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Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Ludzi
Cierpiących na Padaczkę stanowczo protestuje
przeciwko ponownej podwyżce cen leków przeciwpadaczkowych: leku KEPPRA i leku TOPAMAX
Środowisko chorych na padaczkę, w tym szczególnie na padaczkę lekooporną, jest jedną z najuboższych grup społecznych w Polsce. Posiada
bowiem najniższe renty rolnicze, najniższe renty z
tytułu niezdolności do pracy oraz najniższe emerytury i renty socjalne.
Od 1 marca 2012 roku podwyższono cenę leku
KEPPRA. Obecnie od 1 maja 2012 roku ponownie
planuje się podwyższenie ceny tego leku. Należy
zadać pytanie: komu zależy na tym, aby pozbawić
pacjentów tych leków i w praktyce wyeliminować
je z rynku leków przeciwpadaczkowych, gdyż nie
będą realizowane recepty lekarskie.

Mając na uwadze Deklarację Parlamentu Europejskiego z 15 września 2011 roku i pismo do
Pana Ministra prezesów ILAE i IBE z 1 listopada
2011 roku w sprawie padaczki stanowczo domagamy się wycofania podwyżki cen leków przeciwpadaczkowych, w tym szczególnie leku KEPPRA,
który już obecnie jest bardzo drogi dla ubogich pacjentów z padaczką.

W

sobotnie popołudnie
19 maja wielu mieszkańców Poznania i Wielkopolski przybyło na stadion
Ośrodka Przywodnego na
Ratajach, przy osiedlu Piastowskim. Cel był wyjątkowy, gdyż tego dnia Wicewojewoda Wielkopolski
Przemysław Pacia zorganizował tu I Mecz Charytatywny Piłki Nożnej o Puchar
Serc z udziałem wolontariuszy i dziennikarzy. Całkowity dochód przeznaczono
na leczenie i rehabilitację
dwójki dzieci z rozszczepem kręgosłupa: siedmioletniej Gabrysi Brzostowskiej i dwuletniego Mikołaja
Domańskiego.

Nie można pozbawiać pacjentów już stosowanej terapii, przynoszącej dobre efekty lecznicze. To
zbyt niebezpieczne dla zdrowia osób chorych na
padaczkę.
Apelujemy do Pana Ministra o korektę podjętych
już decyzji dotyczących podwyżki leków przeciwpadaczkowych.

Szczególnie lek KEPPRA jest stosowany przez
dużą grupę pacjentów. Podwyższenie ceny preparatu spowoduje, że pacjenci nie będą mogli nabyć
leku z powodu wysokiej ceny .

BIAŁYSTOK, 19 KWIETNIA 2012 ROKU

TADEUSZ ZARĘBSKI
PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
LUDZI CIERPIĄCYCH NA PADACZKĘ

DZIEŃ DAWCY SZPIKU W POZNANIU

4 mililitry dla życia
iepokojąco wzrasta liczba chorych na nowotwory
krwi. Co drugi pacjent zakwaliﬁkowany do przeszczepu szpiku nie znajduje dawcy. Często
w pogoni za własnymi sprawami nie zdajemy sobie sprawy,
że możemy pomóc w prosty
sposób, a tym samym ocalić
czyjeś życie.
W niedzielę 13 maja w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 przy ul.
Powstańców Wielkopolskich 3
Fundacja DKMS Baza Dawców
Komórek Macierzystych Polska
wraz z Europejskim Forum Studentów AEGEE Poznań zorganizowała Dzień Dawcy Szpiku.
Od godziny 11 do 17 Poznaniacy mogli uzyskać niezbędne informacje na temat przeszczepu
szpiku. Rejestracji dawców dokonywano poprzez wypełnienie
formularza i pobranie wymazu
z jamy ustnej za pomocą specjalnych patyczków. Zainteresowanie przeszło najśmielsze
oczekiwania, bo już po niespełna godzinie od rozpoczęcia akcji
zgłosiło się blisko 50 dawców.
– Celem projektu Dzień Dawcy Szpiku „Podaruj innym cząstkę siebie” jest promocja wiedzy
w zakresie dawstwa szpiku w
celu zwiększenia świadomości
społecznej oraz uzyskanie szansy na znalezienie zgodnych, nie

FOT. KAROLINA KASPRZAK

N

O godzinie 14 nastąpiło
oﬁcjalne otwarcie imprezy.
Dzieci otrzymały upominki
od darczyńców, które sprawiły wiele radości. Ekipy
wolontariuszy składały się
z przedstawicieli Hospicjum
Palium, Drużyny Szpiku,
Pocztowych Krwinek i ﬁrmy
ENEA. Rozegrano trzy mecze
– każdy po 15 minut. Pierwsi na boisko wyszli dziennikarze TVP Poznań i redakcji
„Przewodnika Katolickiego”.
Zagrali przeciwko wolontariuszom z Czerwonych Krwinek. Wygrali dziennikarze
2:1. Emocji nie brakowało. W

Kandydatów na dawców nie brakowało.
spokrewnionych dawców dla
wszystkich pacjentów poprzez
rejestrację jak największej ilości
potencjalnych dawców. Projekt
ma promować i przekazywać
rzetelną wiedzę na temat dawstwa szpiku, by wyeliminować
mity na ten temat. Chodzi o
uświadomienie ludziom, że
każdy może być bohaterem i
pomagać innym. Zarejestrować
może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem
życia, ważący minimum 50 kg
(bez dużej nadwagi). Rejestracja
polega na pobraniu 4 mililitrów
krwi i zajmuje tylko chwilę. Na
podstawie pobranej krwi staną
określa się cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że
kod genetyczny dawcy zgadza

się z kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepu. Wszyscy, którzy chcą
się zarejestrować powinni mieć
ze sobą dokument tożsamości
z nr PESEL – informował organizator.
W Polsce zarejestrowanych
jest 300.000 potencjalnych dawców, z czego ponad 221.000 to
dawcy zarejestrowani w Fundacji DKMS Polska. W przeciągu
dwóch lat działalności Fundacji
DKMS Polska aż 168 osób oddało swoje komórki macierzyste,
dając tym samym nadzieję na
nowe życie osobom chorym na
białaczkę i inne schorzenia układu krwiotwórczego.

KAROLINA KASPRZAK

Michałek Domański z mamą
i wolontariuszkami.
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I MECZ CHARYTATYWNY PIŁKI NOŻNEJ WICEWOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Dla chorych dzieci

Wolontariusze Drużyny Szpiku przygotowują się do rozgrywek.

Siedmioletnia Gabrysia Brzostowska (z lewej)
i dwuletni Mikołaj Domański z mamą Anną.
Towarzyszy im Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia.

Rozgrywkom sportowym
towarzyszył festyn rodzinny,
podczas którego wolontariusze malowali najmłodszym
twarze, a członkowie Towarzystwa Miłośników Gier
Guzikowych pokazali, w jaki
sposób można grać na stołach guzikami w piłkę nożną.
Ponadto dzieci mogły pobawić się w Miasteczku Drogowym zorganizowanym przez
poznańskich policjantów i
zbudować wielką kartonową
elektrownię. Nie brakowało
też atrakcji dla dorosłych. Był

pokaz ratownictwa medycznego, który przygotowali
wolontariusze z ENEI. Każdy
mógł skosztować domowego ciasta, kiełbasek z grilla
i innych smakołyków. Wolontariusze przez cały czas
trwania spotkania zbierali
pieniądze do puszek.

Wolontariusze przez cały czas trwania spotkania zbierali
pieniądze do puszek.

– To wspaniała akcja. Jestem ogromnie wdzięczna
Wicewojewodzie
Wielkopolskiemu oraz wszystkim
ludziom dobrego serca za
pomysł. Mój synek ma dopiero dwa latka, a już przeszedł
kilkanaście operacji i zabiegów. Był też reanimowany
– mówiła Anna Domańska z
Leszna.
Zorganizowanie
meczu
było możliwe dzięki wsparciu darczyńców: Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Spółdzielczej Grupy
Bankowej, Zakładów Mięsnych Viando, ENEI, TOMart, Księgarni Poznańskiej
i Szkoły Aspirantów. Kolejny
mecz za rok.

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK

drugim meczu reprezentanci
mediów zmierzyli się z wolontariuszami Hospicjum Palium i również wygrali. Wynik
był zaskakujący – 4:1! Dziennikarze walczyli zawzięcie.
Ulegli jedynie zawodnikom
z Drużyny Szpiku. Po zaciętej rywalizacji Puchar Serc
zdobyli dziennikarze wspierani przez wolontariuszy z
Hospicjum Palium. Sytuację
na boisku komentował Mariusz Kwaśniewski z Radia
Merkury.

Wszechobecny na meczu charytatywnym policjant
przyjaciel dzieci.
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„Fura szczęścia”
dla WTZ
P

ewnego poranka odwiedzili nasz Warsztat Terapii Zajęciowej w Swarzędzu
studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z
propozycją pomocy dla nas.
Zapytali, co teraz jest dla
nas najważniejsze i czego
najbardziej potrzebujemy.
Odpowiedzieliśmy, że marzymy o nowym samochodzie.
Wkrótce po tym spotkaniu
dowiedzieliśmy się, że grupa
31 przedsiębiorczych studentów Akademii Ekonomicznej organizuje akcję „Fura
szczęścia”, której celem jest
pozyskanie nowego samochodu dla naszego Warsztatu Terapii. W związku z tym
moje koleżanki Agata i Mirka wraz z naszą panią prezes Barbarą Kucharską 14
marca wybrały się z rewizytą

Projekt „Fura szczęścia”
powstał podczas zajęć z komunikacji społecznej. Jeden
ze studentów udzielił wywiadu telewizyjnego na temat
tego pomysłu. Mówił o tym,
jakim szczęściem może być
dla nas nowy samochód.
7 maja w naszym WTZ gościliśmy także Wiki i Brusa
– studentów z Uniwersytetu
Ekonomicznego pochodzących z Chin. Dowiedzieliśmy
się od nich ciekawych rzeczy o ich ojczyźnie. Pokazali
nam jak przyrządzić jeden z
ich przysmaków – pierożki
chińskie. Otrzymaliśmy od
nich na pamiątkę ﬂagę Chin.
do Uniwersytetu, by bardziej
przybliżyć studentom to,
czym się zajmuje nasz WTZ.

Wiki i Brus również wspierają akcję „Fura szczęścia”.

MICHAŁ OGONIAK

Z mojego bloga (13)
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

D

zisiaj jest Światowy Dzień
Ziemi. Dbajmy o środowisko, w którym żyjemy. A patronką tego dnia jest święta
Faustyna Kowalska. Ufajmy
jej dziś i zawsze, gdy potrzeba
nam wsparcia naszych świętych.
I ty, święty Wojciechu, patronie
nasz, módl się za nami i czuwaj
nad Polską, naszą ojczyzną.
Czytanie książek rozwija naszą wiedzę na różnorodne tematy. Upowszechniajmy czytanie książek nie tylko w światowy
dzień książki, ale róbmy to na co
dzień.

MUKOWISCYDOZA
Kochani chorzy na tę chorobę, wiem, jak trudna jest dla was
codzienna terapia.
Oklepywanie i wiele innych
zabiegów. Zdaję sobie sprawę,
ile bólu sprawia wam to wszystko.
Sam cierpię na mózgowe porażenie dziecięce. I gdy budzę
się, by przywitać nowy dzień,

dopada mnie ból spastyczny. Po
prostu koszmar! Lecz trzeba żyć
dalej, każdy dzień przeżyć z radością.

RÓŻANIEC
Z JASNEJ GÓRY
Wiele łask otrzymamy przez
specjalny, święty różaniec i modlitwę w skupieniu. Dzisiaj miałem niezwykłą okazję razem
z moją warsztatową rodziną
modlić się modlitwą różańcową, a uczyniłem to trzymając
w dłoniach jeden z najbardziej
świętych przedmiotów, jakim
jest Różaniec Papieski. Znajduje
się on w Częstochowie u Ojców
Paulinów.
A jak on traﬁł do naszego
Warsztatu?
Każda z grup pielgrzymujących co miesiąc na Jasną Górę
może poprosić Ojców o pożyczenie Różańca. Tym razem
zrobił to Poznański Apostolat
Maryjny. Do apostolatu należy
kilka osób z mego rodzinnego
Swarzędza, także nasza szefo-

wa, pani Barbara Kucharska. To
właśnie dzięki niej Różaniec traﬁł także do naszego Warsztatu
Nigdy nie zapomnę tego wydarzenia w moim życiu! Gdy
odmawialiśmy w Warsztacie
maryjną modlitwę, w całym
pomieszczeniu i w moim sercu
czułem obecność Papieża Polaka, który zsyła osobom niepełnosprawnym przez okno w
niebie wszystkie potrzebne im
łaski.

NASZE SZKOŁY
20 stycznia tego roku odwiedzili nasz Warsztat uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. Podobną wizytę złożyli
nam w 23 stycznia uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 4. Mogli zobaczyć, jak tutaj uczymy
się, rehabilitujemy i pracujemy
każdego dnia. Jak to dobrze wiedzieć, że mamy wielu przyjaciół
w swarzędzkich szkołach.

MICHAŁ OGONIAK
SWARZĘDZ
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i 17 maja w Poznaniu na
torze regatowym Malta
odbyły się Mistrzostwa Świata
w Parakajakarstwie organizowanie przez Polski Związek
Kajakowy równolegle z Europejskimi Kwaliﬁkacjami Olimpijskimi oraz Pucharem Świata
w Sprincie Kajakowym.
Do Poznania przyjechało
prawie stu zawodników reprezentujących 31 państw z 6 kontynentów. Mistrzostwa dowiodły, że nowa dyscyplina sportu
paraolimpijskiego rozwija się
dynamicznie na całym świecie.
Przybywa reprezentacji narodowych i rośnie poziom sportowy
zawodników. Rozwój stymuluje
m.in. decyzja podjęta w 2010
roku przez Międzynarodowy
Komitet Paraolimpijski (odpowiednik MKOL), włączająca
parakajakarstwo do programu
Igrzysk Paraolimpijskich w Rio
de Janeiro.
W Mistrzostwach startowała pierwsza w historii oﬁcjalna
reprezentacja Polski parakajakarzy pod egidą PZK. Związek
włączył tę dyscyplinę do swoich
struktur w ubiegłym roku. Startowało sześciu zawodników.
Trzech z nich stanęło na podium. Jakub Tokarz (grupa startowa A - UKS Milenium Wrocław) zdobył medal srebrny w
konkurencji K1 na 200 m (kajak
jednoosobowy), a brązowy w
V1 na 200m (kanu ze stabilizatorem). Ubiegłoroczny brązowy
medalista Mistrzostw w Seged
Mateusz Surwiło (Start Zielona
Góra) wywalczył w Poznaniu
srebro w K1 200m w niezwykle
mocno obsadzonej grupie LTA.
Powiodło się także Tomaszowi Moździerskiemu (Opolskie
Towarzystwo Kajakowe): po
raz drugi został wicemistrzem
świata w K1 200m w grupie TA.
W parakajakarstwie obowiązuje podział na grupy startowe
według dysfunkcji, aby w dyscyplinie mogli współzawodniczyć
niepełnosprawni o jednakowych lub zbliżonych możliwościach funkcjonalnych (LTA, TA
i A). Taki podział na grupy jest
szczególną cechą sportu paraolimpijskiego.
W ﬁnałach startował także
Marcin Straburzyński (grupa
LTA – Start Poznań): w V1 na
200 m przypłynął na szóstej
pozycji. Paulina Rutkowska
(grupa LTA – Nowodworski
OSiR) była siódma w K1 na
200 m. Nie powiodło się Beacie Wachowiak-Zwara (grupa
A – Start Poznań) – zaliczyła
wywrotkę. Warunki były fatalne – wiał porywisty wiatr,
jezioro Malta przypomina-
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POLACY NA PODIUM MISTRZOSTW ŚWIATA W PARAKAJAKARSTWIE
NA POZNAŃSKIEJ MALCIE

Radość
w polskiej ekipie

Budowana od niedawna reprezentacja wystartuje jeszcze
w tym roku w Mistrzostwach
Europy i po raz pierwszy w historii w Mistrzostwach Polski
(w sierpniu na Malcie).
Więcej na:
ło rwącą rzekę, ciężko było
utrzymać tor jazdy. Pogoda
pokonywała w dzień ﬁnałów
nie tylko niepełnosprawnych.

Także uczestnicy europejskich
kwaliﬁkacji olimpijskich mieli
poważne problemy, w tym, niestety, większość Polaków.

h t t p : / / w w w. k a y a k p l .
com/2012/PARACANOE/index.
htm http://www.pzkaj.pl/index.php/parakajakarstwo.html

http://www.canoeicf.com/
icf/Aboutoursport/Paracanoe.
html

ROMUALD SCHMIDT
PEŁNOMOCNIK
POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO
D.S. PARAKAJAKARSTWA
PREZES SPORTOWEGO
STOWARZYSZENIA INWALIDÓW START
W POZNANIU
HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/
STARTPOZNAN
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Dar
dobrych Sport, zabawa
serc
malowanie twarzy
VI INTEGRACYJNY PLENER ARTYSTYCZNY
W CZERWONAKU

a tę chwilę samorządy
gminne, powiatowe, organizacje pozarządowe i partnerstwa lokalne czekały z niecierpliwością. W piątek 18 maja w
siedzibie Telewizji Polskiej S.A.
Oddział w Poznaniu przy ulicy
Seraﬁtek 8 odbyła się uroczysta
gala II edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” realizowanego
przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego we współpracy z Telewizją Polską S.A Oddział w Poznaniu.
W uroczystości uczestniczył
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,
Tomasz Bugajski – Członek
Zarządu Województwa Wielkopolskiego, przewodniczący
Kapituły Konkursu, Aleksandra
Kowalska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, członkowie
Kapituły Konkursu, przedstawiciele samorządów gminnych,
powiatowych i organizacji pozarządowych biorących udział

W

MICHAŁ OGONIAK

Piknik
nad Wartą
N

a 7 lipca w godzinach od 11
do 19, w parku nad Wartą
przy osiedlu Piastowskim, zaplanowano „Piknik rodzinny”.
Podczas jego trwania zbierane będą pieniądze potrzebne na
przeniesienie Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Pomost” do innego
lokalu, bowiem ten, w którym
teraz odbywają się zajęcia, powoli się rozpada. Organizatorzy
przewidzieli wiele atrakcji oraz
ciekawy program artystyczny. Na
dorosłych i dzieci czekać będzie
mnóstwo niespodzianek. awa

Zajęcia plastyczne.

K

onkursy, quizy, krzyżówki, malowanie twarzy, karaoke i wiele innych
niespodzianek czekało na
uczestników VI Integracyjnego Pleneru Artystycznego,
który zorganizowało Wielkopolskie Forum Organizacji
Osób Niepełnosprawnych we
współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Niewidomych
i Słabowidzących oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury „Sokół”.

Plener odbył się 22 maja
na terenie Akwenmarina nad
brzegiem Warty przy ul. Gdyńskiej 47 w Czerwonaku. Aktywnie spędziło czas blisko
300 uczestników placówek
terapeutycznych z Poznania
oraz powiatu poznańskiego.

„Wszystkie drogi prowadzą
do Euro” to hasło przewodnie
pikniku. Tematyka Euro 2012
dominowała na stanowiskach
warsztatowych. Chętni mogli pomalować sobie twarze
w barwy kibica, wypełnić
kolorami piłkę z tektury, rozwiązać krzyżówkę sportową,
zaśpiewać ulubiony przebój
i wziąć udział w grach i zabawach rekreacyjnych. Przy
stoisku ozdobionym balonami
dyżurowali pracownicy Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych,
którzy mówili o możliwości
wsparcia w poszukiwaniu
pracy i zatrudnieniu. Na spragnionych czekały napoje i poczęstunek.

Gospodarz gali Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

słoneczny, pierwszy majowy wtorek gościliśmy
już po raz czwarty w naszym
Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Swarzędzu przedstawicieli
ﬁrmy Blum. Zapewne czytelnicy pamiętają artykuł „Nasi
wiosenni goście” mojego autorstwa, opublikowany w majowym „Filantropie”.
Wspomniałem tam, że ta
anielska ﬁrma na targach meblowych nie będzie sprzedawać
własnych gadżetów ﬁrmowych,
tylko 700 sztuk wykonanych
przez nas aniołków. Każdy, kto
odwiedził ich stanowisko, otrzymał aniołka, uprzednio wpisując
się do księgi pamiątkowej.
Każdy aniołek stanowił cegiełkę wartości 10 złotych.
Właśnie dzięki temu na nasze
czwarte spotkanie przybyli pan
Andrzej Michalski i pracownicy
ﬁrmy Blum z radosnym dla nas
prezentem: czekiem na kwotę
15.000 złotych i księgą pamiątkową z wpisami oﬁarodawców
– nabywców naszych aniołków. Były to wspaniałe owoce
działań ﬁrmy Blum na targach
meblowych – na rzecz naszego
Warsztatu Terapii i całego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski imienia Leszka
Grajka w Swarzędzu. Zapewniam pana prezesa i ﬁrmę Blum
w imieniu moich przyjaciół, że
podarunek waszych serc zostanie przez nas dobrze spożytkowany.

Wspólny śpiew przy dźwiękach gitary.

w konkursie, reprezentanci środowiska naukowego, Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego,
laureaci I edycji Konkursu oraz
beneﬁcjenci wsparcia oferowanego przez partnerstwa.
Celem konkursu była promocja istniejących w Wielkopolsce systemowych rozwiązań
służących pełnemu uczestnictwu osób niepełnosprawnych
w życiu społeczności lokalnej
oraz inspirowanie samorządów
powiatowych do doskonalenia
rozwiązań na rzecz wspierania
osób niepełnosprawnych. Istotą
II edycji konkursu było promowanie partnerstw podejmujących współpracę i dialog wokół
rozwiązywania problemów osób
niepełnosprawnych.
Do II edycji do konkursu przystąpiły cztery wielkopolskie samorządy: Gmina Śrem, Powiat
Śremski, Powiat Chodzieski oraz
Miasto Konin. Dzięki współpracy z Telewizją Polską S.A dobre
przykłady współpracy zostały
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WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

FOT. (5X) KATARZYNA PAKUŁA

Budowanie partnerstwa

Laureaci Nagrody Głównej Marszałka Województwa
Wielkopolskiego w II edycji konkursu – partnerstwo zgłoszone
przez Miasto Konin.

W środku: Tomasz Bugajski – Członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego i Aleksandra Kowalska – Dyrektor Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej.
sﬁlmowane i pokazane na antenie poznańskiej telewizji.
Laureatem Nagrody Marszałka
Województwa Wielkopolskiego
w wysokości 30.000 zł za „wyobraźnię, wrażliwość i współpracę w budowaniu partnerstwa na
rzecz osób niepełnosprawnych”
zostało partnerstwo zgłoszone
przez Miasto Konin. Partnerskie
działania na rzecz osób niepełnosprawnych podjęły wspólnie:
Miasto Konin, Powiat Koniński,
Gmina Kazimierz Biskupi oraz
Polskie Towarzystwo Walki z
Kalectwem – Oddział Terenowy
w Koninie.
Wyróżnienia
otrzymały
wszystkie pozostałe partnerstwa,
które przystąpiły do konkursu:
Powiat Śremski za „szeroki obszar współpracy i koordynację
działań podejmowanych w partnerstwie na rzecz osób niepełnosprawnych”, Powiat Chodzieski za „skuteczność budowania

Laureaci II edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta
dla Niepełnosprawnych”.

Beneﬁcjenci wsparcia oferowanego przez partnerstwo Powiatu
Śremskiego.

„BIODERKO”
PARTNEREM POWIATU
Powiat chodzieski w partnerstwie z Gminą Miejską Chodzież i Stowarzyszeniem „Bioderko” otrzymał wyróżnienie
za „Skuteczność budowania partnerstwa w zakresie rehabilitacji zdrowotnej oraz społecznej osób niepełnosprawnych”. Organizacja znalazła w powiecie chodzieskim przychylny klimat do tworzenia tego typu działań które, jak się
okazuje, są bardzo potrzebne i skupiają coraz więcej zainteresowanych. Wyróżnienie w konkursie jest dla Stowarzyszenia „Bioderko” potwierdzeniem, że działania organizacji
doceniane są również na szczeblu wojewódzkim. Biegnąca
przez Chodzież krajowa „11”, na której dochodzi często do
poważnych wypadków drogowych i bardzo dobrze funkcjonujący oddział urazowo-ortopedyczny Szpitala Powiatowego w Chodzieży to argumenty przemawiające za tym,
aby podejmować współpracę w tym zakresie.

HONORATA PILARCZYK
PREZES STOWARZYSZENIA
„BIODERKO”

partnerstwa w zakresie rehabilitacji leczniczej i społecznej osób
niepełnosprawnych”,
Gmina
Śrem za „modelowe działania i
partnerstwo w zakresie wypracowania standardu usług opiekuńczych adresowanych do osób
niepełnosprawnych”
II edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” była współﬁnansowana
ze środków Unii Europejskiej
w ramach projektów systemowych Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Poznaniu:
„Podnoszenie kwaliﬁkacji kadr
pomocy i integracji społecznej
w Wielkopolsce” (2011r.) oraz
„Koordynacja na rzecz integracji
społecznej Wielkopolski” (2012
r.). Merytoryczny nadzór nad realizacją zadania objął Marszałek
Tomasz Bugajski.

KAROLINA KASPRZAK
ALEKSANDRA KRAWCZYK,
ROPS

8

STRONA

CZERWIEC 2012

N

PROJEKT SOCJALNY DLA DZIECI ZE ŚWIETLICY „NASZA DZIUPLA”
W SWARZĘDZU

a VIII Międzynarodowe
Biennale Fotograﬁi Artystycznej „Dziecko”, zorganizowane przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, nadesłano z Polski
i wielu krajów świata drogą
elektroniczną 1.142 zdjecia
403 autorów i 287 zdjęć w
formie papierowej 101 autorów (razem 1.429 zdjęć 504
autorów).

Radość zagościła
w sercach

Park linowy w Kobylnicy.

ich oﬁarnej pomocy realizacja
projektu nie byłaby możliwa.
Dziękujemy im z całego serca.
Oto oni: Park Linowy CASCADER PARK, Ristorante Italiano
Don Lucci, Tom Bud, Państwo
Witula, PPUH EDMAX, Edward
Kochański, Firma AMMIGO,
Maria Micinkiewicz, Cukiernia
„Magdalenka”, Adam Jankowiak,
Marcin Lis, Radosław Rączka, Jakub Selinga, Adrian Cendrowski,
Joanna Mielcarka, Sylwia Domańska, Mirosław Skotowski,
Małgorzata Dziedzic, Bogusława
i Grzegorz Kowalczyk, Władysław Grzeczka, Agnieszka Łuszczek, Julita Paczóska, Zbigniew
Donder.

Prace oceniło jury w składzie:
Mieczysław Cybulski (AFIAP,
AFRP prezes Fotoklubu RP –
przewodniczący), Małgorzata
Dołowska (AFRP Fotoklub RP,
Dyrektor Fundacji „Fotograﬁa
dla przyszłości” Warszawa),
Waldemar Śliwczyński (ZPAF)
kwartalnik „Fotograﬁa”, Zoﬁa
Dulska (PKN UNICEF Warszawa), Andrzej Niziołek – dziennikarz i Władysław Nielipiński
(WBPiCAK w Poznaniu) – sekretarz.
Jury zaakceptowało do prezentacji pokonkursowej 111
zdjęć 91 autorów oraz przyznało następujące nagrody:

KPSS

W

cia. Uśmiech na twarzach dzieci
był największą nagrodą dla inicjatorów projektu.
Zrealizowano zajęcia plastyczno-artystyczne, cyrkowe i
sportowe jako różnorodne formy
spędzania czasu wolnego. Największą atrakcją było wyjście do
parku linowego „Cascader Park”
w Kobylnicy, ufundowane przez
właścicieli parku Igora Aszkenazy i Janusza Smoczyńskiego.
Dużo radosnych emocji wzbudziło także wieczorne ognisko.
Liczni darczyńcy zapewnili
m.in. nocleg i wyżywienie. Bez

W

Wesoło na Ugorach

Zabawy
artystyczno-plastyczne
czyli lepienie z ciastoliny.

I nagrodę i Złoty Medal FIAP
oraz odznakę FIAP dla najlepszego autora zdobyła Izabela
Urbaniak „Szkoła dla głuchych
i niewidomych” (Polska), II nagrodę i Srebrny Medal FIAP
otrzymał Nguen Dinh Quoc
Van „Under the rain” (Wietnam), III nagroda i Brązowy
Medal FIAP przypadły w udziale Joannie Borowiec (Polska).
Ponadto trzy nagrody Fotoklubu RP otrzymali: Złoty
Medal – Luigi Carrieri „I wanna dance” (Włochy), Srebrny
Medal – Ole Suszkiewicz „Old
farm” (Dania) i Brązowy Medal
– Lucien Wijckmans „Big accident” (BELGIA)
Przyznano też wiele wyróżnień i nagród specjalnych.

FOT. MIROSŁAWA RUBACH

czwartek 17 maja w Domu
Pomocy Społecznej przy
ulicy Ugory panowała szczególnie sympatyczna atmosfera.
Stało się tak za sprawą zajęć,
jakie zorganizowali dla seniorów słuchacze III roku wydziału dziennego Kolegium Pracowników Służb Społecznych
w Poznaniu.
W ramach przedmiotu gerontologia młodzież przygotowała
program aktywizujący. Atrakcji
nie brakowało. Była wycieczka
po stolicy Wielkopolski, prezentacja, quiz o Poznaniu, ćwiczenia usprawniające przy utworach
Vivaldiego, trening pamięciowy i
zgadywanki.
Pobyt w placówce umożliwił
nie tylko realizację programu,
ale też dał szansę bezpośredniego kontaktu z osobami starszymi. Spotkanie dowiodło, że inte-

FOT. ARCHIWUM

dniach od 21 do 22 kwietnia 2012 roku został zrealizowany projekt socjalny pod
tytułem „Organizacja czasu
wolnego – warsztaty twórcze
w Kobylnicy dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej”.
Projekt został przeprowadzony przez słuchaczy III roku wydziału dziennego Kolegium Pracowników Służb Społecznych
w Poznaniu. Zajęcia w ramach
projektu dostarczyły dzieciom
wielu pozytywnych doświadczeń. Radość zagościła w sercach uczestników przedsięwzię-

gracja międzypokoleniowa jest
bardzo istotna dla kształtowania
pozytywnych relacji społecznych. Inicjatywa zyskała uznanie

mieszkańców i pracowników
Domu Pomocy Społecznej.

