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Niepełnosprawni – oﬁarami
kryzysu i ﬁskalizmu?
Marek
Lemański
OBORNIKI

P

rzy rozliczaniu rocznego
zeznania podatkowego zapoznałem się z instrukcjami do tak zwanego „PIT-u 0”.
Szczególnie
zainteresowały
mnie ulgi limitowane, z których
mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.
Rozumiem, że osoba niewidoma, posiadająca psa przewodnika, zobowiązana jest do przedstawienia dokumentu świadczącego o wyszkoleniu czworonoga. Nie rozumiem natomiast, że
osoba niewidoma musi prowadzić szczegółową dokumentację związaną z korzystaniem z
przewodnika lub opiekuna. Jest
rzeczą wiadomą, że rolę tę pełni
w różnych sytuacjach inna osoba. To tej osobie trzeba zwrócić za paliwo, kupić dla niej bilet
autobusowy czy przy dłuższych
wędrówkach zapłacić za posiłki. To taki jest właśnie cel tej limitowanej ulgi. Jedynym dokumentem, według mojej oceny,
powinno być orzeczenie o niepełnosprawności, ze stosownymi wskazaniami.
W ubiegłym roku dwie osoby
zwróciły się do mnie z prośbą o
pomoc, bo w Urzędzie Skarbowym żądano od nich wymienionych powyżej szczegółowych do-

kumentów. Było to dla nich uwłaczające i przykre. Na szczęście
po mojej rozmowie z kierowniczką Urzędu Skarbowego w Obornikach udało się sprawę właściwie załatwić. Wiem, że w całej
Polsce wiele osób poddawanych
jest takiemu ﬁskalnemu maglowi,
co jest nieetyczne i niemoralne.
Osoby, które pomagają niepełnosprawnym, nie chcą, by ujawniano ich nazwiska i bardzo często żądają zwrotu poniesionych
przez siebie kosztów. Nie mają z
tego tytułu żadnych zysków.
Trzecią limitowaną ulgą jest
ulga na korzystanie z samochodu dla celów rehabilitacyjnoleczniczych. Osoby ze znaczną dysfunkcją narządu ruchu, ze
znaczną dysfunkcją ogólną organizmu oraz osoby niewidome bardzo często nie mogą się
obyć bez samochodu, by dotrzeć do lekarza na zabiegi rehabilitacyjne, zachować aktywność zawodową i społeczną. W
instrukcji przeczytałem, że osoba korzystająca z tej ulgi musi
mieć szczegółowy wykaz odbytych zabiegów rehabilitacyjnych, natomiast nie może wliczyć w tę ulgę dojazdów do lekarza, do pracy, czy też w swojej działalności społecznej. Dlaczego więc w uldze zapisane
jest słowo „lecznicze”? Czy wizyta u lekarza nie pełni takiej funkcji? Czy nie najważniejszym źródłem rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest praca zawodowa
i aktywność społeczna?

Do niedawna przy owych
trzech odliczeniach limitowanych był symbol gwiazdki, a w
uwadze zapis, że ulgi te nie podlegają udokumentowaniu. Jedynymi dokumentami były orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie o wyszkoleniu psa i dokument stwierdzający posiadanie lub współposiadanie samochodu. Obecnie widzimy, że osoby niepełnosprawne, najbardziej doświadczone
przez los, stały się oﬁarami polityki ﬁskalnej. Tego rodzaju praktyki są wprowadzane na poziomie rozporządzeń i instrukcji.
Osoby niepełnosprawne to najczęściej osoby najgorzej uposażone w naszym społeczeństwie i
bardzo często z tego tytułu upokarzane. Przykładem jest choćby
wspomniana instrukcja. Ulgi limitowane są na tym samym poziomie od wielu lat. Stosowana obecnie polityka prowadzi
do wykluczenia osób niepełnosprawnych nie tylko z właściwej
opieki medycznej, ale również z
aktywności społecznej i zawodowej.
Następną sprawą, którą
chciałbym poruszyć, jest parkowanie przez osoby niepełnosprawne pojazdów w streﬁe
płatnego postoju. Do niedawna
ta grupa osób mogła zaparkować samochód nieodpłatnie w
dowolnym miejscu bez żadnych
konsekwencji. Obecnie wiele miast wprowadza karty abonamentowe „N” dla osób niepeł-

