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„Amazonki
2011” w Sejmie
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Wernisaż wystawy. W środku poseł do Parlamentu Europejskiego
Sidonia Jędrzejewska.

Wystawa Fotograﬁczna „Amazonki 2011” w Sejmie RP.

T

ydzień wolny od prac w
Parlamencie Europejskim
w Brukseli, gdzie zaczęły się już wakacje, postanowiłam spędzić w Warszawie
w Sejmie na posiedzeniach
sejmowej Komisji do Spraw
Unii Europejskiej. Poza typowymi działaniami tej Komisji, takimi jak opracowanie stanowisk do zmian prawa unijnego czy relacje ministrów z prac rządu, przeżyłam w tym tygodniu w Sejmie RP coś szczególnego.
26 lipca w holu głównym
Sejmu otwarta została wystawa fotograﬁczna „Amazonki 2011”, którą zorganizowała Federacja Stowarzyszeń
Amazonki. W Sejmie zdjęcia zagościły dzięki wielkopolskim posłom Bożenie Szydłowskiej i Rafałowi Grupińskiemu. Ekspozycja przedstawia cykl aktów ukazujących
kobiety, które przebyły chorobę nowotworową i doświadczyły całkowitej lub częściowej amputacji piersi. Autorkami tych niezwykłych zdjęć

są Katarzyna Piwecka i Ewa
Rzyczniak.
Wystawa gościła już m.in.
na Starym Rynku w Poznaniu
oraz w warszawskim Centrum
Onkologii. Bohaterki zdjęć pozują dając do zrozumienia, że
mimo przebytej mastektomii
nie tylko zaakceptowały swój
wygląd, ale są nadal piękne
i kobiece, a przede wszystkim pełne życia. Prezentowane portrety są artystycznym
apelem do wszystkich kobiet
o dbanie o proﬁlaktykę chorób nowotworowych. Wczesne rozpoznanie choroby jest
bowiem kluczowe, by leczenie
zakończyło się sukcesem. A
kiedy Ty Czytelniczko ostatni
raz badałaś swoje piersi? Kiedy Ty Czytelniku przypomniałeś o badaniach swojej żonie
czy mamie? Wystawa woła o
to, by te pytania potraktować
poważnie.

FOT. KATARZYNA PIWECKA PHOTOGRAPHY WWW.KATARZYNAPIWECKA.PL

arzenia się spełniają i
warto w nie wierzyć. Przekonali się o tym uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło
Poznania. Dla nich i całego
środowiska osób z dysfunkcjami wzroku otwarto pierwszy w
Europie Park Orientacji Przestrzennej.
W poniedziałek 3 września w
Owińskach zamiast przecięcia
wstęgi puszczono w górę białe balony podkreślające tę uroczystą chwilę. Zaśpiewał zespół
muzyczny „Dzieci Papy” pod kierunkiem Henryka Weredy, były
gratulacje, wpisy do pamiątkowej księgi, kwiaty, koncert zespołu „Raz, dwa, trzy”, przemówienia i wyrazy uznania.
W spotkaniu uczestniczył Poseł Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Starosta Poznański Jan Grabkowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska, przedstawiciele władz samorządowych,
posłowie, parlamentarzyści, reprezentanci uczelni wyższych,
placówek terapeutycznych i organizacji pozarządowych.
Głos zabrała prezes Polskiego Związku Niewidomych Anna
Woźniak-Szymańska. Wręczyła Złote Honorowe Odznaki Polskiego Związku Niewidomych
na ręce Posła Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka i Starosty Poznańskiego Jana
Grabkowskiego.
Otwarcie Parku Orientacji
Przestrzennej to jedno z najważ-

niejszych wydarzeń w powiecie poznańskim i województwie
wielkopolskim. Nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie
wielu osób i instytucji w stworzenie tego miejsca.
– W ogrodzie posadzono aż
280 gatunków roślin, zarówno ozdobnych jak i użytecznych. Zastosowano system ścieżek kontrastujących ze sobą pod
względem nawierzchni oraz
długości. Dziesiątki traktów
edukacyjnych oraz torów przeszkód uczą bezpiecznego poruszania się. Są piaskownice o
różnych kształtach, takich jak
trójkąt, kwadrat czy koło. Mamy
edukacyjny plac zabaw, na którym znalazło się mnóstwo urządzeń: przeplotnie, trampoliny, pajęczyny, gdzie poza rozwijaniem sprawności ﬁzycznej
ćwiczący będą mogli uczyć się
orientacji przestrzennej – mówiła dyrektor SOS-W Maria Tomaszewska. – Do dyspozycji gości
został również zbudowany karylion ziemny czyli system ziemnych dzwonów rurowych wydających dźwięki i wibracje. W Parku Orientacji Przestrzennej nie
mogło zabraknąć wieży wiatrów oraz urządzenia sygnalizującego kierunek wiatru. Pozwala ono niewidomemu odczytać
z brajlowskich informacji u jej
podstawy kierunek wiatru i posłuchać jego natężenia. Jest też
zwierzętarnia, molo oraz oświetlony mostek.
Inicjatywa powstała w ramach
projektu
współﬁnansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Beneﬁcjentem był Powiat Poznański. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 5.782.765,58 PLN,
zaś kwota doﬁnansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 2.947.291,24 PLN.

POZDRAWIAM

SIDONIA JĘDRZEJEWSKA
POSEŁ DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO
WWW.SIDONIA.PL

Pierwsza przechadzka.
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OTWARTO PIERWSZY W EUROPIE PARK ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ

Przeplotnie, molo,
zwierzętarnia…

Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek wpisuje się
do księgi pamiątkowej. Za nim Marszałek Marek Woźniak.

Uroczyste poświęcenie Parku Orientacji.

Prezes Polskiego Związku Niewidomych wręcza Staroście
Poznańskiemu Janowi Grabkowskiemu Złotą Odznakę.

FOT. (7X) KAROLINA KASPRZAK

Jeszcze chwila i balony pofruną w niebo.

W Parku Orientacji znajduje się 280 gatunków roślin.

Koncertują „Dzieci Papy”.
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Były również tańce…

INICJATYWA STOWARZYSZENIA
„POMAGAM” W KLESZCZEWIE

Poznawanie stolicy
„W

nych, gra na instrumentach
muzycznych, rozpoznawanie
swego głosu w sytuacji stresowej. Dzieci świetnie się bawiły. W Bibliotece Uniwersyteckiej był posiłek i zwiedzanie
ogrodu na dachu.

zbogacam się społecznie-kulturowo-turystycznie” – taki był tytuł projektu dwudniowego wyjazdu do Warszawy w dniach 7
i 8 września. Organizatorem
było Stowarzyszenie „Pomagam” w Kleszczewie, które w
większości tworzą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie. Dotację
na wojaż przyznało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O zmierzchu pojechaliśmy
autokarem do hotelu „Aramis”.
Nazajutrz po śniadaniu czekał na nas przewodnik w Łazienkach, a słoneczna pogoda sprzyjała spacerowi i słuchaniu opowiadań o historii
tego miejsca. Potem jeździliśmy autokarem po Warszawie, a pani przewodnik mówiła o ważniejszych budynkach.
Pokazano nam dzielnicę największych wieżowców w Centrum Warszawy. Byliśmy pieszo przy zmianie warty przy
Grobie Nieznanego Żołnierza.
Zobaczyliśmy budynek Metropolitan. Szliśmy skwerem J. Piłsudskiego, Krakowskim Przedmieściem, Placem Zamkowym,
przyglądając się znajdującym
się tam pomnikom, aby dotrzeć do Starego Rynku, a tam
do Katedry Jana Chrzciciela
„koronowanych głów” (jednej
z trzech w Polsce). Pożegnaliśmy się z przewodniczką przy
pomniku Syrenki.
FOT. (2X) ARCHIWUM „POMAGAM”

Dzięki temu niepełnosprawne osoby dorosłe, niektóre z
opiekunami oraz dzieci niepełnosprawne z mamami miały możliwość zwiedzić stolicę
Polski. Byliśmy w TV, przeszliśmy przez poszczególne studia, a oprowadzał nas elokwentny, wyrozumiały dla nas
przewodnik. W Centrum Nauki „Kopernik” doświadczaliśmy poprzez specjalne urządzenia takich zjawisk tego
świata jak na przykład trzęsienie ziemi. Było dmuchanie olbrzymich baniek mydla-

O godzinie 16 wyruszyliśmy
w drogę powrotną do Kleszczewa. Eskapada do Warszawy była okazją poznawanie
siebie w niecodziennych sytuacjach, pomaganie sobie nawzajem, zobaczenia stolicy, pokonywania barier przestrzennych. Wszystkim, którzy
wzięli udział w tym wyjeździe,
pięknie dziękuję.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

Sportowy „wagon” integracyjny.

„Grupa z Niemiec to ekipa! Nie ma dla niej przeciwnika!”
– czyli „Pawełek” z Owińsk.

T

urniej piłkarski, konkursy, prezentacja transparentów związanych z Euro
2012, zabawa integracyjna,
wręczanie pucharów i mnóstwo emocji. W piątek 31
sierpnia na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach odbył się piknik pod hasłem „Wspierajmy się. Nasze Euro 2012” zorganizowany przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Poznaniu
w ramach projektu „Pokonać
wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego” współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do Lisówek tego dnia przy-
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PIKNIK „WSPIERAJMY SIĘ. NASZE EURO 2012” W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

Puchary i radość
zwycięzców
były grupy uczestników z
warsztatów terapii zajęciowej
i organizacji pozarządowych
z powiatu poznańskiego wraz
z opiekunami, którzy dzielnie
wspierali zawodników. W spotkaniu uczestniczył członek
Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Bijaczewska i dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Poznaniu Włodzimierz Kałek.

Zygmunt Jeżewski uroczyście otwiera piknik „Wspierajmy się.
Nasze Euro 2012”. Z prawej Elżbieta Bijaczewska.

Przypomnijmy, że realizacja projektu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego” rozpoczęła się w 2008 roku i potrwa do 2013. Przedsięwzię-

FOT. (7X) KAROLINA KASPRZAK

Osoby niepełnosprawne podzielono na drużyny. Rosję reprezentował Warsztat Terapii Zajęciowej z Dopiewa, Holandię – Warsztat Terapii Za-

niczym – Holandia, a muzyczno-tanecznym – Grecja. Z kolei
w sportowej rywalizacji pierwsze miejsce zajął Warsztat Terapii Zajęciowej w Swarzędzu,
a drugie Mosińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. Puchar Radia Planeta
otrzymało Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych.

Rozgrywki zespołowe.

Koszulki są, buty są, można zaczynać!
jęciowej z Baranowa, Niemcy – Warsztat Terapii Zajęciowej „Pawełek” z Owińsk, Grecję – Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” z Dopiewca, Irlandię – Warsztat Terapii Zajęciowej ze Swarzędza, a Hiszpanię – Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych.
Grupy przedstawiały tańce
narodowe, hasła i przyśpiewki
dopingujące. Na zakończenie
rozstrzygnięto konkursy i wręczono puchary zwycięzcom. W
konkursie kulinarnym najlepsza okazała się Rosja, w krawieckim – Niemcy, rękodziel-

cie jest adresowane do osób
zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego, w tym do
osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym (18
– 55 lat), bezrobotnych, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,
rodziny
zastępcze, a także do uczestników warsztatów terapii zajęciowej wraz z osobami z otoczenia. Bliższe informacje na
temat projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
przy ulicy Słowackiego 8, tel.
(61)841-07-10.
Radość zwycięzców.

KAROLINA KASPRZAK
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Czeka nas wiele
zmian
Z MICHAŁEM TOMCZAKIEM, przewodniczącym Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady
Miasta Poznania rozmawia AURELIA PAWLAK.

– Pierwszy nosił nazwę
„Kierunki działań i zadania
miasta Poznania na rzecz
integracji społecznej osób
niepełnosprawnych na lata
2012-2020. Jego zadaniem
jest ustabilizowanie długoletnich działań na rzecz całego środowiska osób niepełnosprawnych. Chodzi między innymi o wsparcie społeczne, medyczne i zawodowe oraz określenie kierunków działania i priorytetów,
które powinny być realizowane. Z przeprowadzonego spisu powszechnego ludności Poznania wyniknęło,
że około osiemdziesiąt tysięcy to osoby niepełnosprawne. To bardzo duża grupa poznaniaków, która potrzebuje
opieki i wsparcia. W tworzeniu projektu programu brała udział grupa specjalistów
pod kierunkiem Doroty Potejko, Pełnomocnika Prezydenta do Spraw osób Niepełnosprawnych oraz Józefa Soleckiego z Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Poznania. Do udziału
zaproszono przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych, a o konsultacje
poproszono poznańską Radę
Działalności Pożytku Publicznego. Projekt traﬁł do Komisji
Rodziny, Polityki Społecznej i
Zdrowia Rady Miasta Poznania, a następnie został przedstawiony na wrześniowej sesji radnym. Drugi dokument
to „Rodzina pro”, dotyczący rodzin posiadających więcej niż dwoje dzieci. Pomysł
jego stworzenia pojawił się
wiosną tego roku z inicjatywy prezydenta Ryszarda Grobelnego.
– Jednym z pomysłów jest
dostosowywanie
systemu
informacji miejskiej do potrzeb osób niepełnospraw-

FOT. ARCHIWUM

– Komisja podczas wakacji pracowała nad dwoma ważnymi dokumentami.
Czego one dotyczyły?

nych. Co
zmieni?

konkretnie

się

– Projekt zakłada przystosowywanie stron internetowych Urzędu Miasta Poznania do potrzeb osób niepełnosprawnych,
zwłaszcza tych z dysfunkcją narządu słuchu i wzroku, w oparciu o najlepsze praktyki i rozwiązania techniczne. Chcemy także wyposażyć Urząd
Miasta Poznania w sprzęt i
nośniki informacji, ułatwiające dostęp do informacji i komunikację osobom niepełnosprawnym.
– Czy w programie
uwzględniono zapobieganie powstawaniu barier architektonicznych na etapie
projektowania?
– W tym przypadku obowiązuje konsultowanie projektów pod względem zgodności ze standardami określonymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania z
dnia 13 maja 2008 roku w
sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia
dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, przystanki komunikacji
publicznej. Będziemy promować rozwiązania architektoniczne przyjazne dla osób
niepełnosprawnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W planach
mamy spotkania i konsultacje na etapie projektowa-

nia obiektów budowlanych i
przebudowy istniejących, po
to, by dostosować inwestycje
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakładamy poradnictwo, szkolenia w kwestiach związanych z potrzebami osób niepełnosprawnych, adresowane do architektów i inwestorów budowlanych. Będą prowadzone
kampanie społeczne promujące dobre praktyki i rozwiązania w dziedzinie likwidacji barier architektonicznych
w mieście. Jednak wszystko zależy od tego czy projekt
zostanie przyjęty przez radnych.
– Program prorodzinny
jest bardzo ważny i od dawna oczekiwany w Poznaniu.
Jakie są jego założenia?
– Zamierzamy zaprosić do
współpracy różnego rodzaju ﬁrmy, które na podstawie
wydanej tym rodzinom karty
„Poznań pro” będą udzielać
rozmaitych zniżek. W katalogu udogodnień są przewidziane rabaty w komunikacji
miejskiej lub wejściu do Term
Maltańskich. Zastanawialiśmy także się nad doﬁnansowaniem wyprawek szkolnych
dla dzieci z takich rodzin. Zapewne będzie to spore odciążenie domowego budżetu, zwłaszcza gdy trzeba wyposażyć przykładowo czwórkę dzieci.
– Od września działa program Aktywny Samorząd…
– Za pośrednictwem Miejskiego
Ośrodka
Pomocy Rodzinie realizowane są
wszystkie programy doﬁnansowania, które do tej pory
miały charakter indywidualny i przechodziły przez centrale i oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych.
Wprawdzie źródło pozosta-

je to samo, czyli PFRON, ale
zadania te przejęły samorządy. W praktyce to one bezpośrednio będą dzielić pieniądze. Wnioskować na nowych zasadach można było
przykładowo na doﬁnansowanie zakupu wózka elektrycznego lub jego naprawy,
zwrot kosztów zdobycia prawa jazdy kategorii B i związanych z oprzyrządowaniem
posiadanego samochodu, zakupem sprzętu komputerowego, urządzeń brajlowskich
lub programów typu lektor
dla osób z dysfunkcją wzroku. Termin składania wniosków upłynął ostatniego dnia
września.
– Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji i
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Jakie ta decyzja
przyniesie zmiany?
– Nowelizacja odmraża podstawę naliczania doﬁnansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych. Od dawna o tę zmianę wnioskowali pracodawcy
nie tylko z chronionego, ale
przede wszystkim z otwartego rynku pracy. To doﬁnansowanie pełni rolę zachęty do zatrudniania osób
z niepełnosprawnością. Do
tej pory podstawa naliczania
zamrożona była na podstawie najniższego wynagrodzenia z grudnia 2009 roku.
W tej chwili będzie brany
pod uwagę bieżący poziom
najniższego doﬁnansowania. To stwarza nadzieję, że
zatrudnienie osób niepełnosprawnych znacznie wzrośnie. Jest to bardzo ważne w
dobie kryzysu, który prawdopodobnie będzie się pogłębiać. Stąd też każde działanie przemawiające na korzyść osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest
niezwykle cenne, bo może
im pomóc w odnalezieniu
się w społeczeństwie.
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VII GALA KONKURSU „LODOŁAMACZE 2012”

Serce
dla niepełnosprawnych
Hotel „Gracja” Józef Kuczyński z
Gorzowa Wlkp, II – Z.P.H.U TomKil Grażyna Tomczak, Krzysztof
Tomczak z Gniezna, III – Zakład
Produkcji Pościeli „Świt” Izabela Witoniak z Zielonej Góry. W
kategorii Otwarty Rynek Pracy
I miejsce otrzymała ﬁrma Rosmosis – Wawrzyniak sp. z.o.o
z Perzyc, II – Draft 6 sp. z.o.o ze
Świebodzina, a III – Delhan Artur Szyszka z Leszna. W kategorii Pracodawca Nieprzedsiębiorca I miejsce otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących „Ognik”
z Poznania, II miejsca nie przyznano, a III otrzymał Powiatowy
Urząd Pracy w Gostyniu.
Nagrodę honorową „Super Lodołamacza”
odebrał Starosta Poznański Jan Grabkowski.
nóstwo emocji, muzyka i okazja do wspólnego
spotkania reprezentantów środowisk osób niepełnosprawnych – to klimat czwartkowego popołudnia 12 września w
Pałacu Działyńskich w Poznaniu, gdzie już po raz siódmy
wręczono statuetki laureatom
konkursu etapu regionalnego
„Lodołamacze 2012”.
„Lodołamacze” to ludzie, ﬁrmy i instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Ogólnopolski konkurs
ma na celu przełamywanie barier, stereotypów i uprzedzeń
związanych z zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych, promocję przedsiębiorstw otwartych na ich zatrudnianie i za-

„5

zmysłów. Pauza” – to nazwa projektu edukacyjnego, który realizuje Stowarzyszenie Edukacyjne MCA
oraz Agencja More Than One
Production. Projekt potrwa od
października do 15 listopada
2012 roku. Jest to pierwsze w
Polsce wydarzenie tego typu
adresowane do osób niesłyszących.
W ramach projektu odbędą się różnorodne wydarzenia związane z muzyką, jej

chętę do tworzenia nowych
miejsc pracy.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości
w realizowaniu kolejnych inicjatyw zmierzających do poprawy warunków życia osób
niepełnosprawnych.

KAROLINA KASPRZAK

Patronat honorowy nad konkursem etapu regionalnego
sprawował Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny
i Starosta Poznański Jan Grabkowski.
Na czwartkowej gali spotkali
się przedstawiciele instytucji samorządowych, środowiska nauki, polityki i biznesu oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Kapituła konkursu nie miała łatwego zadania.
I tak: w kategorii Zakład Pracy
Chronionej I miejsce otrzymał

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

M

Ponadto przyznano nagrody
honorowe: „Lodołamacza Specjalnego” otrzymała Barbara
Wrzesińska, prezes Stowarzyszenia Kaliskiego Klubu „Ama-

zonki”, od wielu lat zaangażowana w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, zaś
„Super Lodołamacza” – Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
Powiat poznański jest największym powiatem w województwie wielkopolskim i jednym
z największych w Polsce. Wykazuje szczególną aktywność
w realizacji programów adresowanych do środowisk osób
niepełnosprawnych i poprzez
nie skutecznie przełamuje bariery, uprzedzenia i stereotypy.

Pamiątkowe zdjęcie.

Pięć zmysłów
teorią i praktyką. Wśród nich
znajdą się warsztaty muzyczne, skierowane do osób niesłyszących, prowadzone z udziałem muzyków i muzykologów
oraz specjalistów języka migowego. Przewidziane są spotkania, podczas których muzycy

prezentować będą wybrane instrumenty.
Zaplanowano warsztaty muzyczne, polegające na przeprowadzeniu prób z Orkiestrą
Kameralną Polskiego Radia
„Amadeus”. Grupa osób nie-

słyszących przygotowywać będzie utwór, wykonany na koncercie ﬁnałowym. W programie
są również warsztaty wokalne
z Jackiem Sykulskim, dyrektorem Poznańskiego Chóru Chłopięcego oraz spotkanie z instrumentami etnicznymi. awa
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Odmień swoje podwórko

W

P

Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania
11 września odbyło się seminarium szkoleniowe poświęcone nowelizacji ustawy o rehabilitacji z 28 czerwca 2012,
nowelizacji rozporządzenia
w sprawie ZFRON oraz praktycznym problemom związanym z utratą statusu zakładu
pracy chronionej.
Seminarium prowadziła Monika Misztal, naczelnik Wydziału do spraw Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ekspert w dziedzinie szeroko rozumianej pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Spotkanie zorganizowała Komisja
Rodziny i Polityki Społecznej
Rady Miasta Poznania. Udział
był bezpłatny. awa

Reklama
w „Muzie”
S

poty wideo, projekty plakatów ukazujących dobre
praktyki i cenne wypowiedzi specjalistów wpisały się
w III Poznański Przegląd Reklamy Społecznej zorganizowany przez Wielkopolskie
Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych (WIFOON) w
środę 12 września w poznańskim Kinie „Muza” w ramach
Tygodnia Organizacji Pozarządowych.
W trakcie przeglądu zaprezentowano spoty, projekty plakatów i virali z krajów, w których reklama społeczna jest z
powodzeniem wykorzystywana jako narzędzie komunikacji
z ludźmi. Uwieńczeniem spotkania był panel dyskusyjny z
udziałem Przemysława Plucińskiego, socjologa z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katarzyny Pakuły z Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej, Agnieszki Maciejewskiej, dziennikarki z Radia Merkury oraz Marcina Świejkowskiego z portalu
kampaniespoleczne.pl

KAROLINA KASPRZAK

od takim hasłem Urząd
Miasta Poznania wspólnie z ekspertami oraz organizacjami pozarządowymi realizuje część programu rewitalizacyjnego. Skierowano go do
mieszkańców Śródki, Chwaliszewa, Jeżyc i Wildy. Jeśli uda
się zaktywizować osoby bezrobotne i niepełnosprawne,
w tych dzielnicach mogą powstać tętniące życiem i zachwycające zielenią podwórka.
W pierwszej edycji projektu zagospodarowano trzy podwórka na Jeżycach przy ulicy Staszica. Zanim do tego doszło, przeprowadzono kampanię informacyjną wśród mieszkańców, zorganizowano warsztaty projektowe, przedstawiono
rozmaite pomysły na ożywienie
podwórek i wybrano najlepsze
koncepcje. W następnym etapie
podwórka zostały uporządkowane i posadzono na nich zieleń. Władze miasta zakupiły sadzonki, dostarczyły ziemię oraz
potrzebne narzędzia. Po zakończeniu prac spotkano się przy
kawie, by omówić prace i wymienić się doświadczeniami.
Projekt udowodnił, że niewielkimi nakładami ﬁnansowymi i przy zaangażowaniu lokalnej społeczności można odmienić swoje otoczenie. Ważne było także zbudowanie więzi sąsiedzkich i przeciwdziałanie patologii. Jednak największy
sukces polegał na tym, że udało
się mieszkańców wyciągnąć z
domów. Nie tylko posprzątano i
ozdobiono kwiatami podwórkową przestrzeń, ale także wykonane zostały tak zwane murale,
czyli na ścianach namalowano
farbami kolorowe obrazy. Dzięki
temu zniknęła brzydota starych,
odrapanych ścian. A malunki
zasłoniły miejsca po odpadającym tynku. Mieszkańcy początkowo nieufni, gdy zobaczyli, że
w ich otoczeniu powstały piękne miejsca, zapalili się do pracy.
Uwierzyli, że razem można zrobić wiele dobrego. Przy okazji
lepiej się poznali, zintegrowali i
w niektórych przypadkach również zaprzyjaźnili.
Celem tegorocznej akcji „Odmień swoje podwórko” jest zachęcenie mieszkańców do tego,
by odmienili otoczenie, w którym żyją. Dzięki ich pomysłowości zaśmiecone, zaniedbane
i zapomniane podwórka mogą
zmienić swoje oblicze i stać się
pięknymi zakątkami oraz miejscami do odpoczynku.

FOT. AURELIA PAWLAK

Seminarium
w urzędzie

Takie podwórka na pewno wymagają zmian.
Działania te wiążą się projektem współﬁnansowanym ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego „Rewitalizacja w
budowie – tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce”. W planach
jest dużo imprez o charakterze kulturalnym i artystycznym,
promujących konkretną dzielnicę. Powstała już koalicja, która
pracuje nad tym, w jaki sposób
ściągnąć mieszkańców nie tylko z dzielnicy, ale z całego Poznania, by zaangażowali się w
prace na rzecz swoich podwórek. Poza tym mieszkańcy konkretnej dzielnicy mogą się zgłaszać do Oddziału Rewitalizacji
Urzędu Miasta, oferując swoją
pracę, zaś w zamian otrzymają kwiaty do posadzenia na podwórku. Wprawdzie nie są to
wielkie przedsięwzięcia, ale rewitalizacja pokazuje, że małymi krokami można coś dobrego zrobić.
Najpierw należało poszukać
trzy osoby, które chciały wziąć
udział w „Zielonych warsztatach”. Polegały one na tym, że
pod okiem architektów, architektów krajobrazu, socjologów,
artystów poszukiwane będą
ciekawe miejsca i rozwiązania,
które można wprowadzić w życie. Po zakończeniu warsztatów
w drodze głosowania wybrane
zostaną najlepsze pomysły do
realizacji.
Drugą część projektu stanowią warsztaty „Zielono mi”,
związane z tworzeniem miejsc
zabaw dla dzieci. Chodzi o
zgłaszanie przez rodziców potrzeb najmłodszych mieszkańców. Jeden z tematów dotyczył zazieleniania. Zaproszono przedstawicieli wszystkich
dzielnic objętych programem.

Na specjalnym szkoleniu fachowcy będą uczyli, jak dobierać rośliny, w jaki sposób je pielęgnować, na co zwracać uwagę przy zakupie. Pracom tym
towarzyszył „Zielony Targ” na
którym kupowano rośliny i słuchano porad ogrodniczych. Pomysłodawcy założyli, że na Wildzie powstanie plac zabaw, na
Jeżycach będzie więcej zieleni,
na Śródce, Chwaliszewie i Starym Mieście zmieni się wygląd
elewacji. Warsztaty będą odbywać się w weekendy we wrześniu i październiku. Poprowadzą je fachowcy i specjaliści,
którzy nie tylko przekażą wiedzę, ale także chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
Założeniem projektu jest pokazanie, w jakim stopniu bezrobotni mieszkańcy i studenci zaangażowali się za pomocą
niewielkich nakładów ﬁnansowych w zmianę wyglądu swojej dzielnicy. Być może będzie
to pierwszy krok, by zaniedbane podwórka zamieniły się w
atrakcyjne miejsca wypoczynku
i rekreacji, gdzie będzie można
się spotkać, pogawędzić, wypić
kawę i pobawić się z dziećmi.
Najtrudniej było zachęcić mieszkańców do wyjścia z
domu. Zajęli się tym koordynatorzy projektu i wolontariusze.
Najłatwiej udawało się zwerbować seniorów. Stali się przykładem dla innych. Pomysłodawcy zamieścili na Facebooku komunikat, z którego wynikło, że
Stowarzyszenie „Wędrowni Architekci” poszukuje wolontariuszy do pomocy przy warsztatach związanych z akcją „Odmień swoje podwórko”. Chętni od razu zgłaszali swój akces,
wpisując się na listę.

AURELIA PAWLAK
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III POZNAŃSKI DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PPOZNAŃ

W

sobotę, 8 września, Plac
Wolności w Poznaniu
rozbrzmiewał muzyką. Na scenie widzów zachwycały niecodzienne występy. Wokół placu
ustawiono domki w których organizacje pozarządowe mogły
zaprezentować swoją ofertę.
Tak rozpoczął się III Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych.
To była bardzo dobra okazja,
by organizacje pozarządowe
mogły pokazać, co robią i odpowiedzieć na pytania mieszkańców Poznania. Wokół placu
ustawiono stoiska wystawiennicze, które zajęło 78 wystawców.
Imprezie towarzyszyła wspaniała pogoda, tylko ciepły deszcz na
chwilę popsuł humory, ale zaraz na niebie znowu pojawiło się
słońce. Osoby dyżurujące na stoiskach odpowiadały na pytania
zainteresowanych, rozdawały
ulotki, zachęcały do współpracy.
Organizatorzy zadbali również o stronę artystyczną. Na
głównej scenie szaleli kuglarze
i fruwały nietoperze. Można było
obejrzeć pokazy judo, psów asystentów, ratownictwa medycznego oraz wiele występów o
charakterze artystycznym. Dla
dzieci przygotowano gry i zabawy ludowe. Każdy, kto odwiedził w tym dniu Plac Wolności, mógł zagrać w „pozarządową grę miejską”. Imprezę poprowadzili znani poznańscy dziennikarze Adam Górczewski i Piotr
Świątkowski.
Organizatorzy zaprosili mieszkańców Poznania, by wzięli
udział w konkursie na najpiękniejszy wachlarz. Każdy mógł
przynieść taką ozdobę zrobioną własnoręcznie, kupioną,
znalezioną w babcinej szaﬁe.
Liczyły się pomysł oraz inwencja. Bez znaczenia była technika i sposób wykonania. Mogły
to być wachlarze kolaże, wyklejanki, wydzieranki. Wszystko zależało od wyobraźni i talentów plastycznych. Najciekawsze propozycje otrzymały
atrakcyjne nagrody.
– Do nas najczęściej przychodziły osoby pytając o sprzęt i pieniądze – mówi Sylwia Chojan z
Fundacji „Szansa dla Niewidomych”. – Odegrałyśmy z Iwoną
Dolatą z fundacji scenkę obrazującą naszą działalność. Ten występ spotkał się z dużym zaciekawieniem. Okazuje się, że wie-

Święto na Placu
Wolności

dza o działalności organizacji
pozarządowych jest mało propagowana. Za mało się o nas mówi
i za mało o nas słychać. Trzeba
to zmienić.
Podobnego zdania jest Ewa
Zarzycka z Wielkopolskiej Rady
Koordynacyjnej. Na jej stoisku
można było zdobyć wiele różnych wydawnictw, ulotek i zaproszeń. To jeden ze sposobów,
by przekonać mieszkańców Poznania, że warto szukać pomocy.
– Nasza działalność to miedzy innymi udzielanie porad
prawnych. To one dzisiaj cieszyły się największą popularnością
– mówi Ewa Zarzycka. – To dla
nas ważny sygnał, aby i w tym

kierunku koncentrować nasze
wysiłki. Korzystając z okazji zapraszałam i zachęcałam odwiedzających do zaangażowania
się w wolontariat. To doskonała
forma aktywności dla osób starszych i młodzieży. Tego rodzaju spotkania będą nas przybliżać do tych, którym trudno wychodzić z domów. Wszystkiego
nie da się zrobić od razu, dlatego
działamy małymi krokami, ale
konsekwentnie i wytrwale.
III Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych zainaugurował obchody Tygodnia Organizacji Pozarządowych, które
przypadły w okresie od 10 do 14
września. Poznańskie organizacje pozarządowe przygotowały

bogatą ofertę dla mieszkańców
Poznania, którzy mogli skorzystać z różnych propozycji (szkolenia, konferencje, przegląd reklamy społecznej, debaty, drzwi
otwarte w siedzibach organizacji i placówkach prowadzonych
przez organizacje, możliwość
skorzystania z indywidualnych
porad doradców zawodowych,
psychologów i wiele innych).
– Przygotowaliśmy ulotki oraz
inne materiały promujące tę imprezę, którą staraliśmy się urządzić w stylu piknikowym – mówi
Izabela Leśniak z Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania. – To
dobra forma, by zachęcić mieszkańcow miasta do zajrzenia na
Plac Wolności. Wprawdzie dzisiaj jest w Poznaniu wiele konkurencyjnych imprez, ale frekwencja nam dopisała. Pomyśleliśmy o wielu konkursach. Organizacje dostarczyły wspaniałe
przedmioty, które zostaną przeznaczone na nagrody.
Po raz pierwszy w Poznańskim Tygodniu Organizacji Pozarządowych kalendarz imprez
ułożono tematycznie. Każdy obszar merytorczny przypisano do
danego dnia. W poniedziałek 10
września królowała ekologia,
wtorek 11 września poświęcono
zdrowiu, aktywności ﬁzycnej i
edukacji, środa 12 września była
dniem kultury i sztuki, czwartek 13 września dedykowano aktywności obywatelskiej, wolontariatowi i ekonomii społecznej,
piątek 14 września poświęcono wsparciu osobom niepełnosprawnym.