MIROSŁAWA RUBACH

Do 26 czerwca w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
w Poznaniu przy ulicy Prusa 3
można oglądać wystawę nagrodzonych i wyróżnionych
prac. Wernisaż tej ekspozycji
pod nazwą „Sojrzenia”, połączony z otwarciem wystawy
towarzyszącej osób z niepełnosprawnością intelektualną,
odbył się 1 czerwca z okazji
Dnia Dziecka. Organizatorem
było Stowarzyszenie „Potraﬁę
więcej”, a organizacją doﬁnansowującą – Aquanet. Prezentujemy kilka wybranych fotograﬁi. mb
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BIENNALE FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ „DZIECKO” W POZNANIU

Dzieci świata

Izabela Urbaniak (Polska) „Szkoła dla głuchych i niewidomych” –
I nagroda i Złoty Medal FIAP dla najlepszego autora.
Ole Suszkiewicz (Dania).

Joanna Borowiec (Polska) – III nagroda i Brązowy Medal FIAP.

Nguen Dinh Quo Van (Wietnam) „Under the rain” – II nagroda
i Srebrny Medal FIAP.

Aghade (Iran) – honorowe wyróżnienie FIAP.

Nguen Ngoc Tuan (Wietnam) „Childhood” – Nagroda Specjalna
kwartalnika „Fotograﬁa”.
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A
PPawlak
PPOZNAŃ

S

zacuje się, że w Polsce
żyje około sto czterdzieści tysięcy niewidomych i
niedowidzących. Osoby te
od lat walczą o swoje prawa. Liczba osób z dysfunkcją wzroku cały czas rośnie.
Społeczeństwo się starzeje,
a seniorzy stanowią ogromny procent osób z dysfunkcją wzroku, dlatego grupa
ta staje się coraz większa.
Ciekawa ofertę dla tych
osób proponuje ﬁrma Altix.
Przedstawiła ją władzom
Poznania.

Ulotki
w brajlu
lokalu każdego, kto ma trudności w samodzielnym poruszaniu się. Dzięki niemu dany
obiekt staje się przyjazny i
dostępny, a klienci nie będą
już sfrustrowani przeszkodami, na które napotykają w
innych miejscach.

– Od początku istnienia
ﬁrmy mieliśmy kontakt z
osobami niepełnosprawnymi, dlatego też tak dobrze
znamy i rozumiemy ich potrzeby. Wiemy jak ważne jest
wykorzystanie odpowiedniego sprzętu wspomagającego
aktywizację społeczną i zawodową osób niewidomych
– mówi Kamila Wejman, kierownik oddziału ﬁrmy Altix. –
Dostosowanie przestrzeni do
potrzeb osób niewidomych i
niedowidzących umożliwia
im samodzielne poruszanie
się po danym terenie oraz
zwiększa poziom bezpieczeństwa.
Ciekawym rozwiązaniem
jest tak zwany Step-Hear.
Składa się on z bazy i pilota. Bazy Step-Hear (na zdjęciach), przechowujące nagrane informacje, instalowane są
w kluczowych lokalizacjach
budynku w taki sposób, aby
udźwiękowić
najważniejsze miejsca. Gdy użytkownik
znajdzie się w zasięgu bazy,
pilot zaczyna sygnalizować
dźwiękiem i wibracją. Naciśnięcie przycisku na pilocie
spowoduje odtworzenie nagranego komunikatu z bazy.
Komunikat może być obszer-

FOT. (3X) ALTIX

Altix działa od ponad dwudziestu lat i przez cały okres
swego istnienia przyczynia
się do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Dostarcza
specjalistyczne urządzenia,
oprogramowania dla niewidomych i słabowidzących,
tyﬂograﬁkę, druki brajlowskie,
pomoce dydaktyczne oraz
szereg produktów ułatwiających codzienne życie także
osobom z innymi dysfunkcjami.

ny i może informować dość
szczegółowo o obiekcie. Komunikaty można zmieniać
samodzielnie. Step-Hear służy jako informator i nawigacja
wewnątrz budynków, obok
wind, schodów, toalet i na zewnątrz. System ten umieszczany jest w miejscach, w
których osoba niewidoma lub
słabowidząca może potrzebować informacji i pomocy
w orientacji przestrzennej.
Może mieć różnorakie zastosowanie jako tymczasowa
lub stała instalacja. Bazy są
odporne na działanie warunków atmosferycznych i mogą
być zasilane przy pomocy
sieci elektrycznej lub energii
słonecznej.
– Interesującym rozwiązaniem jest Call-Hear – wyjaśnia Kamila Wejman. – To
system informujący pracownika danego obiektu o tym,
że przy wejściu czeka klient
wymagający pomocy. System
umożliwia zatem dostęp do

Z kolei wypukłe plany
obiektu umożliwiają osobom
niewidomym poznanie topograﬁi obiektu, dzięki czemu
będą oni mogli samodzielne
poruszać się przykładowo po
hotelu (osoba niewidoma będzie mogła wyobrazić sobie,
jak wygląda budynek, gdzie
jest restauracja, droga ewakuacyjna, winda, toalety oraz
jak wygląda otoczenie obiektu). Liczba i wielkość planów
zależy od wielkości budynku
i liczby pięter. Wykonano je
głównie z transparentnego
tworzywa sztucznego z podkładem w postaci wydruku.
W ofercie ﬁrmy Altix są także odlewy. W tej technologii
można prezentować informację od tej podstawowej po
bardzo złożone modele 3D. Z
kolei tablica informacyjna w
brajlu zawiera wstępne informacje tekstowe przykładowo
o godzinach funkcjonowania
obiektu. Są także tablice wykonane w tworzywie sztucznym z naniesionym tekstem
w postaci pinów brajlowskich. To materiał odporny
na deszcz, śnieg, słońce. Do
nowości należy tablica wykonana z płyty MDF.
– Zajmujemy się drukiem
książek w brajlu, podręczników, pomocy edukacyjnych i
zwykłych publikacji w nakładach zarówno pojedynczych
jak i wielotysięcznych – mówi
Kamila Wejman. – W oparciu
o wieloletnie doświadczenie
wydawnicze oraz nowatorskie rozwiązania tworzymy
edukacyjne i dydaktyczne
wydawnictwa dla niewidomych i słabowidzących.
Ulotki brajlowskie powinny
być dostępne dla osób niewidomych przy wejściu. Mogą
być drukowane w brajlu

jednocześnie z czarno-drukiem, którego wielkość można dostosować do potrzeb
osób niedowidzących (druk
powiększony). Istnieją dwa
sposoby tworzenia drukowanych informacji dla osób niewidomych i niedowidzących.
Można zlecać każdorazowo
wykonanie takich informacji lub wyposażyć obiekt w
drukarkę brajlowską w celu
samodzielnego dokonywania
wydruków materiałów informacyjnych w brajlu.
Osoby niewidome i niedowidzące tak samo jak pełnosprawni korzystają z Internetu. Aby oferta jakiegokolwiek
obiektu była w pełni dostępna
dla osób z dysfunkcją wzroku, można dostosować stronę
internetowej do obowiązujących norm, co umożliwi niewidomym i niedowidzącym
samodzielne odczytywanie
informacji zawartych na stronie przy pomocy syntezatora
mowy lub oprogramowania
powiększającego
Do ciekawostek należy system udźwiękowienia eksponatów oparty o urządzenie
Milestone. To dyskretny sposób podania ważnych informacji dla osób niewidomych
i słabowidzących. Sprawdzi
się wszędzie tam, gdzie widzący odczytują informacje
na temat eksponatu w czarnym druku, a nie można ich
zapisać brajlem. Pozwala na
uszczegółowienie tych informacji za pomocą dodatkowych komunikatów, które
są potrzebne niewidomym.
Może to być opis wyglądu
eksponatu, tego, co oznacza,
co się na nim znajduje.
System jest oparty na znanych niewidomym użytkownikom łatwych w obsłudze
dyktafonach Milestone 312
odczytujących dane z etykiet
RFID, które po zetknięciu się
z urządzeniem Milestone,
uruchamiają
odpowiednią
informację na temat danego
eksponatu. Etykiety można
przykleić obok opisu czarno
drukowego lub umieścić przy
eksponacie w specjalnym
plastikowym pudełku oznaczonym piktogramem z osobą niewidomą. Milestone podaje komunikat osobie, która
jest w jego posiadaniu, przez
słuchawki. Nie jest on zatem
słyszalny dla pozostałych.
Użytkownik nosi przy sobie
urządzenie Milestone, a przy
eksponatach instalowane są
etykiety, dzięki którym użytkownik może usłyszeć komunikat danej ekspozycji.
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Aleksandra
Lewandowska
LUBOŃ

W

środę 9 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w
Puszczykowie świętowano
Dzień Europy. Uczniowie z
klas od 0 do III wzięli udział
w Konkursie o Unii Europejskiej. Konkurs swoim patronatem objęła Europosłanka
Sidonia Jędrzejewska, która
ufundowała między innymi nagrody i dyplomy dla
wszystkich uczestników.
W pierwszym etapie konkursu klasy losowały po
jednym z krajów Unii Europejskiej, następnie dzieci
zdobywały informację na ich
temat i przygotowywały prezentacje.
Podsumowaniem
zdobytej wiedzy były występy przed kolegami z innych
klas w sali gimnastycznej.
Widzowie musieli odgadnąć,
jaki kraj był przedstawiany.
Mieniło się wszystkimi kolorami ﬂag, rozbrzmiewała muzyka i hymny z różnych krajów. Troje uczniów zagrało na
gitarach „Odę do radości”. W
szkole pojawili się bogowie i
boginie z Olimpu, Włoska Maﬁa, byk i torreador. Przybyła
też sławna grupa ABBA i śpiewacy takiej klasy, jak Andrea
Bocelii i Gracjela. Nie zabrakło
także tancerzy, którzy zaprezentowali Sirtaki – popularny
taniec grecki zwany Zorbą.
Publiczność
oczarowana
była szczególnie choreograﬁą
do tańca ﬂamenco w wykonaniu hiszpańskich tancerzy
oraz tańcem niemieckim w
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Barwy, hymny
i tańce Europy
wykonaniu tancerzy w białych
koszulkach i krótkich spodenkach, którzy w tańcu zamieniali się kapelusikami. Były
wiatraki i tulipany z Holandii.
Poznaliśmy króla i królową
Szwecji oraz bohaterów książki „Dzieci z Bullerbyn”. Dowiedzieliśmy się też interesujących rzeczy na temat Francji.
Uczniowie przebrani na białoczerwono, z pomalowanymi
twarzami i chorągiewkami,
porwali swoim śpiewem całą
salę. Poczuliśmy jakąś niezwykłą więź i siłę słów: „...
bo wszyscy Polacy to wielka
rodzina, starszy, czy młodszy,
chłopak, czy dziewczyna...”.
Nie zabrakło też degustacji lokalnych potraw: oliwek,
sera feta, winogron, pizzy i
czekolady. Jury miało bardzo
trudne zadanie. Oceniano
taniec, śpiew, informacje na
temat prezentowanego kraju
i stroje, a przy podsumowaniu punktów dodawano jeszcze te za odgadnięcie nazwy
kraju przedstawianego przez
innych.
Pierwsze miejsce zdobyła
klasa I a prezentująca Włochy,
drugie – klasy 0b i 0c prezentujące Grecję i trzecie – klasa I
c prezentująca Szwecję.
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lub Honorowych Dawców
Krwi PCK „Lubonianka” im.
Błogosławionego
Edmunda
Bojanowskiego w Luboniu w
niedzielę, 6 maja w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 1 przeprowadził 60. akcję
krwiodawczą. Krew oddało 96
osób, w tym 23 kobiety, co zapewniło przeszło 43 litry tego
bezcennego leku.
Kierująca akcją lek. med.
Krystyna Ludovico z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu

Niezawodni
krwiodawcy
oceniła ją jako doskonale zorganizowaną. Wsparli ją sponsorzy: ﬁrma Dramers S.A. Rabowice koło Swarzędza, Urząd
Miejski w Luboniu, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o. w Poznaniu i
Lech Browary Wielkopolski. W
przygotowaniu akcji pomagali: Roman Estkowski, Zbyszko
Wojciechowski, Maciej Ku-

FOT. (2X) ROBERT WRZESIŃSKI
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Akcja krwiodawcza.

Rafał Szczeszek i Bernadeta Szóstak – koordynatorzy Fundacji
Anny Wierskiej „Dar Szpiku Kostnego – Drużyna Szpiku”.

biś, Krzysztof Kubiś, Tomasz
Zieliński. Prezes „Lubonianki”
Jerzy Zieliński tradycyjnie podziękował dyrektorowi szkoły
Zbigniewowi Jankowskiemu za
udostępnienie sali gimnastycznej.
Przy okazji akcji krwiodawczej koordynatorzy Fundacji
Anny Wierskiej „Dar Szpiku

Kostnego – Drużyna Szpiku”
Bernadeta Szóstak z Poznania
i Rafał Szczeszek, mieszkaniec
Lubonia, przekazywali krwiodawcom informacje na temat
szpiku, jak się go pobiera oraz
namawiali do rejestracji w bazie dawców. Zgłosiło się dziesięciu chętnych, którym pobrano próbki po 5 ml krwi.

Konkurs
„Aktywny Europejczyk 55+”
W

ramach trwającego Europejskiego Roku Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej Sidonia Jędrzejewska i Stowarzyszenie
Kobiet „Babiraj” zapraszają
do udziału w ogólnopolskim
konkursie „Aktywny Europejczyk 55+”. Myślą przewodnią
konkursu jest twórcze promowanie wiedzy i wartości związanych z Unią Europejską na
szczeblu środowiska lokalnego i wśród osób starszych.
Zaproszenie kierowane jest
do osób i organizacji, których
działalność polega na aktywizacji osób 55+ i umożliwianiu
im rozwijania zainteresowań
i zdolności. Dla zwycięzców
przewidziana jest nagroda w
postaci wyjazdu studyjnego do
siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Warunkiem uczestnictwa w
konkursie jest ukończenie 55
roku życia, wybranie kategorii
konkursowej i przesłanie pracy wraz z danymi kontaktowymi (imię i nazwisko, adres
zamieszkania, adres e-mail,
numer telefonu) do biura poselskiego Sidonii Jędrzejewskiej pod adresem: Stary Rynek
25/29, 61-773 Poznań, lub w
formie elektronicznej na adres
e-mail: biuro.poznan@sidonia.
pl.
Fundatorem nagród w konkursie jest Posłanka do Parlamentu Europejskiego Sidonia
Jędrzejewska.
Prace muszą swoją symboliką, przesłaniem czy treścią nawiązywać do Unii Europejskiej.
Konkurs odbywa się w pięciu
kategoriach: literacka (do 1000
słów w formie opowiadania,

eseju lub wiersza), plastyczna
(obraz, rzeźba, graﬁka lub plakat w wymiarze nie przekraczającym formatu A-3 – 21x30
centymetrów), fotograﬁczna
(4 do 10 zdjęć, niekoniecznie
połączonych tematycznie, w
wymiarze nie większym niż
format A-4), rękodzieło (w wymiarze nie większym niż A-4),
projekt aktywizacji społecznej
i (lub) zawodowej przeznaczony dla osób powyżej 55 roku
życia.
Celem konkursu jest wyłonienie osób, które w najbardziej kreatywny sposób
przekażą idee, wartości lub informacje nawiązujące treścią
do Unii Europejskiej lub przedstawią najciekawszy projekt
aktywizacji osób po 55 roku
życia. Organizatorem jest Stowarzyszenie Kobiet „Babiraj”,

ul. Świętego Jerzego 24/40,
61-546 Poznań. Każdy ze zwycięzców będzie miał możliwość wyjazdu w dniach od 5
do 9 listopada do Parlamentu
Europejskiego w Brukseli na
zaproszenie Posłanki Sidonii
Jędrzejewskiej.
Prace należy nadsyłać do
dnia 15 września 2012 roku.
Jury wyłoni laureatów 25 września. Prace eksponowane będą
na wystawach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego i Urzędzie
Miasta Poznania w październiku i listopadzie 2012 roku.
Wszelkie pytania na temat
konkursu „Aktywny Europejczyk 55+” zgłaszać można za
pomocą poczty elektronicznej
biuro.poznan@sidonia.pl lub
pod numerem telefonu 61-85322-62 lub 512-005-103. mb
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Prostym językiem do osób
niepełnosprawnych
ardzo często wydaje się,
że osoby niepełnosprawne intelektualnie nie do końca
rozumieją rzeczywistość, dlatego najważniejsza dla nich
jest odpowiednia opieka. To
sprawia, że ogranicza się ich
samodzielność i utrudnia korzystanie z różnych form komunikacji.
Roztaczanie
nadmiernej
opieki powoduje, że osoba niepełnosprawna intelektualnie
staje się niezaradna, zagubiona, wycofana i uzależniona
od innych. Rzeczywistość pokazuje, że wcale nie musi tak
być. Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym stworzyło opracowanie promowane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych, w którym
przekazuje niezbędną wiedzę, jak nie ograniczać swoich
podopiecznych. Z rozmaitych
doświadczeń wynika, że osoby
z niepełnosprawnością intelektualną mogą usamodzielnić się i pracować zawodowo.
Najważniejsze, by uwierzyły w
siebie oraz nauczyły się prostego komunikowania. Biorąc pod
uwagę te potrzeby, angielska
organizacja MENCAP przygotowała poradnik pod tytułem „Czy
wyrażam się jasno?”. Zawiera
on wiele prostych sposobów
ułatwiających komunikację.
Okazuje się, że sporym problemem jest czytanie. Osoby
niepełnosprawne intelektualnie
wolą otrzymywać informacje
na kasetach magnetofonowych
albo bezpośrednio od drugiej osoby. Jeśli przekazujemy
wiadomość na piśmie, warto
pamiętać, by posługiwać się
jasnym i prostym językiem. Piszemy krótkie zdania, unikamy żargonu, skomplikowanych
sformułowań, obcych wyrażeń.
Stosujemy przejrzystą i wyraźną czcionkę oraz duże odstępy,
by pismo się nie zlewało. Tekst
można urozmaicić obrazkami i
zdjęciami. Dzięki temu można
łatwiej odczytać i zrozumieć
to, co chcemy zakomunikować.
Ważniejsze informacje warto
umieścić w ramce.
Dużym ułatwieniem w komunikacji są także folie do
rzutnika. W przypadku waż-

nych pojęć należy konsekwentnie używać tych samych słów i
zwrotów, nawet jeżeli sprawia
to wrażenie powtarzania się.
Zamiast słów używajmy cyfr (3
zamiast trzy), unikajmy dokładnego określania procentów i
stosowania dużych liczb (lepiej
napisać kilka procent zamiast
15 procent, a zamiast 1234 napisać dużo). Kolejna ważna
sprawa to umiejętne rozplanowanie tekstu na stronie. To, jak

Stowarzyszeń na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym.

wideo. Są one szczególnie przydatne dla tych, którzy nie potraﬁą czytać. Postarajmy się, aby
nagrania były krótkie. Zawsze
należy nagrać informację o tym,
kiedy przełożyć kasetę oraz o
tym, że kaseta się skończyła.
Wiele osób z niepełnosprawnością intelektualną swobodnie posługuje się komputerami.
Jednak gdy wysyłamy e-maile
pamiętajmy, że tekst może się
„rozjechać” w trakcie przesyła-

FOT. AURELIA PAWLAK
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Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Poznaniu dba o swoich podopiecznych.
wygląda tekst, jest tak samo
ważne, jak jego treść. Gęsto
zapisana kartka potraﬁ zrazić
każdego czytelnika. Używajmy
dużej czcionki, którą dodatkowo można pogrubić.
Unikajmy także fantazyjnych ozdóbek, bo rozpraszają
i utrudniają czytanie. Lepiej nie
stosować białych czcionek na
kolorowym tle. Używajmy matowego papieru dobrej jakości.
Tekst na odwrotnej stronie nie
będzie wtedy prześwitywał¸ a
poza tym unikniemy odblasku,
który utrudnia czytanie. Nie powinno się pisać na zdjęciu lub
rysunku. Unikajmy w tekście
pochylonego druku, większych
fragmentów tekstu pisanych
wielkimi literami, a także podkreśleń. Wszystko to utrudnia
czytanie.
Każde zdanie starajmy się
rozpocząć i zakończyć w tej
samej linijce. Adresy podajemy
w takiej formie, w jakiej pisze
się je na kopercie. Wiele osób
woli otrzymywać informacje na
płytach komputerowych CD lub

nia i przez to stanie się trudniejszy do zrozumienia. Podczas
różnych spotkań warto zapewnić osobom wspierającym pomoce i rekwizyty przydatne w
czasie dyskusji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Mogą to być duże zdjęcia, folie
do rzutnika oraz przedmioty,
które można wziąć do ręki i poczuć. Osoby niepełnosprawne
intelektualnie nie lubią, jeżeli
w tekście jest za dużo symboli.
Wolą, gdy są one umieszczone
z boku tekstu. Dobrym pomysłem jest zamieszczenie fotograﬁi autora tekstu.
Te
wszystkie
problemy
uwzględniła „Deklaracja Warszawska”, którą przyjęto podczas międzynarodowej konferencji „Prawa człowieka a osoby
z upośledzeniem umysłowym
w krajach Europy Centralnej i
Wschodniej”. Jej organizatorami byli: Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Holenderska Federacja Rodziców, pod
auspicjami Inclusion International – Międzynarodowej Ligi

Konwencja ta mówi, że osoby
niepełnosprawne intelektualnie
są takimi samymi ludźmi i obywatelami, jak wszyscy inni. Potwierdzają to ratyﬁkowane przez
państwa Europy Centralnej i
Wschodniej dokumenty. Należą
do nich: Międzynarodowy Pakt
Praw Osobistych i Politycznych,
Konwencja o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencja o Prawach
Dziecka. Według tych konwencji każdego człowieka należy
traktować z godnością. Osobom
niepełnosprawnym intelektualnie przysługuje prawo do życia,
wolności, ochrony prawnej, poszanowania życia prywatnego i
rodzinnego, prawo do wolności
myśli i sumienia, prawo do wyrażania opinii i wolności słowa,
prawo do wolności zgromadzeń
i stowarzyszania się, zakaz dyskryminacji, prawo do odpowiedniego poziomu życia i zabezpieczenia społecznego, prawo
do opieki medycznej, prawo do
kształcenia, prawo do korzystania i współtworzenia kultury.
Wszystkie osoby z niepełnosprawnością intelektualną
muszą mieć zagwarantowaną
możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym, zwłaszcza w sferze
edukacji, zatrudnienia i rekreacji. Należy zapewnić im równe
szanse uczestniczenia i wnoszenia swojego wkładu w życie
społeczne.
Prawodawstwo nie pozwalające na pełne korzystanie z
praw obywatelskich obowiązujących w danym kraju musi
być zniesione. Należy zapewnić
osobom niepełnosprawnym intelektualnie wpływ na decyzje,
które ich dotyczą, na kształt
polityki społecznej, na programy, które się podejmuje, aby
zaspokajać ich potrzeby. Musi
istnieć system odpowiednich
służb wspierających niepełnosprawnego członka rodziny, a
także odpowiednie poradnictwo zapewniające wsparcie i
okresowe zastąpienie rodziny
w jej funkcjach opiekuńczych.
OPRACOWAŁA

AURELIA PAWLAK
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„FILANTROP” W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W POZNANIU

FOT. (2X) K. KASPRZAK, M. BAJEROWICZ

Spotkanie z twórczością osób
niepełnosprawnych

Od lewej: Bartek Walkowiak, Daria Brambor i Karolina Kasprzak.

W

ciąż są niezbędne działania na rzecz integracji
osób z niepełnosprawnością ze
społeczeństwem, zapobiegające wykluczeniu społecznemu,
ukazujące je jako ludzi kreatywnych i zdolnych do tworzenia społecznych wartości.
Dlatego też Fundacja Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” od września minionego
roku prowadzi cykl spotkań w
szkołach na terenie Poznania,
powiatu poznańskiego i wo-

jewództwa
wielkopolskiego.
Prezentujemy uczniom szkół
gimnazjalnych i średnich osoby
niepełnosprawne jako twórcze
w różnych dziedzinach życia
i zasługujące na powszechny
szacunek.
Kolejne spotkanie z twórczością
niepełnosprawnych
autorów naszego miesięcznika
przeprowadziliśmy w czwartek 17 maja w Zespole Szkół z
Oddziałami Integracyjnymi nr 2
przy ulicy Żonkilowej 34 na po-

znańskim Osiedlu Kwiatowym.
W placówce funkcjonuje Szkoła
Podstawowa nr 78 i Gimnazjum
nr 55 im. prof. Wiktora Degi. O
swoich pasjach artystycznych
opowiadała Daria Brambor, artystka, uczestniczka Warsztatu
Terapii Zajęciowej „Krzemień” w
Poznaniu, prowadzonego przez
Stowarzyszenie Na Tak, która
przedstawiła
gimnazjalistom
obrazy malowane za pomocą
symboli. Własne utwory literackie oraz wiersze Lecha Berlińskiego zaprezentował Bartłomiej
Walkowiak, uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy
„Zielone Centrum” na Garbarach
w Poznaniu.
Czytana przez Bartka tak
zwana poezja konfesyjna czyli
inaczej „zwierzeniowa”, będąca wyznaniem osobistych doświadczeń, przeżyć oraz uczuć,
poruszyła serca słuchaczy, ale
też skłoniła do reﬂeksji nad sobą
samym i własnym życiem. Autor
opowiadał młodzieży o zajęciach realizowanych w „Zielonym Centrum” oraz o terapeutycznym znaczeniu wyrażania

przeżyć w poezji i innych dziedzinach sztuki.
Uczniowie Gimnazjum nr 55
im. prof. Wiktora Degi poznali
również dorobek wydawniczy
i ideę pomocy charytatywnej
miesięcznika „Filantrop” oraz
początki jego powstania. Opowiedział o tym Marcin Bajerowicz, Przewodniczący Zarządu
Fundacji. Spotkanie było możliwe dzięki życzliwości dyrektora
szkoły Danuty Staniszewskiej,
za co serdecznie dziękujemy.

KAROLINA KASPRZAK

Uczniowie Gimnazjum nr 55
im. prof. Degi.

Szukają
Partnerzy
pracowników poszukiwani
S

towarzyszenie “Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus” od
kilku lat prowadzi programy aktywizujące osoby
niepełnosprawne. Oferuje
pomoc przed i w trakcie zatrudnienia.
Dzięki współpracy z wieloma ﬁrmami z Wielkopolski
zdobywa miejsca pracy dla
osób z różnymi dysfunkcjami. W stowarzyszeniu pracują doradcy, psycholodzy
oraz pośrednicy zawodowi.
Wśród najnowszych ofert
pracy jest stanowisko dla
pracownika grupy sprzątającej, pracownika w kuchni,
brygadzisty w myjni samochodowej,
elektromecha-

nika, specjalisty do spraw
obsługi zamówień, kolorysty
w mieszalni farb. Poszukuje
się także chętnych do pracy
w dziale sprzedaży, do pakowania.
Zainteresowani
muszą
wykazać się sumiennością,
zaangażowaniem, dokładnością. Niektóre stanowiska
wymagają fachowych umiejętności, a czasami także
znajomości języków obcych.
Szczegółowe
informacje
można zdobyć pod numerami telefonów: 61-843-22-10,
530-747-570, 530-751-482
oraz pod adresami: biuro@
ekosalus.pl, www.ekosalus.
pl awa

M

inisterstwo do Spraw
Równości i Opieki Społecznej Rządu Regionalnego
Andaluzji poszukuje partnerów
do projektu „Wolontariat w ruchu”, realizowanego w ramach
programu „Europa dla obywateli”. Projekt będzie trwał od
listopada 2012 do października
2013.
Cele szczegółowe projektu to
analiza pytań dotyczących wolontariatu w ruchu, rozpoznanie
tradycyjnych i nowoczesnych
sposobów zaangażowania społecznego, wyznaczenie ścieżek
współpracy,
podtrzymywanie
dialogu pomiędzy uczestnikami
przedsięwzięcia oraz poszerzenie kontaktów i działań projektu
poprzez stronę REVOS.

Parterami projektu „Wolontariat w ruchu” mogą być organy
publiczne, zaangażowane w zarządzanie wolontariatem, osoby
na stanowiskach kierowniczych
w organizacjach pozarządowych zajmujących się wolontariatem, a także wolontariusze i
aktywni uczestnicy działań społecznych nie związani z żadną
organizacją. Projekt musi obejmować partnerów z co najmniej
pięciu państw członkowskich.
Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z
Joanną Kubiak – Biuro Wielkopolski w Brukseli, tel. (61) 27853-96, e-mail: joanna.kubiak@
wielkopolski.eu.

KAROLINA KASPRZAK
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„Elemelek”
w „Pawełku”
18

maja na terenie naszego
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach
zorganizowaliśmy spotkanie
integracyjne, na które zaprosiliśmy dzieci z Gminnego Przedszkola nr. 1 w Koziegłowach –
grupę „Wróbelek Elemelek”.
Z tej okazji przygotowaliśmy
wiele atrakcji. Przywitaliśmy
przedszkolaków przedstawieniem „Królewna Śnieżka” w
wykonaniu uczestników WTZ
„Pawełek”. Następnie dzieci zwiedziły nasz ośrodek. Dzięki temu
miały okazję poznać wszystkie
nasze pracownie i to, co w nich
robimy. Każdy z przedszkolaków mógł uczestniczyć w wykonywaniu świec oraz spróbować
swoich sił przy wyrabianiu gliny.
Największe emocje wzbudziły
sala rehabilitacyjna i relaksacyjna. Dzieci nie wprost nie mogły
odejść od łóżka wodnego, które
było dla nich niczym statek na
morzu. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się „kosmiczne”
sprzęty w sali rehabilitacyjnej,
gdzie każdy chciał choć chwilkę
poćwiczyć na bieżni czy rowerku. Dopiero perspektywa jazdy
konnej oraz dalszych zabaw na
dworze zmobilizowała naszych
gości do opuszczenia budynku
i wzięcia udziału w rozrywkach
na świeżym powietrzu.
Na koniec były podziękowania
i wzajemne obdarowanie upominkami. Dziękujemy za wspólna zabawę i do zobaczenia w
przyszłym roku! MW

15

Powrót na
rynek pracy

F

undacja Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc
Maltańska zachęca do udziału
w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na
rynku pracy II”.
Ze wsparcia skorzystać mogą
osoby niepracujące, z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności ruchowej.
Uczestnictwo zależy od spotkania rekrutacyjnego. Może się ono
odbyć w ośrodku lub w domu zainteresowanej osoby. Oferowane
formy wsparcia to warsztaty
aktywizacji zawodowej, indywidualne konsultacje z różnymi
specjalistami, szkolenie podnoszące kwaliﬁkacje zawodowe,
praktyki oraz staże, zakup sprzętu likwidującego bariery, pomoc
w znalezieniu pracy, warsztaty
dla rodzin i opiekunów, wsparcie
na rozpoczęcie lub kontynuację
nauki. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod numerem telefonu: 61 841 14 25, lub adresem
mailowym: osrodek.poznan1@
pomocmaltanska.pl awa

Centrum
wspierania
wolontariatu

W

ramach spotkania Pełnomocnika Prezydenta
Miasta Poznania do spraw
Osób Niepełnosprawnych z
organizacjami pozarządowymi w czwartek 10 maja w Sali
Białej Urzędu Miasta odbyło
się VIII Posiedzenie Komisji
Dialogu Obywatelskiego przy
Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych.
Podczas debaty prezentacji
działalności kolejnego oddziału
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dokonała Aleksandra
Wójcik. Dyskutowano również
nad zmianami w dokumencie
„Polityka mieszkaniowa Miasta
Poznania na lata 2012–2022”
oraz koncepcją mieszkań wspomaganych Stowarzyszenia Na
Tak. Kluczowym punktem spotkania była rozmowa na temat
Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy Bukowskiej 29. Więcej na ten temat
na stronie 22 i 23 („Kamienica
obywatelska”).

