o niczym. Jest wewnętrznie oczyszczony. Dopiero oglądając efekt końcowy jest
zdziwiony, że powstało właśnie
coś takiego. Adam nie ma na to
wytłumaczenia.
Artysta wybiera do swojej
pracy różne materiały. Są to
gazety, papier, różne tkaniny.
Pozornie te dziecięce prace
są pełne smutku, samotności,
tęsknoty, delikatnych gestów,
subtelności, niedomówień, bolesnych przeżyć. Kryją się w
nich życiowe doświadczenia
Adama.
– Chciałem zrozumieć malarstwo i siebie – mówi Adam
Nidzgórski. – Często pisałem,
dlaczego maluję, co czuję. Z
tych zapisków powstała książeczka o moich myślach o malarstwie. To uzasadniało moja
pasję. Uważam, że to, co jest
najważniejsze, to odkrycie w
sobie harmonii, równowagi,
bez której nie można spokojnie
funkcjonować.
Zawsze fascynował się ﬁlozoﬁą Wschodu. Pasjonowała go
Japonia, żyjący tam ludzie, ich
zwyczaje, ﬁlozoﬁa. Odkrył, że w
sztuce japońskiej najważniejsze jest, by odrzucić to, co jest
niepotrzebne, a zostawić tylko
istotę rzeczy. Objawiało się to w
odrzuceniu ze swojego wnętrza
wszystkiego, co negatywne i
niepotrzebne. W wypracowaniu
w sobie próżni, w której nic niczego nie zakłóca. W akceptacji
danej chwili. Aby to zrozumieć,
trzeba żyć tamtą kulturą, a to
dla Europejczyka nie jest łatwe.
Adam Nidzgórski cały czas próbuje się tego uczyć. Efekty są
widoczne w jego twórczości.

AURELIA PAWLAK
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Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA

FILANTROP NASZYCH CZASÓW. Miesięcznik.

OSTRZEŻENIE

Fraszki
NIC SIĘ NIE ZMIENI?
Czy to już, niestety,
Nigdy się nie zmieni,
Że im więcej obiecanek,
Tym mniej w kieszeni?
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Nie ciało tu leży,
Lecz to żadna pociecha.
Tu pogrzebano ego
Porządnego człowieka.

Dla jednych jadła
I napitków dostatek.
Dla innych na stole
Tylko opłatek.

KATAKLIZM

POPRAWA

– Co to za kraina
Tak zdewastowana?
– To po reformach
Polska – proszę pana!

Dnie coraz krótsze.
I właśnie z tej racji
Będzie można się obejść
Bez śniadania i kolacji.

ŚWIĘTA

WYCISNĄĆ
Z BIEDAKA
Fiskusa wciąż nurtuje
Problematyka taka:
Jaki jeszcze podatek
Wycisnąć z biedaka?

Z DUCHEM CZASU
„Módl się i pracuj”.
To trzeba zmodyﬁkować:
Pozostawić „módl się”.
Wykreślić – „pracować”.

RÓWNOWAGA
Zasada równowagi
U nas dominuje:
Gdy dodaje się bogatym
– Biednym odejmuje.

SZACUNEK
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

NA BIWAKU
Nic tak nie smakuje
W wygłodzonym pysku,
Jak poznańskie pyry
Pieczone w ognisku.

Chamstwo, arogancja
I ręce nieczyste,
To w jego pojęciu
Dobra osobiste.

SENSACJE
Nie zawsze idiota
Ma głupotę w głowie
I nie zawsze mądre
To, co mędrzec powie.

Fraszki
BUJDA

SUKA

Załoga okrętu
Dała się wykiwać,
Bo sternik potraﬁł
Tylko dobrze pływać.

Też upadła, uratować
Jej się nie da.
Za psi grosz bez reform
Każdemu się sprzeda.

DROGI-STAN

NA WYBORY

Niósł na plecach
Rower gazda…
Jaka droga
– Taka jazda.

Idą Lachy
Albo jadą.
Pozostali
Lachę kładą.

NIEMOC

W REFORMACH

Bywa, że i słabnie
Prawdziwy mężczyzna,
Kiedy jest w potrzebie
Żona i ojczyzna.