FOT. (3X) PAWEŁ GROCHOWSKI
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– Do klubu należą osoby
niewidome i słabowidzące.
Jazda na rowerze stała się dla
nich doskonałą formą aktywności. Jaka jest jego historia?
– Klub powstał w 2002 roku
w Poznaniu. Jego siedziba
znajduje się przy ulicy Czarna Rola. Skupia osoby mające problemy ze wzrokiem, których pasją jest kolarstwo tandemowe turystyczne i sportowe. W skład grupy sportowej wchodzą zawodnicy, którzy biorą udział w wyścigach
na terenie Europy. Dobrą formę zawdzięczają codziennym
treningom. Doszli już do takich
umiejętności, że potraﬁą przejechać sto kilometrów w dwie
godziny. Jeden z kolarzy z tej
grupy w 2009 roku zdobył mistrzostwo świata. Z kolei grupa turystyczna organizuje co
dwa, trzy tygodnie rajdy rowerowe, wycieczki, obozy. W tym
roku przejechała w ciągu dnia
dystans ponad stu kilometrów
na obóz do Wielenia. Jej członkowie byli także we Włoszech,
Grecji, zwiedzili Mazury, Pojezierze Drawskie, całą Wielkopolskę. Oprócz jazdy na rowerze w programie są również
zajęcia poznawcze. Chodzi o
to, by osoby niewidome i niedowidzące jak najwięcej dowiedziały się o miejscach, które odwiedzają. Nasz klub należy do przodujących w Polsce.
Liczy razem z pilotami sześćdziesięciu dwóch członków.
– Jakie miejsca zwiedziliście podczas wypraw rowerowych?
– Staramy się urozmaicać
wypady na rowerach. Byliśmy
między innymi w Muzeum Pożarnictwa. Sporo emocji wzbudziła wyprawa na połów dorsza. Na pełnym morzu łowiliśmy te ryby wędkami. Nie było
to łatwe zadanie, bowiem dorsze żerują na głębokości siedemdziesięciu metrów. Prawdziwą szkołę życia nasi rowerzyści przeszli na obozie przetrwania. Tak jak komandosi musieli przebrnąć po szyję
przez bagna, zaliczyć desant
na środku jeziora, pokonać tor
przeszkód. Oprócz zajęć sportowych organizujemy wyjścia
na basen i do teatru.
– Jaki jest przedział wiekowy członków klubu?
– Bardzo zróżnicowany.
Waha się od osiemnastu do
sześćdziesięciu czterech lat.
Osoby młode i starsze żyją ze
sobą w symbiozie. Przez dwa
tygodnie potraﬁły nie tylko ze
sobą wytrzymać, ale także
wspaniale się bawić. To chy-
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Rowerem nie tylko
przez Polskę
Z EUGENIUSZEM TACZKOWSKIM, przewodniczącym Wielkopolskiego
Klubu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących
„Razem” rozmawia AURELIA PAWLAK.
ba najlepsza rekomendacja
dla naszych członków. Cieszę,
się że stworzyliśmy atmosferę
mobilizującą do działania.
– Czy władze klubu planują
nowe atrakcje?
– Staramy się wzbogacać
naszą ofertę. Oprócz zajęć,
które wpisały się w nasz kalendarz, ciągle dochodzi coś nowego. Na pewno byłoby więcej
pomysłów, ale mamy problem
z przyciągnięciem widzących
pilotów. Niestety, czasy są takie, że ludzie bardzo dużo pracują i nie mają zbyt dużo wolnego na dodatkowe zajęcia. W
planach jest wyjazd do Świnoujścia. Chcemy pojeździć rowerami po stronie niemieckiej.
Słyszałem, że jest tam mnóstwo doskonałych ścieżek rowerowych. Warto więc skorzystać z okazji i zobaczyć jakie
warunki do jeżdżenia na rowerach mają mieszkańcy innych
krajów.
– Jak pan ocenia ścieżki rowerowe w Polsce?
– Nie da się zaprzeczyć, że
ścieżek w Poznaniu przybywa
w szybkim tempie. Jednak osoby niewidome i słabowidzące jeżdżą głównie poboczami
i szosami. Nie zawsze warunki sprzyjają w tych miejscach
bezpieczeństwu. Właśnie poza
miastem przydałyby się prace
związane z budową szlaków
rowerowych.

– Czy każdy może przyjść
do klubu?
– Czekamy w naszej siedzibie przy ulicy Czarna Rola, ale
wcześniej lepiej zatelefonować pod numer 501-247-239 i
zapytać o potrzebne informacje. Zachęcamy nie tylko osoby niewidome i słabowidzące,
ale również osoby widzące. Ci
ostatni są szczególnie potrzebni jako piloci. Niepełnosprawni
bez nich nie wyruszą w żadną
podróż. Taki to jest urok tandemu.
– Kto ﬁnansuje waszą działalność?
– Pieniądze na funkcjonowanie klubu otrzymujemy z Urzędu
Miasta Poznania. Wspomagają
nas sponsorzy, dokłada Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie. W tej
chwili mamy ponad dwadzieścia rowerów. Wersja sportowa
kosztuje około trzydzieści tysięcy złotych, a turystyczna około
cztery tysiące. Do tego dochodzi kosztowne utrzymanie. Musimy dokupować części, robić
przeglądy i konserwacje. Staramy się jak najlepiej dbać o nasz
sprzęt. Zdajemy sobie sprawę,
że musi nam wystarczyć na długo. Na razie nie planujemy zakupu nowych rowerów. Pomyślimy o tym gdy przybędzie członków i pilotów.
– Takie rowery są bardzo
drogie. Kupujecie je czy składacie z części?

– To nie jest taka prosta sprawa. Zamawiamy ramy, potem
dokupujemy pozostałe części i
następuje składanie. Zabiera to
sporo czasu, bo każdy szczegół
trzeba idealnie dopasować. Rower musi być bezpieczny, dlatego spoczywa na nas szczególna odpowiedzialność. Składujemy je u mojego syna i mojej
matki. Tam są bezpieczne. Nie
dajemy ich do domów użytkownikom z kilku powodów. Po
pierwsze, rower ma dwa i pół
metra długości, więc są problemy ze znalezieniem dla niego
odpowiedniego lokum. Po drugie, nie chcemy dopuścić do
tego, by przypadkowo został
uszkodzony. Natomiast w klubie przy Czarnej Roli na ma tyle
miejsca, by mogły tam stać.
– Czy jazda na tandemie z
osobą niewidomą i niedowidzącą jest trudna?
– Zanim pilot i osoba niedowidząca lub niewidoma wsiądą na rower powinni trochę
poćwiczyć. Pilot musi znać
znaki drogowe, aby nie bał
się jeździć po jezdni. Wystarczy, że przejedzie na tandemie
pierwsze pięćdziesiąt kilometrów i szybko nabierze wprawy. Oczywiście musi sobie
zdawać sprawę, że odpowiada
za osobę, z którą jedzie. Z tego
względu konieczna jest rozwaga i zdrowy rozsądek.
– Czy pana zdaniem to dobra forma wypoczynku dla
osób niewidomych i niedowidzących?
– Dla osób niewidomych organizuje się wiele form aktywności. Mam na myśli szachy,
warcaby oraz inne rozrywki o
charakterze statycznym. Ale
brakuje w tym wszystkim ruchu. W naszym klubie pomimo, że osoby niewidome i niedowidzące mają ograniczenia ruchowe mogą wsiąść na
rower, przemieszczać się, poznawać nowych ludzi, otoczenie. Podczas takich wypraw
rowerowych uczą się podejmować decyzje i reagować na
rozmaite sytuacje.
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rytyjczycy pokazali światu, jak wygląda prawdziwy sport. Paraolimpiada miała większą oprawę medialną
niż Igrzyska sprawnych sportowców. Sprzedano wszystkie
bilety (80 tysięcy miejsc na samym stadionie). Entuzjazm i
wręcz moda na sport niepełnosprawnych w mediach udzieliła się wszystkim krajom. Może
oprócz Polski i Pakistanu...
Coraz więcej wywiadów z naszymi paraolimpijczykami pojawia się w mediach. Słyszymy liczne deklaracje, jakie to
jest ważne i że rządzący traktują sport sprawnych i niepełnosprawnych w sposób równy. Niestety, nie wierzą w to
sami niepełnosprawni sportowcy, którzy nie po raz pierwszy
przywożą worek medali i odnoszą sukcesy. Największy żal
mają do mediów (z misją), że
nie transmitowały Paraolimpiady i do rządzących, że przy wręczaniu powołań nikt się nie pojawił, nikt nie życzył im sukcesów, nie czuli żadnego wsparcia. Na szczęście czuli wsparcie

PARAOLIMPIADA W LONDYNIE

W

Wysoka oglądalność
w Wysokiem

7 razy więcej
złotych medali…
internautów – TVP zrobiła wielką przysługę operatorom mediów społecznościowych, które
huczały i relacjonowały sukcesy
naszych bohaterów.
Brytyjskie media podczas
otwarcia Igrzysk podziękowały
sprawnym sportowcom za „rozgrzewkę”, dając do zrozumienia,
że Paraolimpiada to jest prawdziwe święto sportu. Nasza telewizja po protestach Polaków
wysłała tam co prawda kilku
pracowników, ale w porównaniu z Olimpiadą, która miała 750
godzin na żywo, Paraolimpiada
miała ZERO.

I o co tyle krzyku? A mianowicie o to, że była szansa pokazać nasze polskie sukcesy.
Chyba mamy już dosyć oglądania porażek piłkarzy, którzy na
EURO nie wyszli nawet z grupy i innych sportowców, którzy
przed zawodami zapewniają o
sukcesach, a potem wracają na
tarczy.
Paraolimpijczycy niczego nie
obiecywali, a przywieźli 36 medali (9. miejsce w klasyﬁkacji
medalowej), w tym 14 złotych (7
razy więcej od sprawnych sportowców), 13 srebrnych i 9 brązowych.

Warto dodać, że pojechało ich tylko 101 (sprawnych 218
zdobyło 10 medali...).
Budżet na Olimpiadę wyniósł
130 mln, a na Paraolimpiadę,
8,9 mln złotych. Paraolimpijczycy w 5 dyscyplinach pobili
rekordy świata.
Nie chodzi o to, aby gloryﬁkować niepełnosprawnych sportowców, ale docenić ich wysiłki
i mieć szansę cieszyć się z ich
sukcesów. Oni nie walczą o zaszczyty, walczą o normalność,
równe traktowanie, godność –
walczą o siebie.

ZETJOT

FOT. ARCHIWUM

niewielkiej gminie Kramsk
koło Konina, we wsi WYSOKIE, rozgrywano niezwykły
mecz. Wśród zawodników był
Andrzej, który stracił nogę w
wypadku w pracy, Marek, którego potrącił pijany kolega na drodze, Waldek, który miał wypadek na maszynie rolniczej, Marcin, który rozbił się na motocyklu, Daniel chory na stwardnienie rozsiane i inni, których łączy jedno: zamiłowanie do koszykówki.
Na boisku walczyli jak lwy.
Nie po to trenowali godzinami,
żeby ktoś się nad nimi litował.
Były okrzyki, kozłowanie piłki,
szczęk zderzających się wózków i od czasu do czasu komenda sędziego „stop”, kiedy trzeba było pomóc podnieść się zawodnikowi po wywrotce. Każdy
kto choć jeden raz widział w akcji koszykarzy na wózkach, zastanawia się, czy wypada mówić
o nich „niepełnosprawni”. Szybkość, precyzja, skuteczne bloki,
celne – rzuty oto ich atuty.
Koszykówka na wózkach
to tylko jedna z wielu dyscyplin sportowych, które uprawiają niepełnosprawni zawodnicy.
Na niedawnej Paraolimpiadzie
walczyło 101 polskich sportowców. Z Pekinu nasza 91-osobowa kadra przywiozła 30 medali, w Atenach na 104 biało-czerwonych sportowców aż 54 wywalczyło paraolimpijskie krążki.
W Londynie – równie imponujące wyniki!
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Rzuca Daniel Brzeziński, blokowany przez Janusza Sudeckiego.
Kiedy kolega powiedział mi,
że otwarcie Paraolimpiady oglądał w irańskiej telewizji myślałam, że żartował. Niestety nasza publiczna telewizja z misją
(!) zignorowała londyńską Paraolimpiadę… A były to najbardziej spektakularne Igrzyska Paraolimpijskie w historii, przygotowane profesjonalnie pod każdym względem przez kraj, w
którym sportowcy sprawni i niepełnosprawni traktowani są w

sposób równy. Igrzyska, które
rozgrywają się przy trybunach
wypełnionych po brzegi!
W Internecie trwała nagonka na telewizję publiczną, która nie realizowała swojej misji. Ministerstwo Sportu umyło
ręce i ustami Sławomira Krasuckiego, głównego specjalisty Biura Dyrektora Generalnego odpowiedziało: „Ministerstwo Sportu i Turystyki nie ma możliwości wglądu w plany programowe

poszczególnych nadawców telewizyjnych. Ministerstwo równo traktuje sprawnych i niepełnosprawnych sportowców, jednak decyzje o transmisjach (lub
o braku transmisji) podejmują
nadawcy telewizyjni, kierując się
tzw. oglądalnością”.
A tymczasem we wspomnianej wsi Wysokie kończył się fantastyczny mecz koszykarzy na
wózkach. Wspierała ich gmina Kramsk i od kilku miesięcy
bezpłatnie użyczała salę gimnastyczną na regularne treningi. Na trybunach siedziały władze gminy, radni i mieszkańcy
gminy wraz z rodzinami. Wszyscy głośno dopingowali. Lokalna
konińska telewizja zrobiła duży
materiał z tego pokazowego meczu. Nie pierwszy! Bo od początku istnienia drużyny wspiera ją i
promuje sport niepełnosprawnych, podobnie jak inne lokalne
media.
Może w Wysokiem telewizja
publiczna zmieniłaby zdanie na
temat „oglądalności” sportu osób
niepełnosprawnych? Zapraszamy!

ZETJOT
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września w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w
Konstancinie koło Warszawy odbyły się obchody Światowego Dnia Fizjoterapii pod
hasłem „Fizjoterapia – lepsze
życie”, w którym, na zaproszenie Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, wzięło również udział Stowarzyszenie
„Bioderko”.
Głównym celem polskich
obchodów było uświadomienie części społeczeństwa, że
ﬁzjoterapia to integralna część
procesu leczenia i że ma ona
podstawowe znaczenie w terapii wielu jednostek chorobowych. Kilkanaście organizacji
pacjentów, ﬁzjoterapeuci z różnych stron kraju, lekarze oraz
przedstawiciele Ministerstwa
Zdrowia, ZUS, Rzecznika Praw
Obywatelskich, dyskutowali o
sytuacji ﬁzjoterapii w Polsce z
różnych perspektyw. Głos zabierali między innymi przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów, większość prelegentów podkreślała znaczenie ﬁ-

I ŚWIATOWY DZIEŃ FIZJOTERAPII

Lepsze życie
z „Bioderkiem”
zjoterapii w procesie leczenia
i jej wpływ na poprawę jakości życia pacjentów, mówiono
również o utrudnionym dostępie do rehabilitacji w momencie, kiedy jest ona najbardziej
potrzebna.
Podczas dyskusji okrągłego stołu Stowarzyszenie „Bioderko” pokazało dobry przykład działań terapeutycznych
i współpracy z oddziałem urazowo-ortopedycznym Szpitala Powiatowego w Chodzieży.
Uczestnicy konferencji omówili wspólną płaszczyznę dal-

Aleksander Janiak (na wózku) z Biura Rzecznika
Praw Obywatelskich, z prawej ﬁzjoterapeuta Aleksander Lizak
z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji
w Konstancinie koło Warszawy.

FOT. (4X) ARCHIWUM

Justyna Ryczek ze Stowarzyszenia Bioderko
– nauka jazdy na wózku.

Stowarzyszenie „Bioderko” z Chodzieży:
prezes Honorata Pilarczyk, wiceprezes Karina Tysiączna
oraz członkowie Justyna Ryczek i Łukasz May.

Fizjoterapeuta Aleksander Lizak i jego pacjent Kuba po urazie
kręgosłupa – pokaz technik ﬁzjoterapeutycznych.

szej współpracy, a także skierowanie postulatów do Ministerstwa Zdrowia. W przerwie
obrad można było zapoznać
się z nowoczesnym sprzętem
medycznym, a także spróbować poruszania się na wóz-

ku wśród różnych barier technicznych. Pokazano również
historię pacjenta po urazie
kręgosłupa, który w wyniku intensywnej terapii powraca do
sprawności.

HONORATA PILARCZYK
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„Bioderko” ma 5 lat
Druha Stuligrosza z Poznania
oraz młodzież z Chodzieskiego Domu Kultury. Istotnym elementem programu były punkty informacyjne, usytuowane
w specjalnych namiotach. W
nich można było zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku, dowiedzieć się, w
jaki sposób zapobiegać zachorowaniom na raka piersi,
uzyskać informacje na temat
sprzętu rehabilitacyjnego i zrobić badania. Zainteresowanie
tym ostatnim było ogromne, bo
już po kilkunastu minutach od
rozpoczęcia imprezy do medycznego busa ustawiała się
długa kolejka chętnych.

Nie brakowało również
atrakcji dla dzieci. Po uliczkach rynku maszerował kolorowy „Pan Pikuś”, z którym mogły zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie. Przeprowadzono gry i
zabawy, konkursy z nagrodami, były też smakołyki i upominki dla najmłodszych. Partnerem wydarzenia był Urząd
Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego, Wielkopolski
Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe w
Chodzieży oraz Edu Euro Consulting.

KAROLINA KASPRZAK

Gratulacje i kwiaty. W środku prezes „Bioderka”
Honorata Pilarczyk.

Koncertuje Kompania Druha Stuligrosza.
adania densytometryczne w kierunku osteoporozy, promocja dawstwa szpiku, stoiska informacyjne placówek zajmujących się rehabilitacją i doborem sprzętu
do ćwiczeń, prezentacje artystyczne, wielki tort oraz płynące prosto z serca gratulacje. W sobotę 1 września z
inicjatywy
Stowarzyszenia
Osób po Endoprotezoplastyce
Biodra „Bioderko” w Chodzieży i Chodzieskiego Domu Kultury został zorganizowany festyn rodzinny „Zdrowa Sobota” połączony z obchodami zakończenia lata i piątych
urodzin „Bioderka”.
Zebranych na rynku gości
powitała prezes Stowarzyszenia Honorata Pilarczyk. Wśród
nich był Senator RP Mieczysław Augustyn, Starosta Powiatu Chodzieskiego Julian

Hermaszczuk, wiceburmistrz
Chodzieży Piotr Witkowski,
przewodnicząca Rady Miasta
Mirosława Kutnik i przedstawiciele Rady Powiatu.

Reprezentantki „Bioderka” i promocja dawstwa szpiku.

Uroczystość rozpoczęła się
mszą świętą w Kościele p.w.
Najświętszej Marii Panny, którą odprawił ksiądz kanonik Ireneusz Szypura. Piękna przypowieść o talentach przypomniała wszystkim, że warto je pomnażać, a następnie wykorzystywać w służbie ludziom.
Gdyby nie one, nie byłoby działań na rzecz chorych, pokrzywdzonych przez los i niepełnosprawnych. Wiedzą o tym najlepiej ci, którzy dzięki inicjatywom Stowarzyszenia „Bioderko” zyskali szansę na rehabilitację i kompleksowe wsparcie.
Dla gości wystąpiła Chodzieska Orkiestra Dęta, Kompania

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

B

Stoiska informacyjne.
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III POWIATOWA PARASPARTAKIADA
W CHODZIEŻY

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ

Aktywni
i twórczy

M

ega drwal, dramat barmana, oddech Herkulesa
– to intrygujące nazwy niektórych konkurencji imprezy Malta Strong 2012 organizowanej
od siedmiu lat przez Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie dla osób niepełnosprawnych z Wielkopolski.
– Konkurencja „mega drwal”
wymagała od zawodników dużej siły – mówi Jerzy Pelowski,
kierownik Domu Pomocy Maltańskiej. – Brały w niej udział
dwie drużyny. Należało wstawić do okręgów zaznaczonych
na ziemi pnie stojące wzdłuż
toru, a następnie kolejni uczestnicy wystawiali je poza okręgi. W „marszu wodnika” trzeba było przejść na czas tor trzymając na barkach belkę z dwoma pięciolitrowymi baniakami z
wodą. Równie dużej sprawności
wymagało „budowanie wałów”.
Uczestnicy „oddechu Herkulesa”
musieli nadmuchać i zawiązać
balon w jak najkrótszym czasie.
Wiele by można mówić o ta-

K

onkurencje sprawnościowe, lekkoatletyczne, zabawy, promocja sportu wśród
osób
niepełnosprawnych,
mnóstwo emocji i satysfakcja
z odniesionych sukcesów. W
piątek 31 sierpnia w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy
Wyszyńskiego 2 w Chodzieży
już po raz trzeci Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie we
współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych i Centralą
Młodych zorganizowało powiatową paraspartakiadę.
Celem była popularyzacja
sportu wśród osób niepełnosprawnych, rehabilitacja oraz
aktywizacja i integracja społeczna. W zawodach uczestniczyły osoby niepełnospraw-

ne z Chodzieży i powiatu chodzieskiego, w tym członkowie Stowarzyszenia Osób po
Endoprotezoplastyce Biodra
„Bioderko”. Był rzut piłką lekarską, skok w dal, rzut piłeczką palantową, bieg na 50 metrów, rzut woreczkiem do celu,
strzały do bramki, rzut lotkami
do tarczy i rzut ringiem. Osoby,
które nie brały udziału w konkurencjach sportowych, mogły aktywnie i twórczo spędzić
czas przy zabawach pod hasłem: „Zapamiętaj swój kolor”,
„Czarodziejski worek” i innych.
Zwycięzcom wręczono medale, nagrody i dyplomy.

Szansa
dla gmin
R

uszyła III edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych”,
którego celem jest promocja działań adresowanych
do osób z niepełnosprawnością na terenie województwa
wielkopolskiego.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (3X) ARCHIWUM

W oczekiwaniu na konkurencje
(siedzą od lewej: Justyna
Ryczek, Łukasz May, Bożena
Prusak i Jadwiga Hance).

Najmłodszy medalista trzyletni
Piotruś May.

Ekipa „Bioderka”.

kich konkurencjach jak „przerzucanie opony” czy „przeciąganie struny” lub o konkurencji pod tajemniczą nazwą „dramat barmana”. Równie intrygująca była nazwa konkurencji
„eko-czytelnik”. Zadaniem jednego zawodnika było zgniatanie
stron z gazet i podawanie drugiemu zawodnikowi, który pakował zgniecione kartki do worka, kolejny zawodnik zawiązywał worek sznurkiem i wrzucał
na taczkę, a następny biegł do
mety, wkładał worek ze śmieciami do wiadra i jak najszybciej
wracał z pustą taczką. Ileż trzeba było wysiłku i współpracy!
Była też konkurencja „furia rybaka”… czyli po prostu rzut kaloszem. Słowem, było wiele śmiechu, wspaniałej zabawy i sportowej rywalizacji.
W tym roku w Puszczykowie na terenie Paraﬁi p.w. św.
Józefa w takich właśnie wesołych zmaganiach uczestniczyli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Kulturalnego im. Praksedy
Lemańskiej w Dopiewie, „Pawełek” w Owińskach, „Promyk”
w Dopiewcu, Stowarzyszenia
„Roktar” w Baranowie, FPKM
Pomoc Maltańska w Poznaniu, podopieczni specjalnych

W konkursie mogą brać
udział wielkopolskie powiaty i gminy, które realizują inicjatywy charakteryzujące się
różnorodnością, innowacyjnością, wysoką dostępnością
usług, inspirują samorządy do
wdrażania systemowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz są realizowane w okresie od 2010 do 2012
roku, w tym także ﬁnansowane
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Warunkiem

uczestnictwa

jest złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z prezentacją multimedialną (maksymalnie 20 slajdów) na nośniku CD lub DVD o rozwiązaniach na rzecz osób niepełnosprawnych powziętych w ramach „dobrej praktyki”, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania gminy
lub powiatu.
Konkurs
„Wielkopolska
Otwarta dla Niepełnosprawnych” rozpoczął się 3 września, a jego zakończenie nastąpi nie później niż 28 czerwca 2013 roku. Bliższych informacji udziela Aleksandra
Krawczyk tel. (61) 856 73 26,
e-mail: aleksandra.krawczyk@
rops.poznan.pl
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Mega drwale i inni…

ośrodków
szkolno-wychowawczych w Jastrowiu i Mosinie, Środowiskowego Domu Samopomocy im. Wernera Kenkel
we Włoszakowicach, Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kórniku, Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1 w Po-

znaniu, Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, Zespołu
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu oraz gospodarzy: podopiecznych Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.

Niezależnie od zajętych
miejsc wszyscy uczestnicy wrócili z pięknymi nagrodami. Zawodnikom kibicowali między innymi: Zygmunt Jeżewski – Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, Elżbieta Bijaczewska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Poznaniu, Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek, O. Marek Smyk i Karol Majewski – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Puszczykowie.
Dzięki poznańskiej ﬁrmie
AVEX uczestnicy mogli wypróbować swoje siły na takim
sprzęcie jak siłomierz-kopacz,
siłomierz-bokser,
siłomierzmłot oraz rury-skoczki i Armwrestling (siłowanie na rękę).
Poza konkursem można było
przymierzyć potrójne spodnie.
W jednych spodniach mogło pobiec nawet 6 osób. Dużą atrakcją
cieszyły się również mega-dart i
bramka-symulator strzałów.

Dla nich
to wciąż pasja

FOT. ARCHIWUM
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Druh harcmistrz
Jerzy Szkudlarz.

arcerski Klub Łączności
„Wilda” (o znaku wywoławczym SP3ZAC) przy ulicy Osinowej w Poznaniu w
tym roku obchodzi 45 lecie
swojego istnienia. Powstał
w 1967 roku z inicjatywy Komendy Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa
Polskiego. W Polsce z roku
na rok takich klubów działa
coraz mniej. Wszechobecny
Internet nie sprzyja krótkofalarstwu. Daje on każdemu
możliwość kontaktu z całym
światem i to bez konieczności zdawania egzaminów i
zdobywania licencji.
Dla harcerzy z wymienionego klubu krótkofalarstwo
pasja. Biorą udział w zawodach ogólnopolskich, a także ćwiczeniach łączności kryzysowej krajowej i międzyna-

rodowej. Uczestniczą w zlotach, festynach i obozach. Co
roku latem rozbijają namioty
w Kaplinie w Obozowej Bazie
Komendy Hufca ZHP PoznańWilda. Nawiązują łączność
z krótkofalowcami z Polski
i zagranicy. Starają się swoim hobby zainteresować zuchów i harcerzy z innych podobozów, organizując „łowy
na lisa” lub gry terenowe. Opowiadają gawędy przy ognisku,
uczą piosenek, najciekawsze
są jednak szkolenia z radiotelegraﬁi.

Tegoroczne zawody Malta
Strong odbyły się dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego (ze środków
PFRON), Miasta Puszczykowo, Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz uczniów
Gimnazjum nr 2 w Puszczykowie.

czy SP3DJS), prezes klubu,
w tym roku skończył 82 lata.
Prowadzi klub od momentu jego utworzenia. To człowiek zasłużony dla Poznania,
a szczególnie dla osiedla Dębiec. Jest oddany pracy z młodzieżą, i to nie tylko związaną
z harcerstwem. Kiedyś przez
wiele lat druh Jurek prowadził
kółka ﬁlatelistyczne w dębieckich szkołach, do dziś prowadzi zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży. W 2006 roku
za upowszechnianie w eterze wiedzy i tradycji o powstaniu wielkopolskim, docieranie
do różnych zakątków świata,
między innymi środowisk polonijnych, został uhonorowany tytułem i statuetką Dobosz
Powstania Wielkopolskiego –
nagrodą honorową Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Poznaniu.

Klub jest organizatorem zawodów „Hołd Powstańcom
Wielkopolskim
1918-1919”
oraz „Dzień Myśli Braterskiej”
z okazji rocznicy urodzin Baden-Powella.

Harcerski Klub Łączności „Wilda” SP3ZAC zaprasza
wszystkich zainteresowanych
krótkofalarstwem do swojej siedziby przy ul. Osinowej
14/16 w Poznaniu w piątki od
godz. 18:00. www.sp3zac.republika.pl, e-mail:sp3zac@op.pl
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Otwarci na
współpracę
czwartek 6 września w
W
Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się drugie posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy
Pełnomocniku
Prezydenta
Miasta do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Podczas spotkania dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Włodzimierz Kałek
omówił pilotażowy program
„Aktywny samorząd” ﬁnansowany ze środków PFRON. Rozmawiano na temat współpracy MOPR z organizacjami pozarządowymi działającymi na
rzecz osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele Oddziału Koordynacji Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Poznania
przekazali uczestnikom informacje na temat III Poznańskiego Dnia i Tygodnia Organizacji Pozarządowych. Zaproponowano przyjęcie regulaminu Komisji Dialogu Obywatelskiego.
Aleksandra Klausa z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przedstawiła standardy przystosowania wydarzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych. Specjalista do
spraw sprzętu i oprogramowania wspomagającego dla osób
niepełnosprawnych z uszkodzeniem narządu wzroku Henryk Lubawy, w nawiązaniu do
tej prezentacji, zwrócił uwagę na kilka podstawowych zasad zachowań wobec niewidomych zebranych w ulotce „Jak
zachować się w towarzystwie
niewidomego”. Jest ona opatrzona adnotacją: „Zezwala się
na kopiowanie, skanowanie i
rozpowszechnianie dla dobra
niewidomych” i dostępna pod
adresem:
http://www.staﬀ.
amu.edu.pl/~henrykl/jak.html
Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta do Spraw Osób
Niepełnosprawnych ma charakter inicjatywno-doradczy, a
jej członkowie wykonują swoją pracę społecznie. Są otwarci na współpracę. Do Komisji mogą przystępować organizacje pozarządowe działające
na rzecz osób niepełnosprawnych. Aby to uczynić, należy zgłosić przewodniczącemu
Komisji chęć przystąpienia do
KDO i dołączyć kopię statutu
organizacji.
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Uczymy życia
z niepełnosprawnością
Z IWONĄ DOLATĄ, tyﬂospecjalistką Fundacji Szansa dla Niewidomych,
punkt w Poznaniu, rozmawia AURELIA PAWLAK.

– Fundacja Szansa dla Niewidomych ma długą tradycję sięgającą ponad dwudziestu lat.
Uruchamiając kolejne punkty
w różnych miastach w Polsce
systematycznie rozwija działalność. Jaka jest jej historia?
– Początkowo nazywała się
Unia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, a następnie zmieniła nazwę na Fundacja Szansa dla Niewidomych. Jej siedziba
znajduje się w Warszawie. Systematycznie buduje sieć punktów w całym kraju. W tym roku
powstało kolejnych sześć punktów, w tym jeden w Poznaniu. W
tej chwili jest ich w sumie szesnaście. Fundacja Szansa dla Niewidomych jest organizacją pożytku publicznego, która doradza osobom niewidomym i słabowidzącym, jak aktywnie żyć i
odnosić sukcesy. Prowadzi szkolenia, warsztaty, a także szeroką działalność wydawniczą.
Wszystkie książki, poradniki,
publikacje, przewodniki są wydawane w wersji czarnodrukowej zwykłej oraz powiększonej,
w brajlu i w audio.
– Często używane jest słowo
tyﬂopunkt. Co ono oznacza?
– Nazwa ta wiąże się z rolą,
jaką tyﬂopunkty pełnią oraz z
realizowanymi przez nie projektami. Słowo „tyﬂo” nawiązuje do osób niewidomych i słabowidzących. Tyﬂopunkt ma na
celu ułatwić osobom z dysfunkcją wzroku między innymi dostęp do sprzętu elektronicznego
i optycznego.
– Od kiedy działa on w Poznaniu?
– Od stycznia tego roku. Najpierw były sprawy organizacyjne. Od kwietnia zaczęliśmy

wdrażać pomysły merytoryczne. W tyﬂopunkcie musi pracować jedna osoba widząca i jedna niedowidząca. I tak się stało.
Dla mnie praca w tym miejscu
jest kontynuacją moich zainteresowań. Lubię działać społecznie, od wielu lat jestem związana z organizacjami pozarządowymi. Znam potrzeby i oczekiwania osób niewidomych i słabowidzących. Realizując politykę Fundacji Szansa dla Niewidomych mam nadzieję, że będę
mogła pomagać osobom z tego
środowiska. Nasze biuro znajduje się w budynku, w którym mieści się Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu. Beneﬁcjanci
przy okazji mogą załatwić dwie
sprawy w jednym miejscu.
– Co oferujecie osobom, które przyjdą po radę lub pomoc?
– Realizujemy projekt ze
środków PFRON „Tyﬂopunkty gwarancją kompleksowej samodzielności osób z dysfunkcją wzroku”. Można przyjść do
nas po poradę, gdzie poszukiwać pomocy dla osoby niewidomej, w jaki sposób dobrać odpowiedni sprzęt, z jakiego szkolenia skorzystać. Niebawem służył
będzie swoją wiedzą psycholog,
doradca zawodowy, rehabilitant
i fachowiec od sprzętu specjalistycznego.
– Czy każdy będzie mógł
skorzystać z waszej oferty?
– Porady mogą zasięgać osoby niewidome i niedowidzące oraz wszyscy z ich otoczenia: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, małżonkowie, przyjaciele. Doradzamy instytucjom, między innymi w jaki sposób przystosować przestrzeń publiczną, aby była przyjazna dla naszych podopiecznych. Organizujemy spotkania integracyjne,
od szkoleniowych po aktywizujące ﬁzycznie. W lipcu odbył się
tandemowy rajd rowerowy. Było
szkolenie z ekspertami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
na temat uprawnień rentowych,
szkolenie na temat doﬁnansowań dla osób niewidomych, takich jak Aktywny Samorząd, Likwidacja Barier w Komunikowaniu czy Likwidacja Barier Tech-

nicznych. Wspólnie z ﬁrmą Altix zaplanowaliśmy prezentację
najnowszych komputerów wyposażonych w oprogramowanie
powiększające i udźwiękowiające, mówiących wag, zegarków,
lup, powiększalników i urządzeń
do odczytu książki mówionej.
Zamierzamy takie pokazy urządzać nie tylko w naszym Tyﬂopunkcie, ale także w terenie.
– Fundacja może się pochwalić ciekawą ofertą wydawniczą. Na swoim koncie
ma wiele książek, poradników,
przewodników i ulotek.
– Dorobek jest imponujący. W
tę działalność angażuje się prezes fundacji Marek Kalbarczyk.
Jego staraniem wydany został
między innymi przewodnik turystyczny dla niewidomych „Mazowsze to nie tylko Warszawa”, a także publikacje: „Dotrzeć
do celu – czy niewidomy może
zostać prezydentem?”, „Świat
otwarty dla niewidomych”, „Brajlowska notacja matematyczna
– jak to zapisać, a jak przeczytać?”. Wydawniczym rarytasem
jest „Smak na koniuszkach palców – książka kucharska dostosowana do potrzeb osób niewidomych, napisana przez Piotra
Adamczewskiego, dziennikarza
„Polityki” i prezesa fundacji Marka Kalbarczyka. W naszym tyﬂopunkcie przygotowaliśmy stanowisko umożliwiające czytanie
za pomocą powiększalnika. Do
ich dyspozycji jest także skaner.
– W jakim kierunku będzie
się rozwijać poznański tyﬂopunkt?
– Pomysłów mamy bardzo
dużo. Zależy nam, aby rozbudzić
w naszych podopiecznych aktywność ﬁzyczną. Myślimy o rowerach, ping-pongu, nordic walking. Natomiast w ramach oferty
kulturalnej zamierzamy zorganizować pokaz ﬁlmów z audiodeskrypcją. Myślimy także o wyjściu do teatru. Wsłuchujemy się
w potrzeby beneﬁcjentów. Bardzo zainteresowało ich szkolenie dotyczące rent i prawa podatkowego, w którym uczestniczyli przedstawiciele ZUS. Powtórzymy je, bowiem pojawiało
się wiele nowych pytań dotyczących ulg i odliczeń.
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września 2012 roku w
samo południe Fundację
Stworzenia Pana Smolenia najechali Apacze i żołnierze Konfederacji. Pojawiła się też policja konna, rycerze i tegoroczny
mistrz gry w POLO oraz krótkofalowcy z Piły.
Poranne przebudzenie nie
było zbyt miłe. Zachmurzone niebo zwiastowało deszcz.
Tego dnia w Fundacji w Baranówku miał się odbyć festyn
„Serce dla Fundacji Pana Smolenia”. Jednak im bliżej było godziny 12 i samego Baranówka, tym pogoda stawała się ładniejsza. Kiedy w samo południe
wchodziłam na polanę, opanowana już była przez waleczne plemię Apaczów i żołnierzy Konfederacji. Dzięki Bogu
nie byli na wojennej ścieżce i
nie brali skalpów, ale pokazywali szczegóły swoich strojów,
opowiadali o swojej historii a
następnie przeprowadzili konkurs strzelania z prawdziwego indiańskiego łuku. Wszystko
zakończone zostało quizem, w
którym nagrodami były smycze,
zestawy pisaków i wielokolorowych długopisów.
Następnie do boju wkroczyli rycerze w pełnym rynsztunku. Ledwie opadły emocje związane z walką, a już na zieloną polanę wjechał konny patrol
policji. Ależ to był widok! Piękne, dumne konie z ochraniaczami, które wyglądały jak przyłbice, chroniące ich oczy oraz, jak
wyjaśnił policjant, najczulsze
miejsce rumaka, czyli pysk. A
później było już tylko ciekawiej.
Czteroosobowa grupa Wydziału Zabezpieczenia Miasta Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zaprezentowała elementy musztry, tworzyła dwójki, tyralierę itp. Zadbano o efekty specjalne, konie pokazywały swoje
umiejętności także w kłębach
dymu. Ale prawdziwy okrzyk
zachwytu wydobył się z ust dużych i małych, kiedy podpalono
siano, a konie przemaszerowały
prosto przez ogień.
Później nadszedł czas na zadawanie pytań. Dowiedzieliśmy
się, że do pracy w policji szkoli się konie trzylatki. Każdy koń
ma swojego policjanta opiekuna. Szkolenie koni trwa około
trzech lat. Na „emeryturę” przechodzą, gdy mają około 14 lat,
choć zdarzył się już i 18-latek
pracujący w policji. Po zakończeniu służby policjant opiekun ma prawo pierwokupu konia. Taki emerytowany koń nigdy nie traﬁa na rzeź. Przekazywany może być fundacjom lub
innym instytucjom charytatywnym. Dowiedzieliśmy się, że w

Najazd
na Baranówko
I zanim ostatni zdążyli się sfotografować, już pierwsi ustawiali się pod namiotem krótkofalowców z Piły o numerze wywoławczym SP3YAC, działającym
przy Aeroklubie Ziemi Pilskiej.
Łącznościowcy zdradzali tajniki krótkofalarstwa, prezentowali
sprzęt używany dawniej i obecnie oraz pozwalali przymierzyć
prawdziwy hełm czołgisty. Można było podziwiać modele samolotów. Impreza dopracowana była w każdym szczególe i
wypełniona wieloma atrakcjami, które umilił muzycznie zespół KWK z Piły.
Za kierownicą – pan Bohdan Smoleń z sokołem.
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Poznaniu służy dwanaście koni,
które głównie patrolują tereny
zielone oraz zabezpieczają imprezy masowe. I kolejne nagrody
powędrowały do rąk małych ciekawskich, którzy uważnie słuchali i potraﬁli udzielić odpowiedzi na pytania zadawane przez
policjantów. Po pokazie część
uczestników próbowała jeździć
konno.
W pewnej chwili na polanę
wjechał na koniu tegoroczny
mistrz Polski w POLO Leszek
Jurga z SOWINIEC POLO CLUB.
Przybliżył zasady gry w POLO.
Wyjaśnił, że w meczu biorą
udział dwie drużyny po czterech graczy. Mecz ma cztery
lub osiem czakerów, czyli części trwających po siedem i pół
minuty, a kij wykonany jest z
bambusa. Piłki są plastikowe. W
meczu bierze udział 27 koni. Tu
też był konkurs z nagrodami,
oprócz tego wszyscy uczestnicy otrzymali piłki do gry w
POLO, które sam mistrz opatrywał swoim autografem.
Pan Szymczak opowiadał o
ptakach drapieżnych: sokołach
i myszołowach, prezentując
żywe okazy. Dowiedzieliśmy się
o „sokolim” wzroku, niezwykłej
szybkości pikowania i pomocy
tych ptaków w utrzymaniu bezpieczeństwa na poznańskim
lotnisku. Można było sobie zrobić zdjęcia z ptakami siedzącymi na specjalnej, skórzanej rękawicy.