nosprawnych; tak więc osoba
niepełnosprawna może zaparkować nieodpłatnie na miejscu
oznakowanym znakiem pionowym D-18-a wraz z tabliczką T-29 oraz znakiem poziomym P-24. W przeciwnym razie musi wykupić kartę abonamentową „N” lub zapłacić za postój. W strefach płatnego postoju miejsca dla osób niepełnosprawnych wyznaczone są nie
zawsze tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.
Inwalida z niesprawnością
narządu ruchu, który znajduje się poza miejscem swego zamieszkania, nie może wykupić
karty „N”; jeżeli koperta znajduje się w dość dużej odległości od miejsca, do którego chce
dotrzeć, parkuje na miejscu
płatnym. W jaki bowiem sposób taka osoba ma dotrzeć do
najbliższego parkomatu, by zapłacić za postój? Sytuacje takie szczególnie zdarzają się w
pobliżu urzędów, szpitali, przychodni, kościołów. Uważam, że
kwestię tę należy rozwiązać w
dwojaki sposób. Po pierwsze:
przywracając możliwość bezpłatnego parkowania inwalidom w streﬁe płatnego postoju odpowiednim zapisem w kodeksie drogowym. Po drugie:
nowelizując przepisy o wydawaniu kart parkingowych dla
osób niepełnosprawnych, które
powinny się wiązać z weryﬁkacją dotychczas wydanych tego
typu uprawnień.

Słyszą dzięki implantom
O

soby głuche i głęboko niedosłyszące to grupa wymagająca specjalistycznej pomocy medycznej, a szczególnie sprzętu umożliwiającego
kontakt ze światem zewnętrznym. Najlepiej wiedzą o tym
pracownicy Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego
imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która od 20 lat
specjalizuje się we wszczepianiu implantów ślimakowych. 4
czerwca w salach recepcyjnych
Starej Drukarni podsumowano
jej działalność.

Za sprawą implantów ślimakowych szansę odbioru dźwięków zyskało aż tysiąc osób. Na
wtorkowym spotkaniu wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia składał wyrazy
uznania zespołowi medyków:
profesorowi Witoldowi Szyfterowi, Magdalenie MagierskiejKrzysztoń, Maciejowi Stielerowi, Alicji Sekuli i Piotrowi Świdzińskiemu.
Pierwszy implant wszczepiono kobiecie pracującej w branży handlowej, która dzięki zabiegowi mogła bez trudu peł-

nić swoje obowiązki. W nadesłanych materiałach prasowych
czytamy, że „implant ślimakowy jest jedyną powszechnie stosowaną elektroniczną protezą
ludzkiego zmysłu, a implantacja
to bezpieczna oraz szeroko stosowana metoda przywracania
słuchu. Dzięki niej osoby głuche
i głęboko niedosłyszące znów
mogą cieszyć się dobiegającymi
z zewnątrz dźwiękami. Implant
jest urządzeniem elektronicznym, składającym się z części
zewnętrznej (procesor dźwięku,
który przetwarza dźwięki otoczenia) oraz z części wewnętrz-

nej, czyli wprowadzonych do ślimaka elektrod. Pacjent zyskuje
nie słuch ﬁzjologiczny, ale słuch
zbliżony do niego jakościowo”.
Implant ślimakowy jest szansą
dla niemowląt, dzieci i młodych
pacjentów, a także dla osób między 60 a 70 rokiem życia. Stosuje
się go w sytuacji, gdy aparat słuchowy nie spełnia swojej funkcji.
Więcej informacji: Jakub Paluszkiewicz (tel. 509 434 893),
Emilia Słomińska (tel. 607 876 53;
emilia.slominska@zoom-media.pl)

KAROLINA KASPRZAK
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POZNANIU ZAPRASZA

„Aktywny samorząd”
– pomoże niepełnosprawnym
Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

C

hoć nie jest im łatwo, mają
szansę osiągnąć zamierzone cele. Mowa o osobach
niepełnosprawnych.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przy współpracy z samorządami powiatowymi przygotował
program pod nazwą „Aktywny
samorząd”. Realizacją zadania dla mieszkańców powiatu poznańskiego zajmuje się
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie. Pomoc w uzyskaniu
prawa jazdy kategorii „B”, pomoc w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym czy
pomoc w zakupie wysokiej jakości protezy to tylko nieliczne formy wsparcia, z których
osoby z niepełnosprawnością
mogą korzystać.