KAROLINA KASPRZAK
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Małgosi przygoda
z piosenką
Zbigniew
Z
Strugała
S

U

czestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej
z Czeszewa Małgosia Nawrocka 5 maja 2012r wzięła
udział w Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka
Grechuty w Warszawie.
Ogólnopolski Festiwal Zaczarowanej Piosenki odbywa się co roku i organizowany jest przez fundację Anny
Dymnej ,,Mimo Wszystko”
oraz Telewizję Polską S.A.
Honorowy patronat sprawuje
Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej. Celem festiwalu jest
promocja umiejętności muzyczno-piosenkarskich osób
niepełnosprawnych.
Konkursy składają się z eliminacji, półﬁnału i ﬁnału. Są dwie
kategorie wiekowe: dzieci i
osoby dorosłe. Uczestników
konkursu ocenia specjalne
jury.
Terapeutka z pracowni
muzycznej zaproponowała
Małgosi wzięcie udziału w
konkursie. Na początku nie
bardzo miała chęć, ale po
namyśle postanowiła wziąć
w nim udział. Zanim pojechała na występ do Warszawy, musiała przejść przez
eliminacje. To nie było łatwe,
bo uczestników było bardzo
dużo. Małgosia startowała
w kategorii osób dorosłych.
Należy do osób słabo widzących. Wszystkie próby odbywały się w Warsztacie w
pracowni muzycznej, gdzie

Małgosia ćwiczyła śpiew i
grę na organach pod okiem
terapeutki Pani Małgosi. Na
eliminacje Małgosia wybrała
sobie piosenkę ,,Zakochani” Natalii Kukulskiej. Ten
właśnie utwór w wykonaniu
Małgosi, nagrany na kamerę
wideo i płytę DVD, wysłano
do Warszawy na konkurs, a
potem trzeba było tylko czekać na wiadomość z Warszawy. Z ponad 200 uczestników, którzy brali udział w
eliminacjach, do półﬁnału
jury wybrało 34 osoby, wśród
nich Małgosię Nawrocką.
Kilka dni później Małgosia
dostała niesamowitą wiadomość telefoniczną, że dostała się do półﬁnału w konkursie festiwalu zaczarowanej
piosenki i zaproszenie na
występ do Warszawy. Dla
niej była to wielka niespodzianka i radość. Cieszyła
się nie tylko Małgosia, ale i
jej rodzice, rodzeństwo oraz
cały Warsztat.
I tak 5 maja Małgosia wraz
z terapeutką pojechała pociągiem do Warszawy na
półﬁnał Zaczarowanej Piosenki w Amﬁteatrze Łazienek
Królewskich. Tym razem zaśpiewała piosenkę ,,Cudownych rodziców mam” Urszuli
Sipińskiej. Występ przed publicznością i kamerą telewizyjną był dla niej ogromnym
wyzwaniem, wielkim przeżyciem i sukcesem. Był także
niezwykłą przygodą, której
nie zapomni. Mówi: „kiedy
byłam na scenie z wrażenia
miałam łzy w oczach, bo
nigdy nie myślałam o takim
występie”. Za udział i występ
w festiwalowym konkursie
otrzymała dyplom.
Małgosia Nawrocka mieszka w Miłosławiu. Od kilku lat
jest uczestniczką Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Interesuje się muzyką, a
szczególnie grą na organach.
Od czasu do czasu gra i śpiewa w kościele podczas mszy
świętej, a także uczęszcza
do szkoły dla organistów w
Gnieźnie. Marzy, aby w przyszłości pracować jako organistka.

Powstaje osobliwy sznur korali…

W

piątek 27 kwietnia było
pięknie i słonecznie. W
Hali Unii Swarzędz tego dnia
odbyły się już po raz siedemnasty Gminne Igrzyska Sportowe dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej, które zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy.
Były emocje, zabawa i integracja przez sport.
Igrzyskom towarzyszył pokaz bocci – dyscypliny paraolimpijskiej, która wywodzi się
od włoskiej gry w bule – bocce
i jest z powodzeniem stosowana w rehabilitacji osób ze
znaczną niepełnosprawnością.
Oprawę artystyczną stanowił
hymn olimpiady „I my też możemy się śmiać” w wykonaniu
Sandry Paetz, występ dzieci z
klas integracyjnych 2a i 3d w
Szkole Podstawowej nr 4 pod
kierunkiem Katarzyny Wagner
i Anny Zgóreckiej, popisy taneczne uczniów z klas 4 – 6
ZET w piosence „Jagódki”, teatrzyk „Wesołe maski” oraz prezentacja umiejętności aerobiku
uczennic klas IV i V pod opieką
nauczycielki wychowania ﬁzycznego Ewy Gajdy.
Uczestnicy igrzysk wzięli
udział w następujących konkurencjach: ćwiczenia manualne,
rzuty woreczkami do kosza,
rzuty gumowymi kółkami na
pachołki, rzut piłeczkami bocci do obręczy, rzut piłeczkami
bocci do dużej piłki, ścieżka z

materacy, przeprawa przez tunel i strzały do bramki. Dzielnie wspierali ich wolontariusze
z Gimnazjum nr 3 im. Polskich
Noblistów, Zespołu Szkół nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich, Szkoły Podstawowej nr
5 i Publicznego Gimnazjum
Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców im. bł. Natalii
Tułasiewicz. Na wszystkich
czekał poczęstunek, dyplomy,
medale i upominki.
Pomogli darczyńcy: Urząd
Miasta i Gminy Swarzędz,
Radni Powiatu Poznańskiego:
Marek Lis i Paweł Bocian, Opel
Szpot – Marek Wajer, Ireneusz Szpot, Hurtownia Odzieży
Cybina – Andrzej Arentowski,
Firma Utal, Rada Rodziców
SP nr 4, Cukiernia Magdalenka – Małgorzata Nowak, Armin Niewiadomski, Drukarnia
Swarzędzka, Studio FOTO –
VIDEO HB, Piekarnia KMR Jankowscy, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka, Firma Torkret – Włodzimierz Majchrzak,
Sklep Firma ZBYMAR – Emilia i Zbigniew Mysiorni, Proboszcz Paraﬁi pw. Matki Bożej Miłosierdzia ks. kanonik
Eugeniusz Guździoł, Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna w
Kruszewni, Restauracja MIĘDZY NAMI w Paczkowie i
Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Swarzędzu.

KAROLINA KASPRZAK
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XVII GMINNE IGRZYSKA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
W SWARZĘDZU

Chwile pełne radości

FOT. (7X) KAROLINA KASPRZAK

Piątka dla jednego z najmłodszych zawodników.

Uczestnikom pomagali wolontariusze.

Ta konkurencja wymagała dużej zręczności.

W środku nasza autorka Mirosława Penczyńska.

Emocji nie brakowało.

Wszechobecni i zawsze pomocni
wolontariusze.
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Z INICJATYW SŁUCHACZY KOLEGIUM PRACOWNIKÓW
SŁUŻB SPOŁECZNYCH W POZNANIU

do sklepu

Radość w deszczu

N

iedawno całą Polskę obiegła bulwersująca wiadomość o niewidomej studentce,
której nie chciano wpuścić
do marketu z psem przewodnikiem. Natychmiast zareagowały środowiska osób
niepełnosprawnych, żądając
uregulowań prawnych.
Przypominamy więc, że
ustawa z 21 listopada 2008
roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych
oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.
U. 223, poz. 1463) mówi o przyznaniu osobie niepełnosprawnej prawo wstępu do obiektów
użyteczności publicznej wraz z
psem asystującym.
Dotyczy to budynków i ich
otoczenia przeznaczonych na
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
kultury, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i
socjalnej, obsługi bankowej,
handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim, wodnym śródlądowym,
świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych
oraz innych ogólnodostępnych
budynków
przeznaczonych
do wykonywania podobnych
funkcji, w tym także budynków
biurowych i socjalnych.
Zatem osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym
może wchodzić do wszystkich
obiektów użyteczności publicznej, poza obiektami sakralnymi. Fakt, iż przepis ten
nie obejmuje tych obiektów,
ma związek z różnorodnością wyznań i kościołów oraz
niemożnością ingerencji w rytualny charakter zachowania
w świątyni. Uprawnienie to
przysługuje również w środkach transportu kolejowego,
drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach
komunikacji publicznej. Zgodnie z art. 20a ust. 3 ustawy o
rehabilitacji uprawnienie to nie
zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za
szkody wyrządzone przez psa
asystującego. awa

FOT. TADEUSZ POMASKI

Z psem

L

iczne atrakcje: prezentacje
artystyczne, konkursy, zabawy dla dzieci, konkurencje
sportowe, nauka salsy, kurs samoobrony i inne niespodzianki
przygotowała dla mieszkańców
Błońska, gmina Rakoniewice,
grupa projektowa słuchaczy III
roku Kolegium Pracowników
Służb Społecznych w Poznaniu.
Zorganizowała tam w sobotę
5 maja wraz opiekunem mgr
Markiem Oziemkowskim imprezę pod hasłem „Majówka z
sąsiadem”. Celem była integracja społeczności lokalnej i upowszechnienie form aktywnego
spędzania czasu wolnego.
Udział wzięła miejscowa społeczność, mieszkańcy Domu

ALDONA WIŚNIEWSKA

***
Nie krzywdź mnie,
Roślinki płonnej,
Kwiatka, co na łące
Przygląda się słońcu.
Nie łaj mnie,
Jestem słaba
Nie pamiętam niczego.
Nie krzycz na mnie,
Jestem głucha na
Wszelkie pretensje
Na ustach
Mam tylko
Słowa miłości.

„Pomocna Dłoń” i partnerzy z
okolic Błońska, którzy licznie
stawili się na festynie i wsparli
projekt swoją pomocą. Spotkanie nie mogłoby odbyć się na tak
dużą skalę, gdyby nie sponsorzy.
Dzięki nim wszystkie atrakcje
były bezpłatne.
Festyn rozpoczął się powitaniem gości oraz podziękowaniami dla partnerów i darczyńów.
Dzień uświetniły prezentacje
zespołów muzycznych: lokalna grupa Joker, gnieźnieńskie
formacje Bad Mama Jama oraz
Czerniejewska. Członkowie kapel pozwolili dzieciom na wejście na scenę i próbę sił w grze
na instrumentach.
Kuchnia polowa, która ser-

wowała grochówkę i bigos.
Były kiełbaski z grilla, chlebem
ze smalcem, kwaszone ogórki.
Obowiązywała zasada: bawimy
się bez alkoholu. Były też upieczone przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich pączki i ciasta. W
konkursie na najsmaczniejsze
wypieki zwyciężyła Iwona Tomaszewska z Błońska.
Nie brakowało konkurencji
sportowych. Były tradycyjne skoki w workach, przeciąganie liny,
bieg na trzy nogi, bieg z jajkiem.
W prowadzeniu konkursów
pomagali poznańscy harcerze.
Każdy ich uczestnik otrzymał
nagrodę. W opiece nad dziećmi pomagały studentki Wyższej
Szkoły Pedagogiki i Administracji z Nowego Tomyśla, które prowadziły stanowisko dziecięcych
zabaw.
Po południu niebo pokryły
ciemne chmury, a błyskawice,
grzmoty i deszcz groziły zakończeniem imprezy. Ale zespoły
grały dalej, a mieszkańcy wsi i
Domu „Pomocna Dłoń” tańczyli i
bawili się mimo złej aury. Potańcówka planowana do 22 przeciągnęła się do północy. Impreza
zakończyła się wypuszczeniem
w niebo lampionów szczęścia.
Grupa projektowa serdecznie
dziękuje partnerom projektu za
pomoc w jego realizacji.

ANNA DENIS-SIEMIENIUK

***
Wiecznie podszyty
Strachem, że chwilę
Uroni, ciągle goni
Wiatr i nas goni.
Taki jest czas dla nas.
Pośród urojonego jutra
I innych urojeń szukam
Zawiłym meandrem
Twoich drogich dłoni.
Poprzez zwodzony
Most tkliwości
Przebieram w palcach
Koraliki różańca.
Ciągle czekam na…

Aldona Wiśniewska – Irys.
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Puchar UEFA EURO 2012
był nasz – przez chwilę…

W

łaśnie teraz, gdy ukazuje
się ten numer Filantropa,
w Polsce i na Ukrainie rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.
Kilkanaście drużyn będzie
walczyć o główne trofeum,
czyli Puchar Henri Delaunaya.
Członkowie Stowarzyszenia
ZAWSZE RAZEM mieli niepowtarzalną okazję by zobaczyć
go z bliska, dotknąć i zrobić
sobie zdjęcie.
Puchar Henri Delaunaya to
trofeum, o które walczą piłkarze
podczas mistrzostw Europy. Wieczorem 1 lipca w Kijowie triumfalnie wzniesie go kapitan drużyny, która wygra ﬁnał Euro 2012.
Hiszpan Iker Casillas w czerwcu 2008 roku miał przyjemność
być pierwszym kapitanem, który wzniósł nową wersję Pucharu
Henri Delaunaya. Nowe trofeum
doskonale zastępuje nagrodę
dotychczas kojarzoną z Mistrzostwami Europy UEFA.
Druga wersja trofeum bazuje
na oryginale zaprojektowanym
przez Arthusa-Bertranda w 1960
roku i nazwanym na cześć Henri
Delaunaya, byłego prezesa Francuskiego Związku Piłki Nożnej i
pierwszego sekretarza generalnego UEFA od 15 czerwca 1954
roku do 9 listopada 1955.

19

zostały wygrawerowane na odwrocie. Całość waży 8 kilogramów i mierzy 60 centymetrów.
29 kwietnia Puchar zawitał
w Poznaniu, więc skorzystaliśmy z okazji by go zobaczyć.
Dodatkową atrakcją było spotkanie z legendą polskiej piłki – Andrzejem Szarmachem.
To trzykrotny uczestnik mistrzostw świata: RFN (1974),
Argentyna (1978) i Hiszpania
(1982). Dwukrotny srebrny medalista mistrzostw świata w
1974 i 1982 (za trzecie miejsce
przyznawano wówczas srebrny medal, za czwarte – brązowy). Srebrny medalista olimpijski z Montrealu (1976), gdzie
Puchar jest 18 centymetrów
wyższy i 2 kilogramy cięższy od
oryginału. Został wykonany ze
srebra i zachował historyczną
nazwę. Trofeum wykonano na
nowo, by odzwierciedlić skalę i
rozmiar najbardziej prestiżowego europejskiego turnieju.
Zadanie stworzenia oryginału
otrzymał Pierre Delaunay, syn
Henriego, wizjonera turniejów
Mistrzostw Europy UEFA. Henri
Delaunay zmarł w 1955 roku,
zanim jego pomysł się ziścił, a

nowe trofeum symbolizuje pozostawione przez niego dziedzictwo, zachowując jednocześnie klasyczny styl.
Niewielką różnicą między
oryginałem a zaktualizowaną wersją jest większa srebrna
podstawa, nadająca większą
stabilność. Ponadto nazwy krajów, które wygrywały rozgrywki
i dotychczas widniały na cokole,

zdobył tytuł króla strzelców. W
barwach reprezentacji Polski
od 1973 do 1982 rozegrał 61
meczów, zdobywając 32 gole.
W czasie kariery zawodniczej
zyskał przydomek „Diabeł”.
Tak więc, my już mieliśmy
puchar w swoich łapkach, pora
na naszą drużynę narodową.
Mamy nadzieję, że zostanie u
nich na dłużej.
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W kręgle
i w cymbergaja

iedy w 1832 roku powstawał Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
w Poznaniu, niewiele mówiło
się o niepełnosprawności i życiu osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie. Ale zapoczątkowane wówczas działania w zakresie kształcenia
specjalnego dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu przetrwały do dziś.

24

MARIUSZ PATYSIAK

Obecnie jest to placówka
z długoletnią tradycją, której
nadrzędnym celem jest rozwój
wychowanków poprzez kreowanie ich aktywnego udziału
w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. W piątek
18 maja w siedzibie Ośrodka
przy Bydgoskiej 4 a obchodzono uroczyście jubileusz 180-lecia. Były kwiaty, podziękowania, wyrazy wdzięczności dla
pracowników i moc gorących
życzeń.
Obchody rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą
pamiątkową i mszą świętą w
kościele św. Jana Jerozolimskiego za Murami. Ich dalszy
ciąg odbył się w sali Ośrodka. Uczestniczyli: wielkopolski kurator oświaty Elżbieta
Walkowiak, biskup Grzegorz
Balcerek, prezes Polskiego
Związku Głuchych Piotr Nowak, dyrektorzy ośrodków
szkolno-wychowawczych dla
dzieci niesłyszących z całej
Polski, przedstawiciele instytucji i ﬁrm, pracownicy Ośrodka,
rodzice oraz dzieci i młodzież.
Po wniesieniu sztandaru głos
zabrała dyrektor Jolanta Ruła,
która przypomniała historię
placówki oraz omówiła obecne inicjatywy. Odczytano list
gratulacyjny od Wojewody
Wielkopolskiego Piotra Florka, zaprzyjaźnionych organizacji i służb publicznych. Były
nagrody dla kadry, dyplomy i
upominki.

Prezes Stanisław Bronz wręcza nagrody i wyróżnienia.

W cymbergaja.

FOT. MARIUSZ PATYSIAK

kwietnia w Centrum
Rozrywki „Amnezja” w
Kaliszu odbył się III Turniej Kręglarski i Cymbergaja dla Osób
Niepełnosprawnych, zorganizowany przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych
„Miłosierdzie”, Stowarzyszenie
„Wszystko dla Kalisza” i tutejszą
Fundację „Aktywni Zawodowo”.
Wzięło w nim udział ponad
60 zawodników z placówek rehabilitacyjnych w Wielkopolsce:
warsztaty terapii zajęciowej w
Kaliszu, Ostrowie, Przygodzicach, Doruchowie, Odolanowie,
Pisarzowicach, Kuźnicy Grabowskiej oraz środowiskowe domy
samopomocy w Nowych Skalmierzycach, Kuźnicy Grabowskiej, Doruchowa i TULIPAN w
Kaliszu. Udział w Turnieju brała
również delegacja z Ukrainy. Byli
z nami zaproszeni goście: Grzegorz Chwiałkowski – radny Miasta Kalisza i społecznik, Robert
Lis – naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych i Mieszkaniowych
UM w Kaliszu, Zenona Kubiak,
kierownik Filii nr 3 MBP im. A.
Asnyka w Kaliszu od dawna
współpracującej z Fundacją, oraz
członkowie Zarządu Fundacji.
Fundatorem nagród była Fundacja „Miłosierdzie”, choć wymagało to wiele poświęcenia i
wysiłku, jako że w tym roku nie
udało się pozyskać doﬁnansowania na kontynuację imprezy.
Wspólnymi siłami jednak, dzięki
zaangażowaniu prezesa Fundacji Stanisława Bronza, kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej
Marka Konwińskiego i jego pracowników, impreza doszła do
skutku.
Zawodnicy startowali na torach kręglarskich i przy stołach
do cymbergaja, a walka była
naprawdę zacięta. W klasyﬁkacji zespołowej trzy pierwsze
miejsca zajęli: Warsztat Terapii
Zajęciowej w Odolanowie, Środowiskowy Dom Samopomocy
w Doruchowie i Warsztat Terapii
Zajęciowej w Pisarzowicach.
Zwycięzcy otrzymali puchary
pamiątkowe, medale, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe. Oprócz
sportowej rywalizacji udział w
imprezie był wspaniałą zabawą,
której towarzyszyła radość i integracja.

W kręgle.

Nie brakowało też pięknie
przygotowanej przez wychowanków oraz nauczycieli
części artystycznej. Wystąpiły
zespoły: „Odlot 13”, „Anioły i
Demony” oraz „Małe Pinezki”.
Wyemitowano ﬁlm obrazujący
misję Ośrodka. Były prezentacje talentów artystycznych
uczniów i niespodzianki. Jedną z nich była fabuła lektury
szkolnej, ukazana w zabawnym przedstawieniu muzyczno-teatralnym. Po spotkaniu
goście zwiedzali placówkę.
W Ośrodku funkcjonuje
szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum specjalne,
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JUBILEUSZ OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
W POZNANIU

180 lat dla
niepełnosprawnych
Część uczniów bierze udział
w zajęciach specjalistycznych,
korekcyjno-kompensacyjnych
i o charakterze terapeutycznym. Dla uczniów z problemami koncentracji uwagi,
zapamiętywania bądź odtwarzania wiadomości prowadzi
się terapię EEG Biofeedback.
Wychowankowie biorą udział
w konkursach i olimpiadach,
starsi pomagają młodszym,
odwiedzają emerytowanych

pracowników Ośrodka oraz
pensjonariuszy domów pomocy społecznej, dzięki czemu uczą się wrażliwości na
potrzeby drugiego człowieka.
Biorą udział w wycieczkach,
imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz takich jak pożegnanie lata, powitanie wiosny,
Andrzejki, baliki karnawałowe.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

Podziękowania dla kadry Ośrodka.

Popisy zespołu tanecznego.

Wychowankowie prezentują swoje talenty aktorskie.
liceum uzupełniające i szkoła
policealna. Wszystkie szkoły,
prócz policealnej, zdobyły we
wrześniu 2005 roku certyﬁkat
„Szkoła z klasą”. Obecnie w
Ośrodku uczy się 161 osób w
wieku od 5 do 24 lat. Pracuje z
nimi 108 nauczycieli. Ponadto
w placówce zatrudnionych jest
40 pracowników niepedagogicznych.
Nauczyciele są surdopedagogami znającymi specyﬁkę
nauczania w szkole przezna-

czonej dla uczniów z dysfunkcjami narządu słuchu. Stosują
metody i formy pracy dostosowane do potrzeb oraz indywidualnych możliwości uczniów.
Większość sal jest wyposażona
w komputery, projektory, tablice multimedialne. Do dyspozycji uczniów pozostaje również
duża sala gimnastyczna, mała
salka do gimnastyki korekcyjnej, siłownia oraz aula, w której przeprowadzane są zajęcia
sportowe i taneczne.

Uczniowie 180-letniego Ośrodka żegnają gości.
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Z INICJATYW STOWARZYSZENIA NA TAK

kamienicy przy ulicy Bukowskiej 29 w Poznaniu
stoją pięknie wyremontowane,
puste pomieszczenia. Właśnie
tutaj ma powstać Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
Na razie jest lokal, ale trzeba
jeszcze dojść do porozumienia, jak ma ono funkcjonować.
Zajmuje się tym specjalnie powołane stowarzyszenie, które
będzie prowadzić rozmowy z
władzami miasta i województwa.

Radosny taniec,
ogród pełen róż

Aukcja prac uczestników zajęć terapeutycznych.

Czyszczenie wulkanów.

ny ich pociech został zauważony oraz nie pozostawał w
cieniu. Stąd zrodził się pomysł
inicjatywy „Wieczór spełnionych
marzeń”.
W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Tak, reprezentanci organizacji pozarządowych, rodziny,
przyjaciele i sympatycy środowiska osób niepełnosprawnych.
Publiczność przywitali Grażyna
Nowak oraz Piotr Rozmaryn.
Jako pierwszy wystąpił zespół
taneczny „Promyk” w pełnym
emocji przedstawieniu „Mały
Książę”. Radosny taniec bollywood skradł serca słuchaczy. Było
czyszczenie wulkanów, ogród
pełen róż i wiele nie odkrytych
tajemnic. Z kolei grupa teatralna
„Flesz” przygotowała spektakl
„W marzeniach”. Aktorzy zaprosili widzów do miasta, w którym
ludzie są wobec siebie życzliwi,
otwarci i pogodnie nastawieni.
W przerwie przeprowadzono
aukcję prac uczestników zajęć
terapeutycznych, z której całkowity dochód został przeznaczony na turnusy rehabilitacyjne oraz działalność zespołów
artystycznych. Na zakończenie
każdy otrzymał upominek: kupon na spełnienie marzeń. Bo
przecież nawet najskrytsze marzenia się spełniają, trzeba tylko
w to wierzyć!

O tym, że takie centrum ma
powstać, dyskutowano od wielu lat. Organizacje pozarządowe sygnalizowały, że brakuje
w Poznaniu takiego miejsca i
trzeba je jak najszybciej utworzyć. Dopiero w ubiegłym roku
udało się dzięki radnemu Michałowi Tomczakowi zarezerwować pieniądze na remont
pomieszczeń w kamienicy
przy ulicy Bukowskiej 29. Remont się zakończył, placówka
czeka na zagospodarowanie,
ale pojawił się problem, kto
ma pokryć koszty eksploatacyjne, które wynoszą od pięciu
do ośmiu tysięcy złotych. Ani
władze miasta, ani organizacje pozarządowe nie mają tych
pieniędzy.
W kamienicy znajduje się
około czternaście pomieszczeń biurowych o powierzchni
od dwudziestu do trzydziestu
metrów kwadratowych. Oprócz
tego jest kilka mniejszych biur
dla trzech osób, większość sal
ma po około dwadzieścia pięć
metrów. Do tego dochodzi sala
konferencyjna o powierzchni
czterdziestu metrów. Na narożniku ulic Bukowskiej i Wawrzyniaka jest otwarta przestrzeń,
w której można stworzyć galerię lub kawiarnię. Lokal został

P

KAROLINA KASPRZAK

ażdy człowiek o czymś
marzy. Marzenia dają poczucie sensu życia, a kiedy się
spełniają, radość jest niebywała. Tak właśnie było 21 maja na
deskach Teatru Animacji Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. W poniedziałkowy wieczór
ziściły się pragnienia członków
zespołu tanecznego „Promyk” i
grupy teatralnej „Flesz” prowadzonych przez Stowarzyszenie
Na Tak.
Grupa osób niepełnosprawnych chciała wystąpić na prawdziwej scenie, z licznie zebraną
widownią i nie kończącymi się
oklaskami. Rodzice natomiast
życzyli sobie, by talent artystycz-

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

K

Zespół taneczny „Promyk” w przedstawieniu „Mały Książę”.

olski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych, Regionalna Sekcja Mazowiecka, organizuje dwa ciekawe projekty.
Uczestnicy z terenu całego
kraju znajdą się pod opieką doświadczonych sterników i wolontariuszy żeglarskich.
Pierwszy z projektów „Żeglarskie Warsztaty Artystyczne”, zaplanowany od 7 do 20 czerwca,
rozpocznie się i zakończy w Porcie Międzynarodowego Centrum
Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w
Giżycku. Organizatorom chodzi
o integrację osób niepełnosprawnych uzdolnionych artystycznie.
Czternastodniowe
warsztaty
odbędą się w ośrodku przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Uczestnicy
będą brali udział w zajęciach ar-
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DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU

FOT. ARCHIWUM

Kamienica obywatelska

W tym domu powstanie
Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych
i Wolontariat.
bardzo dobrze wyremontowany i czeka na zagospodarowanie. Na razie nie ma tu mebli,
komputerów oraz pozostałego
wyposażenia.
– Poznań jest jednym z największych miast Polski, które
nie ma działającego centrum
– mówi Justyna K. Ochędzan,
przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego przy
Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych. – Organizacje
pozarządowe doceniają rolę
takiego miejsca i prowadzą podobne inicjatywy. Jednak działania te są ﬁnansowane okresowo ze środków zewnętrznych,
bez pewności co do ich trwałości. Władze Poznania mają
zamiar ogłosić konkurs, w
którym „użyczają” na centrum
inicjatyw obywatelskich lokal przy ulicy Bukowskiej 29.

Jednak warunki stawiane w
konkursie są nie do zaakceptowania. Nie dość, że podmiot,
który zdecydowałby się na prowadzenie takiego centrum, ma
opłacić pełne koszty użytkowania, to ma obowiązek zapewnienia programu merytorycznego centrum. Żadne miasto
z czołówki miast polskich nie
stawia organizacji pozarządowych w takiej sytuacji. Inne
miasta partycypują ﬁnansowo
w prowadzeniu takich centrów.
Chcemy miejsca, gdzie organizacje i grupy nieformalne działające na rzecz dobra wspólnego uzyskują wsparcie oraz
przyjazną przystań do działania i nawiązywania kontaktów. Gdzie każdy będzie mógł
wejść, podzielić się pomysłami
i znaleźć ludzi do współpracy
w swobodnej atmosferze, bez
barier biurokratycznych i dominacji jednej organizacji.
– Nasze stanowisko jest takie, jakie ustaliliśmy wcześniej
z organizacjami pozarządowymi – mówi Izabela Leśniak, kierownik Oddziału Koordynacji
Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. – Ogłosimy
konkurs na prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu.
O terminie zdecyduje prezydent
Ryszard Grobelny.
Grupa osób
wokół różnych

skupionych
organizacji

społecznych powołała więc
Stowarzyszenie
Kamienica
Obywatelska Bukowska 29.
Stało się to na spotkaniu zorganizowanym przez wspomnianą
Komisję. Komitet założycielski
liczy czternaście osób, które
wywodzą się z różnych organizacji społecznych.
– Celem zorganizowanych
konsultacji było wypracowanie wizji centrum inicjatyw
obywatelskich
najbardziej
odpowiadającego potrzebom
organizacji społecznych oraz
grup nieformalnych, zainteresowanych tworzeniem i korzystaniem z zasobów centrum
mieszczącego się przy Bukowskiej 29 – dodaje Justyna Ochędzan. – Naszym zdaniem wizja
takiego centrum powinna być
wypracowana w jak najszerszym gronie organizacji i osób
zaangażowanych obywatelsko.
Na stronie internetowej www.
kamienicaobywatelska.org
oraz na facebooku będziemy
informować o planowanych
spotkaniach.
Stowarzyszenie postawiło
przed sobą trzy cele. Pierwszy
to powstanie centrum inicjatyw
obywatelskich w Poznaniu,
drugi dotyczy wypracowania
w oparciu o środowisko pozarządowe i obywatelskie koncepcji działania centrum we
współpracy z władzami miasta
i regionu, a trzeci to osiągniecie partycypacji ﬁnansowej i
pozaﬁnansowej władz miasta

i regionu w funkcjonowaniu
centrum.
Z chwilą osiągnięcia tych celów Stowarzyszenie zostanie
rozwiązane.
Propozycja centrum inicjatyw obywatelskich obejmuje:
promocję działań organizacji,
oferty wolontariatu i pośrednictwo, infrastrukturę dla prowadzenia szkoleń, konferencji, spotkań, zebrań, miejsce
integracji organizacji, możliwość przygotowywania swoich działań (biura), integrację
wolontariuszy,
poradnictwo
dla organizacji, kawiarenki
obywatelskie (miejsce dyskusji, debat), miejsce współpracy
międzysektorowej, przestrzeń
dla grup nieformalnych, edukację do demokracji bezpośredniej, edukację obywatelską, kawiarenkę, biuro porad
obywatelskich, pomoc prawną
w relacji z urzędem, tworzenie przestrzeni dla pomysłów i
działalności, wzmocnienie inicjatyw „słabych” organizacyjnie a „silnych” merytorycznie,
bibliotekę (publikacje, czasopisma branżowe), przestrzeń
do współpracy z nauką, łączenie inicjatyw, budowanie partnerstw do współpracy, możliwość wynajmu sali na własne
potrzeby, przestrzeń wspólnej
pracy z możliwością „zajęcia”
szafki czy regału, kształtowanie centrum myśli społecznej.