Miejsce mendy
Zajmie nowa
Kompetentna
Wesz łonowa.
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Indianery i konsumery
J

ak jakiś obrasto tłuszczym,
rzykomo mo chodzić na basen i bez kilka godzin moczyć
sie wew wodzie. I tak tyż robiom: Kazinek, co mo kikra i
Zocha, co robi wew Kauﬂandzie. Rozchodzi sie, żeby jeich
nie podejrzywali, że zżyrajom
towar.
Ale nie jestta letko. Na basen
wpadajom Indianery zes podstawówki, łod razu ze sześćdziesiunciu. Warwach jestta jak
diaski. Lotajom ze szwamkami
(gąbkami), ochlapiom girami,
nie idzie spiłować. Te, co kupujom bilety, kompiom się na su-

cho. Nikt nie wiy, o co sie rozchodzi, bo wszystkie tory zajynte, a
każdyn instruktor wydaje innom
komynde. Puszysto wiara pływo
jak koła ratunkowe i bez nich
wyliwo sie woda zes basenu.
Schudnąć tak się nie do, trzebno robić szpacery.
Tegó, co mo bejmy, mogom
wepknunć do goruncyj szafki,
którnom pozywajom saunom
abo ruskom łaźniom. Ale uwożejta na lekramy, co wom eforujom wew spożywkach, abo możno wybrać reastaurancjom. I
tero po tych ćwiczyniach zes bademajsterami wew basenie zes

muzykom zes megafónu możeta
wybierać: strucle (makowce),
szneki zes glancym, placki na
młodziach, babki melóne, syrniki
i ciacha różniste. A na kieloszek
(ząbek): kaszanke, karmonade
(karkówka), kómsztyk (kotlet),
brzuchowine (boczek), leberke,
salceson, serwolatke, knebloszki
(parówki), sosyski (cienkie parówki), szałatke w szarym sosie,
ajsbajmy z fulem kelebier (golonki z piwem), pyrki zes okrasom (słoniną) i szałatkom.
Jak jaki ni mo ecie pecie, to
mo jaja w szarym sosie z maryjankiym, abo rzadkie pyry z

myrdyrdom (rozgotowane ziemniaki), erzace, galop zupki zes
tytków, wode mineralnom zes
bąbelkami, trykanom brukiew i
kluski magiery abo szagówki zes
pyrów.
Jak jesteśta konsumerami, to
zorgujta cóś do zdżarcia. A jak
chceta wyglundać jak anemiki, to lodówke zakliknunć i dać
klucz żónie, a i bejmy tyż. Nie jestta letko, nie. Po mojymu trzebno sie przebrać za Indianerów i
polotać po lesie.

WOSZ BOLECHNEK
ZES CIERPIENGI HILLS

WSPOMNIENIE Z PRL-U
K
Kazimierz
G
Graczyk
ŁŁÓDŹ

– Kolego Wojtku, wymianę wczasową z enerdowcami
mamy zapewnioną? – zapytał
Bogusz, jeden z członków Rady
Zakładowej, gdy tylko Kowalski zakończył sprawozdanie
z wizyty w NRD z dyrektorem
Alby od spraw ﬁnansowych.
– Tak, i to już od przyszłego
lata – Kowalski nie ukrywał
zadowolenia. – To będzie nad
jeziorami w Saksonii. Przepraszam, zapomniałem nazwy
miejscowości. Z niemieckiego jestem Niemcem. Ale jutro
będę miał odpis umowy, którą
podpisaliśmy. W każdym razie
piękne okolice, lasy, pagórki,
dużo wody i domki kampingowe, lepsze niż nasze…
– Wojtuś, to ładnie musieliście tam balować, skoro nie
pamiętasz nazwy miejscowości – zauważył uszczypliwie
inny członek Rady Stasiek
Trznadel.
– Nie powiem, że nie – tu
Kowalski opuścił wzrok, jakby
onieśmielony. – Ale były tam
weselsze zdarzenia, bardziej
godne zapamiętania, niż ta nazwa…
– O, to były momenty – przerwał wesoło Ciechanowski,
związkowiec z przędzalni
„Wir”, najnowocześniejszej w
tym czasie na świecie. Była to
myśl techniczna łódzkich inżynierów z zakładów „Wifama”.
– Było fajnie – przyznał ta-