Na zieloną polanę wjechał konny patrol policji.
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Apacze nie brali skalpów…
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isaki i kredki w ustach
uczniów, popołudnie pełne barw, przejmujące słowa,
ciekawa inscenizacja i żywe
zainteresowanie słuchaczy –
to efekt kolejnego spotkania z
twórczością „Filantropa”. Tym
razem zorganizowaliśmy je
w Zespole Szkół nr 109, który
mieści się w budynku Szpitala
Rehabilitacyjnego dla Dzieci
przy ulicy Sanatoryjnej w Poznaniu – Kiekrzu.

Trzy pokolenia
w Swarzędzu
środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pokazy ratownictwa medycznego.

W piątek 14 września po raz
kolejny
zaprezentowaliśmy
młodzieży osoby niepełnosprawne jako twórcze w różnych dziedzinach życia i zasługujące na powszechny szacunek. Towarzyszyła nam Mariola Wower, autorka książki
„Dwie sekundy, które zmieniły moje życie” wydanej w 2010
roku przez Fundację „Filantrop”, stypendystka Stowarzyszenia Artystów Malujących
Ustami i Nogami „AMUN”.

Zabaw i niespodzianek
było co nie miara! Największym powodzeniem cieszyła się ściana wspinaczkowa i
namiot bezpieczeństwa Roberta Moskwy, aktora popularnego serialu telewizyjnego „M jak Miłość”. Panie mogły dowiedzieć się, jak przechytrzyć napastnika, wzywać pomocy, używać gazu,
paralizatora, telefonu, kluczy i szpilek w sytuacji zagrożenia. Na zakończenie otrzymały test na obecność pigułki gwałtu, bezpłatne próbki preparatów kobiecych oraz kupon rabatowy
na zakupy w sklepie militaria.pl

Spotkanie prowadził nauczyciel Ireneusz Lesicki. W
klimacie sceny, barwnie udekorowanej na tę okoliczność
przez szkołę archiwalnymi wydaniami „Filantropa” i w cieple
emanującym z obrazów pani
Marioli, opowiadaliśmy młodzieży o idei naszego miesięcznika.

Na dzieci czekał dmuchany zamek, zabawy z chustą, żyroskop, trampolina, karuzela, tańce, malowanie samochodu marki Mazda 2 ﬁrmy Voyager Club i słodkie
upominki. Spotkanie uświetnił występ Grzegorza Wilka
występującego wraz z zespołem w programie „Jaka to
melodia” i Ady Szulc znanej
z I edycji programu „X Factor”. Artyści zachwycili publiczność żywiołowym występem i otwartością. Dla
wszystkich był to niezapomniany dzień!
Malowano nie tylko Mazdę…

Marcin Bajerowicz, przewodniczący Zarządu Fundacji,
omówił także pozostałe wydawnictwa książkowe: zbiór
12 autobiograﬁi „Moje Kilimandżaro”, przejmującą historię
Euniki Lech walczącej o życie
syna z wadą serca opisaną w
autobiograﬁi „W życiu liczy się
życie”, tomik wierszy Magdaleny Molendy-Słomińskiej „Teraz zaśpiewa słońce” i zbiór
fraszek Jerzego Szulca „Gdyby
człowiek był człowiekiem”.
Mariola Wower opowiadała
o momentach przed i po wypadku, o rehabilitacji oraz potrzebie tworzenia i satysfakcji
płynącej z wykonywanej pracy.

KAROLINA KASPRZAK

N

Na imprezę zaprosiła burmistrz Anna Tomicka, a zorganizował ją Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach
kampanii „Postaw na rodzinę” oraz projektu systemowego „Fabryka Umiejętności”, współﬁnansowanego ze
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amiot bezpieczeństwa,
karuzela,
dmuchany
zamek, wielkie piłki do pływania, pokazy ratownictwa
medycznego oraz liczne
atrakcje artystyczne. W niedzielę 26 sierpnia przy Scenie nad Jeziorem tradycyjnie, jak co roku, na Pikniku Trzech Pokoleń spotkali
się mieszkańcy Swarzędza
i okolic.

Malowanie Mazdy.

Po wzruszającej opowieści
nadeszła upragniona chwila:
stypendystka „AMUN – u” pokazała, jak maluje, a uczniowie
mogli wziąć w usta lub stopy
pisaki, kredki, ﬂamastry i także spróbować malować w taki
sposób. Nie bali się tego czynić. Było to budujące doświadczenie, gdyż dzięki temu przekonali się, ile trzeba wysiłku,
by tworzyć bez możliwości posługiwania się rękoma.
Ważnym elementem spotkania, a jednocześnie okazją do wymiany doświadczeń,
była prezentacja gazetki szkol-
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„FILANTROP” W ZESPOLE SZKÓŁ NR 109 W POZNANIU – KIEKRZU

Nie bali się próbować…

Pamiątkowa fotograﬁa.

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

Artystka przy pracy.

Mariola Wower dedykuje książkę.

Malowanie ustami to wyzwanie!

nej „Kogel Mogel” ukazującej
się już od 21 lat. Dzięki temu
uczniowie Zespołu Szkół nr
109 mają możliwość publikowania własnej twórczości i informowania o wydarzeniach z
życia placówki. Otrzymaliśmy
pierwszy w tym roku szkolnym
numer „Kogla Mogla”, który od
tego roku jest dostępny również w wersji elektronicznej
na stronie internetowej www.
zss109.pl

nas wyrazy uznania, upominki oraz mnóstwo serdecznych
uśmiechów. Serdecznie dziękujemy dyrekcji i całemu gronu pedagogicznemu za to popołudnie! Relacje z poprzednich spotkań z twórczością
osób niepełnosprawnych można przeczytać w archiwalnych
numerach „Filantropa” oraz na
stronie internetowej www.ﬁlantrop.org.pl w zakładce „Filantrop”.

Na zakończenie czekały na

KAROLINA KASPRZAK
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kościele Matki Bożej Miłosierdzia już po raz ósmy
osoby zniepełnosprawnością
oddały hołd błogosławionemu
Janowi Pawłowi II. Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych
jak co roku odwiedziło bardzo
wielu artystów i gości, bo, jak
mówi Halinka Benedyk, to jest
najlepszy festiwal .
Zaprezentowane utwory wyraziły naszą głęboką wiarę imiłość do Boga i Bliźniego. Pieśń
Ave Maria w wykonaniu pani
Urszuli Jankowiak otworzyła
serca artystów i publiczności. A
kolejni wykonawcy już tylko w
nie wlewali całymi strumieniami bożą radość, miłość, szczerość iprostotę. Oprócz uśmiechów na twarzach pojawiły się
też łzy. Jedna z konkursowych
pieśni inaczej przedstawiła niepełnosprawność. Nie jako trud,
zmaganie się z problememi czy
misję życiową, tylko jako czysty
dar miłości, szczególną wartość
i radość dla rodziny. To był moment kulminacyjny, wzruszyli się wszyscy, którzy wiedzą, że
„…Bóg się nie pomylił”.

PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Anielskie
Śpiewogranie
Każdy występujący śpiewał
jak umiał najlepiej. Wszystkie
trudności, z jakimi nasi artyści zmagają się na co dzień, w
dniu Śpiewogrania były niezauważalne, a wręcz potęgowały siłę uczyć i emocji płynących
wprost z duszy. Wszystkie wyśpiewane radości, prośby i podziękowania wysłaliśmy w balonach do nieba do umiłowanego Ojca Świętego.
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Każde takie spotkanie dodaje nam sił, dowartościowuje, skłania do reﬂeksji jak i nieskrępowanego wyrażania radości. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie.
W przeglądzie wystąpili:
Kuba Zieliński ze Szkoły Podstawowej nr 4, Anna Woźniak
z Poznania, zespół ze Zgromadzenia Sióstr Seraﬁtek z Poznania, Warsztat Terapii Zajęciowej z Dopiewca, Stowarzyszenie „Klaudynka” z Kórnika, Zespół „Przystań” z Poznania, „Jaśminy” ze Swarzędza, Warsztat
Terapii Zajęciowej „Pawełek” z
Owińsk, Warsztat Terapii Zajęciowej z Dopiewa, Warsztat Terapii Zajęciowej „Pomost” z Poznania, Zespół Szkół Specjalnych nr 103 z Poznania, Stowarzyszenie z Murowanej Gosliny,
Warsztat Terapii z Drzązgowa i

IWONA WIERZBA

Dzieci
manna ufności
urodzona w niebie
do szczęścia
tyle w nich ciepła
że chyba wyparują
z siebie
przez sen

nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka.
Serdecznie dziękujemy ks.
Arcybiskupowi Stanisławowi
Gądeckiemu, ks. proboszczowi
Dariuszowi Salskiemu i naszej
paraﬁi, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4, władzom samorządowym Gminy Swarzędz,
władzom samorządowym powiatu za środki ﬁnansowe na
organizację przeglądu, Markowi Lisowi, cukierniom „Magdalenka”, MRK Jankowscy, cukierni Grzeczka. Dziękujemy wszystkim za obecność i
wspólną radość przeżywania
koncertu.

AGATA KIEJDROWSKA

Magia dzielnicy
R

ecital muzyczny, orkiestra,
gry uliczne dla dzieci, biesiada przy ognisku oraz wiele innych atrakcji towarzyszyło IV Dzielnicjadzie pod hasłem: „Magia mojej dzielnicy”,
którą zorganizowano na poznańskich Jeżycach w dniach
11–13 września z inicjatywy
Oddziału Rewitalizacji Urzędu
Miasta Poznania.
Partnerami byli: Fundacja
SIC!, Stowarzyszenie „Jeżycza-

nie”, Rada Osiedla Jeżyc, Świetlica „Promyczki Jezusa Miłosiernego” z Jeżyc, Klub Seniora
Jeżyce i Teatr „Planeta M”.
Na dzieci, dorosłych i seniorów czekały niespodzianki artystyczne: otwarcie wystawy „Dom Tramwajarza sprzed
1939 roku”, recital muzyczny
zespołu „Takt”, orkiestra Miasta Poznania przy MPK sp. z.o.o, miniteatrzyk Klubu Seniora „Druga Młodość”, spektakl

„Dziadowanie” na podstawie II
części „Dziadów” Adama Mickiewicza i inne.
IV Dzielnicjada została zrealizowana w ramach Programu
Rewitalizacji Społecznej „Rewitalizacja w budowie. Tworzymy
zręby rewitalizacji w Polsce” ﬁnansowanym ze środków Unii
Europejskiej – Europejskiego
Funduszu Społecznego.

KAROLINA KASPRZAK
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Szkoła Animatorów
Przedsiębiorczości
i Ekonomii Społecznej
D

użą wagę Unia Europejska
przywiązuje do ekonomii
społecznej, co widać choćby
w podziale środków ﬁnansowych na najbliższe lata. Dlatego w każdej gminie czy powiecie potrzebny będzie specjalista – animator ekonomii społecznej. Nabycie kompleksowej wiedzy i niezbędnych umiejętności zagwarantować ma Szkoła Animatorów
Przedsiębiorczości i Ekonomii
Społecznej Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.
Szkolenie ma na celu rozpowszechnianie ekonomii społecznej w regionie poprzez
wspieranie różnych inicjatyw.
W ciągu pięciu dwudniowych
spotkań uczestnicy dowiedzą
się m.in., jak pracować z grupą ludzi zagrożonych marginalizacją, jak zarządzać i prowadzić przedsiębiorstwo społecz-

ne. Absolwent będzie potraﬁł
wzbudzić zainteresowanie ekonomią społeczną w środowisku lokalnym, pracować z inicjatorami podmiotów ekonomii
społecznej oraz wskazać, gdzie
i jakiego rodzaju wsparcia mogą szukać, a przede wszystkim
– tworzyć lokalne partnerstwo
na rzecz ekonomii społecznej.

PIERWSZY
ZJAZD ZA NAMI
Czterdzieścioro uczestników,
konkretne oczekiwania i zadania do realizacji – tak można

podsumować pierwszy zjazd
Szkoły Animatorów Przedsiębiorczości i Ekonomii Społecznej. Entuzjazm i zapał utwierdziły prowadzących zajęcia
ekspertów w przekonaniu, że
do końca tego roku grono animatorów ekonomii społecznej
poszerzy się o wyśmienitych
specjalistów.
Dwie
dwudziestoosobowe grupy odbyły w dniach 5-6
i 6-7 września pierwsze szkolenie w Kiekrzu. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele różnych organizacji i instytucji z Wielkopolski – miejskich i gminnych ośrodków
pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, a także warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej. Wykazali ogromną
chęć zdobywania i poszerzania wiedzy z zakresu ekonomii

społecznej, przedstawili swoje oczekiwania związane ze
szkoleniem.
Eksperci z Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, Andrzej Dec i Tomasz Mika, chcąc
sprostać wymaganiom uczestników,
po
wprowadzeniu
w tematykę społecznej przedsiębiorczości
przeprowadzili warsztaty, których tematem
było budowanie lokalnych partnerstw. Uczestnicy otrzymali
wskazówki, gdzie i u kogo szukać wsparcia przy tworzeniu
i prowadzeniu podmiotu eko-

bardziej szczegółowego omówienia, prowadzący będą mogli dopasować tematykę zajęć
do potrzeb i wymagań uczestników.
Szkoła Animatorów Przedsiębiorczości i Ekonomii Społecznej realizowana jest przez
Fundację im. Królowej Polski
św. Jadwigi w ramach projektu systemowego „Podnoszenie
kwaliﬁkacji kadr pomocy i in-

nomii społecznej, dowiedzieli się, jakie korzyści niesie ze
sobą partnerstwo, w jaki sposób wykorzystywać w działaniu
takie dokumenty jak np. Długookresowa Strategia Rozwoju
Kraju. Podzielili się na dziesięć
grup warsztatowych i pracowali nad pomysłami własnego autorstwa. Przeważały koncepcje spółdzielni socjalnej osób
prawnych i centrum integracji
społecznej.
Pierwsze z pięciu spotkań
w ramach Szkoły Animatorów Przedsiębiorczości i Ekonomii Społecznej okazało się
bardzo bogate merytorycznie.
Dzięki precyzyjnemu wskazaniu obszarów, które wymagają

tegracji społecznej w Wielkopolsce” Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, współﬁnansowanego
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KATARZYNA DOBICKA
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Ogólnopolskie Targi Zakładów Aktywności Zawodowej bez wątpienia okazały się wielkim sukcesem.
Zgromadziły ponad trzydziestu wystawców z całego kraju. W ciągu dwudniowych targów (24-25 sierpnia) do rzeszowskiej Hali Podpromie
przybyła liczna grupa zwiedzających, którzy mogli zapoznać się i skorzystać z bogatej oferty produktów i usług
zakładów aktywności zawodowej.
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Targi zakładów
zawodowej

WŚRÓD
WYSTAWCÓW
Targi zostały zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu w ramach projektu „Inkubator Zakładów Aktywności
Zawodowej Województwa Podkarpackiego”. Była to doskonała okazja dla zakładów aktywności zawodowej do promocji
swoich produktów i usług. Duża
liczba wystawców z całego kraju
sprawiła, że odwiedzający mogli
poznać szeroki wachlarz ofert
polskich zakładów – od biżuterii, przedmiotów codziennego
użytku, wyrobów gastronomicznych, po usługi hotelarskie, produkcję ekologicznej podpałki,
mebli, sprzętu elektrotechnicznego czy specjalistycznych kijów do wędrówek. Jak podkreśla Mariusz Mituś z Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
w Jarosławiu, „oferta zakładów
jest obecnie ogromnie zróżnicowana. Jeszcze nie tak dawno lokowano zakłady aktywności zawodowej w większości w działalności gastronomicznej i produkcji rękodzieła. Teraz zakłady
są centrami pomysłowości i innowacyjności”.
Targi zakładów aktywności
zawodowej to jednak nie tylko
bogactwo produktów i usług. To
również sztuka promocji, zwracania uwagi klienta. Dlatego też
wśród stoisk wystawienniczych
znalazły się takie, które zaciekawiały aranżacją jak np. stoisko Zakładu Aktywności Zawodowej z Branic, które przypominało wiejskie podwórko, czy Zakładu Aktywności Zawodowej
ze Świerzawy, gdzie można było
podziwiać sztukę ręcznego malowania bombek choinkowych.
Poza zakładami aktywności
zawodowej swoje stoiska miał
też m.in. Wojewódzki Urząd
Pracy czy Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tutaj każdy mógł
zasięgnąć informacji na interesujące go tematy.

Nagrody odbierają przedstawiciele ZAZ ze Starych Oleszyc.
Patronat honorowy nad targami objęli: Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda, Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata
Chomicz-Śmigielska, Prezydent
Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Joanna Janocha.

MIĘDZYNARODOWE
FORUM
Targom towarzyszyła międzynarodowa konferencja zatytułowana
„Wieloaspektowa
współpraca – droga do rozwoju
zakładów aktywności zawodowej”. Wśród gości honorowych
znaleźli się: marszałek podkarpacki Mirosław Karapyta, wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, przewodnicząca sejmiku wojewódzkiego Teresa Kubas-Hul oraz poseł Renata Butryn. Uroczystego otwarcia
konferencji dokonała Małgorzata Somagalska – pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej
w Starych Oleszycach.

Werner Block (GDW Niemcy).

Podczas konferencji.
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aktywności
w Rzeszowie

Wśród stoisk wystawienniczych.

Zagraniczni prelegenci –
przedstawiciele organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z Belgii, Niemiec i Szwajcarii – podzielili się z kierownikami polskich zakładów aktywności zawodowej wiedzą, doświadczeniami oraz wypracowanymi i sprawdzonymi rozwiązaniami. Kathrin Völker z Bundesarbeitsgemeinschaft z Frankfurtu w swojej wypowiedzi uwagę poświęciła różnicom w krajach Unii Europejskiej w zakresie deﬁniowania niepełnosprawności oraz organizowania przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne (odpowiedników polskich zakładów aktywności zawodowej). Mówiła również o odbywających się raz do
roku w Niemczech podobnych
targach. Towarzyszy im kongres generalny, podczas którego przedstawianych jest około
dwieście pięćdziesiąt referatów.
Strukturę organizacyjną Bundesarbeitsgemeinschaft zarysowała Joanna Bessenich, podkreślając, że każdy warsztat skupia co
najmniej sto dwadzieścia osób
pracujących, a liczba warsztatów w landzie odpowiada liczbie jego mieszkańców. Zaprezentowała także świadczenia
warsztatu, do których zaliczają się m.in.: trzy miesiące procesu wstępnego czy bezterminowy
zakres pracy z ubezpieczeniem
społecznym i chorobowym.
Niezwykle ważnym głosem,
podkreślającym wagę kooperacji, było wystąpienie Wernera Blocka, przedstawiciela jednego z największych przedsiębiorstw społecznych w Niemczech (Genossenschaft der Werkstätten Süd – GDW). Block
przedstawił szereg korzyści płynących ze współpracy niemieckich odpowiedników zakładów
aktywności zawodowej, wśród
których wskazał m.in. transfer
zaawansowanych technologii,
lepsze wykorzystanie zasobów
technicznych oraz lepszą pozycję zakładów na rynku.

GŁOS Z POLSKI
Tak powstaje ekologiczna podpałka.

Na konferencji nie zabrakło
także polskiego głosu. Prelegentem reprezentującym Ogól-

Godło promocyjne.
nopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych (ZPZAZ)
oraz Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi był wiceprezes
Fundacji Tomasz Mika. Podczas swojego wystąpienia pt.
„Współpraca polskich zakładów
aktywności zawodowej – stan
obecny, plany i perspektywy
współdziałania” przedstawił zebranym pomysł utworzenia powstałego niedawno Związku.
Zaprezentował jego kluczowe
zadania statutowe, podejmowane działania, uczestnictwo
członków Zarządu w różnych
inicjatywach (jak choćby Spotkanie Kierowników Zakładów
Aktywności Zawodowej Województwa Mazowieckiego, na
którym ZPZAZ reprezentowała
Małgorzata Paprota). Tomasz
Mika mówił również o planach
na najbliższą przyszłość, w których zawiera się zorganizowanie pierwszego Walnego Zgromadzenia Związku.
Niezwykle istotne z punktu widzenia kierowników polskich zakładów aktywności zawodowej było omówienie zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie zakładów aktywności zawodowej, które weszło
w życie 24 sierpnia 2012 r.
Omówienia dokonała drugiego
dnia targów Alina WojtowiczPomierna, wicedyrektor Biura
Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych. Zaprezentowała cele zmian dotychczasowej regulacji (np. ułatwienie zakładom aktywności zawodowej realizacji funkcji modernizacyjnych i rozwojowych,
wprowadzenie zmian zgodnie
z zaleceniami pokontrolnymi
Najwyższej Izby Kontroli), uzasadniła wprowadzenie do Rozporządzenia pojęć „działanie
zakładu” oraz „personel zakładu”, przedstawiła wzbogacony
katalog zakładowego funduszu
rehabilitacyjnego.
dalszy ciąg na str. 24
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Targi zakładów aktywności
zawodowej w Rzeszowie
naście wzorów toreb zakupowych, plażowych, na basen czy
do używania jako torby szkolne. Każda z toreb jest niepowtarzalna i to właśnie stanowi o jej oryginalności. Torba
z użytego banneru reklamowego jest połączeniem idei ochrony środowiska (banner reklamowy biodegradowałby się
na śmietnisku kilkadziesiąt lat
– dzięki nam otrzymuje drugie
życie produktowe) oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (w każdym etapie
produkcji biorą udział pracownicy niepełnosprawni). Obecnie nasze torby sprzedawane
są na rynku polskim, niemieckim, a ostatnio także w Holandii. Na naszej stronie internetowej www.zaz.pila.pl dostępny jest katalog wszystkich toreb. Cieszymy się, że nasza Eko
Torba będzie znana nie tylko
w województwie wielkopolskim (posiadamy wielkopolski
certyﬁkat Zakup prospołeczny),
ale także na południu kraju”.
Galę rozdania nagród zakończył recital poezji śpiewanej Katarzyny Nowak – artystki z Wrocławia, współautorki
książki „12 kropel życia”.

ciąg dalszy ze str. 23
Dopełnieniem II Ogólnopolskich Targów Zakładów Aktywności Zawodowej były dwa
panele dyskusyjne: „Zakład
Aktywności Zawodowej – etap
w karierze zawodowej osób
z niepełnosprawnością” i „Zakład Aktywności Zawodowej
– uwarunkowania indywidualnego rozwoju zawodowego
osób z niepełnosprawnością”.
W dyskusji wzięli udział zarówno kierownicy, organizatorzy zakładów, jak i ich pracownicy. Podczas rozmów podkreślano, jak ważną rolę pełnią
zakłady aktywności zawodowej w procesie rehabilitacji zawodowej oraz w codziennym
życiu osób niepełnosprawnych.

JAKOŚĆ
NAGRODZONA
Pierwszy dzień targów zamknęło w hotelu Grand uroczyste rozdanie nagród przyznawanych zakładom aktywności zawodowej za najwyższej jakości produkty
i usługi. Godło marketingowe „Godne polecenia”, bo
o nim mowa, przyznawało
międzynarodowe jury, w skład
którego weszli: Mariola Zajdel-Ostrowska (dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie), Maciej Szymański (dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie), Adam Hadław (przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady do
spraw Osób Niepełnosprawnych), Dariusz Tracz (dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz Bernd Conrad (dyrektor Lebenshilfe Detmold). Kapituła w czasie targów uważnie przyjrzała się
i poddała ocenie ofertę wszystkich wystawców. Sześć statuetek, certyﬁkatów oraz tzw.
ksiąg znaków (graﬁcznych
oznakowań nagród, które zakłady będą mogły umieścić na
wyróżnionych przez jury produktach i usługach) traﬁło do:
Nowej Sarzyny (za meble i wyroby z wikliny), Stanisławowa
(za produkcję zdrowej żywności), Świerzawy (za ręcz-

Eko torby produkowane przez ZAZ z Piły.
nie malowane bombki choinkowe), Woli Rzędzińskiej (za
produkcję i montaż sprzętu
elektrotechnicznego) i Starych
Oleszyc (za produkcję ekologicznej podpałki i usługi niszczenia dokumentów).
Szósta nagroda traﬁła do
wielkopolskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile.
Zakład ten zwrócił uwagę jury
ekologicznymi torbami z siatki
bannerowej. Odbierając nagrodę, Natasza Cyrulik, dyrektor
Zakładu, mówiła: „Pomysł szycia toreb z używanych bannerów reklamowych wypłynął od
naszych niemieckich partnerów z Osnabrücker Werkstätten (zakłady aktywności zawodowej z Osnabrück). Przy okazji jednej z wizyt partnerskich
w Pile, zwiedzając miasto, opowiedzieli nam o trendzie wśród
tamtejszych studentów, którzy
chętnie noszą kolorowe torby uszyte z winylowych tworzyw. Obecnie mamy już kilka-

KATARZYNA DOBICKA
Ręczne
malowanie
bombek.
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Targi oczami
organizatora
Z MARIUSZEM MITUSIEM, przewodniczącym Zarządu Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Jarosławiu rozmawia KATARZYNA DOBICKA.
– W ocenie licznych pytanych
gości targowych i wystawców II
Ogólnopolskie Targi Zakładów
Aktywności Zawodowej były
sukcesem. A jaka jest opinia
Pana jako organizatora?
– Najważniejsze jest dla nas
zadowolenie tak wystawców,
jak i osób odwiedzających targi. Dla wystawców targi to możliwość zaprezentowania swojej
oferty, podpatrzenia, co produkują czy też jakie usługi świadczą inne zakłady, przedyskutowania najnowszych regulacji
prawnych lub innych wspólnych
zagadnień merytorycznych. Dla
odwiedzających to okazja do
nabycia wyjątkowych wyrobów
wysokiej jakości. Targi przyczyniają się bez wątpienia do kreowania wizerunku osób z niepełnosprawnością jako wartościowych członków społeczeństwa. Klienci nabywali na targach produkty nie dlatego, że
wykonane zostały przez osoby
niepełnosprawne, ale właśnie
z uwagi na perfekcyjne ich wykonanie. Społeczny wydźwięk
targów wsparły bardzo mocno
regionalne media.
– Czym różniła się ta edycja
targów od poprzedniej?
– Najbardziej zauważalną
sprawą było bardzo profesjonalne przygotowanie wystawców
i bardziej przemyślana aranżacja stoisk. Na przykład stoisko
„Apteki Sztuki” z Warszawy wyścielała prawdziwa trawa tworząca atmosferę ogrodu sztuki, ZAZ z Branic dla wyeksponowania swoich produktów stworzył pełną scenograﬁę wiejskiego podwórka. Inny był również
główny motyw towarzyszącej
targom konferencji – chcieliśmy
pokazać jej uczestnikom korzyści wynikające z podejmowania współpracy na różnych poziomach: europejskim, krajowym, regionalnym; tak w obszarze działań lobbingowych na
rzecz zmiany prawa, jak i współdziałania w sferze gospodarczej.
Cieszymy się, że udało się pozy-

skać prelegentów z tak różnym
i cennym doświadczeniem.
– Gdyby mógł Pan przedstawić „targi w liczbach”.
– W targach uczestniczyło
trzydziestu ośmiu wystawców
z całego kraju, którzy na czterdziestu stoiskach zaprezentowali swoją bogatą ofertę. Łączna powierzchnia stoisk wyniosła 800 metrów kwadratowych.
Obok ZAZ zaprezentowały się
też instytucje działające na rzecz
osób niepełnosprawnych m.in.:
Wojewódzki Urząd Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Spółdzielnia Socjalna
KEPPKA i Spółdzielnia Socjalna „Sztuka smaku”. W uroczystości otwarcia targów i w rundzie honorowej wśród stoisk
udział wzięli zaproszeni goście,
m.in.: wiceminister gospodarki
Mieczysław Kasprzak, marszałek podkarpacki Mirosław Karapyta, przewodnicząca sejmiku województwa podkarpackiego Teresa Kubas-Hul, parlamentarzyści i przedstawiciele duchowieństwa. Targi podczas dwóch
dni odwiedziło ponad osiemset osób, zaś w samej konferencji udział wzięło stu dwudziestu
uczestników.
– Jakie produkty i usługi zakładów aktywności zawodowej

prezentowane na targach można uznać za wyjątkowe czy innowacyjne?
– Bardzo trudno jest mi wskazać konkretny produkt czy usługę. Jeszcze nie tak dawno lokowano zakłady aktywności zawodowej w większości w działalności gastronomicznej i produkcji rękodzieła. Dzisiaj organizatorzy i kierownicy poszukują dla
swoich zakładów takiej aktywności gospodarczej, która stworzy osobom z niepełnosprawnością sensowną pracę na miarę ich indywidualnych i zespołowych możliwości, a także zaoferuje klientom pożądany, wysokiej jakości produkt lub usługę.
– Jak ocenia Pan frekwencję
na tegorocznych targach?
– Statystyki tegoroczne są
zbliżone do pierwszej edycji targów. Nieco mniejsza była liczba
osób odwiedzających targi, co,
jak sądzimy, wynikło z terminu
organizacji imprezy, jednak też
w tym roku wystawcy zdecydowanie więcej swoich produktów
sprzedali. To może oznaczać, że
targi odwiedzają osoby bardziej
świadome, w celu dokonania
konkretnych zakupów.
– Jak ocenia Pan towarzyszącą targom konferencję?
– Bogactwo merytoryczne,
klasa prelegentów, poruszona
tematyka – to walory konferencji. Poprzez doświadczenia europejskich partnerów chcieliśmy pokazać różne płaszczyzny współpracy i korzyści, jakie
z tego wynikają dla rozwoju zakładów oraz sytuacji zawodowej
samych osób z niepełnosprawnością. Dobrze się też złożyło, że praktycznie dzień po wejściu w życie nowego rozporządzenia regulującego działalność
zakładów aktywności zawodowej, jego zapisy zostały omówione przez dyrektor Alinę Wojtowicz-Pomierną z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Nie sposób nie
wspomnieć też o panelach dys-
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kusyjnych pracowników i kierowników zakładów, bardzo wysoko ocenionych przez dziennikarzy obecnych na konferencji.
– W czasie targów zostały
wręczone godła marketingowe „Godne polecenia”. Czy miał
Pan innych faworytów?
– Mogę powiedzieć tylko tyle,
że długo trwała dyskusja, którym
kandydatom przyznać godło,
a decyzja nie była jednogłośna.
Członkowie kapituły podkreślali
bardzo wysoką jakość oferty zakładów aktywności zawodowej
i jej dużą różnorodność. Jestem
przekonany, że wyróżnienia targowe traﬁły w godne ręce i mam
nadzieję, że zakłady te będą wykorzystywać je w swoich działaniach marketingowych. Co do
moich faworytów – byłem pewien, że docenione zostaną produkowane przez ZAZ z Piły torby
z bannerów reklamowych.
– Co dalej z targami?
– W bieżącym roku zakończy się projekt „Inkubator Zakładów Aktywności Zawodowej
Województwa Podkarpackiego”,
w ramach którego targi były organizowane. Dwie edycje targów dostarczyły wiedzy, którą
możemy wykorzystać w kolejnych latach. Mamy wstępną deklarację władz samorządu wojewódzkiego co do wsparcia
w tej kwestii. Sami będziemy też
poszukiwać dodatkowych możliwości ﬁnansowych, aby targi
w 2013 r. mogły dojść do skutku.
– Czego, kończąc już rozmowę, życzyć Panu, zakładom aktywności zawodowej z Podkarpacia i z całej Polski?
– Większej świadomości osób
decydujących w naszym kraju
o rozwiązaniach systemowych
dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością – że ZAZ to
sprawdzone rozwiązanie, dzięki
któremu osoby z niepełnosprawnością mogą zmieniać swoje życie, włączać się w główny nurt
życia społecznego i korzystać
w realny sposób z należnych każdemu człowiekowi praw. Także
tego, że potrzebne i możliwe są
regulacje prawne, które pozwoliłyby zakładom rozwijać się i tworzyć nowe miejsca pracy dla osób
oczekujących na swoją życiową
szansę. Organizatorom i kierownikom zakładów życzę, żeby powołany naszym wspólnym wysiłkiem Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych rósł w siłę
i zdobył znaczącą pozycję konieczną do wprowadzania społecznych zmian dla dobra osób
niepełnosprawnych.
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Związek Pracodawców
Zakładów Aktywności
Zawodowej
O

gólnopolski Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych
Przedsiębiorstw Społecznych,
w skrócie: Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej (ZPZAZ) istnieje od
niedawna – został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze
Sądowym na początku września tego roku. Obecnie zrzesza czterdzieści jeden spośród
sześćdziesięciu sześciu zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Powstał, aby
wspomagać rozwój, chronić
prawa i reprezentować interesy
członkowskich zakładów.
Pomysł utworzenia ZPZAZ
w środowisku funkcjonował od
dawna. Wreszcie wielkopolskie
zakłady aktywności zawodowej
zwróciły się do od lat wspierającej rozwój ekonomii społecznej
Fundacji im. Królowej Polski św.
Jadwigi i wspólnie wypracowana została formuła, dzięki której pod koniec maja odbyło się
I Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakładów Aktywności
Zawodowej. Na spotkanie to,
przygotowane i sﬁnansowane
przez Fundację, przybyli przedstawiciele ok. 70% wszystkich
zakładów aktywności zawodowej z kraju. Reprezentowane były niemal wszystkie województwa. Wysoka frekwencja,
żywa dyskusja oraz chęć pozostawania w stałym kontakcie
przekroczyły oczekiwania organizatorów.
Gdy omawiano problemy,
z którymi na co dzień borykają się zakłady, Marek Jurkiewicz, dyrektor Zakładów Aktywności Zawodowej z Zabrza, zaproponował, by spotkanie przekształcić w zjazd założycielski
Związku. Ustalono cele działania Związku, przedyskutowano i przyjęto statut, wybrano Zarząd (Prezesem został kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej „Niezapominajka” w Gołaszewie, Tadeusz Synoracki)
oraz członków Komisji Rewizyjnej. Ustalono także, kto wejdzie
w skład grupy roboczej, pra-

Spotkanie sieciujące ZAZ.