AURELIA PAWLAK

Jachtem po przygodę
tystycznych i tworzyli swoje prace w wybranych technikach pod
nadzorem wykwaliﬁkowanej kadry pedagogiczno-artystycznej.
Z myślą o nich przygotowano
udział w zajęciach żeglarskich
oraz w rejsach żeglarskich i motorowodnych, pod nadzorem wykwaliﬁkowanej kadry żeglarskiej.
Mecenat nad powstającymi
pracami obejmie, wraz z asystentami, profesor Jerzy Rudziński, wykładowca ASP w Warszawie, artysta graﬁk, rzeźbiarz,
scenograf, pasjonat żeglarstwa.

Prace o tematyce ,,żeglarskomazurskiej” zostaną zaprezentowane na wystawie powarsztatowej. Uczestnicy przywożą swoje
narzędzia, sztalugi, pędzle, inne
drobne akcesoria do prac twórczych. W zgłoszeniu należy opisać stosowane techniki i swoje
osiągnięcia. Potrzebne będą
także aparaty fotograﬁczne. Organizatorzy oferują zakwaterowanie, wyżywienie w stołówce
na terenie ośrodka, opiekę kadry
artystyczno-pedagogicznej i żeglarskiej. Będą jachty kabinowe,

kajaki, katamarany plażowe, łodzie wiosłowe, motorówki.
Natomiast od 16 do 20 lipca
tego roku odbędzie się bezpłatny rejs „Pokłady Nadziei”. Jego
celem jest integracja i promocja
sportu osób niepełnosprawnych
aktywnie uprawiających żeglarstwo oraz zwiększenie ich aktywności życiowej. Uczestnicy
będą spać na jachtach i sami
gotować posiłki. Aby wziąć
udział w obu projektach, należy
mieć ukończone 18 lat, posiadać
aktualne orzeczenie o niepełno-

sprawności, przesłać na adres
organizatora wypełnioną czytelnie dokumentację rekrutacyjną.
Trzeba wziąć ze sobą dowód
osobisty, dowód ubezpieczenia,
stale przyjmowane lekarstwa,
odzież nieprzemakalną, polar,
ciepły sweter, rękawiczki, obuwie na miękkich podeszwach,
czapkę z daszkiem, kostium
kąpielowy, krem ochronny z ﬁltrem UV, dres, odzież i bieliznę
osobistą. Informacje: Bogdan
Wiśniewski, 501-196-507, integrazeg@wp.pl awa
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Mówić
bez słów
O

sposobach porozumiewania się z osobami z niepełnosprawnością wieloraką
i wykorzystaniu metod komunikacji alternatywnej w pracy
terapeutyczno – rehabilitacyjnej rozmawiali uczestnicy seminarium szkoleniowego, jakie
zorganizowała ﬁrma Harpo w
piątek 18 maja w Auli Akademii
Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego przy
ul. Królowej Jadwigi 27/39.
W trakcie spotkania adresowanego do ﬁzjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, opiekunów
hospicyjnych i wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem, głos zabrał Bartosz Urbaniak – podopieczny Dziennego
Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka” przy Stowarzyszeniu

Karolina
K
K
Kasprzak
PPOZNAŃ

na Rzecz Dzieci i Młodzieży z
Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” w Poznaniu.
Przygotował on wystąpienie pn.
„Radość komunikacji – spotkanie z użytkownikiem AAC”. Został wyemitowany ﬁlm o grupie
„Żurawina Djembe” i prezentacja
multimedialna.
Nie brakowało też cennych
wypowiedzi Dorothy Fraser, reprezentantki Central Coast Children’s Foundation w Europie
Środkowej i Wschodniej oraz
doświadczeń Małgorzaty Molińskiej, Jakuba Dzidowskiego i
Katarzyny Klimek-Markowicz ze
Społecznej Podstawowej Szkoły
Specjalnej i Społecznego Gimnazjum „Zakątek” prowadzonego
przez Stowarzyszenie Na Tak.

KAROLINA KASPRZAK

Szkolenie Pomóżmy
BHP
choremu
dziecku
P
racownicy zatrudnieni w
organizacjach
działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Poznaniu wzięli
udział w szkoleniach BHP.
Odbyły się one w Wydziale
Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania.

Program obejmował regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Poruszane były między innymi
sprawy związane z organizacją pracy, stosowaniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzeniem
nowych urządzeń, sprzętu i
narzędzi pracy.
Omawiano zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy, pożaru, awarii, w tym
zasady udzielania pierwszej
pomocy. Uczestnicy szkolenia
poznali okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla
wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związaną
z nimi proﬁlaktykę.
Szkolenie poprowadził Jarosław Świątek, główny specjalista do spraw BHP z ﬁrmy ERGO-BHP z Poznania. awa

E

dukacja uczniów z niepełnosprawnością w szkole
masowej daje szansę na kontakt z rówieśnikami, wzajemne poznawanie potrzeb oraz
współpracę w grupie. Nieocenioną rolę w nabywaniu przez
dziecko wiedzy odgrywa nauczyciel. To on przekazuje
wiadomości, wspiera, pomaga
w rozwoju – biorąc pod uwagę indywidualne możliwości
wychowanka. Aby edukacja
i wspomaganie rozwoju mogły przebiegać prawidłowo,
potrzebne jest nie tylko przygotowanie pedagogiczne, ale
przede wszystkim zaangażowanie w pracę z dziećmi, pasja,
dobra wola i serce.
Wie o tym najlepiej Jerzy Kot,
nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w
Swarzędzu. W tej placówce
jest zatrudniony od 1993 roku.
Ukończył pedagogikę specjalną
na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie
studiów nabywał doświadczenie
zawodowe pracując z dziećmi

Wolontariusze
zawsze pomogą.
niepełnosprawnymi ruchowo
i intelektualnie w Przedszkolu
Specjalnym „Bartek”. Wcześniej
pracował w Schronisku dla Bezdomnych im św. Brata Alberta
w miejscowości Szczodre koło
Wrocławia.
– Moja praca koncentruje
się na edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i
ruchową. W ich przypadku nie
ma nauczania stricte przedmiotowego. Na poziomie klas I – III
jest to kształcenie zintegrowane,
zaś na poziomie klas IV – VI są
przedmioty takie jak: funkcjonowanie w środowisku, plasty-

P

iotruś urodził się z ciężką i
złożoną wadą serca, między
innymi z niedorozwojem lewej
komory serca, zwężeniem tętnicy płucnej, anomalią spływu
żył płucnych i głównych, przełożeniem narządów (odbicie
lustrzane).
Chłopiec ma za sobą dwie
poważne operacje kardiochirurgiczne, teraz czeka go kolejny, najtrudniejszy etap korekcji
wady. W Polsce jest on wykonywany dopiero w wieku czterech
lat, a w praktyce nawet później.
Dwuletni Piotruś nie ma tyle
czasu, czuje się coraz gorzej,
wszystko go męczy, jest coraz
bardziej siny. Operację można
wykonać w Monachium już teraz i to pod okiem najlepszych
fachowców w dziedzinie kardiochirurgii dziecięcej. Trzeba tylko
zebrać około 27.800 euro (ponad
100 tysięcy złotych).
Więcej informacji można uzyskać pod adresem sylwia.weglarz@mam-serce.org i www.
mam-serce.org awa

Andrzejki.
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Najważniejszy jest
uśmiech dziecka
jego pracy zawodowej jest
świadomość tego, że edukacja
dzieci z upośledzeniem umysłowym daje stosunkowo niewielkie rezultaty z uwagi na
ich ograniczenia intelektualnopoznawcze, w porównaniu z
dziećmi w pełni sprawnymi.
Pasją Jerzego Kota jest fotograﬁa. Obraz jest elementem,
który go fascynuje, bo opowiada o rzeczywistości. Najchętniej
fotografuje przyrodę. Zarówno
pejzaż przyrodniczy jak i ﬂorę i
faunę. Drugim elementem fotograﬁi Jerzego Kota jest człowiek

rozumiany jako określony stan
emocjonalny. Lubi angażować
się w sytuacje, które zachodzą w
danym momencie i odzwierciedlać w obrazie fotograﬁcznym
emocje, jakie towarzyszą ludziom zarówno tym małym jak i
dużym. Nie boi się wyzwań. Najważniejszy jest jednak dla niego
uśmiech dziecka i poczucie, że
praca, którą wykonuje przynosi
wychowankom radość oraz poczucie spełnienia. Szczególnie
chętnie fotografuje dzieci, które
uczy. Takimi właśnie jego zdjęciami ilustrujemy ten tekst.

Igrzyska sportowe.
Gminnych Igrzysk Sportowych
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w których przeprowadzeniu pomaga corocznie przeszło stu wolontariuszy ze szkół
ponadpodstawowych ze Swarzędza i Poznania. Igrzyska oraz
wiele innych inicjatyw nie mogłoby odbyć się bez współpracy z innymi nauczycielami pracującymi
w czwórce. Kadra poza wysokimi
kwaliﬁkacjami charakteryzuje się
też ogromnym zaangażowaniem
i chęcią współpracy.
Uważa, że najtrudniejsza w

Na lekcji.

FOT. JERZY KOTT

ka, technika, muzyka z rytmiką,
religia. Są to takie sfery, wokół
których się poruszamy w życiu.
Jeśli możliwości intelektualne naszych uczniów pozwalają na to ,
wprowadza się pewne techniki
szkolne umożliwiające opanowanie w podstawowym zakresie
czytania i pisania oraz elementów matematyki: dodawanie,
odejmowanie. W klasie, w której
uczę, kształcą się dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem
upośledzenia umysłowego ze
sprzężeniami, na przykład niedosłuchem lub niepełnosprawnością ruchową . W oddziałach
tego typu może maksymalnie
przebywać 6 uczniów. W pracy
z dziećmi ogromnie ważne jest
indywidualne podejście i współpraca z rodzicami, osobą wspomagającą nauczyciela oraz ze
środowiskiem lokalnym – podkreśla Jerzy Kot.
Jest on nauczycielem bardzo zaangażowanym w swoje
obowiązki. Prowadzi nie tylko zajęcia obowiązkowe, ale i
umuzykalniające dla lubiących
śpiew dzieci z klas masowych.
Dba o ich prawidłowy rozwój
psychoﬁzyczny, pomaga pokonywać trudności, opanowywać lęk
przed prezentacją na forum grupy, wspiera duchowo podczas
szkolnych prezentacji na scenie.
Bardzo często włącza w organizowane lub współorganizowane
przedsięwzięcie dzieci niepełnosprawne.
Jest pomysłodawcą i współorganizatorem od 17 już lat

Zajęcia relaksacyjne.
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Niepełnosprawni
jako tania siła robocza

Pierwszy sklep Sprawiedliwego Handlu znajduje się w Poznaniu
przy ulicy Poznańskiej.

Z

wielu zakątków Azji, Afryki
i Ameryki Południowej płyną sygnały o wykorzystywaniu
do niewolniczej pracy między
innymi osób niepełnosprawnych. Pracują oni w fatalnych
warunkach za niesprawiedliwe wynagrodzenie. Po to, by
bronić ich praw, działa Stowarzyszenie Sprawiedliwego
Handlu. O uzyskanie statusu
miasta przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu stara się
Poznań.
Idea miast popularyzujących
Sprawiedliwy Handel zrodziła
się w 2000 roku w brytyjskim
Garstang. To zapoczątkowało
ruch, który objął między innymi
Londyn, Paryż, Rzym, Madryt,
Dublin, Brukselę, Kopenhagę,
Oslo, Luksemburg, Wellington.
W kolejce czekają następne.
Miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu angażuje mieszkańców we wspieranie rynku
wybranych produktów. Chodzi
o to, by świadomie wybierać,
przyczyniając się do polepszenia sytuacji producentów z ubogich krajów. Uzyskanie honorowego tytułu uzależnione jest
nie tylko od poparcia jednostek,
ale też lokalnych ﬁrm, instytucji
i organizacji, działających na
rzecz promocji Sprawiedliwego
Handlu. W państwach Unii Europejskiej ruch Sprawiedliwego
Handlu jest bardzo znany, w Polsce dopiero raczkuje. Na razie
zainteresowanie wyraziły dwa
miasta – Poznań i Gdańsk.

Pierwszym kryterium jest
podjęcie przez Radę Miasta
uchwały o poparciu i promocji
idei Sprawiedliwego Handlu.
W ramach tego kryterium na
spotkaniach lokalnych władz,
w biurach i stołówkach będą
podawane co najmniej dwa
różne produkty Fair Trade. Nie
powinno ich zabraknąć także
w sklepach, kawiarniach i restauracjach. W Poznaniu powinno je oferować co najmniej
45 sklepów i 23 lokale gastronomiczne. Pierwszy sklep
Sprawiedliwego Handlu znajduje się przy ulicy Poznańskiej.
Prowadzona przez organizacje
pozarządowe, ekologiczne, a
także dziennikarzy działalność,
uświadamia
konsumentom,
że bogactwo na świecie jest
podzielone bardzo nierównomiernie, a niektóre towary mają
ceny zbyt niskie, nieadekwatne
do poniesionych przez producentów kosztów i wkładu ich
pracy. Szacuje się, że na świecie 2,7 miliarda ludzi żyje za
mniej niż 2 dolary dziennie, a
ponad 120 miliardów dzieci nie
chodzi do szkoły. Osoby niepełnosprawne funkcjonują często
na marginesie społeczeństw.
Aby producenci z krajów rozwijających się mogli żyć godnie,
należy zmienić sytuację. Biorąc
pod uwagę ogrom problemów
globalnych, Sprawiedliwy Handel oferuje prosty, bezpośredni
sposób na poprawę sytuacji.
Jeżeli chcemy pomóc wykorzy-

stywanym ludziom, możemy
kupować oferowane produkty,
włączając je do codziennego życia. Nabywając produkty Sprawiedliwego Handlu przyczyniamy się do zmniejszania biedy i
negatywnych skutków działalności człowieka. Sprawiedliwy
Handel zapewnia godziwą cenę
i zapłatę drobnym producentom, którzy dzięki temu wiążą
koniec z końcem oraz mają stabilne źródło dochodu. Zapewnia
także pracę oraz źródło dochodu tym, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, zwłaszcza
kobietom, osobom niepełnosprawnym oraz tubylcom.
Model Sprawiedliwego Handlu proponuje taki system handlowy, w którym producenci,
handlowcy i konsumenci będą
sprawiedliwie dzielić korzyści z
handlu. W ten sposób stara się
zwiększyć dochody i wolność w
podejmowaniu decyzji biednych
grup producentów. Sprawiedliwy Handel chce przeciwdziałać
biedzie oraz przywrócić producentom godność. Opiera się na
ich talentach i umiejętnościach
oraz umożliwia ich zrzeszeniom
odegrać aktywną rolę w ich własnym rozwoju. Aby mogli osiągnąć te cele, Sprawiedliwy Handel zapewnia pokrzywdzonym
producentom rynek chroniony i
pomaga im zdobyć wiadomości
i kwaliﬁkacje, potrzebne do wejścia na tradycyjny rynek eksportowy.
Podstawową cechą Sprawiedliwego Handlu jest równoprawne partnerstwo i obustronny szacunek pomiędzy
producentami a importerami,
organizacjami certyﬁkacyjnymi
i konsumentami. Sprawiedliwy
Handel maksymalnie skraca
łańcuch od producenta do konsumenta. Także konsumenci
mają okazję, by dowiedzieć się
czegoś o kulturze, tożsamości
i warunkach życia producentów. Pomiędzy poszczególnymi
grupami producentów istnieją
znaczne różnice w zależności
od regionu i wytwarzanego produktu. Są to stowarzyszenia,
samopomocowe spółdzielnie
produkcyjne, warsztaty, organizacje państwowe, przedsiębiorstwa prywatne.
Największą siecią eksporto-

wą spełniającą warunki Sprawiedliwego Handlu jest “Frente
Solidario de Pequenos Cafetaleros de América Latina”. Skupia
ona ponad 200 tysięcy rolników
uprawiających kawę. Wszystkie
grupy łączy to, że są odsuwane
na margines. Przeważnie pracują nieformalnie, otrzymują
niskie płace, nie mają ubezpieczenia. Powodują to czynniki
gospodarcze i geograﬁczne,
brak doświadczenia i środków
produkcji. Bez wsparcia organizacji Sprawiedliwego Handlu
nie udałoby się im uzyskać bezpośredniego dostępu do rynku
ani w kraju, ani za granicą. Problemy, które muszą pokonywać,
dotyczą często nierówności rasowej, etnicznej, a także niepełnosprawności.
Każda grupa, która troszczy
się o trwały rozwój własny i
społeczności lokalnej, regularne
dochody dla swoich członków,
demokratyczne podejmowanie
decyzji i przestrzeganie innych,
wspólnie ustalonych kryteriów,
jak równouprawnienie kobiet,
przestrzeganie praw człowieka,
ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego,
jest potencjalnym partnerem
ruchu Sprawiedliwego Handlu. Aby grupa mogła wejść na
rynek, musi być w stanie dostarczać produkty, na które jest
popyt, po odpowiedniej cenie, w
odpowiedniej ilości i w określonym terminie.
Dzięki dostępowi do rynku
Sprawiedliwego Handlu w Europie producenci znajdują często
także możliwości zbytu na komercyjnym rynku europejskim,
poprzez uczestnictwo w targach
albo nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z handlowcami.
Taka działalność jest bardzo
popierana, aby przeciwdziałać nadmiernemu uzależnieniu
producentów od rynku Sprawiedliwego Handlu. Producentom
gwarantuje się sprawiedliwą
cenę i oni sami decydują, na co
wykorzystają w interesie swego
stowarzyszenia dodatkowe premie od organizacji Sprawiedliwego Handlu.
OPRACOWAŁA

AURELIA PAWLAK
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Moja choroba
jest nieuleczalna
J

estem inwalidą I grupy. KRUS
odmówił mi prawa do renty,
gdyż w ostatnich 10 latach nie
miałem 5 lat ubezpieczenia, a
tylko 3 lata i 3 miesiące. Od 2004
roku przez ponad 7 lat byłem zarejestrowany w urzędzie pracy,
lecz wszelkie oferty pracy, które
mi zaproponowano, pracodawcy odrzucali ze względu na mój
stan zdrowia. Nawet zakład pracy chronionej nie chciał mnie
przyjąć na stanowisko ochroniarza. W 2008 roku orzeczono mi
II grupę inwalidzką, a od października 2011 roku. jestem na
I grupie. Symbol mojej choroby
10-N 05-R oznacza zanik mięśni,
przypuszczalnie genetyczny.
Chorobę moją rozpoznano w
2008 roku w szpitalu przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu i
skierowano mnie do Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ulicy Banacha. Po
rocznym oczekiwaniu na wizytę
pojechałem do Warszawy, gdzie
doktor Hanna Drac stwierdziła,

że jest to choroba genetyczna,
postępująca i nieuleczalna. Żaden lekarz nie potraﬁ określić,
co ją uaktywniło. Możliwe, że
był to wypadek, który wydarzył
się w 1993 roku. Spowodował
zerwanie lewego więzadła barkowo-obojczykowego. Choroba
objawiła się dosyć dawno zanikiem mięśni barkowych, mam
odstające łopatki, lecz lekarze
się nie poznali się w porę, co to
oznacza. Dzisiaj jestem wrakiem
człowieka. Każdy krok to ciągła
obawa, czy się nie przewrócę.
Potrzebuję ciągłej opieki.
Moja sześcioosobowa rodzina
utrzymuje się z zasiłków Ośrodka Pomocy Społecznej, które
wynoszą 1500 zł miesięcznie.
Trójka dzieci się uczy, a czwarte
ma 2 lata. Żona nie może podjąć
pracy ze względu ze względu
małe dziecko, a ja potrzebuję stałej opieki.
Do czasu, gdy żona pracowała, jej zarobki i zasiłki z OPS
wystarczały na bardzo skromne życie. Teraz na domiar złego naszą wielodzietną rodzinę
dotknęły drastyczne podwyżki.
Najstarszy syn uczy się w I klasie technikum budowlanego we

Wrześni, musi dojeżdżać autobusem. Dwie córki chodzą do
gimnazjum. To wszystko kosztuje, także moje lekarstwa. Nie
starcza nam na węgiel, więc
grzejemy, czym się da, dlatego
dzieci często chorują. Pieniędzy
brakuje na wszystko.
Prosimy więc o pomoc ﬁnansową na utrzymanie rodziny. Przyznano mi turnus rehabilitacyjny,
którego koszt wynosi dla mnie i
opiekuna 3 tysiące złotych. Doﬁnansowanie z PFRON-u to niecałe 1.300 zł. Jest to mój pierwszy
turnus rehabilitacyjny. Dlatego
też każde wsparcie ﬁnansowe
bardzo mi pomoże. Z góry dziękuje za pomoc na konto: BZ WBK
63109000754172231069790464
Nazwiska nie podaję, ponieważ dzieci chodzą do szkoły i
gdyby sytuacja rodziny się wydała, to mogą się z nich śmiać.

ANDRZEJ Z RODZINĄ
Od redakcji:
Skan orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności p. Andrzeja
jest w naszym posiadaniu.

Lekarze
nie chcą uznać…
kłe jak niewydolność serca, która
grozi mi zawałem, polineuropatię
cukrzycową, przepuklinę rozworu
przełykowego, nadciśnienie tętnicze, zwyrodnienie kręgosłupa i
rwę kulszową, która spowodowała
częściowy paraliż prawej nogi.

J

ako osoba niepełnosprawna w
46 roku życia znalazłem się w
tragicznej sytuacji życiowej. Choruję na cukrzycę typu 1, miedzy innymi mam takie choroby przewle-

Z tym wszystkim jestem bez
prawa do renty, a medycyna pracy nie dopuszcza mnie nawet na
stanowisko stróża. Z opieki społecznej otrzymuję zasiłek stały
w wysokości 444 złote miesięcznie. Wystarcza mi to zaledwie na
opłacenie mieszkania. Nie stać
mnie na leczenie cukrzycy, której
lekarze nie chcą uznać za chorobę
genetyczną, mimo że chorowała

na nią moja mama. Gdyby uznali,
miałbym prawo do renty. Mógłbym
tego prawa dochodzić przez sąd,
ale mnie nie stać nie tylko na sąd,
ale nawet na jutro na jedzenie. Nie
stać mnie też na terapię kręgosłupa ani na inne podstawowe wydatki.
Dlatego proszę ludzi dobrego
serca o pomoc na konto bankowe
numer 81-2340-0009-1150-40100003-1582.

ANDRZEJ SEMBORSKI
BIAŁYSTOK

Od redakcji:
Kserokopie dokumentów lekarskich znajdują się w naszym
posiadaniu.
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Był piękny
jak aniołek…
M

ichałek Petrykowski urodził
się 3 października 2004 w
Gryﬁcach. Był piękny jak aniołek.
Dostał 10 punktów w skali agar.
Do trzeciego roku życia rozwijał
się normalnie. Gaworzył, chodził, siadał – tak jak inne dzieci.
Około trzeciego roku życia ciągle
nie mówił. Traﬁliśmy do lekarza,
który orzekł autyzm i zaczęła się
nasza walka o dziecko.
Mieszkamy w małej miejscowości Rewal. Na każdą konsultacje z lekarzami musiałam dojechać. Jeździłam z synkiem na
rehabilitację, chodziłam z nim co
dzień do zwykłego przedszkola,
by się integrował, ale on bił dzieci, a w domu tłukł mi szkło. Męża
ciągle nie było, jest marynarzem.
Byłam więc w domu sama. Później traﬁliśmy do ośrodka wczesnej interwencji, dojeżdżałam
tam z synkiem przez dwa lata 30
kilometrów w jedną stronę.
W międzyczasie szukałam dla
niego każdej możliwej pomocy: turnusów rehabilitacyjnych,
logopedy, leków i badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych na zlecenie Krajowego
Towarzystwa Autyzmu w Warszawie, zastosowania metody
Johannesa w Słupsku. Otrzymaliśmy też układy ćwiczeń, które
wykonywaliśmy w domu. Potem
doszła jeszcze hipoterapia i zajęcia rehabilitacyjne w basenie.
Dzięki tym wszystkim staraniom mój Michałek niewiele się
różni od zdrowych dzieci. Dojeżdżam z nim do przedszkola
integracyjnego. Mieliśmy wiele
szczęścia, bo traﬁliśmy na mądrych ludzi, terapeutów, którzy
nam pomogli.
Potrzebna jest jeszcze wytrwała praca z logopedą i leczenie epilepsji, na którą od pewnego czasu choruje nasze dziecko.
Wszystko to, łącznie z turnusami
specjalistycznymi, kosztuje bardzo dużo, nie jesteśmy już w stanie podołać wydatkom. Dlatego
serdecznie prosimy o pomoc dla
Michałka na konto: Bank PKO
S.A.
17-1240-1864-1111-00002202-1841.

MARTA PETRYKOWSKA
REWAL
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JAK POROZUMIEWAĆ SIĘ Z OSOBĄ NIEMÓWIĄCĄ

Narysuj, pokaż
dłonią, dotknij…
W

życiu zdarzają się sytuacje, kiedy strach i
lęk paraliżują. Nie mamy
wystarczającej wiedzy na
temat niepełnosprawności,
zatem nie wiemy, w jaki
sposób pomóc potrzebującemu w domu, pracy, na
ulicy. Boimy się tego, czego
nie znamy. Gdy osoba niepełnosprawna nie mówi,
problem się pogłębia. Jesteśmy przekonani, że brak
możliwości kontaktu słownego odbiera szansę na
zrozumienie jej myśli, określenie potrzeb i oczekiwań.
Jednak
doświadczenie
specjalistów oraz praktyczne przykłady form komunikacji alternatywnej oraz
wspomagającej przekonują,
że do porozumienia się z
osobą niemówiącą często
wystarczą naturalne, zakodowane w nas gesty, a

przede wszystkim empatia,
dobra wola i chęć podjęcia
próby kontaktu.
Brak możliwości artykulacji może być konsekwencją mózgowego porażenia
dziecięcego bądź innych
schorzeń. To, że ktoś nie
mówi, nie oznacza, że nie
ma nam nic do powiedzenia.
Być może nawet bardziej niż
my, zdrowi ludzie, potrzebuje zainteresowania, uwagi, a
przede wszystkim zrozumienia i tolerancji.
Na świecie od ponad 30 lat
istnieją i cały czas udoskonalane są sposoby kontaktu z osobą niemówiącą. Są
znane pod nazwą alternatywnych i wspomagających
metod komunikacji (alternative and augmentative communication – AAC). Termin
ten oznacza cały obszar

praktyki klinicznej: edukacyjnej, logopedycznej, psychologicznej mającej na celu
skompensowanie (uzupełnienie bądź zastąpienie) zaburzonej lub nie istniejącej
mowy. Niemożliwe do wypowiedzenia słowa zostają
zastąpione przez symbole:
znaki graﬁczne bądź manualne, które niosą znaczenie
i mogą służyć do budowania
wszelkich wypowiedzi, podobnie jak mowa.
Komunikacja alternatywna
znajduje zastosowanie, gdy
osoba porozumiewa się bezpośrednio twarzą w twarz. Z
kolei komunikacja wspomagająca ma na celu wzmacnianie i uzupełnianie mowy
oraz gwarancję zastępczego
sposobu
porozumiewania
się, gdy osoba nie zaczyna
mówić.