Lepiej po polsku
jemniczo Kowalski – ale z kulturą. Koledzy niemieccy, jak na
Sasów przystało, byli bardzo
gościnni. Szczególnie piwa
mieliśmy tyle, że można było w
nim się kąpać. Opowiem wam
o dwóch wesołych zdarzeniach, związanych z nadmiarem piwa i brakiem znajomości języka niemieckiego.
– Nie rozumiem. Co ma
wspólnego jedno z drugim?
– dziwiła się sekretarz Rady
Maria Błaszczyk. – Przecież piwem nie można się opić aż tak,
aby stracić pamięć?
– Można, Marysiu, ale tu
chodzi o coś innego – Kowalski uśmiechnął się tajemniczo.
– To, o czym wam opowiem,
zdarzyło się w innych sytuacjach. Ale piwo było głównym
powodem. Drugiego dnia po
południu, gdy już byliśmy po
wszystkich oﬁcjalnych spotkaniach, wyszliśmy z dyrektorem
na spacer po Augustusburgu.
Piękne miasto, porządek jak w
szklance, gród naszego króla
i Saksonii. Idziemy, podziwiamy – i nagle uczucie mi się
skropliło, to znaczy, zachciało
mi się siku. A tu nie Polska,
nie ma gdzie, wszędzie porządek, domki, ogródki, nigdzie
krzaczków, aby się pozbyć nadmiaru piwa. W pewnej chwili
przy jednym z domków widzę
faceta przy pracy w ogródku,
mniej więcej w tym wieku, co

ja. Pomyślałem, że zapytam go
po rosyjsku, chyba też ich tu
uczą. Drug, gdie u was toalet?
A on patrzy na mnie oczami
jak podstawki. Pyta: Italiano?
Nie wytrzymałem: k… Polak,
lać mi się chce! Na to Niemiec:
to tak mów od razu! Na szczęście u nas ruskiego nie uczyli,
możesz śmiało po polsku. Tu
dużo takich jak ja, z Polski. Po
czym zaprosił mnie do domu.
Nie dosyć, że mi ulżyło, to jeszcze wypiliśmy po kilka kieliszków. Wróciłem na ulicę, patrzę,
a dyrektora nie ma. Czekałem,
obszedłem okoliczne uliczki,
nigdzie, kamień w wodę. Wróciłem do hotelu…
– I co się z nim działo?! – nie
wytrzymała Blaszczyk.
– Po czterech godzinach
przywiozła go niemiecka policja – mówił dalej Kowalski.
– Okazało się, że gdy wszedłem do domku Niemca, dyrektorowi też się zachciało. Nie
miał gdzie, poszedł w pobliskie
krzaczki i zgarnęła go milicja.
Z hotelu zapomniał zabrać
paszport. Próbował tłumaczyć
się po rosyjsku, ale oni ani w
ząb. Sprowadzili kogoś z ambasady radzieckiej, bo myśleli,
że to Rosjanin. Skończyło się
dobrze, przywieźli do hotelu
i jeszcze przeprosili, dyrektor
zapłacił pięć marek kary.
– Z naszą milicją byłoby ina-