Prezes Związku Tadeusz Synoracki.

Podczas spotkania sieciującego.
cującej nad rejestracją Związku w KRS. Niespełna trzy tygodnie później grupa robocza dopracowała statut i złożyła dokumenty niezbędne do rejestracji
Związku.
Wśród kluczowych zadań
Związku znajduje się m.in. prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu osób niepełnosprawnych, wpływanie na politykę społeczną i ekonomiczną organów władzy publicz-

nej dotyczącą interesów pracodawców zrzeszonych w Związku oraz prowadzenie doradztwa i wykonywanie ekspertyz na
rzecz tych pracodawców.
Związek jest reprezentowany podczas istotnych dla zakładów aktywności zawodowej przedsięwzięć. Pierwszym
z nich było Spotkanie Kierowników Zakładów Aktywności Zawodowej Województwa Mazowieckiego (17 lipca), podczas
którego napisano wspólne pi-

smo z prośbą o wykładnię artykułu 6 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W spotkaniu tym
przedstawicielem Związku była
Małgorzata Paprota. Podczas
II Ogólnopolskich Targów Zakładów Aktywności Zawodowej
w Rzeszowie (24-25 sierpnia)
i towarzyszącej im konferencji
Zarząd Związku reprezentował
Tomasz Mika. Reprezentanci
Zarządu Związku (Natasza Cyrulik i Tomasz Mika) przeprowadzili tam pierwsze rozmowy na
temat współpracy międzynarodowej powstałej organizacji, co
spotkało się z dużą życzliwością
przyszłych partnerów – ogólnoeuropejskiej organizacji zrzeszającej instytucje wspierające
osoby niepełnosprawne EASPD
oraz niemieckiego związku zakładów (warsztatów) aktywności zawodowej BAG.
W listopadzie zostanie zwołane pierwsze Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców
Zakładów Aktywności Zawodowej. Podjęte zostaną wtedy decyzje, co do dalszej działalności
Związku.
Zachęcamy do odwiedzenia strony www.zazpolska.pl,
na której znajdą Państwo więcej informacji o Związku, jego
działalności, a także o zrzeszonych zakładach aktywności zawodowej z całego kraju.
Zapraszamy!

KATARZYNA DOBICKA
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„Można inaczej”
z włoskim partnerem

Wizyta w puszczykowskim Klubie Integracji Społecznej.

S

ytuacja, w której osoba niepełnosprawna i jej opiekun
znajdują zatrudnienie w obrębie jednego podmiotu gospodarczego, nadal w Polsce jest
rzadkością. Chcąc to zmienić,
Fundacja im. Królowej Polski
św. Jadwigi nawiązała współpracę z włoską siecią spółdzielni socjalnych Konsorcjum SiR
(Solidarietà in Rete), która wypracowała i wdrożyła system
zintegrowanego wsparcia niepełnosprawnych i ich rodzin.
Razem z Konsorcjum Fundacja pracuje nad dopasowaniem
tego modelu do polskich realiów.

PRZYKŁAD Z WŁOCH
Konsorcjum Solidarietà in
Rete, czyli „Solidarność w Sieci”,
zostało założone w 2000 roku
w Mediolanie. Zrzesza dwanaście spółdzielni socjalnych,
udziela osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom wsparcia
w sferze projektowania i realizacji działań edukacyjnych, usług
opieki społecznej oraz pomocy
w poszukiwaniu pracy i mieszkania. Konsorcjum powstało
w celu promocji spółdzielczości
socjalnej. W ciągu kilku lat stało się ważnym elementem życia społeczności lokalnej. Najważniejszym obszarem prowadzonej działalności są szkolenia, doradztwo zawodowe oraz
wsparcie dla rodzin osób z niepełnosprawnością. Usługi te

Pamiątkowe zdjęcie z uczestnikami warsztatów
przedsiębiorczości w Tleniu.
świadczone są w systemie zintegrowanym, obejmującym życie rodzinne i zawodowe, rozwój jednostki oraz sferę społeczno-edukacyjną. Konsorcjum
SiR uruchomiło bardzo skuteczne działania synergiczne z biznesem i organizacjami non-proﬁt, promując kulturę i różne formy aktywnej integracji społecznej i zawodowej, integrację polityki równych szans oraz godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym w prowadzeniu
przedsiębiorstwa.

MOŻNA INACZEJ
Projekt „Można inaczej. Nowe
metody pracy z rodzinami osób
niepełnosprawnych” jest współﬁnansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Skierowany jest do osób z niepełnosprawnością i ich opieku-

nów z obszarów Wielkopolski.
Jego celem jest pobudzanie aktywności zawodowej i społecznej tej grupy w kierunku usamodzielnienia na rynku pracy i budowania własnej sieci wsparcia.
Na przełomie sierpnia i września w Tleniu odbyły się pierwsze warsztaty przedsiębiorczości dla opiekunów osób niepełnosprawnych, w czasie których
dowiedzieli się, czym jest ekonomia społeczna, w jaki sposób można tworzyć i prowadzić
podmioty ekonomii społecznej.
W tym samym czasie osoby niepełnosprawne brały udział w zajęciach socjoterapeutycznych,
plastycznych, ruchowych i muzycznych.
28 sierpnia do Polski przyjechali włoscy eksperci – prezes
Konsorcjum SiR Umberto Zandrini oraz prezes dwóch spółdzielni socjalnych Francesco

Allemano. Ich pobyt obejmował wizytę w siedzibie Fundacji
im. Królowej Polski św. Jadwigi
w Puszczykowie, spotkanie
z burmistrzem Puszczykowa
Andrzejem Balcerkiem oraz
spotkanie z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej, w którym akurat trwały warsztaty artystyczno-rzemieślnicze.
Następnie goście i przedstawiciele władz Fundacji udali się do
siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, gdzie odbyła się debata na
temat modeli i sposobów pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami w kontekście
możliwości tworzenia w Polsce
rodzinnych podmiotów ekonomii społecznej, które z powodzeniem funkcjonują we Włoszech.
Samorząd
województwa
wielkopolskiego reprezentowali
członek zarządu województwa
wielkopolskiego Tomasz Bugajski, dyrektor ROPS Aleksandra
Kowalska i wicedyrektor ROPS
Wojciech Zarzycki. Dyskutowano m.in. o wprowadzanym
obecnie we Włoszech systemie
voucherów dla osób niepełnosprawnych na usługi społeczne.
Zwiedziwszy Poznań, włoscy
eksperci przenieśli się do Tlenia, gdzie wzięli udział w warsztatach przedsiębiorczości. Zajęcia prowadzili zarówno eksperci
Fundacji im. Królowej Polski św.
Jadwigi, jak i włoscy partnerzy.
Opowiedzieli oni rodzicom osób
niepełnosprawnych o modelach
przedsiębiorstw społecznych istniejących we Włoszech i wspólnie z nimi wypracowali pierwsze
zarysy przyszłych spółdzielni socjalnych.

PAULINA ZGLIŃSKA
KATARZYNA DOBICKA

Zajęcia z opiekunami osób
niepełnosprawnych.
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Praca
i rehabilitacja
W

ielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych (WIFOON) we
współpracy z Wielkopolskim
Centrum Rehabilitacji i Proﬁlaktyki
Niepełnosprawności
Dzieci i Młodzieży prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych zaprasza do udziału
w projekcie pod nazwą „Razem
Sprawniej 2012 – kompleksowym programie rehabilitacji
osób niepełnosprawnych”, który potrwa do 30 listopada 2012.
W ramach projektu doﬁnansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizatorzy przewidują
interdyscyplinarne wsparcie dla
35 niepełnosprawnych mieszkańców Wielkopolski. Uczestnik projektu będzie mógł nieodpłatnie skorzystać z pomocy doradcy zawodowego, psychologa i trenera pracy. Projekt obejmuje między innymi stworzenie indywidualnego planu działania, warsztaty aktywizacji zawodowej, praktyczne przygotowanie do wejścia na rynek pra-

cy, trening umiejętności psychospołecznych, warsztaty grupowe, spotkania indywidualne, informacyjne, poradnictwo
oraz inne działania zmierzające do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Ponadto program
obejmuje rehabilitację w formie
kinezyterapii, ﬁzykoterapii, hydroterapii i konsultacje z dietetykiem.
Aby wziąć udział w projekcie,
należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności i
zaświadczenie o braku przeciwwskazań do rehabilitacji od lekarza rodzinnego lub od lekarza
prowadzącego – specjalisty. Projekt „Razem Sprawniej 2012” jest
adresowany do mieszkańców
województwa wielkopolskiego.
Bliższe informacje na stronie internetowej WIFOON www.wifoon.pl. Zapisy w biurze WIFOON
przy ulicy Hetmańskiej 56 w Poznaniu, tel. (61) 650 01 27 lub w
siedzibie Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ulicy Bułgarskiej 17,
tel. (61) 86 87688.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pawełek”
w jednej z prezentacji.

„Mały głód”.

KAROLINA KASPRZAK

Film
dla niewidomych
Z

inicjatywy Fundacji Szansa dla Niewidomych – Oddział w Poznaniu w ramach
projektu „Tyﬂopunkty gwarancją kompleksowej samodzielności osób z dysfunkcjami wzroku” doﬁnansowanego
ze środków PFRON w piątek 7
września w sali „B” na parterze Domu Studenckiego „Jowita” przy ulicy Zwierzynieckiej 7
został wyemitowany ﬁlm z audiodeskrypcją.
Przybyły osoby niewidome
i słabowidzące z przyjaciółmi,
opiekunami i wolontariuszami oraz wszyscy zainteresowani taką formą prezentacji. Film w
reżyserii Jerzego Hoﬀmana „Bitwa Warszawska 1920” pozwolił uczestnikom przenieść się do
tamtego historycznego zdarzenia.
– W ramach projektu „Tyﬂo-

punkty gwarancją kompleksowej samodzielności osób z dysfunkcjami wzroku” zrealizowaliśmy między innymi rajd tandemowy, gdzie osoby niewidome podróżowały na rowerach
wraz z widzącym przewodnikiem, spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat doﬁnansowań dla osób niewidomych oraz szereg innych inicjatyw. Chcemy w ten sposób zintegrować środowisko osób z dysfunkcjami wzroku i zachęcić do
współpracy – powiedziała Iwona Dolata.
Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza do nowego tyﬂopunktu w Poznaniu przy
ulicy Lindego 6, pokój 1 i 2, tel.
(61) 646 51 11 lub 695 966542, e
– mail: poznan@szansadlaniewidomych.org

KAROLINA KASPRZAK

Slalom z dywanem.

Wiersze o tematyce pirackiej recytowali uczestnicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej ze Swarzędza.
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VIII FESTYN INTEGRACYJNY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ „PAWEŁEK” W OWIŃSKACH

Uśmiechy i serki
na twarzach
P

rzyśpiewki pirackie, poszukiwanie
skarbów,
sprzątanie pokładu, ucieczka z rumem, rzut za burtę, zwinny skok pirata i żeglarskie pieśni towarzyszyły uczestnikom VIII już festynu integracyjnego, który w sobotę 8 września zorganizował Warsztat Terapii Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach
przy tamtejszym kole Wielkopolskiego Związku Inwalidów
Narządu Ruchu.

dzo dzielnie. Najwięcej emocji wzbudził konkurs pod hasłem „Mały głód”, który polegał
na tym, że jedna osoba z pary
z zawiązanymi oczami musiała nakarmić serkiem drugą
w jak najkrótszym czasie. Jakie to trudne, widać na jednym
ze zdjęć… Były tańce, jazda na
kucyku dla najmłodszych, prezentacja wyrobów „Pawełka”
z pracowni świec, plastycznej, tkacko-krawieckiej i stolarskiej.

W malowniczym parku przy
siedzibie „Pawełka” spotkały się osoby niepełnosprawne i
ich rodziny, przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, placówek terapeutycznych. Wśród gości był czło-

Na koniec drużyny odebrały upominki i dyplomy z rąk
prezesa Koła WZINR w Owińskach Piotra Dera. Wydarzenie
wsparli: Powiat Poznański, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Po-

Po nagrody…

nek Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski i dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Elżbieta Bijaczewska. Spotkanie poprowadził Ireneusz Lesicki.
W pirackich zmaganiach
brali udział uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w
Swarzędzu przy Stowarzyszeniu Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka, w Dopiewie przy Stowarzyszeniu im.
Praksedy Lemańskiej, w Baranowie przy Stowarzyszeniu
Osób Niepełnosprawnych i Ich
Rodzin „Roktar” w Rokietni-

cy, w Poznaniu WTZ „Pomost”
przy Polskim Stowarzyszeniu
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w Drzązgowie przy Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w Kostrzynie, a
także podopieczni Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Owińskach, Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu z kół w
Gnieźnie, Śremie i Wrześni.
Pirackie, i nie tylko, konku-

FOT. (7X) KAROLINA KASPRZAK

Grupa piratów gotowa do startu.

Członek Zarządu Powiatu Zygmunt Jeżewski (z lewej),
dyrektor PCPR w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska i naczelny pirat,
konferansjer festynu Ireneusz Lesicki.
rencje: przeciąganie tratwy,
rzut za burtę czy slalom z dywanem były dla uczestników
nie lada wyzwaniem! Wszystkie drużyny walczyły bar-

znaniu, Urząd Gminy w Czerwonaku, Zakład Karny z Kozichgłów oraz ﬁrmy Bentom,
Solaris, Dalpo i Rodan.

KAROLINA KASPRZAK
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INTEGRACYJNY RAJD SAMOCHODOWY „PANA 2012”

O Puchar
Burmistrza Lubonia

W

związku z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej
EURO 2012 coroczne obchody Dni Lubonia wyjątkowo zamiast w czerwcu odbyły się w
pierwszy weekend września.
Z tej to okazji w tym właśnie
okresie Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu,
wzorem ubiegłego roku, zorganizował Integracyjny Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Samochodowy „PANA 2012” o Puchar Burmistrza Miasta Lubonia.
Celem rajdu była popularyzacja turystyki motorowej oraz
promowanie aktywnego wypoczynku na łonie natury. Impreza,
której trasa przebiegała ulicami miasta, odbywała się w normalnym ruchu przy zachowaniu
przepisów o ruchu drogowym, a

objęła sprawdzenie się kierowców na placu manewrowym,
przejazd samochodem wyznaczoną trasą oraz odpowiedź pisemną na pytania dotyczące
bezpiecznego zachowania się w
drodze, pomocy przedmedycznej oraz wiadomości o Luboniu.
Rajd był dostępny dla wszystkich
chętnych.
Udział w zabawie zgłosiło
trzynaście załóg z Poznania, Lubonia oraz z okolicznych gmin.
Składały się one z kierowcy i pilota, ale możliwy był udział osób
towarzyszących. W niektórych
przypadkach byli to nasi czworonożni przyjaciele. Pierwsza
część rajdu odbyła się na terenie Stadionu Miejskiego, kolejny
etap rozgrywał się pod halą Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po przybyciu na miejsce
zbiórki samochody uczestników
zostały oklejone numerami startowymi.
Około godziny jedenastej, pod
czujnym okiem sędziów z Automobilklubu Wielkopolskiego w
Mosinie, odbyła się próba sprawdzająca umiejętności kierowców. Był to rodzaj slalomu między „pachołkami”. Polegał na poprawnym pokonaniu toru przeszkód w jak najkrótszym czasie
według określonego schematu.
Zaraz po „sprawnościówce” nastąpił wyjazd z asfaltowego boiska stadionu miejskiego kolumny samochodów w asyście radiowozu Straży Miejskiej – na
miejsce startu rajdu przy Hali
LOSiR.

Po krótkiej odprawie załogi wypuszczano w odstępach
dwuminutowych na trasę wiodącą ulicami Lubonia. Uczestnicy wyjeżdżający z ulicy Westerplatte otrzymywali opis trasy zawarty w itinererze strzałkowym,
zestawy zadań do wykonania
oraz drobne upominki i napoje chłodzące. Długość wyznaczonej trasy wynosiła 25 kilometrów. Należało ją przejechać
w 90 minut. Meta rajdu znajdowała się w bramie wjazdu na
teren hali przy ulicy Kołłątaja.
Wszystkie załogi wróciły cało i
w dobrym humorze. Liczyła się
przede wszystkim dobra zabawa i miłe towarzystwo.
Gdy komisja sędziowska
sprawdzała poprawność przebiegu trasy i wykonania zadań regulaminowych, członkowie załóg delektowali się pysznymi kiełbaskami z grilla i bigosem. Analizowanie i wspominanie trasy przejazdu odbywało się przy dźwiękach rozpoczynającej się imprezy „Z nami bezpieczniej i ekologiczniej”. Wkrótce ogłoszono wyniki i wręczono
nagrody zwycięzcom rajdowej
rywalizacji. Wszystkim uczestnikom szczęśliwego dotarcia
do mety pogratulowali: prezes
Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu Mirosława
Rynowiecka, Paweł Lewandowski – komandor rajdu i Przewodniczący Rady Miasta Marek Samulczyk.
Zwycięzcami rajdu „PANA
2012” zostali Marzena i Adam
Kubiak, drugie miejsce zdobyła
Jagienka i Janusz Okoń, a trzecie
pucharowe miejsce przypadło
Joannie i Sławomirowi Piaseckim. Czwarte miejsce zajęła załoga – w składzie Ilona i Maciej
Rozwadowscy, a piąte – Michał
i Artur Patan. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc Marek Samulczyk w imieniu Burmistrza
Miasta Luboń wręczył puchary i
książki o Luboniu, a załogi, które zdobyły IV i V miejsca, otrzymały nagrody książkowe. Sponsorami rajdu byli: Urząd Miasta
Luboń, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Forum Lubońskie” i Straż Miejska w Luboniu.

PAWEŁ LEWANDOWSKI

Tadeusz
T
Zarębski
Z
BIAŁYSTOK
B

JAKOŚĆ USŁUG
MEDYCZNYCH
Podstawowym czynnikiem
w życiu chorego na padaczkę,
a w konsekwencji jego rodziny, jest jakość usług medycznych. Jakość świadczonych
usług w zakresie lecznictwa
ma bezpośredni wpływ na jakość i poziom życia chorego
na padaczkę. Niestety, mimo
osiągnięć światowej medycyny w tym zakresie, w Polsce
poziom świadczonych usług
medycznych – diagnozowanie, badania i leczenie, jest
bardzo niski.
Szczególny problem w dostępie do placówek lecznictwa
przeciwpadaczkowego istnieje na polskiej wsi, w
gminach i małych miasteczkach. Na tak zwanej polskiej
prowincji chory na padaczkę jest leczony przez lekarzy
o różnych specjalnościach:
internistę (lekarza medycyny rodzinnej), neurologa, psychiatrę itp.
Bardzo poważnym mankamentem jest brak informacji
w zakresie lecznictwa przeciwpadaczkowego oraz niskie
zainteresowanie lekarzy tym
rodzajem lecznictwa. Przyczyną tego stanu jest zapewne fakt, że środowisko chorych na padaczkę jest jedną z najuboższych grup społecznych w Polsce, gdzie jedyne źródło utrzymania to najniższe renty inwalidzkie, rolnicze, socjalne. Wielu chorych
nie posiada żadnego źródła
dochodu i pozostaje na utrzymaniu rodziny i organizacji
charytatywnych.
Wpływ na jakość usług medycznych ma struktura placówek medycznych i ich niskie usprzętowienie. Do chwili obecnej, mimo wniosków
składanych do Ministerstwa
Zdrowia. nie został powołany
Krajowy Konsultant do spraw
Padaczki, brakuje centralnego
programu w zakresie lecznictwa przeciwpadaczkowego
i opracowanych standardów
leczenia tego schorzenia. Pilnie potrzebne opracowanie i
wdrożenie programu opieki
nad chorymi z padaczką, programu o charakterze interdyscyplinarnym.
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ŻYCIE Z PADACZKĄ

Padaczka widziana
okiem pacjenta
Błędne zdiagnozowanie padaczki pociąga za sobą koszty zbędnego leczenia, a nieprawidłowe ustawienie leczenia w prawidłowo rozpoznanym schorzeniu prowadzi do
politerapii i jest bardzo kosztowne. Widoczny wzrost publikacji naukowych, organizowanych seminariów i konferencji, w odczuciu chorych
na padaczkę i ich rodzin ma
aktualnie niewielki wpływ na
jakość usług lekarskich i poziom ich świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej, poradniach i oddziałach
szpitalnych. Składają się na
to nie tylko braki kadrowe, ale
również niewłaściwy system
szkolenia lekarzy i studentów
oraz stare struktury organizacyjne.

kładem może być Podlaskie
Centrum Leczenia Padaczek
w Białymstoku powstałe z naszej inicjatywy i zatwierdzone
uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27
września 2001 roku.

ZATRUDNIENIE
I REHABILITACJA
ZAWODOWA

Widząc sytuację placówek publicznej służby zdrowia, zajmujących się leczeniem padaczek, nasza organizacja podjęła ogólnopolską
akcję. Od 1991 roku do chwili obecnej zakupiliśmy aż 24
aparaty EEG, które przekazaliśmy w darze placówkom w
Warszawie, Krakowie, Częstochowie, Opolu, Pile, Bytomiu, Kielcach, Zgierzu, Łodzi,
Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim, Olsztynie, Szczecinie,
Sieradzu, Zamościu, Katowicach, Koszalinie, Bydgoszczy
i Białymstoku. Wartość zakupionych aparatów EEG i innego sprzętu medycznego wyniosła ponad 2 mln zł.

W chwili obecnej brak jest
prawidłowej i skutecznej rehabilitacji zmierzającej do
ograniczenia
inwalidztwa
w populacji chorych na padaczkę. Wiadomo, że chorzy na padaczkę to niejednolita grupa ludzi, o różnym
stopniu niepełnosprawności
– od braku cech inwalidztwa
aż po niezdolność do samodzielnej egzystencji. Orzekanie grup niezdolności do pracy lub stopnia niepełnosprawności winno być aktem końcowym, poprzedzonym dokładnym określeniem stopnia ograniczenia możliwości
zatrudnienia, nauki i wyboru zawodu, z maksymalnym
dążeniem do zatrudnienia jak
największej grupy ludzi z padaczką w warunkach normalnych, a nie w zakładach pracy
chronionej, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywizacji zawodowej, zgodnie
z posiadanymi kwaliﬁkacjami i warunkami psychoﬁzycznymi, bez dodatkowych kosztów oraz wypłacania zbędnych rent i zasiłków.

W odczuciu chorych na padaczkę należy zorganizować sieć sprawnie działających, wyspecjalizowanych, o
charakterze interdyscyplinarnym poradni przeciwpadaczkowych, szpitalnych oddziałów neurologii i leczenia padaczek, gdyż obecne struktury organizacyjne działają źle
i są kosztowne. Raz błędnie
sformułowane rozpoznanie
jest trudne do sprostowania
z wszelkiego rodzaju ujemnymi następstwami medycznymi oraz społecznymi. Przy-

Chorzy na padaczkę chcą i
mogliby normalnie pracować,
gdyby nie szereg uprzedzeń,
ogólnej ignorancji, poniżenia
i braku właściwych przepisów
promujących zatrudnienie tej
grupy. Bolesnym problemem
dużej grupy ludzi z padaczką są chorzy z orzeczoną częściową niezdolnością do pracy (dotyczy lll grupy), z przyznaną teoretycznie możliwością dodatkowej pracy, bez
praktycznej możliwości zarobkowania. Sytuacja tej grupy ludzi jest poniżej minimum

socjalnego, a bardzo często i
biologicznego, wiele osób jest
niedożywionych, w tym dzieci i młodzież szkolna.
Z naszych obserwacji wynika. że znaczna grupa chorych
z padaczką jest pozbawiona
pracy z przyczyn organizacyjnych, co odbija się niekorzystnie na skarbie państwa, jak i
samych chorych, gdyż pomijając symboliczną wysokość
rent i zapomóg, jest sprawą
udowodnioną, że pracę traktować należy jako czynnik terapeutyczny. Bez pracy nie ma
prawidłowego leczenia padaczki. Analizując środowisko chorych na padaczkę pod
względem pracy, można podzielić tę populację na 3 grupy:
Do grupy pierwszej (około 1/3 dorosłej populacji chorych z padaczką) należą ludzie z rzadkimi napadami lub
w tak lekkiej formie, że nie
wymagają oni rehabilitacji,
resocjalizacji i w ogóle ingerencji w ich życie i pracę, gdyż
są to ludzie mogący prowadzić normalny tryb życia i być
zatrudnieni na normalnych
stanowiskach pracy (z wyjątkiem prac szczególnie zagrożonych).
Do grupy drugiej (około 1/3
dorosłej populacji chorych z
padaczką) należą ludzie z tak
zaawansowanymi napadami
lub na tyle istotnymi innymi zaburzeniami, że nie kwaliﬁkują
się do żadnej pracy i w żadnych
warunkach, są niezdolni do samodzielnej egzystencji. W stosunku do tych ludzi należy dążyć, by jak najwcześniej uzyskali oni prawidłową kwaliﬁkację inwalidzką i rehabilitację
leczniczo-społeczną.
Do grupy trzeciej (około 1/3
dorosłej populacji chorych) należy około 60-70 tys. osób, u
których istnieje w różnym stopniu częściowe ograniczenie
możliwości pracy. W tej grupie ludzi z padaczką występuje
uzasadnione poczucie krzywdy i niesprawiedliwości, że stanowią niepotrzebne obciążenie

dla Skarbu Państwa, gdyż ich
stan zdrowia pozwala na pracę zgodnie z kwaliﬁkacjami.
Winny to być prace z wyeliminowaniem istotnych zagrożeń
pod względem BHP. W tej grupie chorzy wymagają też przekwaliﬁkowania zawodowego,
zmiany zawodu, wyuczenia się
innej umiejętności w ramach
rehabilitacji zawodowej.
Niezbędna jest tutaj polityka państwa i umożliwienie
zatrudniania ludzi z padaczką
na otwartym rynku pracy, w
normalnych warunkach. Winny być stworzone preferencje
podatkowe dla pracodawców.
Jednakże oprócz tego winna
ulec zmianie ogólna obawa
i strach przed zatrudnieniem
ludzi z padaczką ze strony
pracodawców. Zdecydowana większość pracodawców
obawia się niespodziewanych następstw, a w efekcie
wypadków przy pracy, mogących powstać przy napadach
padaczkowych. W związku z
tym widzimy pilną konieczność stwierdzenia, że skutków napadu padaczkowego, który wystąpi w normalnych warunkach na stanowisku pracy zabezpieczonym
pod względem BHP, nie należy traktować jak wypadków
przy pracy, gdyż wypadkiem
przy pracy jest takie zadziałanie czynnika zewnętrznego, które prowadzi do uszkodzenia ciała, urazu, natomiast
w padaczce przyczyną ewentualnego upadku i uszkodzenia jest czynnik wewnętrzny.
Naszym zdaniem tylko takie
wyraźne stwierdzenie będzie
mogło zapobiec wyolbrzymionym obawom pracodawców. Poważne nieprawidłowości w tej dziedzinie występują także po stronie lekarzy
medycyny pracy, którzy chorych na padaczkę nie kwaliﬁkują na żadne stanowisko
pracy, mimo pozytywnej opinii neurologa i zalecają skierowanie na rentę inwalidzką.
cdn.
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rupa 30 młodych ludzi
przybyła 17 sierpnia na poznański dworzec PKP, który był
miejscem zbiórki, by stamtąd
wspólnie wyruszyć na weekendowy wypad do Puszczykowa
i Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zorganizował tę wycieczkę Polski Związek Niewidomych w Poznaniu – dla Klubu Młodych „DO PRZODU” przy
tej organizacji.
Celem naszego wyjazdu była
przede wszystkim integracja i
aktywny, wakacyjny wypoczynek. Słowem – pełna rehabilitacja. Jako, że nordic walking jest
dla wszystkich, a rekreacja to
również wspaniała rehabilitacja, organizatorka postanowiła pójść z duchem czasu rzucając hasło, by każdy posiadacz
kijków do nordic walkingu, pakując bagaż, nie zapomniał zabrać ich ze sobą. Był to znakomity pomysł, bo może wkrótce wrócimy do Puszczykowa
przede wszystkim na spacer z
kijami. Czekamy z nadzieją na
taką przygodę.
Podczas pobytu pogoda była
wyśmienita, podobnie jak pomysły organizatorki wyjazdu, którą
była przewodnicząca Klubu Młodych w Poznaniu, Magdalena
Orzeszko. Magda zadbała, byśmy mogli bezpiecznie i w pięk-

INICJATYWA POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH W POZNANIU

Wypad
do Puszczykowa
na słynne, znane na całą okolicę, przepyszne lody, na które zaprowadziła nas oczywiście Magda. Byliśmy również w Muzeum
Arkadego Fiedlera – znanego pisarza i podróżnika.

FOT. ARCHIWUM
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W Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.
nej zieleni zakwaterować się
w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym. Potem spacerować, a po
długich spacerach regenerować
siły przy wspaniałym ognisku,

bądź w lokomotywie – restauracji na starym dworcu w Puszczykowie. Wspólnie też i z wielkim
apetytem maszerowaliśmy kilka
kilometrów do Puszczykówka

Podczas pobytu nie było czasu na nudę, bo rehabilitacja była
ciekawa i intensywna, trwała prawie 24 godziny na dobę,
oczywiście z uwzględnieniem
indywidualnych
możliwości
każdego uczestnika. Nie zabrakło czasu na przyjacielskie rozmowy. Myślę, że na kolejne wakacje, jak również wyjazdy, czekają już nie tylko dzieci. Ekipa
poznańskiego Klubu Młodych
lubi się bawić i rehabilitować.
Zawsze jest gotowa do wyjazdu, wdzięczna organizatorom i
chętna iść do przodu.

EMILIA MARCINKOWSKA
UCZESTNICZKA WYJAZDU

Z Lwówka – w Sudety
wych, w których są te dyscypliny sportowe.
Po powrocie z letniego wypoczynku byliśmy na V Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych
w Kwilczu, a za kilka dni jedziemy na Olimpiadę Sportową
Osób Niepełnosprawnych „VIKTORIA”do Głogowa. A po pobycie w Głuchołazach pozostały
już tylko miłe wspomnienia.

Spartakiada
osób niepełnosprawnych w Kwilczu.
Pamiątka z „Banderozy”.

N

asza 36-osobowa grupa
osób niepełnosprawnych
wraz z opiekunami z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Lwówek przebywała w Kompleksie Turystycznym „Sudety” Ośrodek „Banderoza” w Głuchołazach.

Piękna pogoda pozwoliła na
świetny wypoczynek wśród zieleni i górskiego krajobrazu. Każdy z uczestników znalazł dla
siebie coś bardzo interesującego. Były seanse w jaskini solnej, płukanie złota, przejażdżki bryczką i piesze wycieczki
w góry. Miło wspominamy wy-

BOŻENA ŁOPATA
FOT. (2X) BOŻENA ŁOPATA

cieczkę z przewodnikiem na
Góry Chrobrego. Sesja w jaskini solnej bardzo dobrze wpłynęła na nasze samopoczucie,
bowiem stężenie wdychanego
jodu było tak duże, że równało się trzem dniom pobytu nad
morzem. Każdą wolną chwilę wykorzystywaliśmy na grę w
koszykówkę i siatkówkę. Było
to nam też bardzo potrzebne,
bowiem często bierzemy udział
w różnych olimpiadach sporto-
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Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

RADOŚĆ
I ZDZIWIENIE

Na moim komunikatorze tak
napisała pewna osoba: „Znalazłam Pana na Pana blogu :).
Chciałam Panu powiedzieć, że
jest Pan prawdziwym wzorem
kulturalnego, miłego i mimo
przeciwności losu nie poddającego się człowieka :)”.
Oto słowa tej osoby. Ona jako
pierwsza napisała do mnie o
moim blogu.
Serdecznie dziękuje jej za to.