Podstawowe jednostki systemów komunikacyjnych to:
znaki manualne, graﬁczne i
przestrzenno-dotykowe. W
ramach tych systemów istnieje wiele pozawerbalnych
metod komunikacyjnych (np.
język migowy, alfabet palcowy- daktylograﬁa, system
gestów Makaton, system
fonogestów, symbole Blissa, PIC-Piktogram Ideogram
Communication, PCS- Picture Communication Symbols,
pismo, klocki słowne Premacka oraz wiele innych).
Organizacje pozarządowe
oraz instytucje społeczne
prowadzą seminaria, kursy i
szkolenia, na których można
kształcić techniki porozumiewania się wyżej wymienionymi metodami.
Istotnym elementem w
kontakcie z osobą pozbawioną możliwości mówienia
jest także dotyk. Przekazuje
on bowiem to, co najistotniejsze: komunikat, że rozumiemy i akceptujemy tego
człowieka bez względu na
ograniczenia wynikające z
niepełnej sprawności.
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Zagraniczna
wymiana

Poznaj swoje
prawa
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towarzyszenie Kreisau-Initiative z Berlina wspólnie z
różnymi instytucjami polskimi
i międzynarodowymi prowadzi
od 2005 roku rozmaite projekty z udziałem osób niepełnosprawnych. Pomysły te zyskały
wielokrotnie uznanie Unii Europejskiej, Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży, oraz
prywatnych fundacji. Teraz
stowarzyszenie postawiło na
międzynarodowe
spotkania
niepełnosprawnej młodzieży.
Pierwsze taki trening odbył się
w Domu Spotkań Międzynarodowych w Krzyżowej koło Świdnicy. Zorganizowano go dla osób
zainteresowanych
wymianą
młodzieży, nauczycieli, animatorów, współpracowników placówek dla osób niepełnosprawnych z Polski, Czech, Austrii i
Niemiec. Uczestnicy dzielili się

doświadczeniami, dyskutowali
o metodach pracy oraz stosowanych praktykach.
Podczas treningów prowadzony jest program „Poznanie
się z wykorzystaniem metodyki
otwarcia na różnorodność”. Chodzi o to, by zachęcić młodzież do
reﬂeksji nad swoją tożsamością.
Z kolei „Pedagogika małych kroków” polega na zastosowaniu
prezentacji, które pozwalają
omówić najważniejsze założenia pedagogiczne w edukacji.
Do przełamywania barier językowych bardzo pomocny jest
program „Animacja językowa”,
a rozrywkę zapewnią „Gry i zabawy integracyjne”. Duży nacisk
jest położony także na programy
„Muzyka”, „Scena bez barier”,
„Komunikacja”, a także „Open
Space”. awa

inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
przy współudziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) został opublikowany Informator dla Osób Niepełnosprawnych, zawierający odpowiedzi na pytania
dotyczące zasad przyznawania rent, orzecznictwa
lekarskiego o niezdolności
do pracy, trybu postępowania w sprawie renty socjalnej i inwalidzkiej, zwrotu
kosztów stawiennictwa na
badanie lekarskie i inne.
W publikacji omówiono też
działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz
osób
niepełnosprawnych
(obsługa klientów z niepełnosprawnością, upowszechnianie wiedzy dotyczącej praw

osób
niepełnosprawnych,
aktywizacja
zawodowa),
uprawnienia pracownicze, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym (czas pracy,
przerwy w pracy, prawo do
dodatkowego urlopu, utrata
zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku, turnusy rehabilitacyjne), wsparcie osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON. Ponadto
informator zawiera adresy
oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych.
Wersja elektroniczna na stronie http://www.pfron.org.pl/
ftp/publikacje/Informator_
dla_osob_niepelnosprawnych_2012.pdf
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manujące ciepłem kolory ścian, sprzęt do ćwiczeń, przyjazny klimat oraz
swobodne miejsce, gdzie
osoby
niepełnosprawne
mogą nie tylko korzystać z
rehabilitacji medycznej, ale
i uzyskać poradę specjalisty
czy nawiązać kontakt z innymi. W piątek 27 kwietnia
uroczyście otwarto nową
salę rehabilitacyjną Stowarzyszenia Osób po Endoprotezoplastyce Biodra
„Bioderko” w Chodzieży.
W słoneczne popołudnie
na spotkanie inauguracyjne
prezes Stowarzyszenia „Bioderko” Honorata Pilarczyk
zaprosiła darczyńców, przedstawicieli duchowieństwa,
władz lokalnych, instytucji,
wolontariuszy, przyjaciół i
wszystkich, którzy wsparli
realizację przedsięwzięcia.
Wśród nich byli między innymi: ksiądz kanonik Ireneusz Szypura, który poświęcił

OTWARCIE SALI REHABILITACYJNEJ STOWARZYSZENIA
„BIODERKO” W CHODZIEŻY

Po operacji
stawu biodrowego
salę, burmistrz Chodzieży
Jacek Gursz, Starosta Powiatu Chodzieskiego Julian Hermaszczuk i Przewodnicząca
Rady Miasta Mirosława Kutnik.
Po trzech miesiącach intensywnej pracy i generalnego remontu sala wreszcie
jest gotowa. Jej przygotowanie było możliwe dzięki życzliwości darczyńców – ludzi
wielkiego serca. Poprzednia
siedziba
Stowarzyszenia
„Bioderko” mieściła się przy
ulicy Malepszego 12, obecnie jest to budynek Biblioteki
Pedagogicznej przy ulicy Jagiellońskiej 3.
Prócz kompleksowego wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny i miejsca na odpoczynek sala posiada ścianę
poświęconą dr Marianowi
Leśniewskiemu, prekursorowi ortopedii chodzieskiej,
uczniowi prof. Wiktora Degi.
To właśnie dr Leśniewski w
1976 roku przeprowadził w
Chodzieży pierwszą operację
wszczepienia endoprotezy
biodra. Dziś jego dzieło kontynuują dr Michał Czosnowski i dr Krzysztof Łochowicz.

Sprzęt rehabilitacyjny.

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

E

29

Prezes „Bioderko” Honorata Pilarczyk wita gości. Z prawej ksiądz
Ireneusz Szypura i starosta Julian Hermaszczuk

Honorata Pilarczyk wspomniała, że zarówno jej
działaniom na rzecz potrzebujących jak i misji StowaRóże i podziękowania dla darczyńców.

Jeszcze niedawno trwały w tej sali prace remontowe.

rzyszenia „Bioderko” przyświecają słowa prof. Degi
widniejące na wspomnianej
ścianie: „Nieludzkim jest
uratowanie człowiekowi życia i pozostawienie go samemu sobie”. Priorytet to
zapewnienie rehabilitacji i
należytego wsparcia psychologicznego osobom po
endoprotezoplastyce biodra.
Stowarzyszenie Osób po
Endoprotezoplastyce Biodra
„Bioderko” to jedyna w Polsce organizacja, która kładzie nacisk na rehabilitację
medyczną i społeczną cho-

rych po operacji stawu biodrowego.
Na piątkowym spotkaniu
nie brakowało też podziękowań dla darczyńców i wolontariuszy. Każdy otrzymał piękną różę ufundowaną przez
Rafała Michalskiego wraz z
pisemnym podziękowaniem.
Była też prezentacja multimedialna obrazująca etap prac
związanych z przygotowywaniem nowej sali do użytku,
pamiątkowe fotograﬁe i sympatyczne rozmowy gości.
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– Na rynku pracy pojawia
się coraz więcej wyspecjalizowanych organizacji,
ﬁrm, instytucji zajmujących
się aktywizacją osób niepełnosprawnych. Jakie były
początki
Stowarzyszenia
„Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus”?
– Sięgają one 2006 roku.
Zamysł założycieli był taki,
by osoby niepełnosprawne
wdrożyć w ekologię. Niestety, pomysłodawcom nie udało się wprowadzić żadnego
projektu. Wspólnie z Moniką
Melinger, która pełni funkcję prezesa, postawiłyśmy na
aktywizacje zawodową osób
niepełnosprawnych oraz kompleksową obsługę. W nowym
składzie działamy od listopada 2007 roku. Naszym pierwszym projektem był „Trener
pracy – Centrum Zatrudnienia Wspomaganego w Wielkopolsce”. Miał on charakter
pilotażowy, trwał cztery lata,
a współﬁnansował go Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Ze
względu na doświadczenie
biznesowe składu zarządu
uznano, że najlepszym kierunkiem działania będzie
połączenie biznesu z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Wkrótce zaczęło się do nas zgłaszać coraz
więcej zainteresowanych z
różnymi oczekiwaniami. Nie
chcieliśmy ich odprawiać z
kwitkiem, dlatego złożyliśmy
kolejny projekt do PFRON, by
jak najwięcej osób niepełnosprawnych mogło skorzystać
z naszego wsparcia.
– Na czym polegał ten
projekt?
– To była „KROWA – Kreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie”.
Projekt ten najpierw wspierał osoby, które nie uczestniczyły w „Trenerze pracy”,
a potem został rozszerzony.
Polegał on na informowaniu
pracodawców na temat korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych,
a następnie na wyszukaniu
takich ﬁrm, zakładów pracy, które chciałby zatrudnić
osobę niepełnosprawną. Zajmowaliśmy się przeprowadzaniem profesjonalnych rekrutacji na różne stanowiska
pracy, które poprzedzone były
próbkami pracy. Chodziło o
to, aby zweryﬁkować predyspozycję i motywację do pracy osób niepełnosprawnych,
które następnie wysyłaliśmy
do pracodawców na rozmo-
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Osoby niepełnosprawne
czują się potrzebne
Z ANNĄ LESZYŃSKĄ, członkiem Zarządu Stowarzyszenia
„Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS” w Poznaniu
rozmawia AURELIA PAWLAK
nas wrócić i ponownie starać
się o pracę. Poszukanie odpowiedniego zajęcia to już
zadanie pośredników pracy.
Niektóre osoby ze schorzeniem psychicznym traﬁają
do psychologa, który ocenia
gotowość do podjęcia zatrudnienia. Jeżeli wszystko jest w
porządku, to szukający pracy
traﬁają na kluby pracy, czyli
na warsztaty przygotowujące do podjęcia zatrudnienia.
Prowadzą je doradcy zawodowi, psycholog, niekiedy
prawnik oraz pracodawcy.
wy kwaliﬁkacyjne. Ponadto
osoby, które zostały zatrudnione były wdrażane w miejsce zatrudnienia, a ich praca
była monitorowana. Zyskuje
także wizerunek ﬁrmy jako
pracodawcy bez barier. Od
kwietnia tego roku trwa kontynuacja projektu „KROWA”,
przeznaczonego głównie dla
osób ze schorzeniem znacznym, umiarkowanym oraz
lekkim umysłowym.
– Osoby niepełnosprawne często są zagubione, nie
wiedzą jak i gdzie szukać
pomocy. Bywa, że ją otrzymują, ale potem muszą sami
załatwiać wiele formalności.
Jakie są procedury w Stowarzyszeniu Eko Salus?
– Osoba niepełnoprawna,
przychodząc do nas, za otrzymane wsparcie nie ponosi
kosztów. Pierwszy krok, jaki
musi zrobić, to okazać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, potem rejestruje
się oraz wypełnia potrzebną
dokumentację. Następnie traﬁa do doradcy zawodowego,
który sporządza Indywidualny Plan Działania, ukierunkowany gównie na zatrudnienie. Określa także jego
kwaliﬁkacje i predyspozycje
do podjęcia pracy. Czasami
okazuje się, że potencjalny
pracownik potrzebuje terapii, wówczas kierowany jest
do odpowiedniej instytucji.
Po przejściu kuracji może do

– Czego można się uczyć
na takich warsztatach?
– W zasadzie wszystkiego, co wiąże się z podjęciem
pracy. Podczas zajęć przekazywana jest wiedza, jak
stworzyć dokumenty aplikacyjne, jak się zaprezentować,
jak walczyć ze stresem. Poza
tym symulowane są rozmowy
kwaliﬁkacyjne oraz prezentowane możliwości samodzielnego poszukania pracy przykładowo przez Internet. W
tym czasie pośrednicy pracy
poszukują zatrudnienia dla
konkretnych osób, lub korzystając z ofert przysyłanych
przez pracodawców. Po odbyciu warsztatów odbywa się
próbka pracy, podczas której
okazuje się, czy kandydat
nadaje się na konkretne stanowisko, a potem tak zwane
wdrożenie. Jeżeli pracodawca
zdecyduje się na zatrudnienie, musi podpisać dokument
o monitorowaniu. Dzięki
temu nadal możemy śledzić
losy pracownika i w razie potrzeby podjąć działania interwencyjne.
– A jak pomagacie pracodawcom?
– Dzięki współpracy z
Agencją Pracy Tymczasowej
Synergia pracodawcom możemy zaoferować pełen dostęp do płatnych usług. Mam
na myśli załatwienie wszystkich formalności związanych

z doﬁnansowaniem do utworzenia lub przystosowania
stanowiska czy też realizację
comiesięcznych doﬁnansowań do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych lub dodatkowe działania wspierające ich zatrudnienie. Można
też leasingować pracowników, czy skorzystać z pakietu szkoleń, jak na przykład
pierwsza pomoc. Eko Salus
nie świadczy tych usług, ale
każdego zainteresowanego
pracodawcę skieruje w odpowiednie miejsce. Chodzi nam
o to, by usługa miała charakter kompleksowy. To sprawia,
że nie trzeba odwiedzać wielu urzędów oraz instytucji,
by uzyskać potrzebne dokumenty i zaświadczenia.
– Do stowarzyszenia przychodzą osoby w różnym
wieku i z różnymi niepełnosprawnościami. Jakie jest
zróżnicowanie?
– W zasadzie mamy przekrój wszystkich niepełnosprawności. Najmniej przychodzi osób ze schorzeniem
umysłowym oraz niewidomych. Prawdopodobnie wynika to z braku gotowości
do podjęcia zatrudnienia. Z
danych zawartych w naszej
bazie wynika, że najczęściej
mamy do czynienia z osobami cierpiącymi na dolegliwości neurologiczne, ruchowe,
laryngologiczne, psychiczne,
w różnym wieku.
– Czy osoby, którym pomogliście znaleźć pracę,
szanują ją i doceniają?
– Nie tylko szanują i doceniają, ale bardzo się cieszą,
że ktoś podał im rękę. Dzięki pracy czują się potrzebni,
wzrasta ich poczucie wartości i bezpieczeństwa. Wychodząc z domu poznają
nowych ludzi, dostosowują
się społecznie. To dla nich
bardzo ważne, bo dochodzą
do przekonania, że ich życie
ma sens.
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gród jest prawdziwym
rajem dla wielu niepełnosprawnych ogrodników, którzy
z utęsknieniem czekają na rozpoczęcie sezonu wiosennego.
Porządkują rabaty, odsłaniają
krzaki róż, sieją nasiona, rozsadzają byliny. W miarę możliwości spędzają w ogrodowych
zakątkach jak najwięcej czasu.
Latem chwalą się wyhodowanymi przez siebie pomidorami,
ogórkami i pięknymi kwiatami.
Aby ożywić ogród wiosną,
warto posadzić w ocynkowanych wiadrach biało kwitnący
czosnek neapolitański razem
z „Allium”, odmianą czosnku o
wąskich liściach. Ze względu
na to, że kwitnie on później,
ozdoba ogrodu będzie nie tylko ciekawa, ale i długotrwała. Szereg przystrzyżonych
krzaków wiecznie zielonego
bukszpanu jest idealną ozdobą frontu domu. Zaokrąglone
ich krawędzie będą pasowały
do identycznych terakotowych
doniczek i dodadzą uroku prostocie kompozycji. Zbyt wiele
roślin posadzonych w małym
ogrodzie może sprawiać wrażenie nadmiaru i przyćmić ich
urok. Ciekawym rozwiązaniem
pozwalającym
wykorzystać
przestrzeń „w górę” jest ustawienie bambusowych koszyków z roślinami skalnymi i stojaka z płożącym rozchodnikiem
i kostrzewą bladą. W ogrodzie
powinno się znaleźć miejsce
dla pierwiosnka. Dziko rosnące
gatunki pierwiosnka to jedne z
najwdzięczniejszych roślin naturalnych ogrodów. Udało się
uzyskać z nich odmiany rabatowe o intensywnych kolorach
oraz piękne rośliny doniczkowe.
– Nasi podopieczni bardzo
lubią prace w ogrodzie – mówi
Zdzisława Gorynia, prezes
Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Poznaniu.
– W ramach ogrodoterapii prowadzonej przez Pawła Mikołajczaka zajmują się rabatami
kwiatowymi i uprawą warzyw.
Niedawno dostaliśmy od Radia
RMF drzewko, które wspólnie
posadziliśmy, a mnie przypadł
zaszczyt zostania jego matką
chrzestną.
W żadnym ogrodzie nie powinno zabraknąć róż. Kupując
krzewy róż, bardzo dokładnie
powinno się obejrzeć każdą
sadzonkę Przede wszystkim
patrzymy czy skórka na pędach
nie jest pomarszczona. Jeśli tak,
to oznacza to przesuszenie.
Najlepszym lekarstwem będzie
usunięcie chorych pędów tuż u

Wiosna
w ogrodzie
podstawy. Pozostałe pędy przycinamy krótko (najwyżej trzy
oczka). Mocniej przycinamy
pędy, na których widać pąki.
Następną ważną czynnością
jest przejrzenie systemu korzeniowego. Po usunięciu słabych
i nadłamanych, pozostałe wyrównujemy tak, aby nie były
zbyt długie. W przeciwnym razie będą się zawijać i ujemnie
wpływać na rozwój różanego
krzewu.
Wszystkie prace związane z
przygotowaniem sadzonek do
wysadzenia trzeba wykonać
możliwie jak najszybciej, by
nie dopuścić do przesuszenia.
Tuż przed posadzeniem krzewy
warto na kilka godzin zanurzyć w wodzie. Ma to ogromne
znaczenie w przypadku roślin
transportowanych z odległych
rejonów kraju. W wykopanym
dołku rozkładamy korzenie,
które następnie tak przysypujemy ziemią, by nie było między nimi wolnych miejsc. Tak
umiejscowioną roślinę obﬁcie
podlewamy. Gdy woda wsiąknie, robimy z ziemi kopczyk
chroniący korzenie przed czynnikami atmosferycznymi. Rozgarniamy go dopiero po trzech
tygodniach od posadzenia.
Róże produkowane w pojemnikach przechowywane przez
zimę możemy wysadzać przez
cały sezon wegetacyjny. W tym
przypadku należy także zachować podstawowe zasady.
Oprócz klasycznych róż bardzo modne są pnące, które sadzi się na altanach, werandach,
a także formuje się z nich żywopłoty. Taki naturalny, pachnący płot jest niekwestionowaną
ozdobą ogrodu. Dużą popularnością cieszą się róże-miniaturki. Kupić je można przez cały
rok w kwiaciarniach. Sprzedawcy oferują je w doniczkach.
Jeśli umiejętnie o nie zadbamy,
to taka róża długo będzie cieszyć wzrok.
Bardzo efektownie prezentują się dalie. To kwiaty, które są
wrażliwe na niskie temperatury.
Dlatego warto wstrzymać się
z ich sadzeniem do momentu ustabilizowania się pogody.
Najbardziej ˙niecierpliwi mogą
posadzić karpy dalii w pojemnikach w pomieszczeniach, a

potem przesadzić je do gruntu.
Jedną z ładniejszych odmian
dalii jest ta znana pod nazwą
Art Deco, występująca w pięciu
kolorach.
Piękno ogrodu podkreślają piwonie, które zakwitają na przełomie maja i czerwca. Dorastają
nawet do 120 centymetrów. Mają
kwiaty pełne, półpełne lub pojedyncze w kolorze białym, czerwonym i różowym. Gdy rozkwit-

nie bardzo łatwo się rozmnażają. W przypadku bylinowych
robimy to przez podział karp.
Młode sadzonki szybko się ukorzeniają i zakwitają. Najpiękniej
wyglądają piwonie tworzące
szpaler. Zwłaszcza, gdy ich
kwiaty zakwitną zamienią się w
białe, różowe i czerwone kule.
Piwonie krzewiaste bardzo łatwo się wysiewają, a siewki
mają tak samo piękne kwiaty,

ną, przepięknie pachną. Piwonie
zwane także peoniami ogrodnicy
dzielą na bylinowe i krzewiaste.
Najpiękniej wyglądają posadzone w grupach. Dobrze rosną w
półcieniu, ale można je posadzić
także w miejscach słonecznych.
Jesienią zaprzestajemy podlewania, bowiem zmagazynowana w
korzeniach woda mogłaby zimą
wyrządzić poważne szkody
(zamarznięta rozsadzi system
korzeniowy). Ostrożnie postępujemy także z nawożeniem. Piwonie nie tolerują nawozów z dużą
zawartością azotu.
Ogrodnicy radzą, by wiosną
i jesienią podsypać je kompostem. Dzięki temu otrzymają
potrzebną dawkę naturalnych
składników odżywczych. W
sklepach ogrodniczych można
kupić gotowe mieszanki i stosować je w określonych proporcjach. Piwonii bylinowych i
krzewiastych nie przycinamy.
Tylko stare i uschnięte gałęzie
usuwamy tuż nad ziemią. Natomiast krzewy zbyt rozrośnięte
rozdzielamy na mniejsze. Piwo-

jak te z krzewu podstawowego.
Zarówno odmiany bylinowe jak i krzewiaste należy
odpowiednio ochronić przed
mrozem. Zwłaszcza, gdy są to
młode sadzonki. Otulamy je
zeschniętymi liśćmi, korą, gałązkami oraz igliwiem. Otulina
powinna być lekka i nie przysypywać całej rośliny. Bardziej
wrażliwe na mróz są gatunki
krzewiaste, dlatego trzeba zastosować osłonkę ze słomy.
Ochrony przed mrozem wymagają jedynie gatunki sprowadzone z innych krajów. Rodzime piwonie są zahartowane i
bardzo dobrze znoszę wszelkie
wahania temperatury. Pielęgnowane i uprawiane we właściwy
sposób, mogą zimować bez
żadnych zabezpieczeń.
Piwonie pięknie prezentują
się w wazonie. Na bukiet najlepiej ścinać pąki, które po kilku
dniach się rozwiną i wypełnią
swoim zapachem całe pomieszczenie.

FOT. AURELIA PAWLAK

O
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– Od kiedy zajmuje się Pani
zawodowo tańcem?
– Tańczę od października 2001
roku w dwóch stylach: latynoamerykańskim i standardowym
z niepełnosprawnym partnerem
Norbertem Kamińskim (od 11
lat) i pełnosprawnym Markiem
Zaborowskim (od 8 lat). Tworzymy integracyjną grupę taneczną
„Twister”. Taniec daje mi możliwość odprężenia, przeniesienia
w inny świat.
– Ile potrzeba czasu, aby
osoba niepełnosprawna mogła
nauczyć się profesjonalnego
tańca?
– Jeżeli ktoś zaczyna od
zera, potrzeba dużo samozaparcia, dyscypliny, a przede
wszystkim systematyczności.
Nauka tańca trwa wówczas
około trzech lat. Potrzeba
wypracowania sposobu na
pozbycie się tremy i napięcia
emocjonalnego. Trzeba się
też oswoić z parkietem. W
zawodowym tańcu niezbędne

VI FESTWAL FLORYSTYCZNY AKADEMII RADOŚCI ŻYCIA

Wiosenne bukiety,
rzeźby w glinie
A

emocje dają o sobie znać
zaraz po otworzeniu pieca.
Wtedy można zrozumieć,
dlaczego ceramika daje
uczucie szczęścia. Struktura
i zapach szamotu, praca w
glinie, pozwalają się odprężyć.

kademia Radości Życia
po raz kolejny zaprosiła osoby, które kochają
kwiaty, na szósty Festiwal
Florystyczny. Natomiast dla
miłośników lepienia w glinie przygotowano kurs połączony ze szkliwieniem.

Prace te wykonano używając koszy wiklinowych i
bambusowych. Pokazywane
były różne techniki bukieciarstwa na przykład „rogi
obﬁtości”, które tworzy się
na bazie metalowej siatki,
worka jutowego, owoców,
roślin ozdobnych i dodatków
takich jak siano, mech czy liście. Uczestnicy dowiedzieli
się jak w prosty i oryginalny
sposób wykonać bukiety z
pojedynczymi, dużymi kwiatami (słoneczniki, amarylisy
lub strelicje).
Festiwal ﬂorystyczny zakończył się nauką dekorowania roślin doniczkowych,
które mogą być efektowną
ozdobą, idealnie nadającą
się do wystroju i dekoracji
wnętrz zarówno mieszkania
jak i biura, sklepu, gabinetu i
innych pomieszczeń. Ujęcie
warsztatu ﬂorystyki i bukieciarstwa w ramy festiwalu
stworzyło możliwość spędzenia weekendu na intensywnej ale przyjemnej nauce
tworzenia kompozycji kwiatowych z wykorzystaniem
naturalnych
elementów.
Kwiatowe dzieła z pewnością staną się pięknym pre-

Tym razem zaproponowano nowy, kompleksowy kurs
ceramiczny, czyli lepienia w
glinie ze szkliwieniem, obejmujący nowe techniki, wzory i pomysły.

zentem lub ozdobą naszego
domu i wnętrza. Uczestnicy
warsztatów otrzymali niezbędne narzędzia i materiały wraz ze szczegółową
instrukcją,
Kolejną propozycją Akademii Radości Życia był kurs
ceramiki i szkliwienia. Żadne inne rzemiosło nie ma
tak długiej tradycji ani tylu
sposobów wyrażenia się i
możliwości innowacji, co
ceramika. Gdy poczujemy,
tworząc coś z kawałka gliny,
że to nasz żywioł, to już na
zawsze pozostaniemy mu
wierni. Kolejne bardzo silne

W pierwszym dniu warsztatów lepiono dowolnie
naczynia. Były wśród nich
misy, kubki, talerze. Uczestnicy poznali techniki pracy z
szamotem bez użycia koła,
efektowne modelowanie z
plastrów gliny oraz technikę
wałeczkową.

W

czwartkowe popołudnie
10 maja w Klubie „Starówka” przy ulicy Wielkiej 1
w Poznaniu na obrazach i w
innych dziełach Anny Antowskiej pełno było słońca we
włosach, motyli na kapeluszach, lasów, pachnących łąk
i ogrodów pełnych ziół i kwiatów. „Okruszki natury” – to tytuł wernisażu wystawy prac
plastycznych tej artystki, które przyciągnęły publiczność
niepowtarzalnością stylu.

Można było również wyrabiać biżuterię ceramiczną.
Przygotowanie
artystycznych wzorów biżuterii dało
satysfakcję i umożliwiło
noszenie niepowtarzalnych
ozdób. Wszystkie prace wykonane podczas warsztatów
lepienia w glinie wypalono,
aby w następnym dniu zabrać się za szkliwienie. A
więc nadanie im koloru, połysku i trwałości.

Miłośnicy spotkań ze sztuką mogli więc podziwiać tego
dnia w „Starówce” nie tylko
oleje i akryle, które powstawały w różnych okresach życia
malarki, ale także wykonane
przez nią wisiorki z kory, formy ﬁguralne z drewna, płaskorzeźby.

AURELIA PAWLAK

FOT. AKADEMIA RADOŚCI ŻYCIA

Specjalnie wybrano maj,
bowiem to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku,
pełen kwiatów oraz innych
roślin ozdobnych. Tworzenie
ﬂorystycznych kompozycji w
majowym nastroju sprawiło
uczestnikom wiele radości.
Podczas majowego warsztatu ﬂorystycznego z Agnieszką Frankowską poznano
technikę układania roślin w
koszach na mokrej gąbce ﬂorystycznej. Każdy uczestnik
mógł stworzyć własną kompozycję z żywych kwiatów i
poznał sposoby jej prawidłowego wykończenia.

Annę Antowską i jej gości
przywitała Aneta Kustal–Toporek, kierownik Dziennego
Domu Pomocy Społecznej nr
4. Nie brakowało podziękowań
dla bliskich i organizatorów
wystawy. Prezentowane dzieła
zwracały uwagę, skłaniały do
zadumy i reﬂeksji. Był czas na
rozmowy z autorką prac, gratulacje i kwiaty.
Artystka mieszka w Sowiej
Górze – małej wsi sołeckiej
położonej w województwie
wielkopolskim, powiecie międzychodzkim, w gminie Międzychód niedaleko Puszczy
Noteckiej. Żyje w otoczeniu
lasów i łąk. Na swoim koncie
ma liczne wystawy, przeglądy
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Taniec – moja pasja
Z KATARZYNĄ BŁOCH rozmawia KAROLINA KASPRZAK
są określone predyspozycje
(poczucie rytmu, kontakt z
publicznością) podobnie jak w
pracy na danym stanowisku.
– Gdzie może zgłosić się osoba z niepełnosprawnością, która chciałaby spróbować swoich
sił w tańcu towarzyskim?
– Chętni mogą zgłaszać się
do mnie. Obecnie prowadzę
zajęcia dla par początkujących.
Zajęcia odbywają się w duo,
gdzie oboje tancerzy porusza
się i tańczy na wózkach. Nie
prowadzimy natomiast zajęć
dla osób niepełnosprawnych
z pełnosprawnym partnerem,
tak zwanych par combi, gdyż
musiałby on posiadać klasę
taneczną najlepiej minimum
„C”, a takich trudno pozyskać.

Docelowo za osiem lat ma być
paraolimpiada, gdzie będzie
włączony taniec na wózkach
w konkurencji „duo” czyli oboje
tancerzy na wózku, zatem jest
w co inwestować i do czego
dążyć.
– Proszę powiedzieć, co udało się wam osiągnąć przez te 11
lat?
– Zdobyliśmy liczne nagrody.
Nie sposób wszystkich wymienić, ale najważniejszą było dla
nas I miejsce w stylu standardowym na Mistrzostwach Polski
w Łomiankach koło Warszawy
(2011), gdzie zdobyliśmy tytuł
Mistrzów Polski, II miejsce i tytuł Wicemistrzów Świata także
w standardzie w Hanowerze w
Niemczech (2010), II miejsce w

standardzie i Wicemistrzostwo
Europy w Izraelu (2009) i V
miejsce zdobyte na Pucharze
Świata w tańcu na wózkach
w Boxmeer w Holandii (2006).
Niewątpliwym sukcesem był
także udział i dostanie się do
półﬁnału programu emitowanego w Polsacie „Tylko Taniec”.
– Z jakimi trudnościami musi
zmierzyć się zawodowa tancerka?
– Dla mnie osobiście najtrudniejszy jest brak środków
ﬁnansowych na realizację pasji. Nie przynależymy do żadnej organizacji, zatem jesteśmy uzależnieni od funduszy
pozyskanych od darczyńców,
a tych brakuje. Problemem jest

W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 4

Okruszki wiosny

też zbyt mała liczba tancerzy i
słabe rozpowszechnienie tańca na wózkach jako dyscypliny
sportowej. Pomimo licznych
nagród pozostaję wciąż niezauważana przez społeczność
i media. Chciałabym, aby to, co
robię, zostało docenione, by
znaleźli się ludzie, którzy wyciągną pomocną dłoń. Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę. Chętnie prezentujemy
swoje dokonania na imprezach
masowych, festynach czy innych wentach. Zainteresowani
naszym pokazem tanecznym
mogą się z nami kontaktować
mailowo:
tiphany24@poczta.onet.pl albo telefonicznie:
501 415 803.
– Dziękuję za rozmowę.

i konkursy artystyczne. Bliższe
informacje o wiosennych wytworach Anny Antowskiej znaleźć można na stronie internetowej: www.hankairumcajs.pl

KAROLINA KASPRZAK

Goście wernisażu.

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

Rzeźby Anny Antowskiej.

Prace Anny Antowskiej podziwiały uczestniczki „Starówki”.

Anna Antowska (z prawej) i Aneta Kustal-Toporek.
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„Tacy Sami”
poznają historię
Poznania
opowieści zdarza się niekiedy,
że podczas prac związanych z
organami, na balkonie (na który bardzo trudno sie dostać),
pojawia znikąd i tak samo
znika pewna nikomu nie znana, ubrana na czarno kobieta.
Jest to ponoć duch tajemniczej
oﬁarodawczyni, który dogląda
swojego podarunku.
Podziemia poznańskiej fary
to długi, kolebkowo sklepiony
korytarz, ciągnący się wzdłuż
głównej nawy z niewielkimi pomieszczeniami po obu
stronach, w których niegdyś
chowano zakonników i dobroczyńców kolegiaty, a w latach 1798-1810 także paraﬁan.
W trakcie prac badawczych
w latach dziewięćdziesiątych
XX w. odkryto w nich m.in.
fragment muru wewnętrznego
średniowiecznych fortyﬁkacji
miejskich.