czej – zauważył Ciechanowski.
– Ale na tym nie koniec –
ciągnął Kowalski. – W powrotnej drodze, gdy już zostaliśmy
sami na dworcu w Dreźnie, podobna sytuacja. Też nas piwko nacisnęło. I znowu nie ma
gdzie… Szukamy, szukamy, a tu
młodzieniec lat około dwudziestu. No, tego to chyba uczyli po
rosyjsku. Więc pytam. A ten do
mnie: Turek? Odpowiedziałem,
jak tamtemu Niemcowi. Mówi:
ja Węgier, ubikacje są tam, ale
mówcie lepiej po polsku.
– Patrzcie – dziwił się Trznadel. – NRD kraj w naszym obozie, a po rosyjsku nie uczą. Coś
mi tu nie gra.
– Nie szukaliśmy wyjaśnienia – kontynuował Kowalski.
– Za to dowiedzieliśmy się,
dlaczego znają nasz język.
Wytłumaczył nam to tłumacz,
młody chłopak, który wraz z
rodzicami, Niemcami z Mazur,
wyjechał do Polski. W Saksonii
mieszka wielu polskich Niemców.
– Przeżyliście ciekawe przygody – w głosie Ciechanowskiego słychać było nutkę ironii. – Ale chyba byłoby lepiej,
gdybyśmy wszyscy choć trochę
poznali niemiecki. Bo już wyobrażam sobie cyrki, gdy my
i nasi pracownicy znajdą się
tam na wczasach!
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– A gdzie tu wykonują wyroki?
Jacek, mimo całej powagi sytuacji, uśmiechnął się.
– Jak chcesz wiedzieć, to w
celi na parterze albo w karcerach. Jak jest egzekucja masowa,
to za miastem. Ale lepiej pomyśl,
czy się decydujesz?
– A weźmiecie mnie? Myślałem, że…
– Indyk myślał o niedzieli…
Znasz ukraiński i jesteś… no,
maleńki, kto będzie myślał, żeś
uciekinier z Ostlagru. Do tego
byłeś harcerzem. To też się liczy.
– A kto jeszcze? – spytał Bartek.
– Gówno z ciebie, nie konspirator. Na razie o nic nie pytaj.
Trzeba cholernie każdą sprawę
przemyśleć. Jak pomyślę, że
moglibyśmy być w lesie wśród
partyzantów, wąchać kwiatki,
spać w sianku i nie być wreszcie
głodnym…
– I mieć broń, i lać szkopów –
dodał Bartek.
– Pamiętaj, w celi ani słowa.
Nikomu, choćbyś nie wiem jak
ufał.
– Masz mnie za głupiego?
– zdenerwował się Bartek. W
Równem siedziałem z Rosjanami w jednej celi. Oni też obmyślali ucieczkę. Ale mnie wywieźli
tu i skończyła się bajka.
– Żebyś wiedział, że Niemcy,
jak coś wywęszą, to już mają
swoje metody.
– Coś o tym już wiem. Dlatego generalnie poznamy się na
dzień wcześniej. A ten Wołodia?
Sprytny. Mówi, że uciekł z transportu, ale to…
– Nie pytaj, lepiej nie wiedzieć.
Być może, jak wcześniej jego
albo któregoś z nas rozwalą, to
trzeba będzie sprawę rozważyć.
Ale uwaga, wartownik…

UCIECZKA
Planowana ucieczka z obozu
nie miała na razie szans realizacji. Przez jakiś czas po likwidacji
miejscowego getta więźniów
Ostlagru dziesiątkował tyfus. I
nie tylko więźniów. Umierali także strażnicy, którzy mieli przecież
opiekę lekarską. Więźniów pozostawiono na jakiś czas samym
sobie. Nikt ich nie przesłuchiwał
i nie bił. Nie było potrzeby. Sami
umierali jak muchy.
Dopiero po epidemii pojawiła
się pielęgniarka. Miała do dyspozycji tylko jakieś przeciwbólowe
pigułki. Pod koniec zimy 1943
roku przeprowadzono dezynfek-

Na przełomie
(23)
tysiącleci
cję cel. W tym czasie słowo „Stalingrad” przyniosło nadzieję, że
wróg przegra tę wojnę, bo cofa
się na wszystkich frontach.
Do Ostlagru przybywali nowi
więźniowie. W samym Brześciu
wykryto polską podziemną organizację. Co gorsza, aresztowano
i rozstrzelano strażniczkę, która
była członkinią tej organizacji.
Przypuszczalnie ona pomogła
w ucieczce grupie skazanych na
śmierć. Była łączniczką między
uwięzionymi a kierownictwem
organizacji. Była to bardzo młoda i ładna kobieta. W tym czasie
rozstrzelano wielu członków tej
podziemnej grupy.
Jacek, który dostał się do pracy w kuchni, przynosił coraz to
nowe wieści. Najgroźniejsza z
nich była o tym, że Niemcy planują masowe egzekucje. Trzeba
było podjąć jakąś decyzję. Andrzej, który ledwo wylizał się z
tyfusu, znowu dostał się do kotłowni. Wołodia został rozstrzelany. Jacek już nie był w jednej
celi z Bartkiem, stąd porozumienie było utrudnione. Ale udało
się wciągnąć Bartka do obierania kartoﬂi.
Teraz już Andrzej, Jacek i Bartek, bywało, pracowali w nocy.
Łatwiej było się skontaktować.
Andrzej miał już dorobiony klucz
do tylnej bramy. Zdecydowali się
jeszcze na czwartego. Był nim
„kartoﬂarz” Leszek Wolski, plutonowy z wojska. Potrzebny był im
ktoś obeznany dobrze z bronią i
sztuką wojskową. Wyznaczono
wreszcie dzień, a właściwie noc
ucieczki.
O wyznaczonym czasie spotkali się przy gospodarczej bramie. Znajdowała się ona w części zabudowań dodatkowych,
tam gdzie kuchnia, łaźnia, kotłownia i magazyny. Strażnicy z
budek zwracali na nią najmniejszą uwagę, jako że główny budynek więzienny odgrodzony
był od tych zabudowań, stojących nieco na uboczu, dodatkową bramą, otwieraną tylko
na dzień. Noc była ciemna, co
sprzyjało uciekinierom. Andrzej
otworzył bramę przygotowanym
kluczem. Przy otwieraniu zaczęła skrzypieć. Zamarli w bezruchu. Ale ruchome światła z wież
kontrolnych nie dotarły do nich.