PRZYJAŹŃ
ODNOWIONA

Z mojego bloga
grosza, bo rzeczywiście miałem
okazję osobiście sam na sam
podać przyjacielską dłoń Profesorowi. Uczyniłem to na koncercie Poznańskich Słowików w
mojej rodzinnej paraﬁi. Ponad
dwie godziny trwała nie tylko ta
cudowna muzyka, ale także niezwykła pogoda ducha. To był
najpiękniejszy koncert w moim
życiu. Niezapomniane wrażenia!

TRZY PAROWOZY

Dzisiaj w telewizji obejrzałem
dziewiętnastą Wolsztyńską Paradę Starodawnych Parowozów.

GOL ZA GOL

W niedzielę 3 czerwca na
hali Unii w Swarzędzu prawie
setka przedszkolaków stawiała
swoje pierwsze piłkarskie kroki
w turnieju przedszkoli. Uczestnicy naszego Warsztatu Terapii
Zajęciowej też tam byli obecni,
aby kibicować małym sportowcom.
Mogliśmy podczas turnieju dzięki organizatorom zaprezentować nasze prace, za co im
dziękujemy.
Ja nawiązałem tam nową
przyjaźń.

reckim. Dziękuje panu Bogu
za to.
Drogi księże Przemku, a raczej – bracie, jak dobrze, że Bóg
zesłał nam ciebie jako neoprezbitera.

KRAKOWSKIE
AKTORKI

Dzisiaj aktorki z krakowskiego teatru, w humorystyczny sposób, wspaniałym przedstawieniem z wierszami i piosenkami, uświadamiały nam,
jak zachować się bezpiecznie
na lądzie i morzu. Była to zarazem wspólna z nami zabawa. Dziękujemy aktorkom za
piękne, wesołe i mądre przedstawienie.

Dzisiaj wieczorową porą na
facebooku napisała do mnie
znajoma, z którą nie kontaktowałem się siedem lat. Poznaliśmy się na wolontariacie w naszym stowarzyszeniu, mam nadzieję, że odnowiona znajomość
przetrwa lata.

W KOŚCIELE

M

POKAZ STARYCH SAMOCHODÓW W SWARZĘDZU

oje rodzinne miasto
Swarzędz zorganizowało zjazd starych samochodów z całego kraju. Wraz
z moją rodziną i gośćmi wybrałem się na swarzędzki rynek, aby podziwiać te niezwykłe pojazdy. A było ich
aż 58!
Niezwykła była też atmosfera panująca wśród pasjonatów starodawnej motoryzacji,
którzy podziwiali kilkudziesięcioletnie maszyny, utrzymane w doskonałym stanie.
Można było sobie wyobrazić – i zobaczyć – jak pięknie wyglądały w latach swojej młodości. Celem zjazdu
było pokazanie, że te cuda ist-
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W Boże Ciało po raz trzydziesty służyłem do mszy z wikariuszem Przemysławem Gó-

SENTYMENTALNIE,
WSPOMNIENIOWO
Żegnaj, Mistrzu Dyrygentury i mój Przyjacielu. Pozwoliłem
sobie tak nazwać Stefana Stuli-

Zabytki
„na chodzie”
nieją do tej pory i nadal można je kochać. Podczas pokazu
duża liczba osób mogła w miłej atmosferze porozmawiać
z właścicielami ich starych
skarbów, będących wciąż „na
chodzie”. Niektórzy z ogląda-

Wybrałbym Syrenę 105…

Okazały traktor Lanz Buldog.

jących mogli przejechać się
zabytkowymi cudami techniki, zrobić pamiątkową fotograﬁę, a nawet pożartować z
właścicielem pojazdu, że odkupi od niego ten skarb za
najwyższą cenę. Gdybym miał

wybrać i kupić któryś z 58 samochodów, z których każdy
był na swój sposób piękny, to
wybrałbym trzy: Syrenę 105,
jeepa i traktor Lanz Bulldog.

MICHAŁ OGONIAK
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PPOZNAŃ
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ie bez powodu w kilkudziesięciu miastach całej Polski wybrzmiały niedawno słowa poematu Mickiewicza. W
tym roku przypada bowiem
dwusetna rocznica ostatniego zajazdu na Litwie. Z tej okazji Prezydent RP Bronisław Komorowski zaprosił Polaków do
wspólnego czytania „Pana Tadeusza”. Spotkanie z tym utworem w Poznaniu nie mogło się
odbyć w innym miejscu niż na
Placu Adama Mickiewicza pod
pomnikiem wieszcza.
Narodowe Czytanie „Pana Tadeusza” miało miejsce 8 września. W Poznaniu uroczystość zainaugurowało obsypanie przez Zosię i Tadeusza pomnika Mickiewicza kwiatami
przy akompaniamencie chóru i orkiestry Poznańskiej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego. Do czytania ulubionych fragmentów poematu zaproszono przedstawicieli samorządu: wiceprezydenta Poznania Dariusza Jaworskiego, posła Rafała Grupińskiego, sena-

Narodowa epopeja
– wybrzmiała
tor Jadwigę Rotnicką oraz senatora prof. Marka Ziółkowskiego,
a także mieszkańców Poznania.
Na koniec aktorzy Teatru Nowego, Daniela Popławska i Michał
Grudziński, wykonali fragment
„Pana Tadeusza po poznańsku”
pióra Lecha Konopińskiego.
Wieczorem w kościele św.
Marcina odbyła się msza w intencji poległych w kampanii
1812 roku oraz za spokój duszy
Adama Mickiewicza. Nie jest to
miejsce przypadkowe, gdyż, jak
podkreśla Elżbieta Bednarek z
Biblioteki Raczyńskich, „przez
sześć lat przy kościele św. Marcina odbywały się spotkania z
Mickiewiczem, w trakcie których znakomici polscy aktorzy
z towarzyszeniem wspaniałych
muzyków interpretowali kolejne
dzieła Mickiewicza. Przy tym kościele powstał pierwszy na świecie pomnik Mickiewicza, tu też
odbyła się zaraz po śmierci Mic-

FOT. KATARZYNA DOBICKA
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kiewicza pierwsza msza żałobna za jego duszę”. I w tym roku
nie zabrakło tu artystów czytających najsłynniejsze dzieło
Mickiewicza – Maja Hirsch i Jacek Braciak zaprezentowali fragmenty Księgi XII „Pana Tadeusza”. O związkach wieszcza z
Poznaniem opowiedział historyk Janusz Pazder.
Poznańskie Narodowe Czyta-

nie „Pana Tadeusza” zorganizowane zostało pod patronatem
Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego przez Bibliotekę Raczyńskich. Na Plac Adama Mickiewicza przybyło wiele osób, wśród których można
było spotkać prawdziwych miłośników poematu, trzymających
w dłoniach własne egzemplarze
„Pana Tadeusza”.

W Topolowym Fyrtlu
ażdego roku, od blisko
dziesięciu lat, gdy kończy
się lato, na Wildzie organizowany jest festyn pod nazwą
„Pożegnanie Lata”. Jednak tegoroczna edycja imprezy odbyła się w miejscu szczególnym, które nadało jej wyjątkowy charakter.
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Rolna” zasłynęła dzięki Schronowi Kultury Europa i Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu
„Przystań”. Jest znana także z corocznych festynów kończących
lato. „Pierwszy festyn był skromnym spotkaniem przy grillu, po
którym powstał pomysł cyklicznego organizowania wspólnej
imprezy” – mówi Roman Kawecki, prezes Zarządu SM „Rolna”. 8 września miał miejsce festyn zorganizowany przy współudziale Fundacji Sic!, podczas
którego dzieci i młodzież wzięła
udział w zawodach sportowych i
zajęciach plastycznych, m.in. w
warsztatach decoupage’u, które w ramach projektu „Inkubator Talentów” poprowadziła ar-

FOT. KATARZYNA DOBICKA
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tystka Dorota Freitag, zajmująca
się na co dzień rękodziełem. Wydarzeniu towarzyszyły koncerty
i występy taneczne, na wszystkich czekał poczęstunek – wojskowa grochówka.
Festyn odbywał się w miejscu, którego uroczyste otwar-

cie zaplanowano właśnie na
dzień festynu – w Topolowym
Fyrtlu. „Na terenie nieużytków,
który zrewitalizowaliśmy, zorganizowaliśmy miejski ogród
dla seniorów – nie tylko, lecz
przede wszystkim dla nich – by
mieli trochę miejsca rekreacyj-

nego” – opowiada Roman Kawecki. Fyrtel jest przestrzenią,
gdzie postawiono scenę i ławeczki. Jerzy Łuczak, artysta
działający przy Schronie Kultury Europa, zaprojektował i wykonał na murach należących
do dawnych Zakładów Cegielskiego, graniczących z blokami
na Rolnej, własne murale, które
zdobią teren Topolowego Fyrtla oraz sąsiedniego parkingu
(murale na terenie parkingu powstały w ubiegłym roku). Wiosną w Fyrtlu powstanie siłownia dla seniorów.
Roman Kawecki i Jerzy Łuczak mają wiele planów na
przyszłość, które wiążą ze
Schronem Kultury Europa i Topolowym Fyrtlem. Jednocześnie
podkreślają, jak dużo zawdzięczają wolontariuszom zaangażowanym we wszystkie działania. Urzeczywistnione dzięki
wsparciu wolontariuszy plany z
pewnością nieraz dostarczą niezapomnianych wrażeń szerokiemu gronu osób.

KATARZYNA DOBICKA
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„W

szystko co dobre, szybko się kończy. Skończyły się wakacje. Członkowie
Klubu dla niepełnosprawnych
„Tacy Sami” żegnali wakacje
podczas IX Dni Chartowa.
Festyn odbył się 26 sierpnia w
parku na osiedlu Tysiąclecia w

Tacy Sami”
żegnają wakacje
Poznaniu. Organizatorem imprezy była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” i ratajskie Domy Kultury.
Licznie zgromadzona publiczność podziwiała prezentacje artystyczne domów kultury i innych placówek kulturalno-oświatowych Górnego Tarasu Rataj, mogła wziąć udział w
VII Rekreacyjnym Biegu „Chartowo”, popróbować sił na ściance
wspinaczkowej, pojeździć konno, zagrać w szachy i skorzystać
z wielu innych atrakcji.
Niepełnosprawni podopieczni
Klubu „Tacy Sami” chętnie z nich
korzystali. Odwiedzili skansen
Bambrów Poznańskich, z zapartym tchem podziwiali pokazy militarne grupy 77th SIR pełne
efektów pirotechnicznych. Mogli
też wziąć do ręki prezentowaną
broń, z czego skwapliwie korzystali.
Głównym powodem wizyty klubowiczów na festynie była
prezentacja ich prac plastycznych. Na swoim stoisku z dumą
prezentowali swoje prace malar-

C

odzienne spotkania członków Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Zawsze Razem” to okazja nie tylko do miłego spędzenia czasu we własnym gronie, ale też pogłębiania własnych zainteresowań
oraz nabywania nowych umiejętności przydatnych w codziennym życiu.
Tym razem uczestnicy wybrali się do ogródka działkowego, by
wypróbować swoje ogrodnicze
umiejętności. Na własnej skórze
mogli się przekonać, że to nie
jest łatwa praca.
Zaopatrzeni w graczki, sekatory, grabie i ręczną kosiarkę do
trawy zabrali się ochoczo za porządkowanie ogrodu. Dzielnie
walczyli z chwastami, oczyszczając z nich ścieżki i zagonki. Trochę bolało w krzyżu od
ciągłego schylania się, ale efekt
pracy był całkiem zadowalający.
Ciężką walkę adepci ogrodnictwa stoczyli z nieco wyrośniętą trawą. Ta dość długo stawiała opór i nie poddawała się
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skie, fantastyczne obrazki wykonane metodą pirograﬁi, bajecznie kolorowe butelki i talerze i wiele innych prac. Cieszyły się one wielkim zainteresowaniem zgromadzonej publiczności. Fakt ten przekonał niepełnosprawnych artystów, że potraﬁą wykonać fantastyczne dziełka
i zachęcił do dalszej pracy i doskonalenia swojego warsztatu.

Połączenie prezentacji swoich
dokonań z miłą zabawą to bardzo dobry pomysł. Klubowicze
świetnie się bawili, na długo pozostanie im w pamięci występ
Duo akordeonowego „Bayan
Brothers” – ﬁnalistów programu
Mam Talent oraz gwiazdy wieczoru, legendarnej grupy Happy
End z jej wielkim przebojem „Jak
się masz kochanie”.

Wojna z trawą
kosiarzom. Okazało się jednak,
że przy odpowiednim manewrowaniu kosiarką trawa nie miała żadnych szans. Dziewczyny
szybko zgrabiły skoszoną trawę
i umieściły ją w kompostowniku,
by mogła wrócić na grządki w
postaci żyznego kompostu.
Na elegancko przystrzyżonym
trawniku uczestnicy spotkania
rozstawili stolik, krzesła i leżaki, aby odpocząć po wzbogaceniu się o nowe umiejętności i
doświadczenia. Rozpalili grill, a
sporządzone na nim smakowitości szybko zregenerowały siły.
Wszystkim spodobały się
ogrodnicze zajęcia. Wszyscy byli
gotowi do dalszej pracy. Zdali
sobie sprawę, że zdobyte umiejętności się przydadzą i zaowocują w przyszłości.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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PIKNIK INTEGRACYJNY WZINR W LUTYNI

Sto lat na 110 głosów
FOT. ARCHIWUM WZINR
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Wspólne
dobro
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czwartek 13 września w
sali im. Witolda Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego przy Alei Niepodległości w Poznaniu zorganizowano z udziałem Wicewojewody Wielkopolskiego Przemysława Paci posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego.
W trakcie spotkania zostały
omówione efekty projektu „Akademia Rozwoju i Współpracy
Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego”. Celem przedsięwzięcia realizowanego na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego jest
wzmocnienie sił dialogu społecznego za pośrednictwem wypracowania dobrych praktyk z
zakresu skutecznych działań
wojewódzkich komisji dialogu
społecznego. Zadaniem Komisji jest przede wszystkim dążenie do zgody interesów pracowników, pracodawców oraz dobra
publicznego.

KAROLINA KASPRZAK

I tak w rzucie beretem zwyciężył Krzysztof Jankowski ze Środy,
w rzucie do tarczy – Irena Mańczak ze Śremu, w konkursie „kij
hokejowy” – Urszula Kozłowska,
również ze Śremu i w łowieniu
rybek – Józef Bończyk ze Środy. Po zakończeniu emocjonujących konkurencji zwycięzców
uhonorowano atrakcyjnymi nagrodami.
Imprezie towarzyszyły śmiechy, śpiewy i pogawędki. W cudownym nastroju, przy dźwiękach orkiestry, biesiadnicy ruszyli do tańca. Paniom Bożen-

ce i Teresce, obchodzącym w
tym dniu urodziny, złożono życzenia i odśpiewano „sto lat”
na sto dziesięć głosów. A kondycji w tańcach można wszystkim pozazdrościć. Moją parą
numer jeden jest Maria z mężem z koła Śremie. Nie zapominam też o Ludomirze z małżonką, którzy potraﬁli porwać
do tańca nawet najbardziej
opornych, wszystko jedno, z
wózkiem czy bez. O zakończeniu tej imprezy nie będę pisała, gdyż w moim sercu ona ciągle trwa.

Trudno sobie wyobrazić stare zabudowania gospodarskie
w lesie, ale one naprawdę tam
są. Już samo to miejsce jest
magnesem. Niełatwo rozstrzygnąć, który zakątek tej zagrody jest najpiękniejszy. Czy polana z miejscem na ognisko,
przy którym tradycyjnie piecze się kiełbaski i śpiewa przeboje sprzed lat. Czy zadaszenie domu, pod którym uczestnicy przygotowywali posiłek z
warzyw prosto z pola. A może
zabudowania, w których malowali i tworzyli fantastyczne
dekoracje.

Nasza
Blumka
N

asi czytelnicy pamiętają
na pewno mój artykuł o
darze dobrych serc, jakim
było przekazanie czeku na
kwotę 15.000 złotych przez
swarzędzką ﬁrmę Blum dla
naszego Warsztatu Terapii
Zajęciowej i Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Pieniądze
te ﬁrma Blum zgromadziła
dzięki sprzedaży 700 sztuk
aniołków, wykonanych w
naszym WTZ.
Za część tej sumy kupiliśmy nowego psa do dogoterapii. Za jakiś czas zastąpi on godnie naszą ukochaną Boogi po jej 9 latach pracy z potrzebującymi pomocy psiego terapeuty. Zastępczyni Boogi wabi się Blumka
– na cześć ﬁrmy Blum. Jest to
wspaniały pies rasy Labrador. Sam doświadczyłem, ja-

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział
Wielkopolska trzeci rok z rzędu
organizuje wyjazdowe warsztaty do Nowej Róży. Każde z takich spotkań odbywało się pod
innym hasłem. Były już „Zdrowa
żywność prosto z pola”, „Fascynacje dekoracje”, „Energia z oddechu i z uśmiechu”.
– Uczestniczyłem we wszystkich warsztatach, które doskonale pamiętam, bowiem zrobiły na mnie niesamowite wrażenie – mówi Wojciech Zieliński, chory na stwardnienie rozsiane. – Co takiego jest w Nowej Róży, że chętnie tam jadę?
Odpowiedzieć można krótko:
las, powietrze, niezapomniana
atmosfera, grupa wspaniałych
przyjaciół, osada olenderska w
samym sercu lasu.

kie dobre efekty może przynieść dogoterapia.
Dzisiaj 3 września po raz
pierwszy (i nie ostatni) psi
terapeuta odwiedził prawie
na cały dzień nasz WTZ.

– Nasze dzieła zaprezentowaliśmy w zabudowaniu gospodarczym, przekształconym
w galerię sztuki – dodaje pan
Wojtek. – Ten budyneczek stoi
w cieniu rozłożystej lipy. Każdy może się pod nią schronić. Ludzie, ptaki, czworonogi, owady.

Załączam fotkę Blumki.

MICHAŁ OGONIAK

FOT. MAGDALENA POGORZELCZYK

oło Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Środzie zorganizowało
25 sierpnia piknik integracyjny
w Lutyni, w malowniczo położonym Gospodarstwie Agroturystycznym pp. Sierańskich w
Lutyni, w pobliżu Nowego Miasta nad Wartą. Udział wzięli członkowie terenowych kół
WZINR.
W obszernej karczmie przywitał wszystkich prezes średzkiego koła Jerzy Skrobiszewski.
Przemiła obsługa podała pyszną potrawę o nazwie Świeżonka. Danie było gorące, pachnące i pyszne. Imprezę przygotowano z ogromnym rozmachem.
Spośród 110 uczestników każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. A
zwłaszcza wziąć udział w czterech zabawnych konkursach.

owa Róża to wieś olęderska, powstała w 1765
roku, położona niedaleko
Nowego Tomyśla. Otaczają ją
wspaniałe lasy. Tutaj znajduje się przepiękne miejsce, do
którego chętnie przyjeżdżają
osoby chore na stwardnienie
rozsiane. Chwalą gościnność
gospodyni, smaczne potrawy
i placek pani Marii. Tutaj nie
tylko wypoczywają, ale także ciągle uczą się czegoś nowego.

W Nowej Róży niezapomnianą atmosferę tworzą ludzie. Gospodyni tego miejsca Zoﬁa Schroten-Czerniejewicz wraz z grupą przyjaciół zawsze podejmuje ze staropolską gościnnością. Każde ze spotkań było uatrakcyjnione innym obiadem. Była
zupa z bukietu warzyw prosto
z pola, były poznańskie pyry z
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Pokochali Nową Różę
Ławniczak. _ Na wyciągnięcie
ręki jest las, towarzyszy nam
gwiaździste niebo i uspokaja cudna cisza, którą przerywają odgłosy ptaków, świerszczy, „szczekanie” rogaczy. To
raj dla wrażliwców. Podwórko
i dom mają wiele zakątków, w
których można zniknąć. A gdy
odczuwam potrzebę rozmowy, zawsze znajdę ciekawych
ludzi, bo Zosia CzerniejewiczSchroten to magnes przyciągający wartościowych, barwnych gości. Swoją łagodnością
potraﬁ natychmiast wydobyć
z rozmówcy i talenty, i pasje,
i opowieści. W większym gronie można usiąść przy ognisku, pośpiewać, posłuchać poezji, bajania bajarzy z okolicy,
z Polski, z Holandii. Zosia nie
ma wrogów, w ludziach widzi
tylko pozytywy, kocha pomagać. W 2009 roku stowarzyszenie otrzymało zaproszenie
z zapewnieniem: „Podopieczni PTSR będą się dobrze czuli w leśnym klimacie wielkopolskich lasów, poznają ciekawych ludzi, będą mieli możliwość aktywnego wypoczynku
na świeżym powietrzu pod fachową opieką, a także możliwość skorzystania z bogatej
oferty kulturalnej uwzględniającej własną kreatywność…”.

– Wszystkie warsztaty były
ciekawe i niepowtarzalne – zapewnia pan Wojtek. – Osoby
prowadzące zajęcia za każdym
razem wyzwalały we mnie zapał i energię. Zawsze uczyłem się czegoś nowego. Wiele
mówi się o zdrowiu ukrytym w
warzywach, ale jeśli taki posiłek szykuje się w gronie przyjaciół, smakuje on znacznie lepiej. Z suszonych polnych roślin nauczyłem się tworzyć fantastyczne dekoracje, które zimą
przypominają chwile minionego lata. Czy potraﬁę malować
uśmiech? Na swój sposób tak.
Z niecierpliwością oczekuję kolejnego spotkania z grupą przyjaciół w Nowej Róży.
To miejsce polubiła również

DANUTA ŁAWNICZAK

W Nowej Róży
Jestem tu, wiec myślę
W Nowej Róży
pod Tomyślem
Nowy Tomyśl,
Róża Nowa
Nic – tylko
komplementować:
Dobroć lipy,
mig wiewiórki,
Na patelni z lasu kurki,
Dużo tlenu, mało ludzi,
Bosko tutaj się obudzić.
Można traﬁć w dzionek,
w którym
Różą rządzi
duch kultury!
(Jeśli jesteś w sercu Zosi
To na pewno
cię zaprosi.)
Ja tu jestem i tak myślę
W Nowej Róży
pod Tomyślem.
(Nowa Róża 2010)

Małgorzata Nowak z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska. Uspokaja ją las, cisza i piękne otoczenie. Czuje się tutaj jak w domu. Nic
jej nie krępuje i nic nie ogranicza. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami świetnie się
bawi, zapominając o codziennych kłopotach. Pani Małgosia ma talent plastyczny, z zawodu jest złotnikiem. Lubi
wykonywać różne prace plastyczne. Z suszonych kwiatów stworzyła piękną kompozycję, którą podarowała swojej mamie.
– Uwielbiam tutejszą kuchnię, bo przypomina smaki z
dzieciństwa – wspomina Małgorzata. – Zupa szczawiowa,
pyry z gzikiem… Oprócz pysznego jedzenia dba o nas właścicielka, pani Zoﬁa. Stara się,
abyśmy mieli co wspominać.
Z Nową Różą zaprzyjaźniła

się Danuta Ławniczak ze stowarzyszenia. Zaczęło się w
2009 roku, gdy zdecydowała
się na wyjazdowe zajęcia jogi.
Organizatorka oznajmiła z zachwytem: znalazłam wreszcie właściwe miejsce na ziemi! Danusiu, jedź z nami, znając Ciebie i Zosię, właścicielkę
tego miejsca wiem, że między
wami zawiąże się nić porozumienia i wróżę dalsze piękne działania – powiedziała z
przekonaniem. Zaciekawiona taką promocją, głownie tej
nieznanej osoby, pani Danuta
pojechała. I oczywiście wpadła w zachwyt. Za każdym razem jest pięknie. Nie ma równo przystrzyżonych trawników, dopieszczonych krzewów hortensji czy rododendronów, lecz jest piękno natury. Wszystko tak zwyczajne, że
aż nadzwyczajne. Otoczenie i
ludzie.
– To idealne miejsce dla odpoczynku – zapewnia Danuta

Co roku Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska organizuje w Nowej Róży fantastyczne pobyty, każde połączone z programem warsztatów twórczych z wykorzystaniem dóbr natury. Są plany na
lata następne. I znów będzie
pięknie, bo w Nowej Róży marzenia się spełniają.

AURELIA PAWLAK

FOT. (3X) ARCHIWUM PTSR

gzikiem, a także holenderskie
danie z parowanymi ziemniakami z marchewką i cebulką, a
na dodatek kiełbaska. Nikt nie
wyobraża sobie warsztatów
bez placka pani Marii Birskiej
z Koła Gospodyń Wiejskich.
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Stonogi
P

owiedziano mi, że wiejskie dzieci nie mają marzeń. Że nie wybiegają myślą ku przyszłości, że ich
pragnienia obracają się wokół tego, co widzą w telewizyjnych reklamach. „Nie
wyrastają im skrzydła. Są
jak stonogi: wszystkie nogi
chodzą mocno po ziemi” –
usłyszałam.
W rozmowie nie chodziło ani o marzenia senne, ani
o zjawisko marzeń dziennych, ale o trzeci rodzaj rozumienia marzeń: jako w
danej chwili mało realne, ale
już określone pragnienia.
Nie znam badań nad tego
rodzaju marzeniami wiejskich, ani miejskich dzieci. W wieku dziecięcym marzenia nie wybiegają w dalszą przyszłość, perspektywa czasu, jaką zdolne jest
objąć dziecko, jest niezbyt
odległa. Dziecko w wieku
przedszkolnym, ale dotyczy
to starszaków, może wyrazić
swoje marzenia co do przyszłych wakacji, jednak najczęściej jego pragnienia nie
wybiegają poza najbliższe
tygodnie i miesiące, a od marzeń nastolatków różnią się
konkretnością. Czyżby więc
przez wiek dziecięcy przechodziły same stonogi?
Z całą pewnością tak nie
jest, bowiem pragnienia
dzieci są bardzo zróżnicowane. Obracają się one najczęściej wokół trzech zagadnień: jednym są więzi
uczuciowe dziecka, drugim
ulubione czynności, trzecim upragnione przedmioty. Zagadnienia te pojawiają
się w pragnieniach wszystkich dzieci, a różnice między nimi polegają na stopniu
rozbudowania pragnień oraz
ich intensywności.
Pragnienia dotyczące więzi uczuciowych to na przykład wizyta u babci albo powrót taty, który wyjechał na
dłuższy czas. Także prostsze
pragnienie, aby tata wziął na
kolana i przytulił. Albo uniósł
wysoko do góry, tak jak czynił to w czasie wakacji, a teraz jakby zapomniał. A synek
wstydzi się poprosić, bo nie
jest już dzidziusiem, jakkol-

wiek uwielbia być w ramionach tatusia ponad jego głową. Takie najprostsze i zarazem najtrudniejsze do spełnienia są pragnienia dzieci
z domów dziecka: aby mieć
swój dom. Pięcioletni Dominik w konkursie zorganizowanym przez Towarzystwo
Nasz Dom na temat „Mój wymarzony dom”, powiedział
m.in.: „Chciałbym mieć dom
i mamę i tatę, chodzić z nimi
na spacer i nigdy nie płakać”. Tak więc różne są marzenia dzieci obracające się
wokół uczuciowych więzi.
Czy ponadto różnią się one
w zależności od miejsca zamieszkania? Wątpię. Natomiast z całą pewnością różnią się w zależności od tego,
jak się dziecku żyje w rodzinie. A żyć się może paskudnie albo szczęśliwie zarówno w rodzinie mieszkającej
na wsi, jak i w mieście.
Pragnienia dzieci, które
dotyczą ulubionych przez
nie czynności, są także rozmaite. Bywają one bardzo
prozaiczne, czego przykładem może być pragnienie lepienia razem z mamą pierogów – dzieci obojga płci
bardzo to lubią. Ale może
to też być wskakiwanie w
kałuże. Wprawdzie mama
się wówczas gniewa, ale są
tacy chłopcy, którzy akceptują otrzymanie klapsa w zamian za przyjemność spełnienia zakazanego pragnienia. Przeciwnym krańcem
do tak przyziemnych pragnień są pragnienia uskrzydlone wyobraźnią, wybiegające w mało jeszcze realną przyszłość. U dzieci dotyczą one często wyobrażanego dla siebie zawodu,
a ulubionym zawodem małych chłopców jest być strażakiem, pilotem, marynarzem, policjantem, kosmonautą. Niekiedy także ochroniarzem. Znam też chłopców, którzy chcą być dyrektorami, komputerowcami, a
jeden bardzo chce być czarodziejem. I jest przekonany,
że pojedzie do szkoły w której go tego zawodu nauczą.
Z kolei dziewczynki chcą
być nauczycielkami, fryzjerkami, modelkami, tancerkami, gwiazdami ﬁlmowymi. A

nieraz po prostu mamusiami. Mój synek nie mógł się
zdecydować na wybór upragnionego zawodu. Kiedy pełna nadziei na jego uskrzydlone pragnienie zapytałam,
czy nie chciałby być pilotem, odpowiedział zdumiony: „tak daleko od mamuni?”
Co do pragnień odnoszących się do czynności, to
między dziećmi wiejskimi i
miejskimi mogą występować
różnice. Wiejskie dzieci, które znam, bardzo lubią swoje
miejsce na Ziemi i pragną w
przyszłości „robić to, co rodzice”. Oczywiście, chcą też
być strażakami, ale to dodatkowo. One dobrze wiedzą, że istnieje Ochotnicza
Straż Pożarna. Zapewne są
też takie wiejskie dzieci, które pragną mieszkać w mieście. Znają miasto ze szkolnej wycieczki i zachwycają je barwne sklepowe wystawy, tramwaje, tłumy ludzi
na ulicach, ruch i gwar. Ale i
na odwrót: niektóre miejskie
dzieci marzą o życiu na wsi,
idealizują je, tęsknią za bliskością łąki i lasu.
Pragnienia dzieci dotyczące przedmiotów są szczególnie liczne i intensywnie
przeżywane. Czy tego chcemy, czy nie, żyjemy w świecie natarczywie reklamowanej konsumpcji, a dzieci nie
żyją poza naszym światem.
Wątpię, czy dzieci wiejskie
i miejskie różnią się w zakresie przedmiotów, których
posiadania pragną. Pragnienia jednych i drugich, które o to zapytałam, dotyczyły nie tylko zabawek, ale także własnego komputera i nowych ﬁlmów video. Ponadto
miejskie dzieci chciały mieć
psa i kota, bo ich nie miały.
I co ciekawe, jedne i drugie
pragną mieć swojego konia.
Kiedyś był to koń na biegunach. Teraz chodzi o żywego konia.
Warto
zapytać
nasze
dziecko, czego pragnie w
każdej z trzech wyróżnionych dziedzin: uczuć, czynności i przedmiotów. I wówczas przekonamy się, czy
jest tylko przyziemną, czy
też skrzydlatą stonogą. Bo
to, że dziecko chodzi mocno
po ziemi, nie jest wcale takie
złe. Byle od czasu do czasu
unosiło się ku niebu.

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

N

iemal każdego dnia na świat
przychodzi niepełnosprawne
dziecko. Idąc pośpiesznie przez
życie często nie zdajemy sobie
sprawy, jak ogromny ciężar niosą rodzice. Starają się zapewnić mu jak najlepsze warunki do
rozwoju, terapii i rehabilitacji.
Niejednokrotnie walczą resztkami sił, by pomimo dramatycznej
sytuacji materialnej dziecko mogło funkcjonować jak jego rówieśnicy.
Mikołaj Leśny, podopieczny
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ma 5 lat. Urodził się z encefalopatią okołoporodową (wylew krwi do mózgu) i chorobą
Hirschsprunga, charakteryzującą się niedrożnością układu pokarmowego. Ma za sobą kilka
poważnych operacji.

„Z

wracam się do Państwa
z uprzejmą prośbą o pomoc w leczeniu i rehabilitacji mojej córki Patrycji. Urodziła się 31 sierpnia 1999 roku
jako skrajny wcześniak o wadze 660 gramów w 24 tygodniu ciąży. Po urodzeniu przez
6 miesięcy przebywała w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie walczyła o życie. Udało się wygrać tę walkę i dziś Patrycja cieszy się
każdym nowym dniem. Nie
opuszcza mnie jednak obawa
o przyszłość córki oraz świadomość tego, że każdy dzień
jest jej darowany.
W wyniku wcześniactwa
boryka się z różnymi trudnościami. Jest dzieckiem niedowidzącym. Choruje na retinopatię wcześniaczą oraz
wodogłowie
pokrwotoczne
– stabilne z wszczepieniem
zastawki. Ponadto stwierdzono u córki mózgowe porażenie dziecięce – zespół móżdżkowy. Oznacza to nie w pełni wykształcony móżdżek,
co wiąże się z zaburzeniami równowagi. Patrycja nie
chodzi samodzielnie. Ma także nie w pełni wykształcony pień mózgu, gdzie znajdują się ośrodki odpowiedzialne za utrzymanie funkcji życiowych.
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Odważnie znosi chorobę
Prócz wymienionych schorzeń
chłopiec ma dużą nadwzroczność +6, astygmatyzm, gotyckie
podniebienie, wiotkość mięśni i
dysmorﬁę twarzy. Patrząc na fotograﬁę dziecka, widzimy małego, dzielnego człowieka, który
odważnie znosi niepełnosprawność. Mikołaj jest obecnie pod
opieką 9 poradni specjalistycznych, w tym genetycznej. Jest poważnie opóźniony w rozwoju
psychomotorycznym: nie chodzi
i nie mówi. Dzięki specjalistycznym turnusom i terapii, jaką rodzice starają się zapewnić Mikołajowi, jest szansa, że w przyszłości będzie mógł być samodzielny.
Na to potrzeba jednak pieniędzy.
Lekarze i terapeuci, którzy pracują z chłopcem, zapewniają, że

tylko stała i systematyczna rehabilitacja jest w stanie doprowadzić do znacznej poprawy stanu
zdrowia i osiągnięcia optymalnej
samodzielności. Dlatego rodzice zwracają się z gorącą prośbą
o pomoc w pokryciu kosztów terapii. Nie trudno się domyślić, że
znacznie przekraczają one możliwości ﬁnansowe rodziców.
Jeden turnus kosztuje 5 tysięcy złotych, a wskazanych jest 6
w ciągu roku. Niezbędne są też
codzienne zajęcia terapeutyczne. Chłopiec 3 razy w tygodniu
uczęszcza na zajęcia z hipoterapii, gdzie koszt 1 godziny wynosi 100 złotych. Raz w tygodniu jeździ na zajęcia z integracji sensorycznej – koszt 60 złotych. Do tego dochodzą jeszcze

koszty wyjazdów do specjalistów i leki.

z dopiskiem: „Na pomoc i ochronę zdrowia 6276 Leśny Mikołaj Alex”. Bliższe informacje na
temat chłopca można również
uzyskać u rodziców pod numerem telefonu: 667-556-262, mejlowo: w.psuja@wp.pl albo za pośrednictwem strony internetowej:
www.mikolajlesny.cba.pl

W listopadzie 2011 roku Mikołaj przeszedł zabieg „Fibrotomii
metodą Ulzibata” celem zlikwidowania pogłębiających się przykurczy ścięgna Achillesa. Koszt takiego zabiegu to 11 tysięcy złotych.
Opłata za jego przeprowadzenie
znacznie zmniejszyła środki na
subkoncie, a rehabilitacja po takim
zabiegu winna być prowadzona
intensywnie i systematycznie.