C

złonkowie Klubu dla osób
niepełnosprawnych „Tacy
Sami” z osiedla Czecha postanowili poznać trochę historię
Poznania – i to w możliwie
najbardziej atrakcyjny sposób.

W początkach swego istnienia Poznań był zlokalizowany
w całości na wyspie utworzonej przez rzeki Wartę i Cybinę.
Czteroczłonowy gród składał
się części centralnej w której
znajduje się pałac książęcy,
wschodniej z katedrą, północnej ze schronieniem dla ludzi i
południowej z zagórzem.
Uwagę widzów przykuwa
szczególnie katedra umieszczona w centralnym punkcie
makiety. Siedziba biskupa była
z pewnością jednym z najbardziej okazałych budynków w
młodym państwie polskim.
Makieta obrazuje też, jak dobrze chronionym grodem był
XI wieczny Poznań. Warta
tworzyła z trzech stron naturalną fosę, a bagniste tereny jej
rozlewisk były okresowo podtapiane. Jedyna droga do grodu
wiodła przez drewniane mosty,
które w razie zagrożenia palo-

Podziemia w czasie wojny
służyły za magazyn i schron
przeciwlotniczy dla niemieckich żołnierzy, później przeno. Dodatkowym zabezpieczeniem przed najeźdźcami były
wały ziemne o drewnianych
szkieletach, które dla ówczesnej techniki wojskowej tworzyły barierę niemalże nie do
przejścia.
Gród wręcz tętni życiem, po
rzece pływają łodzie towarowe
i rybackie, kowal w podgrodziu
podkuwa konia, a budowniczowie pod pilnym okiem siwego
staruszka chodzącego o lasce
kończą jeden z wałów. Wizyta
w podziemiach była prawdziwym spektaklem z użyciem
światła, dźwięku i efektów
specjalnych.
Kolejnym etapem historycznej wyprawy członków Klubu
była wizyta w poznańskiej farze. Jest ona jedną z najbardziej okazałych barokowych
budowli sakralnych w Polsce.
Zbudowana została w latach
1651-1701. Opiekująca się grupą przewodniczka w bardzo

FOT. (4X) PAWEŁ GROCHOWSKI

Udali się więc do podziemi Klasztoru o.o. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła,
by obejrzeć jedną z dwóch
prezentowanych tam makiet
starego Poznania. Zasiedli w
wygodnych ławkach i otuleni
barwnymi promieniami lasera
cofnęli się do początków XI
wieku, a więc do czasów panowania Bolesława Chrobrego
i jego syna, Mieszka II. Z tego
okresu pochodzą prezentowane na makiecie budowle.

Poznańska fara jest jedną z najwspanialszych barokowych
budowli sakralnych w Polsce.
ciekawy sposób opowiedziała
o jej historii i wyposażeniu.
Członkom Klubu najbardziej
spodobały się wspaniałe organy Friedricha Ladegasta.
Wiąże się z nimi historia
pewnej zjawy. Otóż według

chowywano w nich beczki z
winem. Burzliwa historia i wilgoć skutecznie zniszczyły stare grobowce, niemniej warto
się tam wybrać i zobaczyć to,
co się jeszcze zachowało.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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B

łękitne niebo, wiosenne
słońce, zielony las z rozśpiewanymi ptakami i bajeczne stawy z pływającymi po
nich kaczkami i łabędziami. W
tej pięknej okolicy, na malowniczej poznańskiej Dębinie, 17
maja odbył się doroczny, tradycyjny piknik integracyjny.
Organizatorem było Poznańskie Koło Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, a okazją do
spotkania był Dzień Godności
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną.

Wesoły piknik
na Dębinie
wiele atrakcji. Na rządnych
sportowych wyzwań czekały emocjonujące rozgrywki w
boccię w wysokiej trawie, co
stanowiło dodatkowy stopień
trudności i wprowadzało do
rozgrywki trochę tajemniczości, gdyż kulki toczyły się w
najmniej oczekiwanych kierunkach. Wygrali oczywiście
najlepsi. Dla osób obdarzonych anielską cierpliwością
przygotowano zawody wędkarskie, czyli „moczenie kija”
w nadziei, że jakiś dorodny
okaz złapie się na pływający
w wodzie haczyk. Miłośnicy
pieszych wędrówek wybrali
się na wycieczkę po tajemniczych zakątkach pięknej o tej
porze roku Dębinie. Na wszystkich czekały kolorowe kredki i
płachty papieru, które w krótkim czasie zapełniono interesującymi malowidłami.

W rodzinnej imprezie wzięli
udział podopieczni kilku placówek prowadzonych przez
Stowarzyszenie wraz ze swoimi opiekunami, podopieczni
zaprzyjaźnionych organizacji,
uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 84 z Poznania, zaproszeni
goście i darczyńcy. Na położonym w okolicach miejscowej
leśniczówki polu biwakowym
wszyscy bawili się doskonale.
Uroczystego otwarcia pikniku
dokonała prezes Zdzisława
Gorynia.

Jak zwykle na pikniku było

FOT. (4X) MARIA WAJS

Przy dźwiękach muzyki
rozpalono ognisko i grilla, w
ruch poszły patyki z nadzianymi kiełbaskami. Smakowicie
opieczone szybciutko zostały
zjedzone. Równie szybko zniknęły smakowite słodkości.
Uczestnicy z zapałem przystąpili do konkursów z nagrodami, przygotowanych przez
Straż Miejską, śpiewali przy
ognisku wesołe, biesiadne
przeboje, a gromkimi brawami
nagrodzili występ grającego
na gitarze i harmonijce ustnej
pana Mateckiego.

35

Na koniec organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników
pikniku na Drzwi Otwarte 20
czerwca w godzinach od 14 do
20 w jednej ze swoich placówek, czyli w Środowiskowym
Domu Samopomocy „Pogodni”
przy ulicy Pogodnej 49/1 w Poznaniu.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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Spartakiada
Amazonek
Z

arząd Poznańskiego Towarzystwa
„Amazonki”
zaprasza do udziału w XVIII
Ogólnopolskiej Spartakiadzie
Amazonek, która odbędzie
się w Ciechocinku przy hotelu
„Amazonka” w dniach od 24 do
26 sierpnia.
Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz zawodów pokrywa organizator, za podróż
zawodniczek zapłacą poszczególne kluby. W spartakiadzie wezmą udział trzyosobowe drużyny. Zgłoszenia można przysyłać
do 10 sierpnia na adres mailowy
Poznańskiego
Towarzystwa
„Amazonki”: amazonki@amazonki.poznan.pl w formie skanu

formularza zgłoszeniowego, pobranego ze strony internetowej
towarzystwa www.amazonki.
poznan.pl z podpisami uczestniczek lub na adres Poznańskiego
Towarzystwa „Amazonki”, ulica
Piastowska 38, 61-556 Poznań.
Wypełniając formularz należy
podać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer
PESEL i grupę inwalidzką. Zgodnie z wymogami PFRON osoby
nie posiadające orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności nie
mogą uczestniczyć w spartakiadzie. Dodatkowe informacje pod
numerem telefonu komórkowego: 507-493-180 awa

Porady dla rodziców
B

ezpłatne badania słuchu,
pomiar glukozy, cholesterolu, ciśnienia, tkanki tłuszczowej, terapia światłem i konsultacje specjalistów – z tego
wszystkiego można było skorzystać sobotę 19 maja podczas
drzwi otwartych w Centrum
Rehabilitacyjno-Medycznym
INTEGRA-MED przy Wyższej
Szkole Edukacji Integracyjnej i
Interkulturowej przy ulicy Berwińskiego 2/4.
Rodzicom udzielali bezpłatnych porad: lekarz neurolog,
laryngolog, logopeda audiolog,
dietetyk, ﬁzjoterapeuta terapeuta

dzieci z autyzmem. Było poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci z zaburzeniami
rozwojowymi i trudnościami w
nauce.
W Centrum RehabilitacyjnoMedycznym
INTEGRA-MED
funkcjonuje m.in. poradnia logopedyczna, audiologiczna, otolaryngologiczna, neurologiczna
dla dzieci, zdrowia psychicznego
dla dzieci i młodzieży oraz dla
osób z autyzmem. Szczegółowe
informacje na stronie internetowej: www.integra-med.pl.

KAROLINA KASPRZAK

Dochodzenie praw
F

undacja Aktywności Zawodowej zorganizowała dla
osób niepełnosprawnych bezpłatne warsztaty z prawa pracy
,,Trening samodzielnego radzenia sobie w procesie dochodzenia praw pracowniczych”.
Czas trwania warsztatów
został ustalony tak, aby mogły
wziąć w nich również osoby
pracujące. Warsztaty dotyczyły
pobudzania obywatela do aktywności w przypadku łamania
praw pracowniczych, uczenia
samodzielnego radzenia sobie
w sytuacjach spornych z pracodawcą, zapoznania ze ścieżką
wsparcia w zakresie praw pracowniczych, uczeniem sposobu

formułowania skarg i pozwów
do sądów pracy, metod aktywności społecznej w zakresie
upominania się o realizację
praw pracowniczych osób niepełnosprawnych (petycje, blogi,
grupy otwarte).
Warsztaty są realizowane w
ramach projektu ,,Pracodawco,
znam swoje prawa – rozwój
świadomości
obywatelskiej
wśród osób niepełnosprawnych”. Projekt jest współﬁnansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej. awa

„M

amo! Śniło mi się, że
wchodziłem na wysoką wieżę, wchodziłem, wchodziłem i nie mogłem wejść”
– powiedział po obudzeniu
Wojtuś. „Kiedyś wejdziesz” –
usłyszał od matki. – „A może
ważniejsze jest samo wchodzenie?” Słowa te pamięta do
dziś dorosły już Wojciech.
Marzenia senne zawsze fascynowały ludzi, doszukiwali się w
nich znaczeń, swoich ukrytych
myśli, swoich pragnień i obaw.
Nazwano je marzeniami sennymi – jakkolwiek tylko niektóre
sny zawierają marzenia. Zazwyczaj szybko zapominamy nasze
sny, często zaraz po obudzeniu,
jednakże niektóre sny pamiętamy przez całe życie. Te najpiękniejsze i te najbardziej smutne.
Uczeni zajmują się badaniem snów od niedawna, analizują zarówno ich ﬁzjologię,
jak i związane ze snami zjawiska psychologiczne. Badają,
jak ludzie rozumieją sny, jakie
przeżycia je wywołują, jakie
uczucia są przez sny wyzwalane. Obecnie badania nad
marzeniami sennymi prowadzone są w specjalistycznych
laboratoriach, wyposażonych
w nowoczesną aparaturę pomiarową – jakie to odległe od
piękna wyrazu „marzenie senne”. Takie czasy.

Rzadziej niż snami osób dorosłych, zajmowano się marzeniami sennymi dzieci. Jednym z
pierwszych był Zygmunt Freud,
który twierdził, że sny dzieci
są spełnieniem ich pragnień.
Obecnie wiemy, że nie dotyczy
to wszystkich snów.
Marzenia senne pojawiają
się już u niemowląt. Rodzice
mogą zaobserwować ich zewnętrzne przejawy: reakcje
mimiczne, ruchy całego ciała,
wydawane przez niemowlę
dźwięki. Zazwyczaj cieszy ich
widok śniącego maleństwa i
pochylając się nad nim, zadają
sobie pytanie: co mu się śni?
Dzieci w wieku przedszkolnym potraﬁą swoje sny opowiedzieć; rozumieją je na poziomie swojego umysłowego
rozwoju. Pytanie, jak dzieci
rozumieją naturę marzeń sennych, pierwszy postawił wielki
uczony szwajcarski Jean Piaget. W swoich badaniach zadał dzieciom pytania: skąd się
biorą sny? Kiedy śnisz, to gdzie
jest twój sen? Czym się śni?
Uzyskane od dzieci odpowiedzi były frapujące. Najmłodsze, w wieku 5–6 lat, uważały,
że sen pochodzi z zewnątrz: z
nocy, z chmur, z nieba, ze światła. Sądziły też, że sen znajduje
się blisko dziecka: pod poduszką, w łóżku, w pokoju. A wy-

TOLERANCJA
SPRAWNA INACZEJ

na którym zielono-żółty autobus
zabierze cię w miejsce, które na
osiem godzin oderwie cię od
twoich spraw. Zastąpisz je tymi,
którymi zarzucił cię szef i kazał
potraktować, jako priorytetowe –
na wczoraj.

Odstrasza, krępuje, czy niepokoi cię inność? Zaryzykuję
i stwierdzę, że odpowiedziałeś z całą stanowczością – nie.
Jak zapytam, czy znane ci są te
odczucia w towarzystwie osób
niepełnosprawnych ruchowo,
zaprzeczysz jeszcze pewniej
i może nawet zbulwersuje cię
fakt, że niepełnosprawność nazywam innością. Przecież osoba na wózku to taki sam człowiek jak ty, z tą różnicą, że ma
większe problemy w poruszaniu się w świecie. Dosłownie.

ZAPRASZAM
NA WYCIECZKĘ
Pozwól, że zabiorę cię w podróż. Podróż niedaleką, taką
codzienną. Potowarzyszę ci w
drodze do twojej pracy. Teraz
nie będę cię wyciągać na ulicę.
Niech zadziała twoja wyobraźnia. Zamknij oczy i maluj w
głowie obrazy, a ja opowiem ci
pewną historię.
Idziesz ulicą, tą samą, co zwykle. Spiesznym krokiem zmierzasz w kierunku przystanku,

Nagle drogę zajeżdża ci młoda
dziewczyna na wózku inwalidzkim. Wyrwała cię z zamyślenia
nad karierą zawodową, więc wyglądasz na wystraszonego. Ona
uśmiecha się przyjaźnie, przeprasza i znacznie cię wyprzedza.
Wyraźnie się gdzieś spieszy, tak
jak ty. Widzisz, jak krawężniki i
nierówny chodnik co jakiś czas
zmuszają ją do zatrzymania lub
co najmniej zmniejszenia tempa
jazdy. Ale jedzie dalej.
Coś przykuło twoją uwagę.
Nie jesteś w stanie jednoznacznie określić, co – oczy, twarz,
bijąca od niej energia. A może
wózek? Nie, wózek nie – choć
musisz przyznać, że jej współczujesz. Jak by to było? Usiąść
i żyć ze świadomością, że te
cztery kółka już na zawsze będą
twoimi nogami. Straszna myśl.
Natychmiast odpychasz więc ją
od siebie.
Okropne,

ale

przecież

ta
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Marzenia senne
twarzają sny te postacie, które
się śnią.
Nieco starsze dzieci, w wieku
7–8 lat uważały, że sen pochodzi z myśli, ze wzroku, z głowy,
ale sam znajduje się poza śpiącą osobą.
Dopiero starsze dzieci, w
wieku 9–10 lat uznawały sny
jako przeżycie wewnętrzne,
umiejscowione w myślach, w
głowie śniącego.
We współczesnych badaniach dzieci okazały się umysłowo dojrzalsze, już większość pięciolatków rozumie, że
sny są „wewnątrz” człowieka i
pochodzą od niego samego.
Najciekawsza jest oczywiście odpowiedź na pytanie,
co się naszym dzieciom śni?
Ich marzenia senne zależą
od wieku, od przeżyć poprzedzających sen, jak również
od psychicznych właściwości
dziecka. Jak stwierdził Foulkes
(podaję za Barbarą Szmigielską), marzenia senne dzieci
najmłodszych, w wieku 3–5
lat, są statyczne, dzieci opisują
je tak jak opisuje się fotogra-

ﬁę, ich sny zapełniają postacie
przyjaznych i znanych dziecku
zwierząt. Są więc w ich snach
konie, krowy, króliki, psy, koty,
ptaki i żaby.
W snach dzieci w wieku od
5 do 7 lat pojawia się ruch, postacie są w snach aktywne, na
przykład krowa biega po pastwisku, kot chodzi po płocie.
Zwierząt jest nieco mniej niż
w snach dzieci młodszych, natomiast pojawiają się dziwne
miejsca, nieznane dziecku.
Dzieci w wieku 7–8 lat mają
więcej marzeń sennych i opisują je tak, jak się opisuje ﬁlm. W
tym wieku samo dziecko staje
się bohaterem swoich snów,
które mają żywą akcję, występują w nich różni ludzie, sny zawierają też dobre i złe uczucia.
Dzieci starsze, w wieku od 9
do 15 lat, same są aktywnymi
uczestnikami swoich snów. Jest
w nich dużo uczuć, przy czym
przeważają uczucia przyjemne.
W coraz większym stopniu sny
dorastających dzieci odzwierciedlają ich właściwości psychiczne: dzieci przejawiające

agresję mają więcej snów zawierających przemoc, w snach
dzieci nieśmiałych jest więcej
zakłopotania i lęków.
Ogólnie można powiedieć,
że z biegiem lat w dziecięcych snach jest coraz mniej
zwierząt; najwięcej zwierząt
występuje w snach trzy- i czterolatków, a po 7-mym roku ich
liczba wyraźnie się zmniejsza.
Pojawianie się zwierząt przebiega w interesującej kolejności: najpierw śnią się zwierzęta
hodowlane lub dziko żyjące,
potem należące do dziecka,
później zwierzęta dzikie i
groźne. Warto też wiedzieć, że
w snach chłopców jest więcej
agresji i ogólnie więcej zwierząt, niż w snach dziewcząt. W
snach dziewcząt jest na ogół
więcej dobrych uczuć, jednakże powyżej 13-ego roku życia i
w nich wzrasta agresja.
W marzeniach sennych dzieci odzwierciedla się też treść
oglądanych ﬁlmów, przeczytanych książek, jak również ich
życiowa sytuacja. Jak zgodnie
stwierdzają badacze, dzieci

rozwiedzionych rodziców często śnią, że zostały porwane,
opuszczone, że są gonione lub
pożerane przez dzikie zwierzęta, ale śni im się także, że rodzice są znów razem. Natomiast
dzieci uchodźców nie mają
marzeń sennych (jak to wynika z badań Haliny GrzymałaMoszczyńskiej), być może nie
zapamiętują ich i nie wiemy,
dlaczego tak jest.
Dzieciom często śni się
szkoła, a w snach pojawiają się
zarówno inni uczniowie, jak
i nauczyciele – sny te bywają
przyjemne, albo i nie.
Jaka szkoda, że dziecięce
pragnienia zaklęte w snach
tak rzadko się spełniają: dzieci biedne często śnią o zabawkach i dobrym jedzeniu, a
dzieci z domów dziecka śnią o
rodzinnym domu. W odniesieniu do tych dzieci Freud miał
rację: w snach spełniają się ich
pragnienia. Najczęściej tylko w
snach.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSZĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ”
CZ. III

Szczypta kulawej prawdy
dziewczyna daje sobie radę. A
może to wcale nie jest takie potworne. Na pewno człowiek na
wózku potrzebuje czasem pomocy. Chociaż, jakby się nad tym
zastanowić, potrzebuje jej każdy
– bez względu na to czy chodzi,
jeździ, lata, czy się czołga.
Dziewczyna zatrzymuje się na
przystanku autobusowym i wyciąga z torby książkę. Zaczyna
czytać, a na jej twarzy pojawia
się uśmiech. Uśmiech przeradza
się w dziwny grymas, co – jak
podejrzewasz – jest marną próbą powstrzymania się od głośnego śmiechu. Jakie to znajome –
tobie też często zdarza się śmiać
przy lekturze zabawnego fragmentu książki. Ma się w końcu
niebanalną wyobraźnię.
Z zaczytania wyrywa ją telefon, który odezwał się w torbie.
Zaczyna intensywnie szukać
– jak każda kobieta ma na pewno w swojej torebce wszystko.
Sukces – znalazła. Odbiera i po

chwili ciszy, podczas której słuchała w skupieniu słów swojego
rozmówcy, zaczyna tłumaczyć
coś lekko podniesionym, pełnym
emocji głosem. Zdenerwowała
się, zupełnie jak ty. W tej kwestii
najwidoczniej również nie różni
się od innych. Kończy rozmowę i
pełnym poirytowania tonem klnie
pod nosem. Zupełnie tak, jak ty.
Analizujesz jej zachowanie i
stwierdzasz, że nie różni się ono
od sposobu bycia i reakcji osób
sprawnych – tak często określanych jako „normalnych”. Fakt,
nie wszyscy śmieją się do siebie,
czytając jakiś zabawny fragment
w książce. Ale to akurat, jak już
wcześniej stwierdziłeś, kwestia
sprawności wyobraźni, a nie
kończyn.

JAKIE TO PROSTE!
RZEKŁBYŚ
– BANALNE
Pojawia się w twojej głowie

szalona myśl. A może by tak
podejść do niej i porozmawiać? Sprawia wrażenie sympatycznej i interesującej osoby.
Dlaczego nie?
Chcesz zrobić krok, ale coś
cię blokuje. Myślisz, że zwariowałeś. Przecież nieraz zdarzyło
ci się zaczepić i zacząć rozmowę z nieznajomą. Czułeś się w
tym swobodnie, nie sprawiało
ci to żadnego problemu. Aż do
teraz.
Co cię zablokowało? Widok
czterokołowca, na którym siedzi? Nie – myślisz sobie – skoro
jej, jak widać, nie przeszkadza
taki stan rzeczy, to mi tym bardziej. Nie to na pewno nie wózek. Chociaż właściwie… może
trochę.

DOTARLIŚMY
DO CELU
Możesz już otworzyć oczy.
Nadal jesteś w stu procen-

tach przekonany, że osoba na
wózku, to człowiek jak każdy
inny? Skoro tak zawzięcie bronisz swojego stanowiska, skąd
więc zawahanie? Zapewne nie
wiesz. Pozwól więc, że ja odpowiem ci na to pytanie. Wynika ono z tego, że jesteś tolerancyjny, bo nie przeszkadza ci, że
osoby niepełnosprawne żyją
obok ciebie. Ale pełna tolerancja to także równe traktowanie – patrzenie na człowieka,
jak na każdego innego, przez
pryzmat zachowania i charakteru, a nie cech, które nie są od
niego zależne. To akceptacja, a
nie tylko przyzwolenia na egzystencję.
Pomyśl o tym, gdy zobaczysz
kiedyś na ulicy, przystanku, w
pubie, czy na koncercie osobę
taką jak ty, która – naprawdę –
różni się od ciebie tylko tym, że
przemierza świat na czterech
kółkach.

ANGELIKA KOWALCZEWSKA
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Łazienka dla osoby
niepełnosprawnej
soba
niepełnosprawna
powinna korzystać z łazienki w której będzie się czuła komfortowo i bezpiecznie.
Pół biedy, gdy to pomieszczenie można zaprojektować
na etapie budowy domu lub
wykańczania
mieszkania.
Gorzej, gdy łazienka została
wcześniej urządzona. W takim
przypadku niezbędny jest remont. Warto dobrze się zastanowić i dokładnie zaplanować
każdy centymetr powierzchni,
by uniknąć błędów.
Właściwe urządzenia oraz
ich odpowiednie rozplanowanie to dwa główne czynniki,
które mogą zdecydowanie ułatwić codzienną higienę osobom niepełnosprawnym. Okazuje się, że w rzeczywistości
najprostsze rozwiązania często
są najskuteczniejsze. Ale przez
cały czas planowania powinniśmy pamiętać o tym, że łazienka, z której będzie korzystała
osoba niepełnosprawna, musi
być dopasowana do jej potrzeb
i wymagań. Urządzając łazienkę z myślą o osobie niepełnosprawnej należy zacząć od
wanny i prysznica.
W przypadku wanien istotna
jest ich głębokość, która powinna wynosić około 40 centymetrów i szerokość od 70 do 80
centymetrów. Krawędź musi
znajdować się na wysokości
siedziska wózka inwalidzkiego, co ułatwi wchodzenie i wychodzenie. W marketach najbardziej popularna jest wanna
klasyczna o szerokości 70 centymetrów i głębokości 42 centymetrów, która doskonale nadaje
się do użytkowania przez osoby
mniej sprawne ruchowo. Dzięki kształtowi i bezpiecznemu
wykończeniu krawędzi łatwo
w niej zamontować specjalną
nakładkę ułatwiającą kąpiel
osobie niepełnosprawnej. Nakładka w instalacji jest bardzo
prosta. Wystarczy ją zawiesić
na wannie. Można do wanny
zamontować również parawan
z bezpiecznego szkła, dzięki
któremu pozostała część rodziny będzie mogła swobodnie
brać prysznic.
W przypadku kabin prysznicowych istotne są dwa elementy: brodzik i drzwi. Idealnym
rozwiązaniem jest zastosowa-

FOT. ARCHIWUM

O

Łazienkę możemy ozdobić
kwiatami.
nie kabiny, którą można zamontować bezpośrednio na
podłodze. Jednocześnie drzwi
wejściowej muszą być na tyle
duże, by bez kłopotów mógł
wjechać przez nie wózek lub
balkonik. Firmy produkujące
kabiny prysznicowe mają sporo
idealnych rozwiązań. Uchylne
drzwi tych kabin tworzą wygodne przejście szerokości nawet
do 100 centymetrów. Tę kabinę
możemy instalować zarówno
na brodziku jak i podłodze. Pamiętając o osobach, które poruszają się o kulach powinniśmy
zamocować wewnątrz kabiny
uchwyty, które pozwolą utrzymać równowagę.
Brodzik powinien być jak najniższy, aby nie utrudniał wejścia
do kabiny. Jeżeli chcemy ustawić kabinę na podłodze, należy
pamiętać o odpowiednim wyproﬁlowaniu odpływu z płytek
ceramicznych lub zalaniu betonową wylewką.
Do prysznica możemy zamontować siedzisko ułatwiające kąpiel osobom, które muszą
się myć w pozycji siedzącej.
Powinno być przede wszystkim
stabilne i wygodne. Najlepiej,
jeżeli wybierzemy jego wersję
uchylną z oparciem. Siedzisko
powinno być tak usytuowane,
by łatwo było się przenieść na
nie z wózka inwalidzkiego.
Łazienki w blokach są zwykle
niewielkie. Dla osoby poruszającej się na wózku dostanie się
do łazienki i swobodne po niej
poruszanie to poważny problem. Często bez wyburzenia
ściany nie da się uzyskać więk-

szej powierzchni. W sytuacji,
gdy mamy oddzielnie łazienkę
i toaletę, które przylegają do
siebie, można pomyśleć o połączeniu ich ze sobą.
Drzwi od łazienki powinny
mieć co najmniej metr szerokości. Dotyczy to zarówno drzwi
wejściowych do łazienki, jak i
wspomnianej wcześniej kabiny
prysznicowej. Podłoga powinna być oczywiście wyłożona
matami, które zapobiegną niekontrolowanemu upadkowi na
mokrej powierzchni.
Podstawą łazienki dla osób
niepełnosprawnych są już
wcześniej wspomniane przy
okazji kabin prysznicowych
uchwyty, które pomogą użytkownikowi w poruszaniu się.
Tutaj wysokość jest dostosowana do rodzaju niepełnosprawności oraz zasięgu ramion.
Szafki łazienkowe powinny być
zawieszone na wysokości do
35-40 centymetrów, tak, by na
przykład osoba podjeżdżająca
do nich na wózku mogła znaleźć się jak najbliżej i sięgnąć po
wszystko co potrzebuje z szafki.
Drzwiczki muszą otwierać się
do kąta 180 stopni. Niekoniecznie należy korzystać też z drzwi
uchylnych. Możemy wstawić
także drzwi przesuwane lub
rolety, żaluzje. Przygotowanie
łazienki dla osoby niepełnosprawnej nie jest trudne. Trzeba
tylko pamiętać o zachowaniu
funkcjonalności i wygody tego
pomieszczenia. Na pewno podczas planowania przebudowy
łazienki warto zapytać jej użytkownika, co on sądzi o naszym
pomyśle i czy czegoś nie chciałby zmodyﬁkować.
Aby łazienka jak najdłużej
nam służyła, należy zadbać o jej
czystość. Na rynku jest bardzo
dużo preparatów czyszczących.
Należą do nich płyny, mleczka,
pasty, żele. Asortyment rynkowy ciągle się poszerza, oferując
coraz skuteczniejsze środki.
Możemy zaopatrzyć się w specjalistyczne płyny usuwające
żółte zacieki w wannie, rdzę
oraz plamy. Warto pamiętać o
regularnym czyszczeniu kabiny prysznicowej, by uniknąć
osadzania się resztek mydła.
Regularnie czyścimy również
muszlę klozetową, będącą siedliskiem zarazków. awa

Od redakcji:
W majowym wydaniu „Filantropa” pożegnaliśmy naszego
autora Henryka Kubisztala z
Drezdenka, który odszedł na zawsze 4 kwietnia tego roku. Przez
wiele lat publikował na naszych
łamach swoje wzruszające opowiadania o ludzkich losach. Jego
odejście to dla nas ból i strata dla
czytelników naszego czasopisma. Pozostawił nam jednak do
dyspozycji nigdzie do tej pory nie
publikowane swoje wspomnienia
wyróżnione w konkursie Związku Nauczycielstwa Polskiego,
których druk właśnie rozpoczynamy. I z satysfakcją informujemy, ze kolejne odcinki ukazywać
się będą w dalszych wydaniach
„Filantropa”. Niech nadal uczą
wrażliwości, miłości do ludzi,
skłaniają do zadumy i poszukiwania wartości – jak opublikowane już utwory pana Henryka.