Bartkowi serce biło jak młot.
Wydawało mu się, że go nawet
strażnicy usłyszą.
Wreszcie znaleźli się na zewnątrz. Zgodnie z planem
szybko wyszli z miasta i polami
skierowali się w stronę poleskich
bagien. Aby jak najdalej od miasta. Na pewno rano Niemcy, jak
tylko odkryją ucieczką, będą ich
szukać. Mają psy, zaalarmują
wszystkie posterunki. Wiosna,
roztopy, nie sprzyjały ucieczce.
Maszerowali tak do samego
rana. Nieopodal jakiejś wsi znaleźli opuszczoną stodołę. Postanowili przeczekać w niej aż do
zmroku. Mieli do jedzenia tylko
kilka kartoﬂi upieczonych w kotłowni. W stodole poza słomą i
sianem nic więcej nie było. Zjedli
kartoﬂe.
– No, wyobrażacie sobie, jaki
w Ostlagrze ruch. Na pewno już
wiedzą. Komendanta szlag traﬁ
– cieszył się Jacek.
– Nie ciesz się za wcześnie –
strofował go Andrzej. – Dopóki
nie jesteśmy w lesie, to ciągle
jesteśmy na cynglu.
– Proponuję zagrzebać się
w sianie i pospać – plutonowy
przejął chyba komendę, bo zabrzmiało to jak rozkaz. – Ja będę
czuwał pierwszy.
Zagrzebali się więc w siano,
przytulili do siebie, aby było cieplej. Co jakiś czas zmieniali się
przy czuwaniu. Kiedy przyszła
kolej na Bartka, z słomianego
stryszka wystawił twarz w stronę słońca. Jest na wolności. Jest
na wolności. Jakie życie mogłoby
być piękne, gdyby nie było wojen. Przypomniał sobie wojenne
ciągotki przy harcerskim ognisku. Teraz marzy o pokoju. Mieć
wolna Polskę i móc po dobrym
obiedzie położyć się do swojego łóżka. Jego łóżeczko u mamy.
Matka… może myśli, że go już
zabili.
W pewnej chwili zauważył, że
ktoś idzie od wsi w stronę stodoły. Obudził wszystkich. Wczołgali się na stryszku pod okapy.
Ktoś wszedł, nawet po drabinie
wspiął się na stryszek. Wstrzymali oddech. Przez jakiś czas
było słychać trzaski łamanej słomy, potem skrzypnęły drzwi i ten
ktoś wyszedł.
Po chwili wygrzebali się ze