OPRACOWAŁA

KAROLINA KASPRZAK
Od redakcji:

Nawet najmniejsza wpłata jest
cenna dla rodziców Mikołaja,
gdyż daje szansę na samodzielne
życie chłopca w dorosłym życiu.
Darowizny można przekazywać
na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: BP S.A/Warszawa 41124010371111001013219362

Dokumenty
poświadczające stan zdrowia Mikołaja Leśnego: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie
oraz potwierdzające koszty turnusu rehabilitacyjnego znajdują
się w naszym posiadaniu.

tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego wynosi 5 tysięcy
złotych, na który mnie niestety nie stać.

Nie opuszcza
mnie obawa…”

Będę wdzięczna Państwu
za każdą, nawet najdrobniejszą pomoc, bo bez niej nie jestem w stanie zgromadzić tak
wysokiej kwoty. Zrealizowanie choć w najmniejszej części programu leczniczo-rehabilitacyjnego to dla Patrycji
bardzo wiele. Uczęszcza do 4
klasy integracyjnej dla dzieci
niedowidzących.

Jedyną szansą na zdrowie, sprawność i lepszą przyszłość córki jest systematyczna i intensywna rehabilitacja.
Dzięki niej inne części mózgu
mogą przejąć funkcję móżdżka, co już częściowo się udało, ponieważ rozpoczęła naukę chodzenia o kulach i przy
pomocy balkonika. Rehabilitacja w ramach ubezpieczenia jest niewystarczająca,
dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc.

Dzięki wsparciu ludzi o dobrym sercu i włożonej przez
nią ciężkiej pracy udało się
sporo osiągnąć. Na pewno dzielnie wykorzysta Państwa dobroć, aby spełnić
swoje największe marzenie
i w przyszłości samodzielnie chodzić. Wpłat można dokonywać na konto Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”: 61 1060 0076 0000 3310
0018 2660 z dopiskiem: „Na
leczenie i rehabilitację Patrycji Taczkowskiej”.

W związku z chorobą Patrycji nie mogę podjąć pracy.
Wychowuję samotnie dwoje
dzieci, ponieważ mąż okazał
się zbyt słabym człowiekiem,
by walczyć o zdrowie i samodzielność swojego dziecka.

dziękuję

MONIKA TACZKOWSKA
TEL. 660-172-302
E-MAIL: NIKA0907@WP.PL
FOT. ARCHIWUM

Córka została objęta specjalnym programem leczniczo-rehabilitacyjnym w formie dwutygodniowych turnusów w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci „Zabajka 2” w Złotowie, gdzie poczyniła duże
postępy w rozwoju psychoruchowym. Wskazana jest kontynuacja leczenia. Koszt dwu-

W dowód wdzięczności
skromne słowo

Od redakcji:
Dokumenty poświadczające
stan zdrowia Patrycji Taczkowskiej znajdują się w naszym posiadaniu.

40 STRONA

PAŹDZIERNIK 2012

– Biuro Doradztwa Inwestycyjnego „Europejczyk” kieruje projekt „Wielostronnej diagnozy kompetencji” do osób
niepełnosprawnych z terenu
Wielkopolski. Jaki jest cel tego
przedsięwzięcia?

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

25 lat dla chorych
i niepełnosprawnych

Prezes PKPS w Kórniku Bogdan Wesołek
przed bnińskim ratuszem.

P

rezes Zarządu MiejskoGminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku Bogdan Wesołek mówi
o pomocy udzielanej osobom
niepełnosprawnym, będącym
w trudnej sytuacji materialnej.
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS przekazuje jego
organizacji dary holenderskiej
fundacji: sprzęt rehabilitacyjny,
kule, używane lecz w dobrym
stanie łóżka. Z tej formy pomocy korzysta rocznie od 10 do 15
mieszkańców kórnickiej gminy.
Na przykład w samym lipcu podarowano cztery pary kul. Jeden
podopiecznych otrzymał łóżko
szpitalne.
Przy Zarządzie kórnickiego
PKPS działa Koło Emerytów i
Rencistów skupiające około sto
osób. W ciągu roku są dla nich
organizowane dwa wyjazdy rehabiltacyjno-rekreacyjne – jeden nad morze, drugi w góry. Od
17 do 27 czerwca około 60 seniorów uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym w Rewalu nad morzem.
Byli wtedy na wycieczce w Kołobrzegu, gdzie zwidzili miejsce zaślubin Polski z morzem w
1945 roku. Byli też w Międzyzdrojach. 24 czerwca uczestniczyli w konkursie wianków.

Od 3 września przebywali na
sześciodniowych zajęciach rehabilitacyjnych w Białym Dunajcu. Uczestniczyli w ćwiczeniach
rehabilitacyjnych w basenie na
termach w Szaﬂarach. Udali się
też do Zakopanego, gdzie złożyli kwiaty pod pomnikiem Władysława Zamoyskiego i zwiedzili zabytkowy cmentarz. Byli na
Krzeptówkach w Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej.
PKPS w Kórniku tradycyjnie
zajmuje się dystrybucją żywności z Banku Żywnościowego, której zakup ﬁnansuje Unia
Europejska. Od września osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują dżemy, słoiki z klopsikami, cukier
i inne produkty. Jesienią członkowie Koła Emerytów i Rencistów spotykać się będą na spotkaniach integracyjnych w swoich domach.
Bogdan Wesołek jest prezesem PKPS w Kórniku od 25 lat.
Piątą już kadencję jest radnym
Rady Miejskiej w Kórniku i aktualnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady. Ponadto jest
członkiem dwóch komisji Rady:
edukacji, sportu i polityki społecznej oraz komisji budżetu i ﬁnansów.

ROBERT WRZESIŃSKI

– Projekt składa się z kilku
części i potrawa do 2014 roku.
Pierwsza z nich polega na zrealizowaniu badań ankietowych, warsztatów doradczo-eksperckich, w celu opracowania wstępnej koncepcji narzędzia ﬁnalnego, którą będziemy
musieli obronić przed komisją
kwaliﬁkacyjną z Wielkopolskiego Urzędu Pracy. Musimy nasze
pomysły i zamierzenia poddać
takiej transformacji, by wpisały się w przyjęte na wstępie założenia. Projekt jest realizowany
w ramach siódmego priorytetu
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, którego głównym celem
jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Zadanie projektu polega na stworzeniu nowoczesnego narzędzia wspomagającego proces rekrutacji
osób z dysfunkcją układu ruchu,
wzroku i słuchu. Naszym partnerem jest Oddział Wielkopolski
Polskiego Związku Głuchych.
Celem jest aktywizacja osób
niepełnosprawnych do poszukiwania zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez uświadomienie sobie swoich możliwości i predyspozycji. Orzeczenie o niepełnosprawności nie
powinno zarówno dla pracodawcy jak i samego aplikanta
być wyznacznikiem wydajności i jakości pracy. Naszym ce-

D

rzwi do mieszkania w jednym z budynków na poznańskich Jeżycach otwiera energiczna blondynka. Jest
uśmiechnięta i pogodna. Gdyby
nie wózek inwalidzki stojący w
pokoju trudno byłoby się domyślić, że zmaga się ona z poważną chorobą. Na kanapie między nam siada pies nie spuszczając swojej pani z oczu. Jest
o nią zazdrosny, ale po chwili
daje się obłaskawić.
Stwardnienie rozsiane to choroba, którą Małgorzata Nowak
nigdy się nie interesowała. Nie
miała o niej pojęcia. Nazwa tego
schorzenia wywoływała u niej
niemiłe skojarzenia i uczucia.
Nie przypuszczała, że przyjdzie
czas, gdy stwardnienie rozsiane
całkowicie odmieni jej życie.
– Miałam duże zdolności plastyczne i manualne, dlatego rodzice posłali mnie do szkoły
złotniczej – mówi Małgorzata
Nowak. – Polubiłam to zajęcie,

lem jest obalenie mitu, że osoby
niepełnosprawne są roszczeniowe, mają trudności adaptacyjne i
ograniczone kwaliﬁkacje. Chcemy przekonać pracodawców, że
pracownik z niepełnosprawnością może mieć tak samo dobre przygotowanie do pracy jak
osoba pełnosprawna i dobrze
wywiązywać się z obowiązków
zawodowych.
– Jakie trzeba spełnić warunki, by wziąć udział w projekcie?
– Odbiorcami są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
ze względu na niepełnosprawność ﬁzyczną pomiędzy 18 a 34
rokiem życia, bezrobotne, zamieszkałe na terenie Wielkopolski. A użytkownikami pośrednicy pracy, doradcy zawodowi,
psychologowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
podmioty publiczne i komercyjne, zajmujące się aktywizacją osób niepełnosprawnych na
otwartym rynku pracy. Finalny
efekt projektu to skonstruowanie kompleksowego modelu diagnozującego w sposób innowacyjny kompetencje i predyspozycje osób niepełnosprawnych.
– Na razie trwają prace mające na celu stworzenie najlepszego rozwiązania projektowego. Czy już wiadomo jaki będzie jego ostateczny kształt?
– Najpierw musimy zweryﬁkować, jakiego typu narzędzia są wykorzystywane obecnie na rynku pracy i jak wygląda na nim sytuacja osób niepełnosprawnych. Dzięki organizo-

dawało mi dużo satysfakcji. Założyłam rodzinę, na świat przyszła córka. Wszystko toczyło się
swoim torem, aż pewnego dnia
wysypał się worek z nieszczęściami. Najpierw mąż zachorował na nowotwór. Lekarze nie
dawali szans na wyzdrowienie.
Śmierć nie przyszła nagle, ale
mocno odbiła się na zdrowiu
pani Małgosi. Choć śmierć męża
była traumatycznym przeżyciem, na rozpacz nie mogła sobie pozwolić. Musiała wziąć się
w garść, bo miała dla kogo żyć.
Córka potrzebowała jej opieki
i wsparcia. Po pewnym czasie
zdarzyło się kolejne nieszczęście. Zmarł ojciec pani Małgosi.
Silny stres i życie w ciągłym napięciu spowodowało, że zaczęły
się ujawniać pierwsze symptomy stwardnienia rozsianego.
– W pracy z rąk zaczęła mi
wypadać pęseta, nie potraﬁłam
utrzymać kartki papieru – wspomina. – Lekarze mnie uspokaja-
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Samodzielnie zdecydują
o swoim życiu
Z MAGDALENĄ ADAMSKĄ, asystentką kierownika projektu „PI Model wielostronnej diagnozy
kompetencji osób niepełnosprawnych szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową
w Wielkopolsce” z Biura Doradztwa Inwestycyjnego „Europejczyk” rozmawia AURELIA PAWLAK.

FOT. ARCHIWUM

jętności i fachowości osoby niepełnosprawnej w takim stopniu,
że przyszły pracodawca nie powinien mieć obaw przed jej zatrudnić.

wanym warsztatom możliwe
staje się natomiast włączenie w
proces projektowania narzędzia
grupy docelowej, co daje szanse na przepracowywanie i ulepszanie dotychczasowych pomysłów. Zdecydowaliśmy, że najlepsze będzie narzędzie wykorzystywane przez doradców zawodowych oraz instytucje zajmujące się rynkiem pracy. Wierzymy, że spodoba się innowacyjny charakter modelu, polegający na wyeksponowaniu umie-

– W naszym społeczeństwie
wciąż pokutują takie stereotypowe obawy. Właśnie, czego
obawiają się pracodawcy?
– Z dotychczasowych badań wynika, że lęk ten dotyczy
przede wszystkim postaw roszczeniowych osób z niepełnosprawnością. Pracodawca osoby
niepełnosprawnej obawia się, że
niepełnosprawność będzie wykorzystywana przez nią w wyrachowany sposób. Poza tym ma
wątpliwości, czy osoba niepełnosprawna da sobie radę z obowiązkami, czy się zaaklimatyzuje się w nowym miejscu. Naszym zadaniem jest przekonanie
pracodawców, że osoby niepełnosprawne są dobrymi pracownikami i warto skorzystać z ich
wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

– Czy projekt zakłada znalezienie osobom niepełnosprawnym zatrudnienia?

że nasze działania projektowe
są potrzebne.
– Pierwszy etap projektu polega na przygotowaniu narzędzia. A dalsze kroki?

– Naszym założeniem jest
przygotowanie osób niepełnosprawnych w taki sposób, by
mogli bez kompleksów i zahamowań starać się o pracę. Chodzi nam nie tylko o zmotywowanie, zaktywizowanie, lecz
również o wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Nie
ukrywamy, że wielokrotnie zetknęliśmy się z protekcjonalizmem rodzin, które nie pozwoliły swoim bliskim na samodzielne podejmowanie decyzji. Z doświadczeń wynika,
że wiele osób niepełnosprawnych chce przełamywać bariery
i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Potwierdza to
przykład dziewczyny poruszającej się na wózku, która raz w
tygodniu pokonuje samodzielnie osiemdziesiąt pięć kilometrów PKS, by wziąć udział w
jednym z naszych projektów. Ta
determinacja świadczy o tym,

– Po przygotowaniu koncepcji
narzędzia ﬁnalnego i planu jego
wdrożenia, zyskaniu akceptacji
Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
nastąpi drugi etap, polegający na
testowaniu wypracowanego modelu. Weźmie w nim udział pięćdziesiąt osób niepełnosprawnych oraz dwudziestu dwóch
przedstawicieli otwartego rynku pracy. Uczestnicy wykorzystają stworzone narzędzie i na tej
podstawie ocenimy, czy jest ono
zrozumiałe, trafne i czytelne nie
tylko dla osób niepełnosprawnych, ale także pośredników, doradców zawodowych. Liczymy,
że na etapie testowania nie zabraknie uwag, które wzmocnią
to narzędzie pod względem merytorycznym. Ostatni etap będzie polegać na upowszechnianiu modelu w formie konferencji,
publikacji, szkoleń i warsztatów.

li, że to przepracowanie i stres.
Czułam się coraz gorzej, aż
pewnego dnia na trzy dni straciłam wzrok. To był pierwszy rzut
choroby, z której nie zdawałam
sobie sprawy. Lekarze początkowo nie wiedzieli, co mi dolega. Dopiero gdy pewnego dnia
poszłam do pracy i obudziłam
się w szpitalu podłączona do respiratora, zrozumiałam, że dzieje się coś złego. Tajemnicę mojego złego samopoczucia rozwiał
rezonans. Wynik badania mnie
przeraził. A więc to stwardnienie rozsiane. Na pocieszenie usłyszałam, że kolejny rzut
może być dopiero za dziesięć
lat, więc mam się nie martwić.
Ale tak się nie stało. Po kolejnych trzech miesiącach znowu
znalazłam się w szpitalu. Trud-

no było uwierzyć, że to wszystko
dzieje się naprawdę. Ale dolegliwości pozbawiły mnie złudzeń.
Zdałam sobie sprawę, że jestem
poważnie chora i muszę się nauczyć z tym żyć.
Lekarze poradzili pani Małgosi, by zwolniła tempo i bardziej o
siebie dbała. Nie stresowała się,
dużo wypoczywała, unikała niepotrzebnych napięć. Nie było łatwo zmienić własną psychikę z
dnia na dzień. Tym bardziej, że
rzuty pozostawiły po sobie ślady. Pani Małgosia zaczęła mieć
problemy ze wzrokiem. Na jedno oko przestała widzieć, dlatego nosi soczewki. To ułatwia jej
codzienne funkcjonowanie. Teraz pani Małosia porusza się bez
wózka, Stało się tak dzięki eksperymentalnej terapii amerykań-

FOT. AURELIA PAWLAK

Jestem dobrej myśli

skim lekiem, który postawił ją na
nogi. Wprawdzie terapia się już
skończyła, ale lek jest jeszcze w
organizmie i działa. Co będzie
dalej, trudno przewidzieć, ale
pani Małgosia jest dobrej myśli.
– To było niesamowite, czułam się jak dziecko, bo musiałam się od nowa uczyć chodzić –

wspomina pani Małgosia. – Najpierw robiłam kilka kroków do
łazienki, potem miałam specjalny trójnóg i balkonik. Zaczęłam
poruszać się bez wózka, ale nigdy się go nie pozbyłam. Zdaję sobie sprawę, że dolegliwości
mogą wrócić.
Pomimo codziennych trudności pani Małgosia znalazła
życiową pasję. Pokochała kręgle do tego stopnia, że została
nawet sędzią w tej dyscyplinie.
Uczestnictwo sprawiło, że poznała mnóstwo fantastycznych
ludzi i spotkała swoją drugą połówkę. Gdy wszystko się zaczęło
dobrze układać, Witold zmarł na
zawał serca. Życie po raz kolejny boleśnie zadrwiło z pani Małgosi. Pomyślała wtedy: Gośka,
co cię nie zabije, to cię wzmocni. Postanowiła, że się nie podda. Każdy zdobyty na zwodach
kręglarskich medal lub puchar
dedykuje Witoldowi Witoldowi.
dalszy ciąg na str. 46
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„Zawsze Razem”
w TVP Poznań
W

jedną z wrześniowych
sobót wybraliśmy się
na ulicę Seraﬁtek w Poznaniu, gdzie swą siedzibę ma
TVP Poznań. Okazją były Dni
Otwarte TVP, a powodem do
świętowania 55 rocznica powstania poznańskiego oddziału TVP, jednego z najstarszych ośrodków regionalnych.
Z samego rana ustawiamy się w długiej kolejce chętnych do poznania telewizyjnych „miejsc tajemnych”, niedostępnych na co dzień. Niecodzienną okazją była też możliwość spotkania ze znanymi z
ekranu telewizora prezenterami oraz autorami popularnych
programów.
Zwiedzanie rozpoczynamy
od redakcji „Teleskopu”. To tu
co rano odbywa się spotkanie
reporterów z wydawcą dnia,
ustalane są tematy i ekipy wyjeżdżają w teren na realizację
materiału. Po powrocie materiały ﬁlmowe oraz komentarze
uzgadniane są z wydawcą i traﬁają do montażu.
Z dużym zainteresowaniem
przyglądamy się temu procesowi. Sami też kręcimy relacje z
naszych imprez i je montujemy,
więc uwagi fachowców są dla
nas niezwykle cenne. Na szczęście nie mamy nad sobą żadnego wydawcy i możemy kręcić
co chcemy, a efekty naszych ﬁlmowych poczynań można zobaczyć na naszej stronie internetowej (http://stzr.w.interia.
pl) i tylko możemy pozazdro-

ścić sprzętu, na jakim pracują
nasi koledzy po fachu.
Udajemy się dalej, do największego studia TVP Poznań.
To tu powstają popularne programy emitowane na antenie lokalnej oraz ogólnokrajowej. To tutaj powstawała co
roku relacja z wręczania statuetek w kategoriach „Człowiek
Roku Wśród Niepełnosprawnych” oraz „Człowiek Wielkiego Serca” – dla osoby działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, plebiscytu organizowanego przez PTV Poznań i
program „Wyzwanie”.
Zwiedzanie kończymy w
studiu, w którym powstaje sztandarowy program poznańskiej telewizji, znany chyba wszystkim „Teleskop”. Zaskakuje nas niewielki rozmiar
tego studia. Prezenterzy opowiadają o technicznych niuansach powstawania programu oraz o swoich przygodach
i wpadkach antenowych. Wykorzystujemy okazję i zasiadamy w fotelach zarezerwowanych na co dzień tylko dla
nich. Robimy sobie fotki, które
będą sympatyczną pamiątką z
wycieczki.
Na scenie przed siedzibą telewizji przez kilka godzin występowali znani wielkopolscy
artyści, także Marek Gordziej
z Pierwszą Poznańską Niesymfoniczną Orkiestrą Ukulele i Piotr Bugzel – polski Elvis
Presley.

PAWEŁ GROCHOWSKI

Maciej
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W

spominam przełom lat
1957 i 1958, kiedy od
grudnia do lutego przebywałem w Sanatorium „Na Górce”
dla chorych dzieci w Busku
Zdroju w Górach Świętokrzyskich ze skierowania dra n.
med. Bogdana Warpechowskiego – neurologa i pediatry
– u którego wówczas byłem w
intensywnym leczeniu.
24 lutego miał być dniem
moich imienin! Wyśmienity był
więc dla Mamy powód, aby wybrać się do Buska w kolejową,
18-godzinną podróż. Szykowały się drugie Jej odwiedziny w
uzdrowisku, malowniczo położonym na biało w pięknej zimowej i górzystej szacie. Pierwsze
wypadły w połowie stycznia.
Zawczasu zaopatrzywszy się w
prezenty dla solenizanta, sama
wyjechała znów w nocy po to,
aby dotrzeć do mnie w południe dnia następnego. Skorzystała zapewne z gościny siostry
Zyty Wyszogrodzkiej, na której
oddziale już niestety nie przebywałem z racji dokonanych w
Sanatorium zmian organizacyjnych, lecz z którą Mama nawiązała nici głębszej, serdecznej sympatii.
To dzięki listowi siostry Zyty
wiedziała już Mama o epidemii
szkarlatyny, której wybuchła
właśnie w Sanatorium. Dzieci,
które jeszcze chorobie nie uległy, zostały od chorych oddzielone i poddane rygorystycznej
dezynfekcji. Dokładnie zgolono im głowy i następnie posmarowano wodnym roztworem środka odkażającego zielonego koloru. Do zdrowych
zaliczałem również ja. Według
Mamy wyglądałem, jak gdybym opuścił jakieś ciężkie więzienie lub obóz pracy. Tym razem z nawiązaniem kontaktu
z Mamą nie miałem trudności
podobnych do tych, które wystąpiły u progu odwiedzin mnie
w Busku po raz pierwszy, kiedy
to kilku godzin trzeba było, zanim wyrzekłem słowo „mama”.
Usiedliśmy z Mamą przy
końcu sanatoryjnego piętra na
krzesełkach. Może była to ławka? Nie pamiętam. Rozmawialiśmy przy drzwiach wąskich,
wahadłowych, z okienkami
umieszczonymi w ich górnych
partiach. Prowadziły na boczną, awaryjną klatkę schodo-

wą. Można stąd było przez owe
okienka wzrokowo ogarnąć z
daleka wszystko to, co aktualnie dzieje się na korytarzu.
Mama przytuliła mnie mocno i serdecznie, złożyła imieninowe życzenia, rozwinęła zawiniątko z przywiezionymi z Poznania prezentami.
Była tam na pewno ich ilość
znaczniejsza, lecz dziś z nich
mogę przypomnieć sobie jedynie dwa: jakaś ilustrowana kolorowo książka oraz błyszczący, brązowy kowbojski pistolet!
W Sylwestra 31 grudnia 1957
roku wprowadziła się Mama
do nowego – pierwszego w Jej
życiu – samodzielnego mieszkania w poznańskich Ogrodach na Jeżycach. Odbyło się
to – chwalić Boga Najwyższego! – bez mojej przy tym obecności. W sanatoryjnym korytarzu w imieninowy dzień Mama
zdawała mi coś w rodzaju relacji ze stanu już dokonanego
jego zagospodarowania. „Domek na Maciusia czeka …” –
mówiła. „Chcesz wracać z sanatorium do domu?” – zapytała, znamiennie mnie ściskając. „Taaak!” – odpowiedziałem, tuląc się do Mamy. „A czy
będziesz grzeczny? Usłuchasz
Mamusi, gdy będzie Ciebie o
coś prosiła? Nie będziesz Mamie kazał tego samego powtarzać drugi i trzeci raz?” – pytała. „Tak Mamo! Będę grzeczny!” – przyrzekałem. „Musisz
– nie dawała za wygraną – słuchać Mamusi na jedno spojrzenie… Mamusia będzie miała bardzo trudno… Panie będą
teraz do Niej przynosić pończoszki do naprawy… Za to będziemy mieli pieniążki… Jak
Mamusia będzie musiała kilka
razy mówić to samo, to po prostu nie da rady na chlebek zarobić! Jeżeli Mamusia ma ciebie dziś zabrać do domu, to
musi teraz iść do pani doktor
załatwić różne sprawy związane z twoim wyjazdem z sanatorium. Czekaj tu grzecznie, aż
Mamusia wróci”.
Zapowiedziała mi jeszcze,
że gdy wróci, a mnie nie zastanie na miejscu, to mnie do
domu do Poznania nigdy już
nie weźmie i w sanatorium po
wsze czasy zostawi! „Siedź
grzecznie. Mamusia wróci do
Ciebie na pewno!” – rzekła ściskając mnie i obdarzając pocałunkiem. Zniknęła w drzwiach
wahadłowych,
zostawiwszy
mnie samego jak pień w polu.
Wpatrzony nieruchomo w
drzwi wahadłowe – w szybki
kwadratowe, nieduże, trochę
przyciemnione – czekałem na
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Mama,
jaką pamiętam
Mamę jakąś godzinę. W moim
odczuciu owa godzina zmieniała się w wieczność! Myśli w
moim mózgu kotłowały mi się
niczym zupa w kotle astronomicznych rozmiarów: „Mama
sobie poszła, do domu pojechała. Zostawiła mnie…”.
„Dzieci na leczenie przyjmujemy na kilka lat … Właściwy proces leczniczy pani synka miał dopiero nabrać rozpędu” – mówiła do Mamy lekarka. Może prowadziła mój
przypadek, może zawiadywała oddziałem, może tylko właśnie dyżurowała. „Bez dziecka ja jestem w domu samotna.
Nocami za nim płaczę. Dziecko w rozłące ze mną od matki odwyknie” – mówiła lekarce Mama. „No cóż… Na tęsknotę matki nie ma lekarstwa!”
– podsumowała sytuację pani
doktor.
Ja tymczasem skoncentrowany byłem na obserwowaniu okienek w drzwiach. Cicho
było wokół mnie: żadnej żywej
duszy nie spostrzegłem. Ale
wytrwałość została nagrodzona! W jednym z okienek głowa Mamy ukazała się nareszcie! Z plikiem dokumentów w
ręce, uśmiechnięta i rozpromieniona ze szczęścia, stanęła
przy mnie, tuląc mnie i całując!
„Maciuś tak dzielnie się spisał,
ani o centymetr nie z zmieniając miejsca, jak mu Mama przykazała. Takiego grzecznego
chłopca zabrać można wszędzie! Idziemy na stołówkę. Dadzą nam wcześniej kolację. O
18.00 saniami odwiozą nas na
dworzec!” – oznajmiła.
Siostra Zyta mnie i Mamie
pomogła zabrać się z bagażami, towarzysząc nam w chwilach ostatnich w Busku. Sanie
z konikiem już oczekiwały, by
te pięć kilometrów podwieźć
nas na dworzec, skąd podróż
mieliśmy wpierw do Kielc,
później do Warszawy i wreszcie do Poznania. Zyta pożegnała nas wyjątkowo serdecznie. Umawialiśmy się na jej odwiedziny w Poznaniu! Do zobaczenia!

OLŚNIENIE(41)

Z

Sanatorium na „Na Górce” w Busku Zdroju, w uroczej, górskiej i zimowej scenerii, sanie jednokonne zawiozły
nas, Mamę i mnie, z pakunkami w przedzie, na dworzec kolejowy. Z Buska pociągiem lokalnym jechaliśmy do Kielc, by
z kolei osobowym udać się do
Warszawy oraz pospiesznym
pomknąć ku Poznaniowi.
Mieliśmy kilkugodzinną przerwę w podróży, oczekując na
przesiadkę w stolicy. Mama zafundowała nam obiad w dworcowej restauracji. Mogła sobie
na to sobie pozwolić za własne, zapracowane już pieniądze.
Warszawski obiad w restauracji
dworcowej utkwił mi w pamięci szczególnie mocno. Był to jednocześnie dzień moich imienin
24 lutego 1958 roku. Nie potraﬁę
już dziś jednak dokładnie powiedzieć, czy w powrotnej drodze z
Buska do Poznania Mama, poruszając się ze mną, korzystała z
jakiegoś wózka. Bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że po
pobycie w Sanatorium „Na Górce” potraﬁłem już z Mamą iść,
trzymając się Jej za rękę. Niemniej jednak Mama, udając się
ze mną na dłuższe spacery czy
inne wypady, jeszcze przez okrągły rok sadzała mnie w wózku
zwanym sportką.
Podczas obiadu w dworcowej restauracji w Warszawie
czuliśmy się jak dwóch dobrych
znajomych, którzy tu ucięli sobie pogawędkę, spotkawszy się
po latach rozłąki. Mama od najmniejszego dużo mi opowiadała o różnych sprawach, często
w intencjach pedagogicznych.
Tematem ówczesnej rozmowy było mieszkanie numer 15 w
bloku nr 5 w poznańskich Ogrodach, zasiedlone przez Mamę
31 grudnia 1957 roku. Analogiczne mieszkanie numer 15 w
sąsiednim bloku nr 1 oglądaliśmy już jakieś pół roku temu za
przyzwoleniem jego użytkowników. Kawalerka – tak nazywało się mieszkanie, o które Mama
wystarała się w rezultacie 4 lata
trwających „odwiedzin” w wy-

dziale kwaterunkowym przy ul.
Libelta w Poznaniu. Było to Jej
pierwsze samodzielne mieszkanie w życiu. Jego powierzchnia to około 20 metrów kwadratowych, w tym mieszkalna 15
metrów.
Do Poznania dojechaliśmy
wczesnym rankiem 25 lutego.
Z dworca taksówką, popielatą
starą „Warszawą”, zajechaliśmy
pod dom przy Szpitalnej 9. Nasze mieszkanie w bloku 5 znajdowało się na parterze w miejscu tym samym, co mieszkanie
starszego małżeństwa w bloku
1, które ongiś naszliśmy po drodze.
– Po której stronie jest nasze nowe mieszkanie: po lewej
czy po prawej? – spytała mnie
Mama, gdy znaleźliśmy się na
parterze klatki, której Ona lokatorem była już dwa miesiące.
Moja odpowiedź była piorunująca: co sił w nogach popędziłem pod drzwi po stronie lewej,
pukając w nie energicznie.
– Masz dobrą pamięć! –
stwierdziła. – Dobrze to wróży
twojej przyszłości.
Otworzyła drzwi kluczami
wydobytymi z dna swojej torby.
Od razu rozpoznałem meble zabrane z pokoju zamieszkałego
przez nas uprzednio w mieszkaniu kilkurodzinnym w domu
przy ul. Dąbrowskiego 24.
Kawalerki były wtedy różne…
I to nawet w jednym z pionów,
w którym akurat zamieszkaliśmy. Trudno było pojąć, dlaczego w pionie tym tylko jedno takie mieszkanie, i to na czwartym piętrze, miało wmontowaną wannę z junkersem, a pozostałe – od parteru po trzecie piętro – były jej pozbawione? „Wannowy” problem z siłą ujawnił się
już w braku możliwości solidnego umycia mnie po długiej i męczącej podróży. W pokoju Mama
ustawiła wanienkę metalową,
którą od lat używała do prania.
Udało się Jej mnie do niej jakoś
wpakować, lecz znaczne połacie
powierzchni ciała w wodzie się
nie zanurzyły. Zmarzłem strasz-
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liwie, lecz w łóżku rozgrzałem
się wkrótce i zasnąłem. Chrzest
bojowy miałem już za sobą.
Zjedliśmy coś na obiad, po
czym znów trochę pospałem.
Zbudziwszy się, usłyszałem decyzję Mamy, że oto czas nastał na sanki! Ubrawszy wpierw
mnie, a potem siebie, dała rozkaz wymarszu! Biały saneczkowy spacer udał się świetnie. Do
domu wróciliśmy szczęśliwi: natlenieni, rozochoceni i aktywni!
Trudności w nauce repasacji pończoch sprawiły, że Mama
oczek nie potraﬁła jeszcze podciągać, a już klientki pukały do
drzwi… Trzeba było zostawione
przez klientki pończochy dawać
do naprawy w innych punktach
reparacyjnych. Jan Wierzbiński,
nasz wspólny ongiś przyjaciel,
bardzo Mamie w tym pomógł.
W inauguracyjnym „kawalerkowym” dniu około ósmej wieczorem Mama ułożyła mnie do
snu w łóżeczku dziecinnym.
Sama zaś potem zasiadła przy
dużym, okrągłym stole, by z uporem dalej trenować pracę z igłą
repasacyjną. Zanim zasnąłem,
mogłem na Mamę jeszcze sobie
trochę popatrzeć, mimo że Ona
o tym nie wiedziała…
Jej twarz była skupiona, przeniknięta pragnieniem realizacji
obranej koncepcji zarobkowego
usamodzielnienia się. Igłę repasacyjną włożyła w pończochę,
uchwyciła w niej spuszczone
oczko, zaczęła łapać poprzecznie układające się w nim nitki i przywracać istniejącą między nimi dawną łączność wzajemną.
Dostrzegłem błysk na Jej
twarzy, jakby olśnienie dopadało Ją znienacka. Utrzymując
chwilowo w jednej ręce tamborek z pończochą oraz igłę,
pociągnęła porcję dymu z papierosa skrytego pod stołem.
Mamy palącej nie widziałem
nigdy dotąd. Starała się o to,
by jak najmniej dymu wchłonąć do płuc.
Zbudziwszy się rankiem, dostrzegłem Mamę, pochylającą
się nade mną. Mocno wzruszona czule pogłaskała mnie, mówiąc:
– Maciuś, moje Ty dziecko
drogie! Ty nawet nie wiesz, jak
bardzo jesteś mamie potrzebny! Mama przez dwa miesiące
martwiła się, że nie ma Cię w
domku… Dopiero gdy wróciłeś,
zaczęłam wreszcie podciągać
te diabelskie oczka, czego nie
mogłam się nauczyć przez ten
cały czas Twojej nieobecności.
cdn.
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Dar życia
P

odczas 62. akcji krwiodawczej
zorganizowanej
przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubonianka”
im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu
w niedzielę 16 września w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu 86 dawców, w tym 36 kobiet, oddało
38,7 l krwi.
Kierująca poborem lek. med.
Justyna Ziółek-Wełnic z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu powiedziała o akcji:
– Jest bardzo duża frekwencja, krwiodawcy są dobrze przygotowani. Wszystko było zapięte
na ostatni guzik. Było aż 15 naszych pracowników, gdyż akcja
była duża.
Wśród krwiodawców byli stali uczestnicy poborów krwi. W
przygotowaniu akcji pomagali: Piotr Chmielewski, Marcin Fojudzki, Zbyszko Wojciechowski, Ewa Wojciechowska. Inicjatywą wsparli sponsorzy: „Ziołolek” Sp. z o.o. Poznań, Pol-Car,
BZ WBK, Kompania Piwowarska „Lech Browary” Wielkopolski, Selgros Cash & Carry. Tradycyjnie podziękowania należą się
dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Zbigniewowi
Jankowskiemu za udostępnienie
sali gimnastycznej.