W

ydawać by się mogło, że
czas stanął w miejscu i
trudno sobie wyobrazić mijanie dziesięcioleci. Gdy człowiek jest młody, to wydaje mu
się, że lekcja trwa długo, rok
szkolny się ciągnie, wakacji
jest mało, a zegar wolno odmierza doby, miesiące i lata.
Jeżeli się patrzy na życie z perspektywy gwiazd, to niewiele
– ale w dziejach poszczególnego człowieka to bardzo dużo.
To miniona młodość, wzloty i
upadki, zwycięstwa i klęski.
Toteż takim wspomnieniom
towarzyszy nuta radości, wzruszenia, a nawet smutku i zadumy nad przemijaniem czasu.
Płyniemy od źródła do ujścia, od
przeszłości ku przyszłości. Przypominamy sobie czasami te długie lekcje i te lata, które minęły
jak sen, zostawiając w pamięci
wspomnień chwile, które z przyjemnością od czasu do czasu
każdy jakoś sobie porządkuje.
Wśród wspomnień, doznań i
przeżyć dominują różne – te,
które jawią się nam jako bardzo
miłe, i te mniej sympatyczne,
które nasuwały pewne reﬂeksje i
bywały gorzkimi lekcjami. Takie
były lata.
Pamięć ma swoje prawa, nie
zatrzymuje wszystkich wydarzeń z jednakową siłą. To pamięć pozwala nam odtworzyć
przestrzeń życia i pracy. Tak
jest z moimi nauczycielskimi
wspomnieniami. Przypominam
sobie z początków mojej pracy
wspaniałych ludzi, którzy wyciągali w moją stronę pomocną
i przyjazną dłoń. Uczyłem się,
zdobywałem wiedzę i doświadczenie pedagogiczne. A czas
płynął jak rzeka. Różnie bywało
w moich nauczycielskich latach
pracy. Były chwile dobre i złe, za-
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WSPOMNIENIA NAUCZYCIELA(1)

Lata minęły jak sen…
giczne. Po jego likwidacji władze
Kuratorium Oświaty i Wychowania, kierując się zamiarem
wykorzystania bazy materialnej
i kadry pedagogicznej, postanowiły utworzyć Liceum Ekonomiczne. W roku 1968 dyrektorem szkoły został absolwent
miejscowego Liceum Pedagogicznego mgr Marian Bybluk,
obecnie prof. dr hab., pracownik
naukowy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Po raz pierwszy przyjechałem
do Ośna Lubuskiego rowerem.
Mieszkałem w oddalonej o 10 kilometrów wiosce Kowalów. Tam
się urodziłem i wychowałem.
Kiedy w roku 1971 po ukończeniu Studium Nauczycielskiego
w Gorzowie Wielkopolskim na
kierunku wychowanie ﬁzyczne
z biologią, otrzymałem nakaz
pracy w Liceum Ekonomicznym
w Ośnie. Wziąłem z domu rower
i pojechałem zobaczyć miasteczko i szkołę. Nawet mi się
spodobało. Od tamtej wycieczki
w tym roku mijają trzydzieści
cztery lata.
Pierwsze miesiące w nowej,
tonącej w zieleni szkole – to
była mozolna praca. „Uczę się
uczyć”, dostosowuję się do nowych warunków i wymagań. Z
początków mojej pracy pamiętam niestrudzonego dyrektora
szkoły mgr Mariana Bybluka.
To on był moim pierwszym dyrektorem, on angażował mnie
do pracy w szkole. To dyrektor

Bybluk udzielał mi pierwszych
wskazówek na tych bezdrożach
trudnej, nauczycielskiej pracy.
To on swoją pracą zapisał wspaniałe karty historii tej szkoły. Jego
wielkie oddanie i zaangażowanie bardzo mi wówczas imponowało i mobilizowało. Dyrektor
Bybluk był wyśmienitym organizatorem i pedagogiem, pod jego
kierunkiem młodzi nauczyciele,
nie zawsze w pełni wykwaliﬁkowani, a była ich wtedy niemało,
mieli serdecznego opiekuna i
fachowego doradcę. Nigdy nie
zrażał się trudnościami, zawsze
dawał z siebie maksimum wysiłku i solidnej pracy.
Cechował go pozytywny
stosunek do ówczesnej Polski Ludowej, co wyrażało się
w codziennej, szkolnej pracy,
jak również w pracy społeczno-politycznej. Brr!! Jakże to
dzisiaj obcesowo, śmiesznie i
patetycznie brzmi (dyrektor też
się na pewno z tego śmieje i z
politowaniem kiwa głową). Niestety, takie wówczas były czasy. Wszystkim rządziła jedynie
słuszna, nieomylna i niezawodna Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza. Dyrektor, widząc
nieraz moją nieudolność, starał
się pomóc i zachęcić podkreślając, że tylko systematyczna, w
pełni przemyślana praca może
przynieść pożądane owoce.
Kiedy traﬁłem do liceum, był
tu wzorowy porządek. Wiedziałem, że bardzo ważną rolę

FOT. JERZY KOT

wsze jednak lata te wspominam
z sentymentem. Zapewne nie
jest to tylko moje odkrycie. Było
w nich wiele wydarzeń poważnych i drobnostkowych, były
też sytuacje anegdotyczne czy
wręcz komiczne, ubarwiające
szarość codzienności.
Pracę w zawodzie nauczyciela rozpocząłem w 1971 roku w
Liceum Ekonomicznym w Ośnie
Lubuskim. Jest to niewielkie miasteczko w północno-zachodniej
części województwa Lubuskiego. Pierwszy rzut oka nie budził
reﬂeksji co do wyjątkowości
tego miejsca. Lecz baczniejsze
przyjrzenie się miastu skłania
do zmiany zdania. Baszty i mury
obronne, bramy wjazdowe,
monumentalna bryła kościoła
wskazują, że przeszłość miasta
była budowana z pokolenia na
pokolenie na solidnych fundamentach, które przetrwały różne koleje losów. Z pewnością
swoją historyczną „karierę”, datującą się od dwunastego wieku, Ośno Lubuskie zawdzięcza
położeniu geograﬁcznemu i naturalnemu. Usytuowanie Ośna
z dala od większych ośrodków,
jego mała atrakcyjność głównie
ze względu na bazę mieszkaniową i warunki życia, a także
obawa przed tymczasowością,
nie zachęcały do osiedlania się
po zakończeniu drugiej wojny
światowej.
W latach 1947-1964 w Ośnie
funkcjonowało Liceum Pedago-

w realizacji zadań wychowania ﬁzycznego i sportu odgrywa nauczyciel, który sam musi
być wzorem do naśladowania
(sylwetka, ruchy, bez nałogów,
uprawiający sport lub rekreację
ﬁzyczną, posiadający duży autorytet i wysokie morale, zaangażowany w pracy).
Głównym zadaniem ucznia
w szkole była nauka, ale uczenie się przychodzi łatwiej, jeżeli
stosuje się je sensownie i umiejętnie, a oprócz tego uwzględnia
racjonalny odpoczynek w wolnym czasie. I tu ważne zadanie
spełnia wychowanie ﬁzyczne,
które od najmłodszych lat powinno wdrażać dzieci i młodzież
do właściwego i pożytecznego
dla zdrowia spędzania wolnego czasu, głównie na świeżym
powietrzu. Wychowanie ﬁzyczne i sport wzmacniają zdrowie,
zapewniają wszechstronny rozwój psychoﬁzyczny, wyrabiają
samodyscyplinę, wytrwałość w
dążeniu do celu. Dają ponadto dużo pozytywnych przeżyć
emocjonalnych i godziwej rozrywki.
Działalność dydaktyczna, dla
której głównie została utworzona szkoła, musiała być ściśle skorelowana z działalnością wychowawczą, społeczną
i polityczną. Jednak z czasem
działalność społeczno-polityczna zaczęła przeważać, co spowodowało liczne konﬂikty wewnątrz grona pedagogicznego,
jak również wśród przedstawicieli działających na terenie
szkoły organizacji młodzieżowych, takich jak Związek Młodzieży Socjalistycznej i Związek
Młodzieży Wiejskiej.
Praca w szkole podzielona
była na dwie części. Zajęcia dydaktyczne realizowane były do
południa. Natomiast w godzinach popołudniowych odbywały się zajęcia sportowe, wychowawcze i kół zainteresowań.
Praca odbywała się według pełnej integracji szkoły i internatu.
Duży nacisk kładziono na wychowanie przez pracę. Młodzież
udzielała się w środowisku lokalnym, często uczniowie wyjeżdżali do okolicznych wiosek
i zakładów pracy z programami
artystycznymi, wieczorami muzyki i poezji.
cdn.

HENRYK KUBISZTAL
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AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB W WIEKU „50+”

Senior za ladą
i na koncercie
U

chwalona przez Sejm
zmiana
w
systemie
emerytalnym, na mocy której wiek emerytalny kobiet
i mężczyzn został wydłużony do 67 lat, nakłada konieczność systematycznego
podnoszenia
kwaliﬁkacji
zawodowych osób w wieku
„50+” w celu utrzymania zatrudnienia, a co za tym idzie
także aktywności społecznej,
umiejętności wypoczynku i
propagowania zdrowego stylu życia.
Dla wielu osób w wieku
starszym uchwalona zmiana
stwarza poczucie zagrożenia i
niepokoju o dalszą przyszłość.
Obserwujemy trudności ze
znalezieniem pracy wśród
pokolenia w wieku produkcyjnym, a często i ludzi bardzo
młodych. Rodzi się więc pytanie: czy ja, człowiek starszy,
mogę jeszcze do czegoś się
przydać? Z badań wynika, że
Polacy postrzegają perspektywę wydłużenia aktywności
zawodowej raczej w kategorii
utraty np. świadczeń z pomocy społecznej, aniżeli korzyści
wynikających z możliwości
bycia potrzebnym i przydatnym społeczeństwu.
Zgodnie z prognozą demograﬁczną dla Polski na lata
2008-2035 (GUS 2009) liczba Polaków zmniejszy się o
dwa miliony (z 38.107.000 do
35.993.000). W tym samym
czasie gwałtownie wzrośnie
(z 5.137.000 do 8.358.000) liczba osób starszych powyżej 65
roku życia. Oznacza to, że w
przeciągu niecałych trzydziestu lat czyli jednego pokolenia
Polaków odsetek osób starszych w populacji wzrośnie z
13,9% do 23,2%.
Ciekawe wnioski odnośnie
aktywności zawodowej i społecznej osób w wieku „50+”
zostały zawarte podczas zorganizowanej kilka lat temu
konferencji „To idzie starość
– polityka społeczna wobec
procesu starzenia się ludności
w Polsce”, jaką zorganizował
Instytut Spraw Publicznych i
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Podczas

debaty zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych
na reprezentatywnej próbie
Polaków w wieku od 45 do 65
lat w kilku modułach dotyczących odpowiednio dobranych
obszarów: stylu życia, stanu
zdrowia i niepełnosprawności, korzystania z rehabilitacji,
które wskazały, że seniorzy
najchętniej podjęliby zatrudnienie wymagające od nich
jak najmniejszego wysiłku ﬁzycznego i psychicznego.
Kiedy mówimy o aktywności zawodowej i społecznej osób w wieku „50+”, nie
sposób nie wziąć pod uwagę
stanu zdrowia oraz indywidualnych predyspozycji. Dobry
stan zdrowia jest czynnikiem
decydującym o tym, czy kandydat może podjąć pracę na
danym stanowisku czy też nie.
Dlatego niezwykle istotny jest
ruch i zdrowy styl życia.
Mogłoby się wydawać, że
we współczesnych czasach,
gdy nieustanny pośpiech odgrywa kluczową rolę, wypoczynek staje się pojęciem
archaicznym. Deﬁnicja czasu
wolnego stworzona przez
wybitnego francuskiego socjologa Joﬀre Dumazediera,
który mówi, że: „czas wolny
to zajęcia, którym jednostka
może się oddawać z własnej
chęci bądź dla odpoczynku,
rozrywki, rozwoju swoich
wiadomości lub kształcenia,
swego dobrowolnego udziału
w życiu społecznym, po uwolnieniu się od obowiązków
zawodowych, rodzinnych i
społecznych” może nasuwać
wniosek, że czas wolny jest
zarezerwowany wyłącznie dla
osób nieaktywnych bądź mało
aktywnych zawodowo. Potrzebny jest jednak każdemu,
seniorom szczególnie.
Bardzo trudno znaleźć zatrudnienie w wieku „50+”. Wiek
staje się przeszkodą w rekrutacji. Tylko niewielki odsetek
osób po 60 roku życia pozostaje w zatrudnieniu. Chociaż
społeczeństwo rozwija się w
kontekście upowszechniania
pozytywnego wizerunku osoby starszej w środkach ma-

sowego przekazu, to wciąż
brakuje stanowisk pracy, placówek wsparcia środowiskowego, a także i ludzi, którzy
zapewnią pomoc w kryzysie.
Z drugiej zaś strony plusem są liczne inicjatywy realizowane z myślą o integracji
wielopokoleniowej,
szansa
na aktywny udział seniorów
w życiu społecznym poprzez
wolontariat w organizacjach
pozarządowych, świetlicach
środowiskowych czy szpitalach. Osoby w wieku „50+”,
z uwagi na pracę zawodową
swoich dzieci, często opiekują się wnukami, co również
zaspokaja potrzebę uznania,
szacunku i przydatności społecznej. Działają Uniwersytety Trzeciego Wieku ( pierwszy UTW powstał w Polsce w
1975 roku z inicjatywy prof.
Haliny Szwarc, przy Centrum
Medycznym Kształcenia Podyplomowego) dające szansę
na edukację oraz rozwój osobisty, a także uczestnictwo w
kulturze i sporcie. Aleksander
Kamiński, mówiąc o aktywności ludzi starszych, wyróżnia dwa jej zakresy. Pierwszy
to: praca będąca kontynuacją
zatrudnienia, praca zarobkowa nie we własnym zawodzie,
aktywność na zasadzie „półodpoczywania” czyli na pograniczu pracy i wypoczynku,
aktywność społeczna i wewnątrzrodzinna. Drugi natomiast odnosi się do zajęć oraz
zainteresowań takich jak:
czytanie książek, czasopism,
słuchanie radia, oglądanie
telewizji, udział w zajęciach
organizowanych przez domy
kultury czy kluby seniora,
uprawianie sportu, turystyka i
krajoznawstwo, zaangażowanie w sferę artystyczną.
Aktywność społeczna osób
w wieku „50+” wpływa korzystnie nie tylko na ich funkcjonowanie ﬁzyczne i psychiczne,
ale przede wszystkim daje
szansę kreowania pozytywnego wizerunku osoby starszej
w świadomości młodego pokolenia.

KAROLINA KASPRZAK
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oja droga do zdrowia
od dzieciństwa była
bardzo skomplikowana. Adoptowano mnie, gdy miałem
rok życia. Pierwszy pobyt
w szpitalu psychiatrycznym
zaliczyłem, mając pięć lat.
Już wtedy miałem poważne
problemy z funkcjonowaniem na co dzień. Śmiałem
się sam do siebie, głośno ze
sobą rozmawiałem, przeskakiwałem z nogi na nogę
nie mogąc ustać w miejscu,
mówiłem bez przerwy. Z
wózka wyrzucałem, co miałem pod ręką: poduszki, kocyk, zabawki. Występowały
u mnie niekontrolowane tiki
prawej ręki.
W wieku trzech lat poszedłem do przedszkola, jednak
miałem problemy z przebywaniem w grupie dzieci.
Hałasowałem i ciągle przeszkadzałem na zajęciach,
wskutek czego zostałem
zaprowadzony do dziecięcej
poradni psychiatrycznej. Lekarstwa które mi zapisano,
nie pomagały lub pomagały
tylko na krótko.
Lekarz, czując się bezradny, skierował mnie w końcu
do szpitala psychiatrycznego
na oddział dziecięcy, gdzie
byłem przez cztery miesiące. Dostałem rozpoznanie:
zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Obserwowano
mnie tam dzień i noc. Gdy
zauważono że mówię sam
do siebie, pytano mnie, z kim
rozmawiam – odpowiadałem,
że nie wiem. Poza tym wszędzie mnie było pełno. Biegałem bez przerwy i głośno
hałasowałem.
Pielęgniarki
były w końcu tym wszystkim
zmęczone – sam jeden robiłem więcej zamieszania niż
reszta dzieci razem wzięta.
Jak później przeczytałem w
wypisie lekarskim: badanie
EEG mózgu wykazało zapis
funkcjonowania patologiczny. Leki zapisywane nie skutkowały, skończyłem na dawce relanium 5 mg.
Po wyjściu ze szpitala wróciłem do przedszkola, gdzie
funkcjonowałem jednak inaczej niż reszta dzieci. Powróciły stare problemy z nadpobudliwością psychoruchową
i radzeniem sobie w grupie.
Jednocześnie chodziłem do
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Moja droga
do zdrowia
przyszpitalnej poradni psychiatrycznej i nadal brałem
leki. Gdy miałem sześć lat,
zmarł mój ojciec adopcyjny,
zostałem tylko z mamą i babcią.

które otrzymywałem, przynajmniej według mnie, też
niewiele mi pomogły. Rozpoznanie brzmiało: osobowość
neurotyczna. Po wyjściu ze
szpitala siedziałem w domu.

Mając siedem lat poszedłem do szkoły podstawowej,
za to nie chciałem więcej
chodzić do poradni psychiatrycznej.

We wrześniu następnego
roku jeszcze raz rozpocząłem naukę, tym razem w liceum ogólnokształcącym dla
pracujących, które nie bez
problemów, zwłaszcza z matematyką i chemią, ale udało mi się ukończyć. Przez te
cztery lata miałem wrażenie,
że mimo moich usilnych starań, jestem naznaczony jakąś
odmiennością, szczególnie
jeśli chodzi o moje zachowanie. Na każdym kroku towarzyszył mi lęk przed funkcjonowaniem w grupie, którego
mimo wysiłków nie mogłem
się pozbyć. Najlepiej czułem
się w gronie jednej, dwóch
osób, którym mogłem zaufać.
Zbyt liczna grupa, nawet znajomych, przerażała mnie. W
tym mniej więcej czasie dotarło do mnie, że ze względu
na mój stan psychiczny nigdy
nie zrobię prawa jazdy.

W szkole nastąpił problemów ciąg dalszy: nie mogłem wysiedzieć w miejscu,
chodziłem podczas lekcji
między ławkami, głośno rozmawiałem, przeszkadzając
w lekcji. Byłem jedynym takim dzieckiem w klasie, a
może i w całej szkole. Jednym
słowem miałem „przechlapane”. Nauczyciele za takie zachowanie winili mnie, a ja nie
wiedziałem, kogo mam winić
za to, że jest tak jak jest. Gdy
miałem dziesięć lat, umarła
mi babcia, zostałem sam z
mamą. Mama przestała pracować zawodowo i poświęciła się mojemu wychowaniu.
Rok później zachorowałem
na wirusowe zapalenie opon
mózgowych. Znalazłem się
w szpitalu chorób zakaźnych
w Gnieźnie, podobno mój
stan był ciężki. Po powrocie
do zdrowia moje wyniki w
szkole jeszcze się pogorszyły,
co było dodatkowym powodem do zmartwień dla mojej
mamy. Podstawówkę ukończyłem na samych trójkach.
W tej sytuacji powodem do
radości był fakt, że nie powtarzałem żadnej z klas.
Po szkole nastąpił ciąg
dalszy fatalnych zbiegów
okoliczności. Źle wybrałem
szkołę ponadpodstawową –
liceum zawodowe, do którego wcale się nie nadawałem
i po dwóch latach mnie usunięto. Potem miesiąc byłem w
zawodówce, z której wskutek
konﬂiktów sam zrezygnowałem.
W wieku siedemnastu lat
znowu znalazłem się w szpitalu psychiatrycznym. Tym
razem mój pobyt trwał niewiele ponad miesiąc. Leki,

Ciągle nachodziły mnie
różne myśli, które nie pozwalały żyć normalnie. Zauważyłem, że działam jak gdyby w ciągłym śnie, że każdą
czynność wykonuję wolniej,
odczuwając przy tym zwiększone zmęczenie psychiczne.
Począwszy od chodzenia po
ulicy, na pisaniu w zeszycie
zadań szkolnych skończywszy. Nic na to nie mogłem
poradzić – wszędzie towarzyszyły mi myśli obsesyjne,
nasilające się raz po raz. Ten,
kto nie cierpi, nigdy tego nie
zrozumie. Myśli przeszkadzały mi na każdym kroku,
nie pozwalając skoncentrować się na byciu „tu i teraz”.
Jednym słowem koszmar.
Po ukończeniu liceum poszedłem do policealnej szkoły służb społecznych. Ciągle
naznaczony odmiennością
rozpaczliwie
próbowałem
odnaleźć się w nowym otoczeniu, co po raz kolejny
wcale nie było takie proste.
Teraz już byłem pewien, że

jestem naznaczony piętnem odmienności. Tak bardzo chciałem, aby zniknęło.
Niestety, okazało się to nie
możliwe. Moje zachowanie
zwracało natychmiast uwagę tak zwanych normalnych
ludzi. Potem postanowiłem
pracować zawodowo w sklepie meblowym, gdzie niezbyt
sobie radziłem, z wielkim
trudem przepracowałem pięć
lat po, czym mnie zwolniono.
Przez następne kilka lat przepracowałem zaledwie kilka
miesięcy.
W tym czasie brałem udział
w kilku terapiach indywidualnych, które na dłuższą
metę nie przyniosły spodziewanych efektów, jeśli chodzi
o moje samopoczucie emocjonalne i psychiczne.
Przełom nastąpił gdy miałem 35 lat. Od terapeuty, do
którego właśnie uczęszczałem, dowiedziałem się, że
moje schorzenie nazywa się
ADHD. Wtedy traﬁłem do prywatnej poradni, gdzie lekarz
potwierdził tę diagnozę. Poczułem ulgę, że jednak jest
jakaś nazwa na moje schorzenie i że nie jestem jedynym dorosłym który na nie
cierpi. Równolegle zacząłem
uczęszczać do Zielonego
Centrum - ośrodka dla osób
po kryzysach psychicznych,
gdzie znalazłem tak potrzebne mi wsparcie psychiczne
pod okiem psychoterapeutów, pracowników terapii
zajęciowej: muzycznej, plastycznej, tanecznej, językowej, sportowej, komputerowej i innych. Zacząłem też
przyjmować leki, gdyż oprócz
ADHD stwierdzono u mnie
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne z przewagą myśli
obsesyjnych.
Tak rozpoczęła się długa, bolesna droga powrotu
do zdrowia, która cały czas
trwa. Ponieważ nie było prosto traﬁć z odpowiednimi dla
mnie lekami, były one wielokrotnie zmieniane w trakcie
mojej terapii, co za każdym
razem było związane z okresem oswajania się z lekiem
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i obserwowania, jak zdziała.
Po czterech latach zmieniłem lekarza na innego, który
mi bardziej odpowiadał i pod
jego opieką jestem aż do tej
pory. Teraz pomału zaczynam
wierzyć, że mój stan zdrowia
psychicznego poprawi się na
tyle, że w przyszłości będę
w stanie funkcjonować samodzielnie. Wiem, że przede
mną jest jeszcze długa droga
do przebycia. Ciągle uczę się
funkcjonować wśród zwykłych ludzi bez lęku przed
nimi, co nie jest wcale takie
proste. Próbuję poradzić sobie z poczuciem bycia ludzkim odmieńcem.
Aktualnie moja droga do
zdrowienia mocno związana
jest z rehabilitacją w poznańskim Zielonym Centrum.
Biorę tam udział w terapii indywidualnej i grupowej. Podczas zajęć staram się poznać
swoje emocje i ograniczenia psychiczne, żeby lepiej
uporać się z nimi i umieć je
wyrażać. Nie bez znaczenia jest też, że to co czuję i
przeżywam
postanowiłem
wyrazić też w formie pisanej,
zarówno prozą: opisując koleje swojej choroby i drogę do
zdrowienia, jak i uzewnętrzniając swoje emocje, szczególnie te trudne, poprzez poezję. W ciągu ostatniego roku
powstały w związku z tym 92
wiersze, które nawet doczekały się publikacji na łamach
prasy.

Niespełnienie
Ja człowiek
Niespełniony
Niepełny
Szukam drogi życia
Co doprowadzi mnie
Do końca
Pragnę przeżyć
Tyle chwil
Ile tylko możliwe
Czerpiąc po drodze
Satysfakcję istnienia
Z jasnych
Promieni światła
Chcę się w niej
Zanurzyć
Pobyć w ciszy
Przyglądając się sobie
Szukając odpowiedzi
Na pytania dotyczące
Istnienia
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dukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi winna opierać
się nie tylko na skutecznym
przekazywaniu wiedzy, ale
przede wszystkim na kompleksowym wsparciu terapeutycznym i rehabilitacyjnym.
Tymczasem analiza aktualnej
sytuacji dzieci i młodzieży z
ograniczeniami sprawności w
polskich szkołach wykazuje
spore braki w tej dziedzinie.
Ponadto rodziców niepokoją
ciągłe zmiany oraz reformy
edukacyjne. Mają oni trudności z wyborem szkoły oraz z
określeniem kierunku dalszego kształcenia dziecka.
Problemy te zostały ujawnione w badaniach zrealizowanych na zlecenie Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w
Poznaniu w ramach projektu
„Kompleksowe i pogłębione
studium położenia społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z województwa
wielkopolskiego oraz ich otoczenia w zakresie edukacji i
systemu wsparcia”. Badania
te wykonała w 2011 roku ﬁrma
SMG/KRC Poland Media S.A.
Byli nimi objęci opiekunowie
osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne, a także
profesjonaliści zajmujący się
wspieraniem osób niepełnosprawnych.
Przeprowadzone na grupie
młodych kobiet i mężczyzn
badania wykazały, że niepełnosprawni na ogół wykonują
samodzielnie codzienne czynności związane z higieną osobistą, zaspokajaniem podstawowych potrzeb i obowiązkami
domowymi. Trudniejsze okazuje się odrabianie lekcji i nauka.
W raporcie z badań czytamy,
że „nauka dla osób niepełnosprawnych jest bardzo ważna:
zarówno na płaszczyźnie rozwoju osobistego, jak i przyszłej
kariery zawodowej. Badania
jakościowe wskazują jednak
na potrzebę rozróżnienia nauki
(zdobywanie wykształcenia)
i obecności dziecka w szkole
(możliwość uczestnictwa w
życiu społecznym), która niejednokrotnie jest zarówno dla
dzieci, jak i rodziców, o wiele
bardziej istotna niż edukacja”.
Kontakty z rówieśnikami dają
szansę na kształtowanie relacji opartych na tolerancji oraz
akceptacji. Dzięki nim dziecko
uczy się życia wśród ludzi.
W raporcie badacze zwracają również uwagę na tzw.
syndrom wyuczonej bezradności, opisany przez psychologa Martina Seligmana już
w latach siedemdziesiątych
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WIELKOPOLSKIM

Uczyć się siebie
nawzajem
minionego stulecia. Ów syndrom dotyka najczęściej osoby
marginalizowane, które długotrwale korzystają ze wsparcia
ośrodków pomocy społecznej:
bezrobotne, bezdomne, przewlekle chore i niepełnosprawne. Niepełnosprawni absolwenci szkół gimnazjalnych,
zawodowych i średnich często
przejawiają brak motywacji do
dokonywania zmian w swoim
życiu, bierność i roszczeniowość. Obserwując zdarzenia,
jakie zachodzą w systemie
szkolnictwa oraz na rynku pracy dochodzą do wniosku, że to
państwo winno zapewnić im
dobrą przyszłość.
Ciekawe w raporcie są też
sposoby korzystania z instytucji oferujących wsparcie
osobom niepełnosprawnym
i rodzinom. Wśród nich najbardziej znane badanym są
ośrodki pomocy społecznej,
powiatowe centra pomocy
rodzinie, miejskie ośrodki pomocy rodzinie i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Badania jakościowe wskazują
jednak, że występują opory w
korzystaniu z form pomocy
oferowanej przez wymienione
wyżej instytucje. Pomoc społeczna niejednokrotnie kojarzy
się osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom z biedą,
ubóstwem i patologią. Nie każdy zatem jest gotów, by takie
wsparcie przyjąć.
Z kolei spostrzeżenia i wnioski dotyczące edukacji dzieci
i młodzieży z niepełną sprawnością są następujące: „Wraz z
przechodzeniem do kolejnych
poziomów edukacji pomiędzy
przedszkolem a najczęściej
wybieranymi przez niepełnosprawnych szkołami zawodowymi znacząco wzrasta udział
kształcenia specjalnego, a istotnie maleje udział kształcenia
ogólnodostępnego. Wskazuje
to na tendencję do spychania
osób niepełnosprawnych do
szkół specjalnych, co jest
sprzeczne ze standardami w
zakresie edukacji włączają-

cej. Zjawisko to związane jest
także z dążeniem ze strony rodziców do utrzymania dziecka
w systemie ogólnodostępnym
tak długo, jak jest to możliwe.
Najczęściej problemy pojawiają się w klasach IV-VI, a narastają przy przejściu na poziom
gimnazjum. Niepełnosprawne
dzieci w Wielkopolsce mają
mniejsze szanse na edukację
przedszkolną niż ich pełnosprawni rówieśnicy. Jedynie co
druga osoba niepełnosprawna
podlegająca badaniu uczęszczała w ogóle do przedszkola
(niezależnie od grupy wiekowej). Ogółem dla Wielkopolski
odsetek dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku
2010 wynosił 60%”.
Tak więc szanse na późniejsza
naukę dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej są ograniczone. Integracja
i edukacja włączająca w szkole
specjalnej w praktyce nie jest
należycie realizowana. Jedynie
w placówce ogólnodostępnej
młodzi sprawni i z niepełną
sprawnością mogą uczyć się
siebie nawzajem, doświadczać
korzyści ze wzajemnego kontaktu i pomocy w pokonywaniu
barier. Istotny jest też poziom
przygotowania nauczycieli w
szkołach
ogólnodostępnych
w zakresie pracy z uczniem
niepełnosprawnym. „Badania
jakościowe wskazują, że najlepiej przygotowane do pracy z
uczniami niepełnosprawnymi
są przedszkola integracyjne i
specjalne, a także szkoły podstawowe – czytamy w raporcie.
– Im wyższy szczebel edukacji,
tym placówki edukacyjne są gorzej przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych”.
W tekście tym nie brakuje też analizy dotyczącej aktywności społecznej i oceny
przystosowania
przestrzeni
publicznej do potrzeb osób
niepełnosprawnych – tu z kolei najlepiej dostosowanymi do
potrzeb osób z ograniczeniami
sprawności są placówki służby
zdrowia i placówki oświatowe:

„Ponad 70% ogółu badanych, w
tym około 65% osób z niepełnosprawnością ruchową dobrze
ocenia ich przystosowanie.
Większość niepełnosprawnych
uznała, że obiekty użyteczności publicznej i przestrzeń
publiczna są dostosowane do
ich potrzeb. Najgorzej dostosowanie oceniają osoby niepełnosprawne ruchowo, podczas
gdy ocena osób niewidomych
i niedowidzących jest w części
przypadków lepsza, niż przeciętna (zwłaszcza jeśli chodzi
o przystanki i dworce oraz placówki kultury)”.
Natomiast krytycznie oceniane jest niedostosowanie proponowanych ścieżek
kształcenia zawodowego do
aktualnych potrzeb rynku pracy, zbyt słabe przygotowanie
osób niepełnosprawnych do
poszukiwania pracy i umiejętności odnalezienia się na rynku pracy, opór pracodawców
i nieprzyjazny system świadczeń. Jako rozwiązanie badani wskazywali wzmocnienie
pozycji zakładów aktywności
zawodowej i zakładów pracy
chronionej, rozpowszechnienie form pomocy w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia
oraz położenie nacisku na
uświadomienie społeczeństwa
w zakresie korzyści, jakie wynikają z zatrudniania osób z
ograniczoną sprawnością.
W kolejnych częściach raportu końcowego przedstawione zostały: metodologia
badania, synteza wyników
oraz rekomendacje, informacje
na temat wykorzystanych w
badaniu standardów i wskaźników. Projekt badawczy miał
na celu przeprowadzenie kompleksowego i pogłębionego
studium położenia społecznego niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży z województwa
wielkopolskiego w odniesieniu
do ich potrzeb i deﬁcytów oraz
adekwatności udzielanego im
wsparcia instytucjonalnego.
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a pewno matka się ucieszy,
gdy dowie się, że żyje i jest
na Niwce. A jak Niemcy wywiozą ich gdzieś do obozu albo do
Reichu na roboty? Przed odjazdem wagon został zamknięty.
Do tego ich wagony znalazły
się na początku składu, natomiast w tyle były wagony z
wojskiem, głównie z rannymi
żołnierzami ze wschodniego
frontu. Mogli w każdej chwili
wylecieć w powietrze.
Postanowił zasnąć. Lepiej
to, niż myśleć bez przerwy:
wylecą – nie wylecą? Ale sen
w żaden sposób nie chciał
przyjść. Nie wiadomo dlaczego przypomniała mu się teraz
Halinka. Pod starym zamkiem
w Równem. Tam, gdzie na
przymarzniętej taﬂi wody wielkości boiska Pogoni urządzili
sobie jazdę parami na łyżwach.
Wprawdzie łyżwy przywiązane
były do butów paskami i sznurkami, ale było uroczo. Tego
wieczoru zostali sami. Był to
okres świąteczny Bożego Narodzenia. Gdzieś z gmachu
Reichskomisariatu Ukrainy, nie
mianowanego oﬁcjalnie „rządu”, któremu przewodził Erich
Koch, dobiegała niemiecka
kolęda „Meine Liebe Nacht”.
Ta okupacyjna noc była jakaś
inna. Nawet Niemcy w aureoli
tej kolędy wydawali się zwyczajnymi, dobrymi ludźmi.
Bartek czuł, że zasypia. Podświadomie oddalał się od najbliższych mu ludzi, od matki,
siostry, Halinki, tego lodowiska,
które wciąż jeszcze gdzieś żyło
w krainie przedsennych marzeń.
Co teraz robią? Może śpią, może
płaczą, rozmyślają o nim…
– Ludzie! Ludzie! Obudźcie
się! Pod nami Bug! Jak Boga kocham! Ludzie! Jesteśmy wśród
swoich!
Ten głośny krzyk poderwał
wszystkich na nogi. Bartek, zbudzony nagle ze snu, próbował
się podnieść. W tej ciasnocie nie
było to łatwe. Jakiś bagaż, umiejscowiony na szczycie wagonowej piramidy, spadł mu na głowę.
Tymczasem jeden z mężczyzn
nadal wydawał radosne okrzyki:
– Już nam sukinsyny rezuny
nic nie zrobią! Chwała ci Boże,
żeś nam pozwolił doczekać tych
dni! Nareszcie, nareszcie…
Bartkowi udało się spojrzeć
przez szparę w wagonie. Charakterystyczny stukot pociągu
upewnił go, że są już na moście.
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Na przełomie
(28)
tysiącleci
Rzeczywiście, zobaczył w dole
ginącą w przestrzeni wstęgę
szerokiej rzeki. Lekkie mgiełki,
niczym welon panny młodej,
trzymały się powierzchni wody.
Budził się świt.
Przypomniał sobie, że właśnie
o takiej porze chodził z Romkiem
Łukomskim na ryby. Wtedy ryby
najlepiej biorą. Tylko tam był
Horyń, a tu Bug. Tylko wtedy był
jeszcze beztroskim dzieckiem, a
teraz… wydarł się z piekła Ostlagru i ucieka w nieznane. Czy w
nieznane? Wraca do rodzinnych
stron matki, która mu zawsze
tyle o nich opowiadała z łezką
wzruszenia w oczach. Wraca
do dziadka, którego nie zna, a
w którego listach zawsze było
tyle troski o ich losy. Dziadek
znał dobrze sytuację, w jakiej się
znaleźli z chwilą wybuchu wojny, to też stale namawiał matkę,
aby wróciła z dziećmi do ziemi
swojego dzieciństwa.
Niebawem ucichło dudnienie
wagonów i pociąg wjechał na
teren Lubelszczyzny. Ludzie w
wagonie wyraźnie ożywili się,
smutek krzyżował się z radością. Smutek, ponieważ ci ludzie
w przeważającej części opuścili
swoje domy, gospodarstwa, w
których mieszkali od wielu lat,
a nieraz od wielu pokoleń. Radość, ponieważ mieli już za sobą
to straszne zagrożenie, które
czyhało na nich każdego dnia.
Jak nie ze strony Niemców, to od
bandziorów spod znaku Bandery lub Bulby. Stąd też radość
przeplatana smutkiem.
Zrobiło się jakoś luźniej,
serdeczniej. Próbowano sobie
nawzajem pomagać. Ktoś zaintonował „Pod Twą obronę…”.
Reszta podchwyciła tę pieśń.
Nikt nie wstydził się wzruszenia. A jeszcze gdy samogon obszedł wagon dokoła, repatrianci zupełnie się rozkleili. Pieśń
leciała za pieśnią. Religijne,
patriotyczne, harcerskie, naturalnie i o góralu, co odchodził
od stron ojczystych, o tym, że
za dzień, za rok nie będzie nas
wszystkich. Śpiewano w różnych językach, tak jak niegdyś
w swoich stronach, gdy jeszcze
nienawiść nie miała dostępu do
ludzi i narodów. Pięknie, na głosy, w typowy sposób przekazywano swój smutek ukraińskim

dumkom, rosyjskim strofom o
Wołdze.
– Jakieś miasto! Jakieś miasto!
– krzyknął ten sam mężczyzna,
który uparcie tkwił przy punkcie obserwacyjnym. Zrobiło się
cicho.
– Jak miasto, to na pewno
Chełm – orzekł jakiś brodaty
mężczyzna
przypominający
Bartkowi profesora ze szkoły.
– Trzeba będzie koniecznie
dogadać się z Niemcami, żeby
nam otworzyli – powiedziała
jakaś kobieta. – Jeszcze parę godzin takiej jazdy i się podusimy.
– Wszystko jest teraz ważne
– znowu zabrał głos „profesor”. –
Strażnicy, polscy kolejarze, woda,
sanitariat… tylko trzeba rozsądnie. Przede wszystkim, żeby się
dogadać, trzeba dać Niemcom
wódkę. A jak zajdzie potrzeba,
to i pieniądze. Skurczybyki gotowi nas jeszcze wywieźć do
Reichu na roboty – zakończył
rozsądnie.
Kiedy wreszcie pociąg zatrzymał się, zaczęto walić w drzwi.
Nie było jednak żadnej reakcji.
Więc bili znowu, czym się dało,
w grube dechy wagonu. Dopiero
po kilku minutach odezwał się
jakiś głos:
– A wy tam co za jedni?
Ucieszyli się, że ten ktoś odezwał się po polsku. Zaczęli mówić jeden przez drugiego:
– My repatrianci zza Buga. Polacy! Niech pan nam pomoże, bo
tu się wkrótce podusimy. Wody
też już nie mamy. A pan co za
jeden, Polak?
– Naturalnie, że Polak, tylko że
kolejarz – dodał trochę żartobliwie ten ktoś z zewnątrz. – Ktoś
was tu zadrutował.
– To strażnicy, są w tylnych
wagonach – próbowali wyjaśnić
kolejarzowi sytuację. – Pewno
spili się jak reksy i śpią w najlepsze. Musi na pewno tak jest. Ale
ja was tu zaraz uwolnię.
Jak powiedział, tak też zrobił
i niebawem drzwi zostały odsunięte prawie na całą szerokość.
Świeże powietrze wtargnęło do
wnętrza wagonu. Dwóch kolejarzy przypatrywało się im z zaciekawieniem.
– Ale was tu napchali – powiedział jeden z nich.

– Co to za miasto? – spytał Besendowski.
– Chełm, naturalnie ten lubelski – odpowiedział drugi z kolejarzy. – Ale jesteśmy ciekawi,
skąd wy jesteście?
Zaczęli więc tłumaczyć jeden
przez drugiego, z jakich stron
pochodzą, jakie spotkały ich
nieszczęścia, że ledwo uszli z
życiem.
– Słyszeliśmy dosyć dużo o
tych okrucieństwach. Ale tu już
jesteście bezpieczni. Wiosna, jak
widzicie, nadchodzi. Tylko patrzeć, jak ptaki z ciepłych krajów
do nas powrócą – pocieszali kolejarze. – Teraz trzeba tylko załatwić z konwojem, żeby was nie
wywieźli gdzieś do Niemiec.
Tymczasem od strony wagonów usytuowanych w tyle
oderwało się trzech Niemców i
podążali w ich stronę. Kolejarze
wyszli im naprzeciw. Coś tam
ze sobą rozmawiali, a po chwili
wszyscy znaleźli się w otwartych drzwiach wagonu. Było widać, że Niemcy ledwo trzymali
się na nogach. Po krótkich pertraktacjach ustalono, że wagon
pójdzie do Lublina. A tam, kto
będzie chciał wysiąść, niech to
zrobi jak najszybciej, ponieważ
cały transport idzie do Niemiec.
Strażnicy wzięli trzy litry samogonu i podśpiewując wesoło
„Ich brauchen kein milionen”
poszli w kierunku swoich wagonów.
Teraz ludzie mogli się już
nieco oporządzić, wymyć, wyprostować kości. Dwie rodziny
wysiadły i udały się do miasta.
Wolały nie ryzykować. Niebawem pociąg ruszył dalej. Drzwi
wagonu nie były jak na razie zadrutowane, co dawało nadzieję,
że w Lublinie wysiądą. I tak też
się stało. Kolejarze lubelscy już
wcześniej zostali poinformowani o transporcie od swoich kolegów z Chełma. Pomogli szybko
wyładować się z wagonu, zanim
zjawili się Niemcy.
– Szybko, szybko! – przynaglali – bo jak ci wasi konwojenci wytrzeźwieją, albo ci lubelscy się tu zjawią, to jak nic każą
jechać dalej. Już kilka transportów w ten sposób odjechało do
Reichu.
cdn.
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Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA

Fraszki
NASTĘPCY

EPIDEMIA
Ta choroba polityków
Prześladuje jak zmora:
Wszyscy tracą pamięć
Zaraz po wyborach.
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Wzrok mi się psuje,
Wyraźnie to czuję:
Nie widzę tanich leków,
Choć wciąż poszukuję.

Młodzi nas zastąpią?
Tak, już się wprawiają…
Zajmować miejsca
starszych
Na razie w tramwaju.
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Tak to już jest,
Przyznacie sami:
Bardzo się brzydzimy
Cudzymi wadami.

Najtańsza kolacja
(Jak na razie),
To odgrzewać obiad
Siadając na gazie.

Daje się we znaki
Sytuacja ponura:
Od dna jak się odbić,
Kiedy w dnie też dziura?

NIESKOŃCZENIE

BEZROBOTNI

METODA

Co jest na świecie
Wielkie nieskończenie?
To ludzka głupota
– I ludzkie marzenie.

Siedzą, nic nie robią.
Niech więc w przyszłości
Płacą podatek
Od nieruchomości.

Przekwaliﬁkowanie?
To metoda taka,
Która zamienia
Robotnika w żebraka.

TEŻ DZIURA

DECYZJA KPIARZA
Lech
Konopiński

KONSEKWENTNY
Jedną nogą
jest już w grobie,
a drugą jeszcze
podstawia tobie.

BIWAKOWANIE
Jerzy
Szulc

Dam się powiesić.
Chyba warto.
– Dla towarzystwa?
– Nie! Dla żartu.

WARSZAWA

Płonie wielkie
Ognisko w lesie
I las, gdy się ogień
Rozniesie.

STOPA

SAPER

MACHER

– Na szerokiej
chcesz żyć stopie?
Po co platfusy,
chłopie?

Kiedy seksbombę
Złapie,
To ją rozbiera
I sapie.

Facet do roboty
Miał dwie lewe ręce,
Ale dziecko machnąć
Potraﬁł Irence.

Fraszki

Fraszki

NA CZELE

„WESOŁEK”

RASIZM

ŻARŁOCZNOŚĆ

Stać na czele,
to niewiele!
Trzeba iść,
obywatele!

Zawsze się uśmiecha,
gdy bliźni ma pecha.

Białej rasy
Dziewczyna
Oczerniła
Murzyna.

Nie zawsze ostudzi
Apetyt niewieści
To, co się zaledwie
W jednym ręku mieści.

EWA

PREMIE

Tyle mądrości
Miała ta dama,
Ile jej w jednym
Żebrze Adama.

Trzymający kasę
Hojny pan obdarzy
Swoich przydupasów
I wazeliniarzy.

LECIWY

PIĘKNO

Leciał na nią, leciał,
Całe lato leciał.
Lato przeleciało…
A jej nie przeleciał.

Czasem jak bańka
Mydlana pryska,
Gdy je dokładnie
Obejrzeć z bliska.

STRZEŻONEGO…
Patrz na ręce
uczciwemu,
żeby ukraść
ci nic nie mógł.

ORĘDZIE
Moje orędzie:
„Jakoś to będzie!”

PROSTO Z MOSTU
Ten, kto wali
prosto z mostu,
w nurty może
wpaść po prostu.

ZAWISTNIK
O nowy
modli się potop,
kto bliźnich
wdeptać chce w błoto.

Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI”
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„C

udze chwalicie, swego nie
znacie” – napisał niegdyś
poeta Stanisław Jachowicz. My,
członkowie
Stowarzyszenia
„Zawsze Razem”, potwierdzamy tę prawdę. Często wybieramy się w dalekie podróże,
by poznać ciekawe miejsca, a
tymczasem mnóstwo atrakcji
mamy pod samym nosem. Tuż
obok naszej siedziby na osiedlu Czecha znajduje się duży
park zwany potocznie przez
mieszkańców laskiem z powodu dużej ilości rosnących tam
drzew. Spora jego część jest
ogrodzona metalowym płotem.
Tu właśnie kryje się tajemnicza
budowla. To Fort IIa Thümen.
Podczas trwającego w dniach
28 i 29 kwietnia IV Fortecznego Weekendu został on po raz
pierwszy udostępniony do zwiedzania dla publiczności. Jest jednym z 18 fortów wchodzących w
skład Twierdzy Poznań. Zbudowany został w latach 1887–1890,
w drugim etapie budowy twierdzy fortowej wraz z 5 innymi
fortami. Otrzymał imię pruskiego generała Heinricha Ludwiga
Augusta von Thümena. Fort IIa
reprezentuje typ standardowego
fortu przeznaczonego przede
wszystkim dla piechoty.
W czasie II wojny światowej
fort ten Niemcy przeznaczyli na
potrzeby produkcji zbrojeniowej.
Znajdowały się w nim zapasy i
urządzenia do produkcji spadochronów lotniczych. Po działaniach wojennych fort przejęło
wojsko radzieckie, wywożąc z
niego znajdującą się tam żywność i broń, potem opuszczony
ulegał dewastacji. W kolejnych
latach był różnorodnie wykorzystywany, m.in. krótko przez
wojsko polskie, dłużej na cele
magazynowe przez Milicję Obywatelską oraz Cefarm.
Obecnie jest on własnością
miejską, a użytkownikiem jest
PTOP „Salamandra”. Stan obiektu jest stosunkowo dobry. Zachowało się w nim wiele elementów oryginalnego wyposażenia:
winda amunicyjna, zbiornik na
wodę, pancerze, drzwi przeciwpodmuchowe, krata forteczna.

W tajemniczym
forcie

Dzięki obecności wielu grup
rekonstrukcyjnych obiekt „ożył”
na dwa dni. Wszędzie słychać
było wystrzały karabinowe, wybuchy min i granatów. Można
było zobaczyć walki, jakie odbywały się na jego terenie. Na
zmęczonych walkami żołnierzy
czekała wojskowa grochówka,
którą mogli uraczyć się również
zwiedzający.
Największe wrażenie wywołują rozmiary fortu. Przykładowo, najdłuższy podziemny
chodnik fortu IIa liczy około 140
metrów, natomiast szerokość
całego obiektu od strony miasta
wynosi około 230 metrów. Dla
porównania bok Starego Rynku
w Poznaniu ma około 140 metrów. Mimo ogromnej kubatury
fort jest słabo widoczny z zewnątrz, gdyż porasta go bujna
roślinność.
Wycieczka po forcie była dla
nas niezwykłą, atrakcyjną lekcją
historii.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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HONORATA WÓJCICKA
nie żyje
22 maja 2012 roku odeszła od nas na zawsze Honorata Wójcicka – jedna
z najwybitniejszych w Poznaniu i kraju działaczek i organizatorek pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Urodziła się 6 września 1929 roku w Poznaniu. Jej ojciec – prawnik, legionista – zginął rozstrzelany przez Niemców w czasie okupacji, matka
zmarła w 1934 r. Samodzielnie zarabiała więc na swoje utrzymanie podczas nauki w szkole średniej u sióstr Urszulanek i na studiach na Wydziale
Chemii Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie w 1952 roku uzyskała tytuł
magistra chemii. W 1957 roku zawarła związek małżeński. Przez 36 lat
pracowała w szkołach średnich. Urodziła syna Przemysława, a później
córkę Wisławę.
Niestety, już we wczesnym dzieciństwie okazało się, że córka jest upośledzona umysłowo. Dla państwa Wójcickich był to cios. Nagle cały świat legł
w gruzach. Mnożyły się pytania:„dlaczego nas to spotkało”,„ jak my sobie
poradzimy?”, „jak będzie wyglądać życie naszego dziecka?”. Była rozpacz,
żal, gniew, rozczarowanie, bezsilność. W latach sześćdziesiątych na pomoc państwa nie można było liczyć.
Pani Honorata Wójcicka, zawsze zaangażowana w działalność społeczną,
wychowując niepełnosprawną córkę, szybko postanowiła działać. Zaangażowała się w działalność Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski,
funkcjonującego przy Zarządach Wojewódzkich Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci (TPD), które później przekształciło się w Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Od 1983 roku
do 2011 roku Pani Honorata była Przewodniczącą Koła PSOUU w Poznaniu. W latach 1987 do 1995 była również członkiem Zarządu Głównego
PSOUU.

Z jej inicjatywy na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku powstał
z myślą o rodzicach dzieci niepełnosprawnych Ośrodek Wczesnej Interwencji w Poznaniu, aby uzyskali oni wsparcie psychiczne, jak najszybszą
diagnozę, rehabilitację oraz instruktaż, jak rehabilitować dziecko w warunkach domowych. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych z przekształcenia
Zespołów Terapii Zajęciowej i Zespołów Rehabilitacyjno-Terapeutycznych powstały z jej inicjatywy dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej: „Pomost”
i „Przyjaciele”, a w roku 2005 Środowiskowy Dom Samopomocy.
Szczególną zasługą Honoraty Wójcickiej było utworzenie w 1995 roku
Zastępczego Domu Rodzinnego, zwanego potocznie Hostelem. Mieszka
w nim 14 dorosłych osób, które stanowią nieformalną, wielopokoleniową rodzinę. Jej członkowie wspierają się wzajemnie. Gdy już zabraknie
rodziców – oni mają tu nadal swój rodzinny dom. Hotel rozwiązuje w ten
sposób jeden z najboleśniejszych problemów rodzin, które wychowują
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Za długoletnią działalność na ich rzecz Panią Honoratę odznaczono
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Komisji Edukacji Narodowej i Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju województwa wielkopolskiego”. Zdobyła też tytuł i statuetkę „Człowiek Wielkiego
Serca” programu telewizyjnego „Wyzwanie”. Po zakończeniu pełnienia
funkcji Przewodniczącej Zarządu Koła nadano Jej tytuł Honorowej Przewodniczącej.
Stworzyła sieć wzorcowych placówek rehabilitacyjnych i opiekuńczych
dla wszystkich, którzy tego potrzebowali. Była osobą ogromnie życzliwą
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Im właśnie poświęciła całą
swoją troskę i swoje życie.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

sobotę 5 maja w Amﬁteatrze Łazienek Królewskich w Warszawie nie brakowało słońca oraz momentów
pełnych tremy i radości. Tego
dnia odbył się półﬁnał VIII edycji ogólnopolskiego Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki im.
Marka Grechuty. Zorganizowała go Fundacja Anny Dymnej
„Mimo Wszystko” wraz z Telewizją Polską S.A.
Na półﬁnał konkursu przyjechały osoby niepełnosprawne z
różnych stron Polski. Wystąpiło w nim 34 wokalistów, którzy
zostali wyłonieni z grona 213
nadesłanych zgłoszeń. Stres i
zdenerwowanie dawały się we
znaki nawet doświadczonym
wykonawcom. Łukasz Baruch,
niewidomy prezes Fundacji „Wygrajmy Razem”, dzięki której
promuje twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych, w
eliminacjach startował po raz
szósty. W tym roku nie zakwaliﬁkował się do ﬁnału. Wśród
półﬁnalistów była też Ania Ilminowicz, uczennica Gimnazjum
Integracyjnego w Lesznie, dla
której muzyka jest źródłem niezwykłych przeżyć.
Półﬁnał w Amﬁteatrze Łazienek Królewskich prowadzi-

PÓŁFINAŁ VIII EDYCJI FESTIWALU ZACZAROWANEJ PIOSENKI
IM. MARKA GRECHUTY

I trema, i radość
FOT. ROBERT STĘPIŃSKI

W

ły Anna Dymna i Anna Popek.
Wykonawcom kibicowali znani artyści: Monika Kuszyńska,
Anna Świątczak, Zbigniew
Zamachowski i Paweł Kukiz.
Niepełnosprawnych
artystów
oceniało jury w składzie: Emi-

lian Kamiński (przewodniczący),
Jacek Bończyk, Ewa Konstancja
Bułhak, Jerzy Satanowski, Justyna Sieńczyłło oraz Magdalena
Waligórska (sekretarz jury). W
trakcie obrad jurorów na scenie
wystąpiła dwójka laureatów Fe-

stiwalu Zaczarowanej Piosenki z
poprzednich lat: Agata Zakrzewska i Przemysław Cackowski.
Półﬁnalistom
towarzyszyli
również Roman Brandstaetter
kierujący Fundacją „Pro Artis” i
Krzysztof Cwynar, artysta prowadzący przy Łódzkim Domu
Kultury Studio Integracji – instytucję pozarządową dla osób
niepełnosprawnych ruchowo,
upośledzonych umysłowo i bezdomnych.
Do ﬁnału zakwaliﬁkowali się:
w kategorii dzieci – Radosław
Graczyk, Alicja Grzybicka, Magdalena Krzemińska, Patrycja
Nocuń, Wiktoria Smuga i Roland
Świstek, a w kategorii dorosłych
– Aleksandra Gudacz, Klaudia
Borczyk, Anna Rossa, Alicja
Sówka, Zuzanna Osuchowska i
Krzysztof Sałapa.

KAROLINA KASPRZAK
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Volkswagen Pojadą
da pracę
do Woli
F

undacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Fazon” powstała
w 2004 roku. Jej celem jest
wspieranie i promocja różnych form zatrudniania osób
niepełnosprawnych, ich aktywizacji zawodowej oraz rehabilitacji.
Punkty Wsparcia Zawodowego Osób Niepełnosprawnych
„Fazon” funkcjonują w największych miastach Polski. Doradcy zawodowi i trenerzy pracy
pomagają zaplanować rozwój
zawodowy, uwzględniając predyspozycje danej osoby i rodzaj
jej niepełnosprawności, zdobywają oferty pracy i pomagają
osobom z niepełnosprawnością
w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia. Fundację założyła Polska Organizacja Pracodawców

Miganie
w MOPR
W

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu udostępniono System
Komunikacji Niewerbalnej.
System działa od 1 maja.
Ma zapewnić profesjonalną obsługę klienta poprzez
możliwość swobodnego komunikowania się z osobami
niesłyszącymi i niedosłyszącymi dzięki aparatowi telefonicznemu wyposażonemu w
monitor i kamerę.
Sprzęt umożliwia bezpośrednie komunikowanie się
on-line z tłumaczem języka
migowego, który odczytując „miganie” zarejestrowane
przez kamerę przekazuje telefonicznie sprawę danej osoby
pracownikowi Punktu Obsługi
Klienta. Urządzenie znajduje
się w siedzibie MOPR przy ul.
Cześnikowskiej 18a pok.3, zaś
interaktywni tłumacze dostępni są w czasie godzin pracy.
Poznański MOPR udostępnił
także możliwość korzystania z
formularzy elektronicznych na
platformie e-PUAP.

KAROLINA KASPRZAK

Osób Niepełnosprawnych, która jest największym związkiem
pracodawców zatrudniających
osoby niepełnosprawne.
Tym razem fundacja poszukiwała pracownika działu
czyszczenia ogólnego w fabryce Volkswagen w Poznaniu. Od
kandydata wymagano uczciwości, pracowitości, gotowości
do pracy w systemie trzyzmianowym. Do jego obowiązków
będzie należeć sprzątanie na
terenie zakładu produkcyjnego
oraz pomieszczeń biurowych i
socjalnych. Najpierw podpisana
zostanie umowa na czas próbny, a potem na czas określony.
Spotkanie z kandydatami na to
stanowisko odbyło się w biurze
Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
w Poznaniu. awa

BOGUMIŁA JANICKA

Karolinie, Bliskim

***
W godzinie
rozpaczy
nie milcz
powiedz
Jestem pomimo
W sekundzie
niepostrzeżenie
powiedz
Jestem tuż obok
W chwili
załzawionego
oddechu
uśmiechnij się
w Słońcu
i bądź
Jego białym
odbiciem ciepła

S

portowe Stowarzyszenie
Inwalidów „START” w Poznaniu po raz kolejny zamierza zorganizować podczas
letnich wakacji integracyjne
obozy dla dzieci i młodzieży. Zainteresowani pojadą
do Woli koło Żnina. Obozy w
tym miejscu odbywają się od
1999 roku.
Organizatorzy szczególnie
zapraszają dzieci i młodzież
niepełnosprawną z całej Polski. Pod uwagę wzięto dwa terminy. Pierwszy wyznaczono od
1 do 13 lipca, a drugi od 14 do
27 lipca tego roku. „START” organizacją obozów zajmuje się
od ponad piętnastu lat, wprawdzie w skromnych warunkach,
ale za to w bardzo atrakcyjnym miejscu. Ośrodek wypoczynkowy koło Żnina położony
jest na uboczu cywilizacji, nad
jeziorem Wolskim z bardzo
czystą wodą i strzeżonym kąpieliskiem. Do dyspozycji jest

świetlica, sala telewizyjna, boiska do siatkówki, piłki nożnej,
rowery wodne, kajaki i inne
atrakcje.
Teren jest ogrodzony i chroniony. Zakwaterowanie odbywa się w skromnych domkach
kempingowych lub namiotach.
Do dyspozycji jest pełne zaplecze sanitarno-higieniczne.
Codziennie serwowane są trzy
posiłki. Organizator zapewnia
opiekę medyczną na miejscu.
W programie obozu znalazł się
aktywny wypoczynek, sport i
edukacja. „Start” jest w trakcie
zdobywania pieniędzy na doﬁnansowanie udziału w obozach dla osób niepełnosprawnych, dlatego ostateczny koszt
pobytu na obozie zostanie podany po uzyskaniu informacji
o otrzymanych dotacjach. Zainteresowani mogą się zapisywać się pod numerem telefonu
61-848-31-89 awa
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DIALOG POKOLEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 JAROCINIE
K
Katarzyna
Dobicka
D
PPOZNAŃ

27

kwietnia w Szkole
Podstawowej nr 4
im. Władysława Broniewskiego w Jarocinie odbyło
się spotkanie uczniów z
seniorami, zorganizowane
w ramach projektu generations@school. Upłynęło
ono w atmosferze wzajemnego zrozumienia i sympatii. Były rozmowy, opowieści z przeszłości, a także
wspólna zabawa.

udzielający schronienia polskiej rodzinie. Pokazywano
dzieciom zdjęcia i pamiątki
z tamtych czasów.
Na twarzach dzieci, które
sądziły, że osoby starsze spędzają czas siedząc w domu
przed kominkiem, malowało
się zdumienie, gdy ich goście
mówili o licznych podróżach
po Europie, które odbywają z
chórem, do którego przynależą. Uczestnictwo seniorów
w Klubie Regionalistów Ziemi Jarocińskiej daje im tak-

Piosenka dla gości.

FOT. (5X) KATARZYNA DOBICKA

Przypomnimy, że 29 kwietnia obchodzony jest jako Europejski Dzień Solidarności
Międzypokoleniowej. Z tej
okazji szkoły w całej Europie
zachęcano do organizowa-

Seniorzy w gościnie
u uczniów

Opowieści z przeszłości.

Ciasteczka dla najmłodszych.

nia takich spotkań uczniów z
seniorami, w czasie których
dzieci uczyłyby się szacunku
wobec starszych, zrozumienia oraz podjęte zostałyby
rozmowy o starzeniu się i
starości.
We wspomnianej szkole w
Jarocinie Grażyna Tobolska
i jej uczniowie z klasy II b
gościli troje seniorów. Dzieci
powitały ich „Piosenką o Jarocinie”, a dyrektorka szkoły
Aldona Kostro wyraziła radość z powodu wizyty osób
starszych.
Seniorzy dzielili się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa. Opowiadali o ulubionej zabawie w klipę,
przynależności do Polskiego
Czerwonego Krzyża, o tym,
jak niegdyś wyglądała szkoła, że chłopcy i dziewczęta
uczęszczały do osobnych
szkół. Pojawiły się również
wspomnienia z czasów
wojny – gdy wśród Niemców znaleźli się przyjaciele

że możliwości zwiedzania i
poznawania historii okolic.
Jedna z pań przyniosła dla
dzieci własnoręcznie wyszywane serwetki, które wzbudziły zachwyt maluchów.

Wspólne zabawy.

Pamiątkowe zdjęcie.

Po rozmowie nadszedł
czas na wspólną zabawę.
Przy akompaniamencie harmonijki ustnej dzieci i seniorzy uczyli się nawzajem zabaw, piosenek i tańców. Na
pożegnanie uczniowie wręczyli swoim gościom kwiaty, ci zaś odwdzięczyli się
upieczonymi ciasteczkami i
wyszywanymi serwetkami.
Było też wspólne, pamiątkowe zdjęcie.
Projekt generations@school miał zbliżyć pokolenia. W
jarocińskiej szkole cel ten
został osiągnięty. Uczestnicy spotkania opuścili mury
szkoły z uśmiechem na twarzach i nowym bagażem doświadczeń.