swoich kryjówek. Najbardziej
zdenerwowany był Leszek.
– Ktoś z nas musi pójść jego
śladem, czy aby czegoś nie przyuważył. Mam na myśli ten brzozowy zagajnik. Dobrze by było
tam się dostać.
– To może ja – zaoﬁarował się
Jacek.
– Nie, lepszy będzie Bartek.
W razie czego bałakaj po ukraińsku – zwrócił się do chłopca.
Powiesz, że ci maty pomerła i…
albo najlepiej udawaj głupiego.
Jak zobaczysz, że to Polacy, to
wtedy i ty odezwij się po polsku.
Ale bądź ostrożny. Cholera, żebyśmy mieli choć jeden pistolet.
– Może jednak zaczekać do
zmierzchu – odezwał się Andrzej.
– To może być za późno. Ten,
co tu był, mógł coś wywąchać.
Za szybko poszedł.
Bartek wstał z siana.
– No to co, idę w ten zagajnik.
Jak bym coś przyuważył, to zaraz dam znać.
– Idź, bracie, tylko do tego zagajnika na górce podejdź tymi
krzakami, tak, żeby ciebie nikt
nie zauważył. No, idź już.
Bartek, aby dojść do brzozowego zagajnika, musiał obejść
spory kawał pola. Szedł chyłkiem. Nie zdążył jednak dojść,
gdy dobiegł go szum motorów,
krzyki, a następnie echo strzałów. Nie wiedział, co ma ze sobą
zrobić, czy cofnąć się z powrotem, czy dojść do zagajnika? Wybrał to drugie. Zdał sobie sprawę
z tego, co się stało.
Stodołę otoczyli Niemcy. Po
chwili wyprowadzili z niej skrępowanych więźniów. Poznał
Jacka i Andrzeja. Bili ich kolbami karabinów. Potem dopiero
dwóch oprawców ciągnęło za
nogi plutonowego. Leszek widocznie już nie żył. Strzały, widać, były kierowane do niego.
Bartek w pierwszej chwili chciał
wyjść z ukrycia i iść z nimi, ale
w porę opanował się. Niebawem
wszystkich wpakowano na ciężarówkę. Ale w stodole ciągle
jeszcze kogoś szukano. Nie ulegało wątpliwości, że chodzi o
niego.
cdn.
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IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI
Savoir-vivre
W SZKOŁACH
niepełnosprawnych(1) Wypadki na drogach
– porozmawiajmy
O

kres Świąt, Sylwestra,
Nowego Roku, karnawału, to czas spotkań rodzinnych i towarzyskich. Spotykamy na nich różnych ludzi,
czasami mogą to być osoby
niepełnosprawne. Takie spotkanie niekiedy budzi w nas
lęk, nie wiemy, jak się zachować. Udawać, że nie widzimy niepełnosprawności, czy
starać się pomagać? W jaki
sposób?

Pamiętajmy, że osoba niepełnosprawna, to człowiek
taki sam, jak każdy inny i
dlatego wobec nowopoznanej osoby niepełnosprawnej
należy zachowywać się tak,
jak wobec każdej innej osoby,
którą spotykamy po raz pierwszy. Brak wzroku, niesprawna
kończyna, czy gorszy odbiór
bodźców słuchowych nie jest
najważniejszą cechą człowieka, którego poznajemy. To
samo, jak inny kolor skóry.
Co więcej, ludzie niepełnosprawni są różni i dlatego należy ich traktować w sposób
indywidualny. To, co bawi, pomaga, stanowi trudność, daje
przyjemność jednej osobie
niewidomej czy niesłyszącej,
nie musi bawić lub pomagać
innej osobie z inną dysfunkcją.
Dyskryminacja pozytywna,
to też dyskryminacja. Dlatego nie faworyzujmy ludzi
ze względu na ich niepełnosprawność. Spotykajmy się
z tymi, których polubiliśmy,
wyrażajmy złość wobec tych,
którzy potraktowali nas niewłaściwie, jasno stawiajmy
granice. Tylko w ten sposób
możemy wyrazić nasz szacunek dla osób niepełnosprawnych.
Osoby
niepełnosprawne
muszą wkładać więcej wysiłku w zwykle zadania. Starajmy się więc być pomocni i
wspierający. Jednak nie każda osoba niepełnosprawna
potrzebuje lub chce przyjąć
wsparcie. Oferujmy więc pomoc, a nie pomagajmy na siłę.
Wsparcia udzielajmy w taki
sposób, w jaki życzy sobie
spotykany przez nas niepełnosprawny.
Temat niepełnosprawności
może być sprawą delikatną.
Nie należy więc zadawać py-

tań dotyczących dysfunkcji
zdrowotnej poznanej osoby.
Ale nie udawajmy też, że nie
dostrzegamy niepełnosprawności. Bądźmy na tyle otwarci
w rozmowie, na ile pozwala
na to zażyłość, stosunek do
swojej
niepełnosprawności
rozmówcy i jego otwartość w
tej kwestii.