ROBERT WRZESIŃSKI

IWONA WIERZBA

Poczęcie
namiętnością
wezbrany
nie mieścisz się
w sobie
i we mnie
przesypujesz życie
by cud się ziścił

Za zamkniętymi drzwiami
K

siążka „Spektrum” Krystiana Głuszko zmienia w sposób zasadniczy nasze postrzeganie świata. Widzimy tu bowiem rzeczywistość z perspektywy człowieka do głębi cierpiącego. Zapominamy o własnych zmartwieniach. Wsiadamy do pojazdu pełnego ludzi
naznaczonych piętnem choroby psychicznej.
Taką właśnie siłę ma ta publikacja wydana nakładem Wydawnictwa „Dobra Literatura” w
serii „Z wykrzyknikiem!”. Autor,
pacjent szpitala psychiatrycznego, opisuje w niej zarówno
etapy własnej choroby, jak i odsłania prawdę o stosowanych
przez lekarzy okrutnych praktykach, nie mających nic wspólnego z terapią. „Przyjąć – zaleczyć – wypuścić – czekać na powrót” – do tego ogranicza się
personel. Nie ma empatycznej
rozmowy i rozumiejącej postawy. Brakuje też wsparcia dla bliskich, tak bardzo potrzebnego
w walce z chorobą psychiczną.
Terminy takie jak: „psychoedukacja” czy „integracja” zostają
zepchnięte w niepamięć. Są za
to elektrowstrząsy i śpiączka insulinowa, której fazę ocenia się

na podstawie dotknięcia stopy
kluczem.
Jest Beata, niespełna trzydziestoletnia dziewczyna, która się
śmieje, a po kilku dniach staje
się kimś zupełnie innym. Dusza
cierpi niewymownie, zaś krzyk
obija się o puste ściany. Kobieta,
która wkrada się do sali konferencyjnej szpitala i na tablicy pisze: „Nazywam się Beata, jestem
szalona, ale cieszę się, że Pan
Bóg mnie stworzył”.
Lektura szkiców Krystiana

Głuszko może nasunąć wniosek: „To nie może być prawda!”
albo: „Przecież to lekarze! Nie
mogliby zrobić czegoś takiego!”.
To nie jest jednak ﬁkcja, to życie. Do nadużyć dochodzi wszędzie tam, gdzie władza człowieka nad człowiekiem wymyka się
spod kontroli. Za zamkniętymi
drzwiami nadmiernie dawkuje się leki psychotropowe i siłą
przywiązuje chorych do łóżek,
usprawiedliwiając to wszystko
troską o bezpieczeństwo. Krystian nie bez powodu pisze, że
szpital psychiatryczny w oczach
rodzin musiał wyglądać inaczej.
A w to, co widzieli, i czego w zamknięciu doświadczyli chorzy, i
tak nikt nie uwierzy, bo to przecież „wariaci”.
Autor w chorobie zachował
całkowitą przytomność umysłu
i dzięki Bogu napotkał na swej
drodze ludzi, którzy obdarzyli go zrozumieniem i miłością.
Jego „Spektrum” nie jest publikacją, którą po przeczytaniu kilku stron ze znudzeniem odkłada się na półkę. Tę książkę czyta
się jednym tchem. I nie zapomina się, tak jak nie zapomina się
gorzkiej lekcji życia.

KAROLINA KASPRZAK

KWARTALNIK OSÓB GŁUCHONIEWIDOMYCH

O dotyku, słowach i…
Z

inicjatywy
Towarzystwa
Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie i dzięki doﬁnansowaniu PFRON ukazał
się pierwszy w tym roku numer
kwartalnika „Dłonie i Słowo”,
który przybliża tematy związane z funkcjonowaniem osób
głuchoniewidomych w codziennym życiu.
W 40-stronicowym czasopiśmie można znaleźć między innymi artykuł dotyczący pierwszej ustawy o tłumaczach-przewodnikach z dnia 19 sierpnia
2011, która weszła w życie w
kwietniu tego roku. Autorką jest
Marta Lempart, prawnik, legislatorka koalicji na rzecz dobrej
ustawy o języku migowym oraz
wiceprzewodnicząca Zarządu
TPG.
Nie brakuje informacji na temat standardów pracy tłumaczy-przewodników, wyjaśnienia, kim jest tłumacz-przewod-

nik, gdzie można
się o niego ubiegać,
a także na czym powinno być skoncentrowane wsparcie tłumacza. Joanna Celmer-Domańska, instruktor
rehabilitacji podstawowej i orientacji
przestrzennej oraz instruktor szkoleń tłumaczy-przewodników
pisze: „Pomoc tłumacza-przewodnika powinna być profesjonalna, ukierunkowana na konkretne cele, wolna od ingerencji w
decyzje i działania osób głuchoniewidomych. Powinna być jedynie „poręczą”, o której wiemy,
że jest obok i której można się w
danym momencie chwycić, aby
zrealizować plany”.
Kolejne strony kwartalni-

ka zajmują informacje na temat
projektu
„Wsparcie osób
głuchoniewidomych na rynku
pracy II – „Weź
sprawy w swoje ręce”, wywiad
z prezesem TPG
Grzegorzem Kozłowskim, cenne porady praktyczne i wiele
innych informacji. Kwartalnik
jest dostępny w wersji elektronicznej w formacie tekstowym,
dźwiękowym oraz w tłumaczeniu na język migowy. Można go
pobrać ze strony internetowej:
www.tpg.org.pl/dis Pod tym adresem dostępne są też numery
archiwalne począwszy od 2009
roku.

KAROLINA KASPRZAK
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Spotkanie
z „Mimo wszystko”
w PoemaCafe

Agnieszka Monika Polak
i prowadzący spotkanie
Robert Stępiński.

N

iezwykłych wrażeń dostarczyło
słuchaczom
spotkanie z Agnieszką Moniką Polak, autorką książki
„Mimo wszystko”, która opowiada o życiu niepełnospraw-

nej Ewy. W piątek 24 sierpnia w kawiarni literacko-artystycznej PoemaCafe przy ulicy Langiewicza w Poznaniu
publiczność przekonała się,
że pomimo ograniczeń można żyć aktywnie i cieszyć się
każdym dniem.
Agnieszka Monika Polak
przyjechała do Poznania aż
z Lublina, gdzie się urodziła i
obecnie mieszka. Dzieciństwo i
młodość spędziła na Pomorzu.
Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu imienia Marii Curie
– Skłodowskiej w Lublinie oraz
Państwową Szkołę Muzyczną I
i II stopnia w klasie altówki.
Piątkowego wieczoru zagrała
dla gości na skrzypcach przepiękne utwory. Było reﬂeksyjnie,

ale i radośnie, bo autorka opowiadała też zabawne anegdoty.
– Ewa, bohaterka książki, to
moja przyjaciółka, z którą znam
się od ponad 20 lat. Jest między
nami 16 lat różnicy. Ewa mówiła
mi wiele o sobie. Kiedyś powiedziałam, że jej życie to dobry
materiał na książkę. Odpowiedziała: „Tylko jak znaleźć kogoś takiego, kto chciałby to opisać?”. Pewnej soboty zadzwoniłam do niej informując, że tą
osobą jestem ja i zapytałam, czy
zgadza się, bym ją napisała. Po
uzyskaniu zgody zaczęłam pisać – wspomina autorka.
Na zakończenie spotkania zainteresowani otrzymali „Mimo
wszystko” wraz z dedykacją.
Więcej o tej książce poniżej.

KAROLINA KASPRZAK

KSIĄŻKA

O kobiecie, która się
nie poddaje
K

iedy życie rozczarowuje i
zawodzą najbliżsi, trudno
o wiarę w lepsze jutro i nadzieję. Czujemy, że marzenia zostały spisane na straty. Warto
jednak iść dalej. „Mimo wszystko”. Taki tytuł nosi książka
Agnieszki Moniki Polak, która
opisuje w niej losy swojej przyjaciółki Ewy, niepełnosprawnej w wyniku choroby Heinego Medina.
„Mimo wszystko” to popularne
stwierdzenie. Często mówi się:
„walczyć mimo wszystko”, „zwyciężać mimo wszystko”, „warto
mimo wszystko”. Nazwę „Mimo
wszystko” nosi też Fundacja
Anny Dymnej. „Mimo wszystko”
to także stosowny tytuł opowieści o niepełnosprawnej, dzielnej
kobiecie.
„Jeżeli jesteś pełna kompleksów, nie lubisz swojego ciała i
wydaje Ci się, że Twoje życie
jest niekończącym się pasmem

problemów, przeczytaj tę książkę” – zachęca okładka. Zatem o
czym opowiada publikacja i jakie jest jej najważniejsze przesłanie? Mówi o podążaniu ścież-

kami życia z podniesioną głową.
O nadziei. O sile, jaka tkwi w nas
samych i drugim człowieku. O
pokonywaniu barier.
Agnieszka Monika Polak znała się z Ewą od ponad dwudziestu lat. Dużo rozmawiały. Pewnego dnia zauważyła, że przyjaciółka ma sporo doświadczeń, i
mogłyby one zostać zawarte w
książce. .
Książka napawa optymizmem. Nie ma w niej nostalgii, smutku i użalania się nad
niesprawiedliwym losem. Ewa
pomimo ograniczeń sprawnościowych wychodzi do ludzi.
Gdy wszystko się wali, odważnie szuka rozwiązania. Publikacja zawiera barwne opisy
różnych historii, jakie przytraﬁły się Ewie i Agnieszce. Pokazuje, że we współczesnych czasach wciąż zwycięża miłość i
przyjaźń. Mimo wszystko.

KAROLINA KASPRZAK
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Szansa
dla
niewidomych

F

undacja „Szansa dla Niewidomych” od ponad dwudziestu lat pomaga osobom,
które straciły wzrok lub niedowidzą. Organizuje dla
nich profesjonalne szkolenia
i warsztaty, pomaga w pracy i w domu. Co roku organizuje konferencję Reha For
The Blind in Poland, w której
uczestniczą zainteresowani z
całego świata.
Kolejny cykliczny konkurs
to „Idol”, w którym są wybierani najdzielniejsi niewidomi oraz ich widzący przyjaciele najbardziej im pomagający. Podopieczni fundacji jeżdżą
na rowerach, pływają, grają w
ping-ponga. Bardzo bliska jest
im także turystyka, która bazuje na zapachu, smaku i dotyku.
Osób niewidomych i słabowidzących nie trzeba namawiać
do rajdów, pieszych wędrówek
i zlotów. Z myślą o nich wydano między innymi pierwszy
w kraju atlas turystyczny oraz
przewodnik turystyczny.
Celem fundacji jest zbudowanie ośrodka rehabilitacyjnego dla wszystkich mających problemy ze wzrokiem,
a szczególnie dla osób, które
niedawno go straciły. Pomysłodawcom chodzi o to, by przekonać ich, że mimo niepełnosprawności można normalnie
żyć. W ośrodku prowadzona
będzie rehabilitacja przez naukę poruszania się w otwartej przestrzeni, ćwiczenia na
symulatorach skrzyżowań ulic.
Natomiast w planowanym
laboratorium
umieszczone
zostaną urządzenia mówiące z wypukłą graﬁką. Dzięki
temu osoby niewidome i niedowidzące usłyszą to, czego
nie mogą zobaczyć. W wielu miastach, także w Poznaniu, powstały tyﬂopunkty, których zadaniem jest prowadzenie specjalistycznego poradnictwa skierowanego do podopiecznych oraz ich rodzin. Do
ich wyposażenia należą między innymi brajlowskie monitory, syntezatory mowy, elektroniczne lupy, udźwiękowione
zegarki, termometry, wagi i ciśnieniomierze.
Punkt Konsultacyjny w Poznaniu znajduje się przy ulicy
Lindego 4, tel. 61-646-51-11.
awa
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Z Kleszczewa
do Wrocławia
W

FOT. (3X) ARCHIWUM „POMAGAM”

dniach 13 i 14 września
2012 roku beneﬁcjenci
realizowanego przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kleszczewie projektu pod nazwą
„Nie bój się, nie lękaj – wypłyń
na głębię – daj sobie pomóc”,
wraz z rodzinami i opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia. Dwudniowy
wyjazd integracyjny (17 osób)

współﬁnansowany był ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
wspomnianego projektu.
W eskapadzie udział wzięły zarówno osoby sprawne
jak i niepełnosprawne. Z panią przewodnik zwiedziliśmy
uroki Starego Miasta, poznając jego historię i podziwiając
zabytkowe budowle, słuchając przy tym historii każdej z
nich, przeplatanej legendami.
Starsze dzieci miały okazję pochwalić się swoją wiedzą oraz
uczestniczyć w poszukiwaniach krasnali, które są nieodłączną częścią zwiedzanego miasta.

Po noclegu w Domu Turystycznym „Trio” przyszedł czas
na zwiedzanie najstarszego
ZOO w Polsce – przepięknego
ogrodu, który jest również największy pod względem liczby
pokazywanych zwierząt. Tutaj zarówno dla dzieci małych
i dużych, jak i dla osób dorosłych, znalazły się atrakcje, które długo będziemy wspominać.
Uczestniczyliśmy w rejsie statkiem pasażerskim po Odrze, z
którego zobaczyliśmy panoramę miasta. Zmęczeni i zadowoleni wróciliśmy do autokaru,
by udać się w powrotną drogę
do domu.

ANNA GOŁKOWSKA

Jestem dobrej myśli
Ciąg dalszy ze str. 41
Klub stał się dla pani Małgosi
drugim domem. Ma tam przyjaciół, chętnie angażuje się w
organizacje różnych przedsięwzięć. Działa także w Polskim
Towarzystwie
Stwardnienia
Rozsianego Oddział Wielkopolska. Żartuje, że teraz, gdy jest
chora, o wiele więcej zwiedziła miejsc, niż gdy była zdrowa.
– Choroba wiele zmieniła w
moim życiu – mówi. – Stałam
się bardziej odporna, nie straciłam optymizmu i nauczyłam się
walki. Nigdy nie chowałam gło-

wy w piasek, lecz zawsze walczyłam, by życie stało się jak
najmniej uciążliwe. Cieszę się
ogromnie, że znajduję oparcie
w córce i zięciu, którzy mieszkają ze mną i zawsze są gotowi do pomocy. Dzięki temu czuję się bezpieczna. Wiem, że bliscy są bardzo ważni i nie tylko
dlatego, że podtrzymują na duchu, ale sprawiają, że nie czuję
się samotna.
Małgorzata Nowak zdaje sobie sprawę, że może stracić
wzrok. Zamiast rozpaczać postanowiła przystosować miesz-

kanie do nowej sytuacji. W
domu został przeprowadzony remont. Obniżono progi, zamontowano klamki i kontakty na odpowiedniej wysokości,
by pani Małgosi było łatwiej. Na
razie cieszy się życiem, czerpie
z niego garściami i wykorzystuje każdą chwilę. Ma wiele planów i marzeń. Chciałaby jeszcze wiele zrobić dla innych. Jej
siłą jest mocna psychika, która
pozwala przezwyciężać trudności. Wie, że nigdy się nie podda.

AURELIA PAWLAK

C

iepłe schronienie i barwne, pełne silnych emocji
obrazy i inne prace plastyczne
czekały na gości w deszczową środę 12 września w Galerii „Zielona” Środowiskowego
Domu Samopomocy „Zielone Centrum”, prowadzonego
przez Stowarzyszenie Osób
i Rodzin z Problemami Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć
i pomóc” na ulicy Garbary 47
w Poznaniu. W niewielkim,
ale przytulnym pomieszczeniu każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Były tryptyki, dyptyki, witraże, obrazy, kolaże, biżuteria artystyczna oraz… ceramiczne pieczywo.
Wszystkie prace powstawały przez cały rok. Tworzyli je uczestnicy zajęć arteterapeutycznych w „Zielonym Centrum” pod okiem wykwaliﬁkowanych instruktorów. Inwencji
nie brakowało. Każdy pragnął
za pomocą sztuki wyrazić swoje odczucia i pokazać, że mimo
trudności zdrowotnych można
osiągać sukcesy twórcze. Trzeba tylko bardzo chcieć. Prezentowane prace ukazywały kli-

W

śród nas żyją niezwykli
ludzie. Często nic o nich
nie wiemy. Miałam szczęście
poznać takiego człowieka. To
Ludwik Kamiński, urodzony w
1925 roku w Słoninie na Ziemi Nowogrodzkiej. Jako chłopiec wyróżniał się bystrością
i błyskotliwością wypowiedzi.
W okresie szkolnym zachorował na szkarlatynę. W skutek
powikłań stracił całkowicie
słuch, co uniemożliwiło mu
dalszą naukę.
W tym okresie ojciec listonosz nauczył go grać w szachy. W klubie pocztowym grali
niemal wszyscy listonosze. Już
przed wojną jako dziecko ogrywał dorosłych. Jednego dnia
aresztowano ojca i wywieziono za krąg polarny, a Ludwika z
siostrą i matką deportowano na
Syberię. Tam w dramatycznych
okolicznościach zdołał przeżyć sześć i pół roku. Wystrugał z drewna ﬁgurki szachowe,
zrobił szachownicę i dzielił się
swoją pasją z innymi młodymi
ludźmi, organizując rozgrywki
szachowe.
Po wyzwoleniu osiadł z rodziną w Chorzowie. Odnalazł
się w środowisku osób głuchych. Wspólnie utworzyli klub
szachowy. Umiał dobrze pisać i
czytać, więc wybrano go sekretarzem klubu, a następnie prezesem. Założył w klubie pierwszą w Polsce Sekcję Szachową
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CHWILE ZE SZTUKĄ W GALERII „ZIELONA”

mat pór roku, martwą naturę,
ludzi. Jeden z twórców zaczynał od najprostszych szkiców, a
dziś maluje transformacje z ilustracji książkowych, omawiające przeróżne zagadnienia bliskie człowiekowi.
Instruktorzy podkreślali, że
przedstawiane dzieła nigdy by
nie powstały, gdyby nie motywacja i zaangażowanie autorów, którzy inicjowali pomysły oraz dopracowywali szczegóły. Ich dokonania podziwiali uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy „Fountain
House” przy ulicy Rawickiej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
przy ulicy Grobla, Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego przy osiedlu Kosmonautów oraz zaproszeni goście,
wśród których był Adam Nowak, sponsor poczęstunku.

Po otwarciu wystawy czekała niespodzianka: etiuda „Prawdziwe kolory”, przygotowana przez Aldonę Wiśniewską, Ewę Adamiak i Katarzynę Stempin pod kierunkiem Pawła Nygi. Taneczne
trio ukazało emocje, jakich
doświadczamy, gdy ktoś próbuje obniżyć naszą wartość.
Siłę do działania daje nam
wówczas przyjaciel, który
poda dłoń, podniesie z upadku i pomoże stawić czoła
trudnościom. O tym mówiły
również prace zawieszone na
ścianach Galerii „Zielona”. To
sztuka płynąca prosto z serca, dająca do myślenia, wydobyta z głębi. Warto zatrzymać na niej wzrok. Wystawa
potrwa do 19 października.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Wszystkie barwy emocji

Biżuteria artystyczna i ręcznie robione kartki cieszyły się sporym
zainteresowaniem.

Szachy – pasja życia

Głuchoniemych. Wiceprezesa
Polskiego Związku Szachowego Roman Bąk był bardzo przychylny jego działalności. Brał
udział w organizowanych w latach pięćdziesiątych Szachowych Mistrzostwach Śląska w
Wiśle na Kozińcu lub w Ustroniu. Był to trudny okres dla głuchoniemych pasjonatów szachistów.
Jednak dzięki staraniom Ludwika Kamińskiego, wspieranym przez Romana Bąka, udało się przełamać złą passę i w
1954 roku zorganizować w Pa-

łacu Młodzieży w Katowicach I
Drużynowe Szachowe Mistrzostwa Polski Głuchoniemych.
Udział wzięło dwanaście trzyosobowych drużyn z całego
kraju, w tym dwa zespoły ze
Śląska. Zwyciężyła reprezentacja Warszawy, w której debiutował Janusz Żak, późniejszy
wielokrotny mistrz Polskiego
Związku Głuchoniemych. Szachiści ze Śląska drugie miejsce,
a trzecie – drużyna z Poznania.
Ludwik Kamiński przejął inicjatywę i kierownictwo w PZG
tej dziedzinie sportu szachowego. Grał prawie we wszystkich Indywidualnych Szachowych Mistrzostwach Polski
Głuchych. Dwukrotnie był wicemistrzem, zawsze zwykle
plasował się w czołówce. Ze
śląska drużyną aż 16 razy zdobywał tytuł Drużynowego Szachowego Mistrza Polski Głuchych. Uczestniczył też w wielu
innych turniejach szachowych
organizowanych przez niepełnosprawnych oraz w turniejach
Integracyjnych w Obrze, Przełazach, Sokółce, Węgierskiej Górce i Boszkowie. W 2002 roku w
Festiwalu Szachowym Niepeł-

nosprawnych właśnie w Boszkowie zajął I miejsce.
W Pszczynie gdzie od lat
mieszka, długie lata był instruktorem szachowym w miejscowym Domu Kultury. Jako osiemdziesięciolatek w 2005 roku
wspólnie z Tadeuszem Kapustą zorganizował I Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy, kontynuowany i rozwijany przez Pawła Więcka – prezesa Pszczyńskiego Stowarzyszenia Szachowego. W 2009
roku miał ponad 120 uczestników. Grają w nim nawet juniorzy ze Lwowa.
A pan Ludwik nadal popularyzuje szachy wśród głuchoniemych w całym kraju, opracowuje i wydaje Biuletyny Szachowe Niesłyszących. Na zesłaniu nauczył się języka rosyjskiego. W działalności szkoleniowej korzystał z opracowań wybitnych teoretyków rosyjskich. Między innymi przełożył na język polski artykuł Piotra Romanowskiego „O realizacji przewagi materialnej”, który
w 1955 roku był drukowany w
„Szachach” i powtórzony w Nr
6/2008 „Panoramy Szachowej”,

Kilka jego partii szachowych
ukazało się w różnych czasopismach szachowych, między innymi w Nr IV/2002 „Szachisty”
partia J.Czakon – L.Kamiński,
zakończona remisem. Również
miesięcznik „Szachy-Chess” w
Nr 6/2008 zamieścił artykuły i
zdjęcia L. Kamińskiego.
Ludwik Kamiński jest instruktorem i sędzią szachowym II klasy. W wieku 85 lat nadal propaguje szachy jako sport
długoletnich. Jest człowiekiem
otwartym i serdecznym, ma
wielu przyjaciół i współpracowników zarówno wśród głuchych jak i słyszących. Utrzymuje kontakty z krewnymi w
rodzinnym Słonimie, Moskwie,
Kazaniu, Szwecji i USA. Jest honorowym członkiem Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Sportowego Głuchych, Pszczyńskiego Stowarzyszenia Szachowego i Śląskiego Klubu Sportowego Niesłyszących. Posiada wiele odznaczeń i medali, między innymi Złoty Krzyż Zasługi, Order
Odrodzenia Polski, Złote Serduszko „Deus Caritas Est”.

GRAŻYNA KIERSTAN-WEISS
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czestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie wybrali się 1 września
wraz z opiekunami na jednodniową wycieczkę do Torunia
i Inowrocławia.
Wyjechaliśmy wcześnie rano
i po trzech godzinach jazdy autokarem przybyliśmy do Torunia. Najpierw poszliśmy zobaczyć krzywą wieżę z XII wieku,
która pełniła rolę baszty w murach obronnych Torunia. Pod
wpływem potężnego jej ciężaru wieża przechyliła się już w
kilka lat po wybudowaniu i tak
trwa do dzisiaj. Robiliśmy przy
niej pamiątkowe zdjęcia. Byliśmy w domu Mikołaja Kopernika, w którym zwiedziliśmy
też muzeum toruńskiego piernika. Przyjęli nas pracownicy
w historycznych strojach. Każdy z nas własnoręcznie zrobił
sobie piernika przy małej pomocy pracujących tam pań. Ja
wybrałem foremkę z wizerunkiem Mikołaja Kopernika. Panie włożyły nasze pierniki do
starodawnego piekarnika, a
my międzyczasie zwiedzaliśmy ekspozycje związane z historią toruńskiego rzemiosła
piernikarskiego. Pani przewodnik opowiedziała nam legendy
związane z toruńskim piernikarstwem.
Niezwykłe były tu zabytkowe sklepienia, przytulne wnętrza, tajemnicze zakamarki, a
wszystko z czerwonej cegły,
pachnącej dawnymi wiekami.
Na górne piętro, gdzie znajduje się muzeum Kopernika,
osoby na wózkach inwalidzkich nie były wstanie wejść ze
względu na schody i brak windy.
W muzeum znajdują się pomieszczenia i eksponaty zwią-

Wyprawa do Torunia
i Inowrocławia
kół Słońca miały poruszać się
wszystkie planety, w tym także Ziemia. Większość swojego życia Kopernik spędził poza
Toruniem, na polskich i zagranicznych uczelniach. Poszliśmy też pod jego pomnik.
Atrakcją były przejażdżki
rykszami po uliczkach Torunia. Dzięki temu mogłem zobaczyć ruiny zamku krzyżackiego, mury obronne, ratusz,
ulicę Podmurną i rynek główny. Toruń to piękne, zabytkowe miasto leżące nad Wisłą. Szkoda jednak, że nie jest
przygotowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Inowrocławia. Tu
zwiedziliśmy ośrodek w Parku
Solankowym, gdzie mogliśmy
oddychać
solankowo-jodowym powietrzem. Po relaksie
i odpoczynku w tym uroczym
miejscu ruszyliśmy w drogę powrotną do domu.
zane z życiem pracą Kopernika, są także rękopisy jego dzieł
i stare mapy oraz wiele innych
rzeczy z nim związanych.
Mikołaj Kopernik urodził się
19 lutego 1473 roku w Toruniu
przy dzisiejszej ulicy Kopernika. Był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym i działał w wielu dziedzinach nauki. Światową sławę zyskał
jako astronom. Mówi się, że
„wstrzymał słońce i poruszył
ziemię”. Jego największe dzieło „O obrotach ciał niebieskich”
pokazywało Słońce jako centrum Układu Słonecznego. Wo-
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– A co ty smarkaczu sobie myślisz, że to podwórkowa zabawa? – dowódca wyraźnie nie
był w humorze. – Żebym dzieciaki wysyłał na akcję. Jeszczem
nie zwariował. A po drugie, nie
bardzo wiem, coście za jedni, a
po trzecie, nawet gdybyś umiał
synku strzelać, to przecież z kija
strzelać pewnie nie potraﬁsz. A
po czwarte…
– Pan nas obraża, chociaż nic
o nas nie wie. Chyba nie sądzi
pan, że Niemcy postrzelili mnie
tak na niby. A po piąte, chcemy
walczyć z wrogiem.
– Patrzcie go… masz szczęście, że ciebie Niemiec dziabnął, bo bym ci pokazał, co znaczy dyscyplina. Ale o tym potem.
A teraz słuchać i ani pary z gęby,
zrozumiano?
– Tak jest – odpowiedzieli
zgodnie, zadowoleni, że dowódca chyba ich weźmie.
Ruszyli wszyscy w stronę jastrzębskiego jaru. Partyzanci,
widać, znali dobrze teren, bo szli
sobie tylko znanymi ścieżkami.
Bartkiem zaopiekował się blondynek, który wydawał się być
najmłodszy z całej grupy.
– Nic się nie bój, z naszego dowódcy to klawy chłop. Tylko nie
lubi, jak mu się ktoś sprzeciwia.
Niemcy zabili mu żonę, dlatego
pcha się w najbardziej niebezpieczne sytuacje. Jakby mu na
życiu już wcale nie zależało. A ty
z tym lagrem… nie bujałeś?
– Jak bym śmiał. Byłem tam
prawie rok. Kilku z nas uciekło
z robót, jak tylko traﬁła się okazja. Ale nas nakryli. Tylko mnie
się udało prysnąć… przez przypadek. Jak sobie pomyślę, że ja
żyję, a oni…
– E… to taki zielony nie jesteś,
jak myślałem.
– Nie gadać mi tam! – strofował ich dowódca, który szedł
przodem.
Kiedy się znaleźli w pobliżu
miejsca zasadzki, każdy otrzymał swoje zadanie do wykonania. Bronek z Bartkiem mieli obserwować ze skraju górzystego lasu, czy aby od strony miasta nie zbliżają się jacyś Niemcy.
Jeśli tak, natychmiast mieli alarmować.
– Jak na początek, dobre i to –
zawyrokował Bronek.
Niebawem oddział hitlerowców, który pacyﬁkował wieś, został zaatakowany przez partyzantów. Chłopcy tylko z daleka
obserwowali przebieg walki. Po
wybuchach granatów rozpęta-
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Na przełomie
(32)
tysiącleci
ła się strzelanina. Trwała planowane dwie minuty. Po tym czasie
partyzanci wycofali się do lasu, z
wyjątkiem jednego rannego, który został w tyle. Chłopcy dobiegli
do niego i pomogli mu skryć się
za drzewami gęstego lasu. Zaskoczeni Niemcy długo jeszcze
ostrzeliwali się, nie bardzo wiedząc, jaką siłą dysponują partyzanci. Ci natomiast szybkim
marszem zmierzali do miejsca
zakwaterowania. Kiedy się tam
znaleźli, chłopców zaprowadzono do „Starego”.
„Stary” w randze kapitana
okazał się starszym panem, który bardziej przypominał profesora gimnazjum, niż dowódcę
jednostki partyzanckiej. Musieli
mu wszystko opowiedzieć z najdrobniejszymi szczegółami. Potem dopiero otrzymali pochwałę za pomoc i odwagę, z jaką pospieszyli ratować pod lasem rannego partyzanta.
– No i co ja mam teraz z wami
zrobić? – pytał sam siebie kapitan. – Chcecie dostać się do
Warszawy. Właśnie wczoraj powstańcy skapitulowali.
– To niemożliwe – Bartek powiedział to z takim przekonaniem, że sam kapitan popatrzył
na niego zaskoczony. – Przecież
już we wrześniu Praga była zdobyta przez nasze wojska. Przecież byli już tak blisko siebie,
może to tylko niemiecka propaganda….
– To tragiczna prawda – kapitan również był wyraźnie załamany tą wiadomością. – I nic tu
już nikt nie zmieni. Nie ty pierwszy chciałeś iść na pomoc Warszawie. Ale okazałó się to niemożliwe. Na razie chłopcy odpocznijcie, a potem namyślimy
się, co z wami zrobić.
Przez kilka pierwszych dni
chłopcy, ku ich rozczarowaniu,
obierali ziemniaki, prali bieliznę,
kopali umocnienia, podczas gdy
partyzanci, wysyłani byli na różne akcje.
Tymczasem rana Bartka nie
chciała się goić. Ropiała. Chłopiec gorączkował. Warunki sanitarne w obozie partyzanckim
były bardzo prymitywne. Do tego
doszły wieści, że Niemcy skoncentrowali znaczne siły i podchodzą od strony wschodniej.

Zapewne przygotowują manewr
okrążający.
Kapitan zarządził alarm. Nakazał marsz na zachód. Kiedy
kolumna posuwała się gęsiego
znanymi sobie szlakami, kilka
razy pojawiły się samoloty z niemieckim krzyżem. Zrzucili kilka
bomb, przejechali ileś tam razy
seriami po Bogu ducha winnych
drzewach. Olbrzymi, świętokrzyski las zbyt dobrze maskował leśnych, aby piloci Lufwaffe zdołali kogokolwiek dostrzec.
Bartek czuł się coraz gorzej.
Starał się jednak tego po sobie
nie pokazywać. Dopiero po kilku
dniach zaszli do jakiejś wsi. Po
wystawieniu posterunków można było sobie wreszcie odpocząć, wymyć się, ogrzać. Pojawił
się już pierwszy śnieg. Znalazł
się również jakiś lekarz, który
zbadał rannych i chorych. Bartkowi opatrzył ranę i kazał położyć się do łóżka.
W tej sytuacji kapitan zdecydował, że Bartek i jeden z rannych zostaną we wsi aż do wyzdrowienia. Przed odjazdem
przyszedł do chłopca, usiadł
przy nim i uśmiechając się poklepał po policzkach.
– Nic się nie martw. Wyzdrowiejesz, nabierzesz siły i jeszcze szkopom pokażesz, gdzie
raki zimują. Na razie mam dla
ciebie inne zadanie. Traktuję cię
jak członka naszego oddziału,
dlatego zlecam tobie wykonanie rozkazu, naturalnie, jak będziesz już zdrowy. W czapce zaszytą będziesz miał bibułę, którą doręczysz naszemu człowiekowi. Znajduje się on w rejonie Krakowa. To bardzo ważna
sprawa. Adres i nazwisko otrzymasz przed wyjściem w teren.
Również hasło i odzew. Sądzę,
że pobyt w Ostlagrze, ucieczka
z niego, także pobyt u nas – nauczył cię roztropności, rozwagi,
odwagi i sprytu. Myślę, że możemy na Tobie polegać.
– Tak jest, panie kapitanie –
Bartek starał się unieść głowę
do góry.
– Dobra, dobra, chłopcze. A…
jeszcze jedno. Najlepiej, jak dołączysz do któregoś transportu z warszawiakami. Z tego, co
wiem, są oni wysyłani w rejon
Krakowa. Jako nasz człowiek

masz się nimi zaopiekować, gdy
znajdziesz się na miejscu. Chodzi nam o to, czy przez wszystkich mieszkańców są należycie przyjmowani. Sam dostaniesz lewe papiery. I wszystkiego masz nauczyć się na pamięć.
Zresztą przed wyjściem otrzymasz jeszcze dokładne instrukcje. A my musimy iść dalej, aby
zebrać się do kupy i szkopom
dać łupnia. Tylko patrzeć, jak
front wschodni ruszy, a wtedy na
pewno się zobaczymy.
Kiedy kapitan odszedł, wpadł
jeszcze Bronek z wesołym blondasem, podowcipkowali trochę i
szybko się pożegnali, jako że oddział szykował się do wymarszu.
Bartek rozbeczał się jak szczeniak, zazdroszcząc Bronkowi,
że ten będzie walczył z wrogiem, podczas gdy on musi leżeć
pod pierzyną.
Dwa tygodnie jeszcze wylegiwał się pod tą pierzyną, zanim
pozwolono mu wykonać polecenie kapitana. Gospodarz, u którego mieszkał, zaprowadził go
do innego człowieka, od którego otrzymał ścisłą instrukcję. Co,
jak, z kim do kogo… Następnie
zawieziono go na stację kolejową, gdzie znajdowały się zatrzymane czasowo wagony z warszawiakami. Wsiadł do jednego z nich na trasie Radom-Kielce i niebawem jechał już w stroną Krakowa.
Dopiero teraz, tutaj, w tym
wagonie dowiedział się o Warszawie. O gwałtach i okrucieństwie, o zdradach i poświęceniach, o małości i nienawiści. O
tysiącach zamordowanych, zabitych, spalonych. O przepięknych ulicach, które teraz straszyły pustymi oczodołami. O
małych obrońcach idących z butelkami benzyny pod czołgi. O
grobach na podwórkach dawnych zabaw. O całej tragedii miasta – bohatera. Miasta męczennika, miasta opuszczonego.
Dlatego w duszy szydził teraz z siebie, że nie doszedł do tej
Warszawy, że nie był tam razem
z nimi, że żyje… Tkwiło w nim
jakieś utopijne, dziecinne przekonanie, że gdyby tam był, to…
miasto by nie padło, nie umarło.
cdn.
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Kolorowe
doniczki

Pięknie na parapecie

R

ośliny możemy przesadzać
do nowych doniczek także jesienią. Dzięki temu zabiegowi będą się lepiej rozwijać.
Ogrodnicy radzą, by wybierać
doniczki zawsze o jeden rozmiar większe. Handlowa oferta
doniczkowa jest tak bogata, że
na pewno z wyborem nie powinno być problemu.
Decydując się na pojemnik na
roślinę należy pamiętać, że doniczki ceramiczne dłużej utrzymują wilgoć i gleba w nich wolniej ulega wysuszeniu. Są one
zatem odpowiedniejsze dla roślin, których nie powinno się
przesuszać. Natomiast doniczki
ceramiczne o porowatych ściankach pozwalają glebie swobodnie parować i doskonale nadają się roślin pochodzących z suchego klimatu.
Bardzo modne są doniczki z kolorowego tworzywa. Pod
względem estetycznym nie
ustępują ceramicznym, są od
nich trwalsze i tańsze. Są też
wskazane do pomieszczeń, w
których są dzieci, gdyż są lekkie i nie będą zagrożeniem, gdy
spadną na ziemię. Do tych doniczek można wsadzać kwiaty tradycyjnie, umieszczając na dnie
drenaż, można też wykorzystywać je jako osłonki.
Doniczki ceramiczne, nie
emaliowane, powinniśmy przed
użyciem namoczyć przez około 24 godziny tak, by mocno nasiąkły wodą. W przeciwnym wypadku naczynie podczas podlewania rośliny „wypiłoby” całą
wodę i utrudniło jej ukorzenienie
się. Draceny, juki i ﬁkusy najlepiej
będą się czuły w bardzo wysokich donicach z naturalnej glinki.
W szerokich misach dobrze wyglądają rośliny płaskie oraz paprocie. Wiele gatunków dobrze
prezentuje się w doniczkach obłych, o kulistym kształcie. Doniczki te jednak źle się sprawdzają w przypadku roślin wieloletnich, ponieważ utrudniają ich
przesadzanie. awa

wiaty w doniczkach upiększają i ocieplają wnętrza. W
ofercie ogrodniczej nie brakuje
gatunków, których uprawa jest
łatwa i nie zabiera dużo czasu.
Pielęgnacja roślin doniczkowych może stać się pasją osób
niepełnosprawnych oraz ich
opiekunów.
Do najmniej wymagających
roślin należą kaktusy. Ich uprawa jest bardzo prosta. Podstawą
jest odpowiednia ziemia i dobrze wybrane miejsce, w którym
będą stać. Kaktusy pochodzą z
Ameryki. Rosną na preriach sawannach i bardzo lubią słońce.
Sadzimy je w przewiewnej ziemi, w doniczkach, podlewamy
miękką wodą w zależności od
potrzeb. Wbrew panującym opiniom, że kaktusy nie lubią wilgoci, trzeba pamiętać, by nie dopuścić do ich przesuszenia. Wiosną
i jesienią podlewamy je rano, latem wieczorem, a zimą zaprzestajemy tej czynności.