W kontaktach z osobami
niepełnosprawnymi
należy
pamiętać, że człowiek niepełnosprawny to osoba i należy
traktować ją w sposób podmiotowy. Mówić do niej, a nie
do jej asystenta, siostry, brata
czy kolegi, który stoi obok.
Zawsze mówcie do niej, a nie
o niej. Jeśli zdecydujecie się
na rozmowę z osobą niepełnosprawną, starajcie się rzeczywiście usłyszeć swojego
rozmówcę. Nawet, jeśli będzie
to wymagało większej ilości
czasu i wysiłku.
Pamiętajcie, człowiek niepełnosprawny nie jest bardziej kruchy niż inni ludzie.
Nie bójcie się popełniać błędów. Nawet najgorsza seria
gaf i największa niezgrabność
podczas pomagania jest niczym, wobec ignorancji czy
obojętności. Jeśli nie będziecie wiedzieli, jak powinniście
się zachować, otwarcie o tym
powiedzcie i zapytajcie, co
można zrobić. Taką postawą
możecie zyskać tylko przychylność waszego nowo poznanego rozmówcy.
Przedstawiliśmy wam tylko
kilka najważniejszych zasad
zachowania wobec osób niepełnosprawnych. Przestrzeganie ich na pewno ułatwi wam
kontakty w wielu sytuacjach
świątecznych i karnawałowych.
Dzisiaj weźcie sobie do serca rady, które tu przedstawiliśmy, a na pewno będzie łatwiej obydwu stronom. Jest też
duże prawdopodobieństwo,
że zyskacie nowych i bardzo
wartościowych przyjaciół.
Nigdy nie zapominajcie, że
osoba niepełnosprawna, to
taki sam człowiek, jak Wy; też
ma uczucia, marzenia, pragnienia, prawo do własnego
zdania i decydowania o sobie.

EWELINA WĘGLEWSKA

S

towarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo” zrealizowało
4 edycję akcji ogólnopolskiej
w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych pod nazwą
„Wypadki na drogach – porozmawiajmy”. Genezą akcji jest
tragiczna sytuacja na polskich
drogach i wciąż niewystarczający stopień wiedzy i świadomości młodych ludzi.
Każdorazowo program przebiega pod innym hasłem. W tym
roku brzmiało ono: bezpieczeństwo w pojeździe, pasy bezpieczeństwa. Całość organizowana
jest w związku ze Światowym
Dniem Pamięci o Oﬁarach Wypadków Drogowych. Formuła
przedsięwzięcia ulega doskonaleniu. Niezmiennie podstawową
formą realizacji w szkołach są
jednak dyskusje i debaty najmłodszych uczestników ruchu
drogowego. To ten element,
który odróżnia akcję „Wypadki
na drogach – porozmawiajmy”
od wielu innych działań z młodzieżą i dziećmi. Oni mówią
– są podmiotem – dzielą się w
sposób spontaniczny swoimi
doświadczeniami, wymieniają
poglądy, formułują wnioski, nierzadko bardzo dojrzałe i odpowiedzialne.
Na swojej stronie internetowej
Stowarzyszenie ”Droga i Bezpieczeństwo” umieszcza specjalnie
dobrane materiały merytoryczne, wybrane statystyki tematu,
listy i wskazówki dla nauczycieli, celem zaproszenia ich do
uczestnictwa i wsparcia działania. W tym roku do włączenia się

dodatkowo zachęcił list Ministra
Edukacji do kuratorów oświaty,
dyrektorów szkół i nauczycieli,
propagujący akcję. List ten corocznie ukazuje się na stronie
MEN-u wraz z materiałami towarzyszącymi akcji.
Punktem kulminacyjnym był
dzień 17 listopada 2011 roku, ale
dodatkowo młodzi uczestnicy
ruchu drogowego brali udział
w działaniach towarzyszących:
apelach, spektaklach, konkursach, spotkaniach z poszkodowanymi, policjantami, służbami
ratowniczymi. Ogłoszono konkurs dla uczniów na wiersz,
hasło lub krótki utwór literacki,
związany z tematem bezpieczeństwa na drogach. Działania
zakończyło spotkanie podsumowujące w Warszawie, z udziałem
patronów i zaproszonych gości,
na którym wręczono laureatom
nagrody i wyróżnienia.
Akcja posiada patronaty honorowe: Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka,
Krajowej Rady BRD, Biura Ruchu
Drogowego Komendy Głównej
Policji oraz Parlamentarnego
Zespołu ds. BRD. Akcję popiera
Europejska Federacja Oﬁar Wypadków Drogowych.
Patronem medialnym jest
Auto Świat i portal wychowania
komunikacyjnego Bezpieczna
Droga do Szkoły. Partnerem tej
edycji jest Grupa NordGlass. na
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Mikołajki w „TON-ie”