ży unikać miejsc nasłonecznionych. Rośliny cieniolubne trzeba postawić w miejsca oddalone od okna.

Jeśli lubimy rośliny zwisające, to warto zdecydować się na
„welon panny młodej”. Przypomina bluszcz o gęstych listkach.
Nie wymaga szczególnej uwagi. Podlewamy ją raz na 10 dni.
Po trzech latach uprawy osiąga
metr długości. Do długowiecznych ogrodnicy zaliczają popularną szeﬂerę. Nie potrzebuje
dużo światła i wody. Przelana zacznie gubić liście i usychać. Nie
trzeba jej często przesadzać ani
przycinać. Szeﬂera może mieć liście zielone lub zielone z żółtym
nalotem. Jej przeciwieństwem
jest popularny papirus, który potrzebuje bardzo dużo wody. Dopiero wtedy szybko rośnie i rozkrzewia się.

Ważną rolę odgrywa odpowiednia temperatura. Nie powinna przekraczać 18 stopni Celsjusza. Zimą powietrze w
mieszkaniach przesuszone kaloryferami nie służy kwiatom,
dlatego nie wolno ich stawiać w
sąsiedztwie grzejników. Rośliny
nie mogą żyć bez wody. Podlewamy je w małych dawkach raz
lub dwa razy w tygodniu. Przed
nawadnianiem zawsze warto sprawdzić stan ziemi w doniczce. Decydując się na niezbyt wymagającą w uprawie roślinę warto wybrać dracenę. Ma
piękne, soczyście zielone liście,
osiąga wysokość dochodzącą
do dwóch metrów. Nie lubi przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.

Inne rośliny łatwe w uprawie
to między innymi dracena, szeﬂera, sansewiera, zielistka. Podlewamy je przeciętnie raz w tygodniu, gdy ziemia w doniczce
jest sucha. Raz w roku konieczne jest nawożenie. Czynność tę
najlepiej wykonać wiosną, gdy
roślina budzi się ze snu. Od czasu do czasu z liści warto usunąć kurz. Najbardziej wytrzymałe są tak zwane sukulenty, które
magazynują wodę. Dzięki temu
zimą nie wymagają podlewania.
Czynność tę wykonujemy dopiero wiosną, gdy podłoże jest przesuszone. Najważniejsze dla wytrzymałych roślin jest światło.
Większości gatunkom wystarcza rozproszone. Dlatego nale-

Wytrzymała jest też zielistka o
długich do 50 centymetrów, wąskich, często pasiastych liściach.
Szybko się rozrasta i ma małe
wymagania względem światła
i podłoża. Przez wiele lat może
rosnąc w tej samej ziemi. Lubi
zasilanie nawozami uniwersalnymi do roślin doniczkowych.
Przesadzamy ją wiosną, dopiero gdy bryła korzeniowa przestaje mieścić się w doniczce. Rozmnażanie następuje przez podział lub odcięcie młodych pędów.

FOT. AURELIA PAWLAK

FOT. AURELIA PAWLAK

K

Niewiele potrzebuje sansewieria, zwana językiem teściowej. Ma ona najczęściej długie, mieczowate i twarde liście,
ale są też odmiany niskie. Jej liście są zielone, żółte lub w paski
i prążki. Sansewieria wytrzymuje bez podlewania nawet trzy tygodnie. Szybko rośnie i bardzo
rzadko choruje. Ze względu na
jej wytrzymałość często nazywana jest „żelazną rośliną”. awa

„KOZA” kreuje aktywnych
S

towarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych
EKO SALUS” realizuje autorski
projekt„KOZA – Kreatywne Organizowanie Zawodowej Aktywności”. Beneﬁcjentami projektu są osoby niepełnosprawne z regionu Wielkopolski, mające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z powodu
schorzenia psychicznego.
Projekt zakłada przeszkolenie
30 osób. Założeniem jest zdobycie przez uczestników umiejętności praktycznego poruszania

się na rynku pracy, zwiększenie ich motywacji i aktywności,
wiary we własne siły, podniesienie poczucia odpowiedzialności
i poziomu samooceny, wzbudzenie aspiracji zawodowych i chęci samokształcenia. Organizatorzy chcą przygotować uczestników do powrotu na rynek pracy, podnieść ich kwaliﬁkacje, nauczyć radzenia sobie ze stresem
oraz organizacją i planowaniem
czasu, zapoznać z obowiązkami
i prawami osoby niepełnosprawnej, a także pracodawcy.

Zajęcia będą realizowane w
formach warsztatowych. Do
określenia predyspozycji zawodowych będą użyte kwestionariusze zainteresowań zawodowych. Przewidziano też ćwiczenia i gry integracyjne, mające na celu zapoznanie uczestników ze sobą. Pod koniec warsztatów zrealizowane zostaną ankiety ewaluacyjne podsumowujące efekty szkoleń. Projekt jest
współﬁnansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. awa
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Artystyczne
odbicie w lustrze

ALDONA WIŚNIEWSKA

*

Z chmur oczu
wylewa się
potok łez.
Nie odchodź,
zrobię wszystko,
co chcesz.
Śledzić będę
każde twoje słowo.
Uczynię mieszkanie
tęczą kolorową.
Będę malować,
co tylko zapragniesz.
Tylko zostań.

–T

o było moje wielkie
marzenie, by pokazać twórczość Josefa Hofera, wybitnego artysty art brut
– mówi Małgorzata Szaefer,
kurator wystawy w poznańskiej Galerii tak – Jego prace
były prezentowane nie tylko
w Polsce, ale także w Europie
i na świecie. Promuje go doktor Elizabeth Telsnig.

*

– Gdy zobaczyłam po raz
pierwszy prace Hofera, zrobiły one na mnie ogromne wrażenie – dodaje Małgorzta Szaefer. Ujrzałam niesamowite postacie w kolorowych ramach. Podstawą jest lustro, z
którym artysta mierzy się na
co dzień. Widząc w nim swoje
odbicie, uruchamia wyobraźnię. Jego prace są głównie aktem patrzenia i odzwierciedlenia. Są widzeniem i podglądaniem. W prezentowanych na
wystawie rysunkach ciało gra
z lustrem i ramą.
Josef Hofer urodził się 17
marca 1945 roku. Ponieważ
miasto Linz w Austrii zostało
zbombardowane, matka pojechała rodzić do szpitala do
sąsiedniej Bawarii. Chłopiec
urodził się umysłowo i ﬁzycznie niepełnosprawny. Dorastał
na małej farmie z rodzicami i
starszym bratem. Obawiając
się drwin sąsiadów rodzina
Hoferów żyła w odosobnieniu.
Josef z powodu swojej niepełnosprawności nie chodził do
szkoły, nie uczył się także języka migowego. Za to bardzo lubił rysować. Szczególnie interesowały go traktory,
maszyny rolnicze i zwierzęta.
Był to czas, gdy w pewien sposób ukrywał nagość. Nawet,
gdy przejawiała się ona w jego
pracach to stopniowo zakrywał ją warstwa po warstwie
ołówkiem, tworząc pewnego
rodzaju skorupę.
Jego przygoda z lustrem zaczęła się przed dziesięcioma

FOT. GALERIA „TAK”

Wystawa doszła do skutku
dzięki staraniom Austriackiego Forum Kultury i doﬁnansowaniu z Urzędu Miasta Poznania. Wiele osób przyczyniło się także do wydania pięknego katalogu poświęconemu
artyście.
laty, gdy zobaczył je w sklepie
z meblami. Jego opiekun znał
napady złości i upór swojego
podopiecznego, dlatego lustro
kupił. Do tej pory Josef Hofer
miał do czynienia z małymi
lusterkami, w których widział
odbicie swojej twarzy. Teraz
w nowym lustrze mógł zobaczyć całego siebie. Zaczął
się w nim oglądać nago. Nigdy nie pozwolił powiesić lustra na ścianie. Zostało postawione naprzeciwko jego łóżka, oparte o szafę i ustawione
na ziemi. Od tego momentu
stało się ono najważniejszym
przedmiotem w jego życiu.
Znawcy sztuki art brut stosunek Hofera do lustra nazywają „relacją z obiektem”. Lustro bowiem pełni rolę obiektu przejściowego pomiędzy światem wewnętrznym,
a jego odbiciem lustrzanym.
Hofer otacza swoje nagie postacie ramami, które pełnią
role ochrony. Początkowo nieśmiałe kreski przeobrażają się
w coraz bardziej wyraziste
obrazy. Artysta rysuje siebie
z genitaliami, zaznaczonymi
czerwoną kreską.
Elizabeth Telsing tak napisała o Joseﬁe Hoferze: gdy
go spotkałam, nikt nie wyobrażał sobie takiego rozwoju jego kariery i sukcesu, jaki
miał nadejść. Josef był bardzo trudnym podopiecznym,
często miewał napady złości.
Szczególnie, gdy ktoś naruszał jego przestrzeń osobistą.

Od pewnego czasu pracował
w grupie przy tworzeniu wyrobów z wikliny. Ze względu
na to, że lubił rysować, otrzymywał papier, kawałki tapety. Niestety, potem jego rysunki były wyrzucane. Gdy przejęłam grupę warsztatową rysunku, Josef Hofer początkowo nie budził mojego zainteresowania. Był cichy, spokojny, wycofany, ale jego rysunki od początku uważałam za
wyjątkowe. Dopiero gdy poznałam Jozefa, zaczęłam się
angażować w sztukę art burt.
Zbierałam wszystkie rysunki Hofera i pokazywałam ekspertom.
Eksperci i specjaliści art
burt uważają, że Josef Hofer skupił się w swojej twórczości na kilku zasadniczych
elementach. Przede wszystkim uwięził postać ludzką w
ramach, zastosował technikę
lustrzanego odbicia. Upośledzenie umysłowe sprawia, że
artysta widzi świat zupełnie
inaczej. Teraz sześćdziesięciokilkuletni Hofer tworzy w
domu pomocy społecznej, w
ciszy i spokoju. Na swój sposób jest szczęśliwy. Otoczony
cierpliwością i zrozumieniem
odnalazł swój sposób na życie. W przypadku jego twórczości upośledzenie umysłowe stało się źródłem niezwykłej wrażliwości i dostrzegania tego, co zdrowemu człowiekowi mogłoby sprawić
trudność. awa
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Idę przed siebie.
Nie rozglądam się.
Trzymam przy sobie
kilka zdań
najpotrzebniejszych.
Gwiżdże mi wiatr
w uszach.
Mijam
ludzi smutnych.
To mój marsz
o przetrwanie.
To mój marsz
pokutny.

*

Wyjdź i wejdź
tymi samymi
drzwiami.
Gdy mnie opuścisz,
po niebie popłyną
chmury z piorunami.
Słońce zajdzie
za górą, za rzeka.
Ale ty wrócisz
i dni jasne przyjdą
przekornie,
na przestrzał.
I już nikt
nie odbierze mi
powietrza.

*

Napił się wiatr
szaleju
i po łąkach goni.
A nam tak daleko
do naszych dłoni.
Schylamy się nisko,
łapiemy okruchy.
Ciągle zmienia się
wszystko.
Przeminie dzień,
ptak zaśpiewa wesoło.
I on też przeminie,
jak wszystko
wokoło.
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Euzebiusz
Żegota
WARSZAWA
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• Najtrudniej dostrzec własną głupotę.
• Twórcy bzdur są mistrzami w ich uzasadnianiu.
• Rzeczywistość sugeruje, że ziemia jest sześcianem i stoi na kancie.
• Wspólna droga wcale nie
oznacza wspólnego celu.
• Najbardziej bolesna jest
krzywda doznana od najbliższych.
• Sztukę niszczenia człowiek opanował do perfekcji.
• Polityka to wyższa szkoła
pływania.

Aforyzmy
• Żaden kataklizm nie spowoduje takich zniszczeń,
jak nieudacznik przy
władzy.

• Początek lawiny zawsze
na górze, skutki na dole.

• Nie każdy musi piąć się
po szczeblach kariery,
niektórych wnoszą na rękach.

• Często lepszy gram szczęścia, niż tona rozumu.

• Zbyt często zapominamy,
że żyje się tylko raz.
• Proste drogi życia istnieją
tylko w teorii.

WARSZAWA
W

*
Lepiej stołować się
w mlecznym barze,
niż nieuczciwie
pobierać gażę.

• Najchętniej porządkujemy cudze życie.

• Gdy przybywa kłopotów,
ubywa przyjaciół.

• Dla wielu każdy nurt dobry, byle do koryta.

• Nie każda aureola jest
dowodem świętości.

Lepiej pisać
aforyzmy,
niźli życia styl
mieć Dyzmy.

*
Lepiej już nosić
buty niemodne,
niż opowiadać
kawały głodne.

*
Lepiej z bułkami
zajadać zraza,
niźli wierszami
dręczyć Pegaza.

DEWOTKA
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

W każdą niedzielę
Gna do spowiedzi,
Bo w dni powszednie
Diabeł w niej siedzi.

SINGIELKA

KRAJOBRAZ

Wybredna laska,
Która nie czuje,
Że jej do szczęścia
Chłopa brakuje.

Marne są widoki,
Gdy wśród polityków
Dominuje grono
Post-nueudaczników.

Fraszki

Lepiej
*

• Za różnice zdań tych na
górze życiem płacą ci na
dole.
• Pomiędzy bielą a czernią
jest wiele odcieni, o których nikt nie pamięta.

Lepiej na gardle
zacisnąć stryczek,
niźli utracić
swoje oblicze.

*
Lepiej gdzieś
zdobywać góry,
niż w ruderach
łapać szczury.

• Wspomnienia nie wrócą
minionego czasu.

• Prawda to luksus, na który stać niewielu.

*
T
Tadeusz
Maryniak
M

• Najchętniej wierzymy w
to, co dla nas korzystne.

*
Lepiej kupić
kota w worku,
niźli nie doczekać
wtorku.

*
Lepiej żyć
w kraju Wałęsy,
niż zarabiać
w Anglii pensy.

*
Lepiej być w życiu
nagim i bosym,
niż na kolegów
pisać donosy.

BIZNESMEN

CUDAKI

Ukradł pierwszy milion
I takie ma chody,
Że wciąż na wolności
Może kręcić lody.

Bogu ducha winnych
Udają w tej chwili
Ci, co się majątków
Cudem dorobili.

PRZEMIJANIE

NASZ DOM

Przyjdzie taki czas,
Że nie będzie nas
I ciebie nie będzie
Chamie na urzędzie.

Wolność z demokracją
Po pokojach bryka,
A to, co najlepsze,
W rękach komornika.

KAC

PRZEOBRAŻENIE

Wczoraj byłeś
W siódmym niebie,
Dziś nie możesz
Przyjść do siebie.

Wczoraj był facet
Wielką świnią,
A dzisiaj orła
Z niego czynią.
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Lech
Konopiński

GNIEW I SPOKÓJ
Człowiek sam nie wie,
co czyni w gniewie;
gdy spokój przy nim,
to – nic nie czyni.

BUTNY
Umie szyć buty
z buty wyzutym;
dzięki donosom
nie chodzi boso.

Fraszki

LOS GENIUSZY

MEMENTO

KATON

Najtrudniej rzec:
„– Memento!”,
gdy język
nam obcięto.

Był dla bogaczy
srogim Katonem.
Zarobił na tym
większą mamonę.

Umie gniazdko uwić
(teraz jak i drzewiej);
wie, czego nie mówić;
mówi, czego nie wie.

DOŚWIADCZENIE
ŻYCIOWE

O NIEJEDNYM

Z doświadczeń starców
w kułak się śmiej!
Kto przeżył więcej,
ten czyni mniej.

Zawsze się przyklei,
nie stępi oręża.
Wyznawca idei –
tej, która zwycięża.

KUSZENIE
– NA GÓRZE

PRZESZKODY

TWÓRCZOŚĆ
KRYTYCZNA

Ku szczytom władzy
czart nas prowadzi!

Świat się potyka
na złych językach.

Krytyk też tworzy
jako pasożyt.
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Niejeden debil
geniuszy trzebi.

PTASZEK

NA PRZEMÓWIENIA
Co ma mówić satyr
na te referaty?!
Ktoś już pogląd ukuł:
tere-fere-kuku.

SZAMOTANINA
Człowiek się szamoce
w sieci ludzkich ocen.
Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI”

WSPOMNIENIE Z PRL-U
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

– Panie Kowalski – odezwał
się pierwszy kierownik przędzalni Pawlikowski. – Montaż
radzieckich maszyn się zakończył, zamierzam dla monterów radzieckich i dla nas zorganizować coś w rodzaju kolacji pożegnalnej. Ale cóż, nasi
przyjaciele nie chcą przyjść,
jakby się czegoś obawiali. Nie
wiesz, no, tak przypadkiem, co
może być tego powodem?
– Nie wiem. Ale żeby Rosjanie unikali gorzały, to jakoś mi
nie pasuje – Kowalski był wyraźnie zdziwiony. – Ale dlaczego?
– Nie wiem… – Pawlikowskiego był zakłopotany, zaraz
też wyjął z paczki „klubowego”
i zapalił. – Słyszałem, że coś
zawinił Tolek Urbański, no, ten
smarownik od Dzikowskiego.
Ale co zrobił, tego nie wiem.
– Niech się pan nie martwi
– widać było, że Kowalskiemu
coś zaświtało w głowie. – Pójdę i postaram się wyjaśnić ten
problem, czy jak to nazwać.
– Dobrze, biegnij! – wyraźnie było widać, że Pawlikowski ucieszył się propozycją.
*
Nie upłynęło pół godziny,
gdy Kowalski zameldował się
u Pawlikowskiego.

Pokonał Ruskich
– Już wiem! – odezwał się
wesoło. – Tolek nie na żarty
przestraszył naszych przyjaciół!
– Czym on ich przestraszył?
Przecież to konus, a oni chłopy
jak dęby! A po drugie, po operacji serca wódki nie pije. W
każdym razie ja o tym nic nie
wiem…
– No właśnie – przerwał tajemniczo Kowalski. – Tolek
pije. Co prawda, od przypadku,
ale jak już się napije, to niczym
beczka bez dna. Przedwczoraj
coś takiego właśnie się stało.
– Jak to? – nie wytrzymał
Pawlikowski.
– Byli na wódce z naszymi, Tolek też był. U Jagielskiego w domu. Tam na poddaszu
duszno i wielu nie wytrzymuje.
Tym razem też było im gorąco, pozdejmowali koszule. Ruskie zobaczyli, jaką ma bliznę
po operacji. Zapytali, skąd ta
blizna. Powiedział im prawdę
o operacji wymiany zastawki w sercu. Współczuli mu, co
chwila pili jego zdrowie, on
dotrzymywał im pola. Wreszcie, gdy wydawało się, że zaczynają mieć dość, a Tolek pił
po równo, zaproponował ich
zdrowie, później narodu ra-

dzieckiego i tak w koło, aż Ruskie mieli już dość. Poszedł po
taksówkę i odwiózł ich do hotelu. Później pojechał do domu
i tam dopiero padł.
– Aż mi się wierzyć nie chce
– powątpiewał Kowalski. – Jak
to możliwe po takiej operacji?
Ale co to ma wspólnego z tym,
że Ruskie nie chcą być na pożegnaniu?
– Rozmawiałem z nimi…
– I co?!
– Powiedzieli, że skoro chory na serce Polak może tyle
wypić, to oni nie chcą, bo
mogą wstyd innym Rosjanom
przynieść. Z chorym nie wytrzymali, to ze zdrowymi nie
mogą się równać. A podobno
ich na całym świecie ich uznaje się za rekordzistów.
– To prawda – zgodził się
Pawlikowski. – A z Tolkiem to
bardzo dziwny przpadek.
– Na pewno. Ale oni już są
prawie spakowani!
– Musimy coś wymyślić.
Pawlikowski zapalił papierosa. Widać było, że jest to dla
niego nie lada problem.
Nagle zadzwonił telefon.
Pawlikowski podniósł słu-

chawkę. Przez jakiś czas słuchał z dziwnym wyrazem twarzy.
– Nie! Ja chyba śnię! – krzyknął odkładając słuchawkę.
– Coś się stało? – zainteresował się Kowalski, widząc
dziwne zachowanie kierownika.
– Tak, stało się! Dzwonili z
Komitetu – Pawlikowski oddychał ciężko jak ryba wyjęta z wody. – Powiedzieli łaskawie, że załatwili obecność
monterów radzieckich na pożegnaniu, ale pod warunkiem,
że nie będzie tam Urbańskiego. Z jednej strony gratulowali, że choć w ten sposób mogliśmy pokonać zwyciężających
we wszystkim Rosjan, a następnie ochrzanili za to, że teraz będzie się mówić na świecie, że największymi pijakami są Polacy! Czy ty to rozumiesz? To chory pije jak smok,
Ruskie się go boją, a towarzysze raz cieszą się, a drugi raz
mają pretensje, że wstyd przynosimy. Wiesz? Światem rządzą cuda, bo skoro jeszcze istniejemy jako naród, to cud.
A tak naprawdę to piękne, że
choć w tym Ruskie zostali pokonani…
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Rodzinny
„Azyl”
K

MAREK SIWEK
nie żyje

lub Integracyjny dla Dzieci
i Młodzieży Sprawnej Inaczej „Azyl” przy Domu Kultury „Na Pięterku” na osiedlu Orła
Białego w Poznaniu zaprasza
chętne osoby do skorzystania z
jego oferty. Niedawno remontowane były sale główna i rehabilitacyjna.
„Azyl” jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 16 do 20. W poniedziałki, środy, piątki jest tu prowadzona rehabilitacja pod okiem dwóch
magistrów ﬁzjoterapii. Korzystają z niej osoby niepełnosprawne.
wymagające ciągłych ćwiczeń,
a także osoby po operacjach, z
chorobami stawów, zespołami
bólowymi.
We wtorki są spotkania grupy wsparcia dla mam osób niepełnosprawnych. Oni natomiast
uczą się w te dni języka angielskiego.
W czwartki „Azyl” zaprasza
na zajęcia plastyczne dla osób
z niepełnsprawnością intelektualną. Mogą w nich uczestniczyć dzieci zdrowe, co sprzyja
integracji. Dostępna dla wszystkich jest siłownia. Jest tu atlas,
rowerk, a la steper. Niepełnosprawni intelektualnie mają ułożony specjalny program ćwiczeń, które wzmacniają kondycję. Pobyt niepełnosprawnych w
„Azylu” to szansa na odpoczynek
dla ich rodziców.
W klubie nie ma podziału wiekowego, atmosfera jest prawdziwie rodzinna. Są spotkania urodzinowe i imieninowe, pożegnanie lata, halloween. Uroczyście i rodzinnie organizowana
jest Wigilia. W przygotowaniach
uczestniczą mamy podopiecznych.
Także z myślą o nich Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” organizuje Sportową Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych.

„Jestem niepełnosprawny, ale nie jak śpiewam” – to stwierdzenie zamieścił autor tekstów i wokalista Marek Siwek na swojej stronie internetowej. Urodził się 13 czerwca 1958 roku, a zmarł 13 września 2012. Chorował na stwardnienie rozsiane i nowotwór. Przeszedł chemioterapię, radioterapię, był
poddany opiece paliatywnej. Początkowo choroba znacznie ograniczyła jego możliwości zawodowe.
Za namową lidera zespołu „Lombard” Grzegorza Stróżniaka i swojego przyjaciela pisał teksty piosenek,
czego uwieńczeniem była wspólna płyta „Białe sale” wydana przy okazji koncertu „Symbioza” w 1998
roku. Dzięki temu znów mógł na nowo śpiewać. Nigdy nie poddał się chorobie. Jako utalentowany wokalista przez wiele lat występował w licznych koncertach charytatywnych i festiwalach, dzięki czemu
stał się artystą znanym w środowisku nie tylko osób niepełnosprawnych.
W 2000 roku był nominowany do tytułu „Człowieka Roku” programu „Wyzwanie”, a w 2009 do nagrody Jamesa D. Wolfensohna. W lutym tego roku ukazała się najnowsza płyta „Lombardu” „Show time”,
na której zaśpiewał gościnnie jedną z piosenek. Był otwarty na współpracę z ludźmi i bezinteresowne działania. Przyjaciele i całe środowisko osób niepełnosprawnych pożegnało się z nim 18 września
w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza przy ulicy Nowiny 1 w Poznaniu, a następnie na zabytkowym cmentarzu parafialnym.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci

D

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

ROBERT WRZESIŃSKI

W sali rehabilitacyjnej.

o niedawna zachwycała
pięknym kolorem. Opalona
i wypielęgnowana, nie sprawiła
żadnych kłopotów. Teraz blednie i pojawiają się na niej różne
mankamenty. Gdy zacznie się
łuszczyć, to znak, że czas rozpocząć intensywne nawilżanie.
Zewnętrzna warstwa naskórka składa się z kilku warstw martwych komórek rogowych. Pomiędzy nimi są lipidy naskórkowe. Dzięki lipidom warstwa rogowa tworzy skuteczną ochronę, zapobiegając utracie wody.
Jej przerwanie sprawia, że skóra robi się sucha. Pęka, łuszczy
się i zaczyna swędzić. Szczególnej troski wymaga twarz, która jest narażona na działanie jesiennych i zimowych temperatur. Nie wolno zapomnieć o łokciach, piętach i kolanach, gdzie
nie ma gruczołów łojowych. Te
miejsca również należy regularnie nawilżać.
Promienie słoneczne nie dają
się zbyt mocno we znaki skórze
tłustej. Przechowywanie wody w
komórkach ułatwia gromadząca się na powierzchni warstewka łoju. Pod wpływem działania
słońca jego wydzielanie się nasila. Z tego względu przed i po
urlopie należy skórę dokładnie
oczyścić. Kosmetyczki radzą, by
przynajmniej dwa razy w tygodniu stosować peeling.
Zupełnie inaczej traktujemy
skórę suchą. Dla niej słońce jest
bardziej okrutne. Sprawia, że
szybciej pojawiają się zmarszcz-

Skóra jesienią

ki i tak zwane kurze łapki pod
oczami. Aby spowolnić te reakcje, należy zadbać o odpowiednie nawilżanie. Wykonywanie
tego zabiegu rano i wieczorem
może okazać się niewystarczające. Z tego względu warto w torebce nosić buteleczkę ze specjalną wodą nawilżającą i stosować ją w ciągu dnia. Najbardziej
skuteczne są maseczki nawilżające. To najszybsza i najskuteczniejsza dawka energii dla odwodnionej skóry. W drogeriach
nie brakuje gotowych preparatów uzupełniających niedobór
wilgoci, ale również działających odprężająco. Niektóre ma-

seczki można zrobić w domu.
Tym bardziej, że jesienią jest
sporo owoców i warzyw.
Na wysuszoną skórę zbawiennie działają różnego rodzaju mleczka, olejki, żele i
balsamy. Preparaty te pomagają
zachować odpowiedni poziom
nawilżania. Mleczko przywraca skórze jej naturalną barierę ochronną i pomaga ją utrzymać. Z kolei balsamy do ciała zmniejszają napięcie skóry i
sprawiają, że staje się ona elastyczna i gładka. Dzieje się tak
dzięki zawartym w nich naturalnym ekstraktom nagietka,
rumianku, melisy. awa

Bezpiecznie
w domu
nosprawnością, starszych i
samotnych wizjery elektroniczne – urządzenia do cyfrowej identyﬁkacji odwiedzających.
W przypadku tradycyjnych
wizjerów, aby zobaczyć obraz, trzeba przyłożyć oko
blisko wizjera, co powoduje
jego zaciemnienie i informuje o obecności domownika.

F

irma „Bodo” zajmująca
się sprzedażą zamków,
wkładek oraz innych artykułów technicznego zabezpieczenia mienia, przygotowała dla ludzi z niepeł-

Ponadto wizjer jest zamocowany zbyt wysoko. Jest to szczególnie niekorzystne
dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim czy o kulach. Również osoby
z dysfunkcją wzroku
mogą mieć problemy
z dokładnym ujrzeniem obrazu.

BADAM SIĘ
WIĘC MAM PEWNOŚĆ!
Zaproszenie
Zapraszamy wszystkie Panie
w wieku 50-69 lat,
które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały wykonanej
mammografii (tj. prześwietlenia piersi) i nie były leczone
z powodu raka piersi na
bezpłatną mammografię profilaktyczną.
Do wykonania badania nie potrzeba skierowania ani zaproszenia
– Pracownia Badań Przesiewowych Wielkopolskiego Centrum
Onkologii dostosowana jest do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu
i poruszających się na wózkach inwalidzkich!
Chętne Panie
prosimy o rejestrację telefoniczną 61 8850 945
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00.
Badania finansowane przez NFZ wykonywane są
w Wielkopolskim Centrum Onkologii,
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań.

Wizjery elektroniczne ﬁrmy „Bodo” są łatwe w obsłudze. Obraz może być oglądany z dowolnej odległości
i wysokości. Duży, wyraźny
wizjer jest dostosowany do
potrzeb osób starszych i z
niepełnosprawnością. Automatycznie robi zdjęcie osoby, która dzwoni do drzwi.
Posiada dzwonek wbudowany w urządzenie oraz możliwość nagrywania ﬁlmów.
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Zdjęcia i ﬁlmy są zapisywane na karcie pamięci. Instalacja urządzenia jest bardzo łatwa. Nie wymaga ingerencji w drzwi ani dodatkowych narzędzi. Wizjer elektroniczny z powodzeniem
zastępuje tradycyjny wizjer.
Bliższe informacje uzyskać można pod numerem
telefonu: (61) 662 51 30, 601
724 679, majlowo: bodo@
bodo.net.pl, na stronach internetowych www.bodo.net.
pl, www.bodo-sklep.pl lub
w siedzibie ﬁrmy przy ulicy Brzask 21 lok. 112 w Poznaniu.
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oniec wakacji do dla członków i sympatyków Stowarzyszenia „Zawsze Razem”
okres, w którym wybierają się
na ciekawą wyprawę. Tym razem wybrali się w podróż dookoła świata na tratwie.
Podróż rozpoczęli u stup wielkiej ﬁgury Chrystusa w Brazylii, skąd udali się do tajemniczego świata Indian w Ameryce Północnej, parę machnięć wiosłem
i już byli we Francji. Dalej szlak
powiódł ich na Wyspy Wielkanocne z tajemniczymi olbrzymami i pod egipskie piramidy,
odwiedzili też tajemniczą, zalaną wodą Atlantydę. W drodze
powrotnej zahaczyli jeszcze o
Anglię, a podróż zakończyli na
przystani Nenufar Clubu w… Kościanie. Na całą wyprawę nie potrzebowali wcale 80 dni, wystarczyły im dwie godziny. I kto teraz
pobije ich rekord ?
Chętnym podpowiemy, że
można tego dokonać właśnie
we wspomnianym Nenufar Clubie w Kościanie. To fantastyczny
park rozrywki ze sporym akwenem i miniaturami najbardziej
znanych budowli świata. To
miejsce, gdzie można świetnie
się bawić i doskonale wypocząć.
To właśnie tam członkowie
poznańskiego Stowarzyszenia
„Zawsze Razem” spędzili jedną z ostatnich sobót wakacji. Ci
którym było mało podróży tratwą, mogli powtórzyć wyprawę

Tratwą dookoła
świata
samodzielnie, płynąc kajakiem
lub wędrując pieszo przez rozległy, atrakcyjny teren. Były ekstremalne zjazdy na linie i błogie
leniuchowanie na leżakach i kocach.
Był też grill z kiełbaskami,
smalec i kiszone ogórki wyprodukowane własnoręcznie przez
członków Stowarzyszenia podczas zajęć kulinarnych. Po raz
pierwszy mogli pochwalić się
też własnoręcznie wypieczonym, znakomitym chlebem.
Szkoda, że jeszcze nikt nie
wymyślił jak zatrzymać czas,
który, póki co, szybko płynie. Z
żalem więc przyszło opuścić
wspaniałe miejsce. Obiecaliśmy
sobie, że spotkamy się tu ponownie w przyszłym roku.
Uczestnicy zabawy dziękują serdecznie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w
Poznaniu i kierownictwu Domu
Kultury „Orle Gniazdo” za pomoc
w zorganizowaniu imprezy.
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