Pejzaże
portrety
hafty…

Z

upełnie wyjątkowe było
spotkanie mikołajkowe
3 grudnia 2011 roku w siedzibie Towarzystwa Osób
Niesłyszących „TON” na ulicy Kolejowej w Poznaniu.
Uczestniczyło w nim bowiem aż 47 najmłodszych
dzieci niesłyszących i pochodzących z niesłyszących
rodzin. Razem z rodzicami
zgromadziło się tego dnia w
„Tonie” blisko 70 osób.

O

brazy olejne i pastele,
wizje niezwykłych pejzaży, portrety, dzieła malowane na szkle, kolorowe
wyklejanki, kartki świąteczne, ﬁgurki aniołów, ozdoby
choinkowe, wyszywanki, hafty, kompozycje z suszonych
kwiatów można było podziwiać podczas wernisażu
prac plastycznych w środę
21 grudnia minionego roku
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Wsparcia w Swarzędzu.

Dzieci zachwycone były
bogatym programem spotkania. Samodzielnie przygotowywały bombki na choinkę, ozdobne maski i kartki
świąteczne, malowały anioły
na szkle. Swoje prace dzieci mogły zabrać do domu.
Były dla nich słodkości i ciepły posiłek. Wolontariusze
przygotowali szereg atrakcji, m.in. malowanie tatuaży,
malowanie twarzy, konkursy.
Niektóre rodziny przyniosły
samodzielnie przygotowane
wypieki. W świetlicy TON-u
królowała świąteczna aura.

Prace imponowały pięknem, różnorodnością tematów, technik, materiałów i
starannością wykonania. Są
one dziełami uczestników –
w większości pań – MiejskoGminnego Ośrodka Wsparcia
w Swarzędzu, Środowiskowego Domu Samopomocy,
Domu Dziennego Pobytu i
klubów seniora z terenu gminy Swarzędz.

Stanowiska zabaw: twister,
bilard, piłkarzyki oraz wiele
innych, ufundowane zostały
przez ﬁrmy NIVEA Polska Sp.
z o.o. Grupa Beiersdorf oraz
Wolontariat
Wielkopolski.
NIVEA Polska ufundowała
również paczki dla dzieci z
kosmetykami i innymi atrakcjami. Ponadto dzieci otrzymały zabawki ufundowane
przez „TON”.

Spotkanie rozpoczęła inscenizacja artystyczna grupy
teatralnej „Sfajki”, do której
oprawę muzyczną przygotował Szymon Dziwisz. Tuż
po niej goście podziwiali
ekspozycję prac wykonanych
w ramach zajęć arteterapeutycznych. Były kolędy i ciepłe
życzenia. Wystawę zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Dziękujemy wszystkim pracownikom Stowarzyszenia,
którzy pomogli w organizacji mikołajkowego spotkania.
Szczególne podziękowania
kierujemy do wymienionych
już darczyńców, a także do ﬁrmy ,,REFLEX” i wolontariuszy,
którzy dali z siebie wszystko,
aby dzieci mogły poczuć magię świąt. Oto oni: Daria Wolańska, Piotr Wolański, Marcin

Lipiec, Joanna Dokupno, Natalia Koryzna, Barbara Szuma,
Przemysław Fejser, Izabela
Bylińska, Elżbieta Falińska,
Małgorzata Ochla.

Uśmiech dziecka to bezcenny
dar! Możemy samodzielnie
pokonywać wszystkie bariery – wystarczy zaakceptować
inność i razem działać.

Mikołajkowe
spotkanie
pokazało, jak ważna jest integracja i wspólne działanie.
Tak wiele możemy oﬁarować i otrzymać w zamian.

CZŁONEK PREZYDIUM
ZARZĄDU TOWARZYSTWA
OSÓB NIESŁYSZĄCYCH „TON”
PREZES FUNDACJI „TON”

EUNIKA LECH

FOT. KAROLINA KASPRZAK

KAROLINA KASPRZAK

Prace pełne kolorów.