Na naukę
nigdy
za późno
P

anie należące do Klubu
Amazonek w Poznaniu lubią się uczyć i korzystać z najnowszych zdobyczy cywilizacji. Nie tylko biorą udział w
ćwiczeniach ﬁzycznych i relaksacji psychologicznej, muzykoterapii, choreoterapii, pływają,
ale także stosują masaże.
Każda z nich może nauczyć
się także języka angielskiego.
Zajęcia prowadzone są w dwóch
grupach: dla początkujących i
zaawansowanych. Zorganizowano również kurs komputerowy. Prowadzący zajęcia fachowiec uczy jak korzystać z Internetu, poczty, jak wysyłać emaile, zapisywać dane. Amazonki bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, bo dzięki temu
mogą zapomnieć przez chwilę o chorobie i wzbogacić swoje umiejętności, które mogą się
przydać między innymi podczas
szukania pracy. awa

 pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 pomoc w uzyskaniu prawa
jazdy kategorii B,
 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania,
 doﬁnansowanie szkoleń w
zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,
 pomoc w zakupie wózka
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,
 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym,
 pomoc w zakupie protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwią-

zania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co
najmniej na III poziomie jakości),
 pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej,
 pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym.
Do korzystania z programu zachęca dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska. Mieszkańcy powiatu
poznańskiego posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym mogą
składać wnioski o doﬁnansowanie do 30 września 2013 w

siedzibie PCPR przy ulicy Słowackiego 8, pokój 137, I piętro.
Tam też można pobrać druki wymaganych wniosków i
oświadczeń. Szczegółowe informacje na temat programu
„Aktywny samorząd” oraz warunki, jakie należy spełnić, by
uzyskać doﬁnansowanie, są
dostępne na stronie internetowej http://pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd”,
na http://pcprpoznan.bip.net.
pl w zakładce „Dział ds. Osób
Niepełnosprawnych” i pod numerem telefonu (61) 222 88 55.
Natomiast mieszkańcy miasta Poznania mogą ubiegać się o doﬁnansowanie
w siedzibie MOPR przy ul.
Cześnikowskiej 18, pokój 9 i
11, lub uzyskać niezbędne informacje pod numerem tel. 61
860 99 30.

KAROLINA KASPRZAK

Litr paliwa – zamiast piwa
R

ozpoczął się ostatni
miesiąc akcji charytatywnej Litr Paliwa Zamiast
Piwa. Ludzie z całej Polski zrzucają się po 5,5 zł.
na paliwo dla osób niepełnosprawnych. Dzięki tej akcji podopieczni poznańskiego Stowarzyszenia Na Tak
mogą przez kolejny rok dojeżdżać na rehabilitację.
Cały czas jednak brakuje 50% potrzebnego paliwa.
Dlatego apelujemy do Państwa o pomoc.
W czwartek 6 czerwca rozpoczęliśmy nagrywanie spotu
społecznego promującego akcję. Do tankowania zachęcali:
kabaret Adin, kabaret Czesuaf,
Zbigniew Górny, Ola Radwańska, Piotr Gulczas Gulczyński.
W późniejszym terminie dołączy również Liber, Kasia Bujakiewicz, Mieczysław Hryniewicz.
Akcja realizowana jest na
stronie www.litrpaliwa.pl –
każdy, kto chce pomóc, może

założyć wirtualny kanister,
któremu nada nazwę i opatrzy
zdjęciem. Pomóc może każdy, bo pomoc rozpoczyna się
już od 5,5 zł (1 litr paliwa). To
mało i dużo równocześnie –
niemal każdy może sobie raz
na jakiś czas odmówić drobiazgu, by przekazać 5,5 zł na
szczytny cel. Równocześnie
5,5 zł. wystarcza, by jednorazowo zawieźć osobę niepełnosprawną na rehabilitację.
Dzięki obecności w mediach
pomagają nam osoby z całej
Polski. Wśród różnych osób
znalazł się kierownik budowy najdłuższego europejskiego falochronu w Świnoujściu,
który na zakończenie budowy zorganizował zbiórkę pieniędzy, które następnie przelał
na swój kanister. Innym przykładem są uczniowie jednego z poznańskich gimnazjów,
którzy w wolną sobotę kwestowali w jednym z marketów
i zarobione pieniądze przelali na swój kanister. Takich
przykładów mogłabym mno-

żyć – wszystkie one pokazują, że pomaganie Polacy mają
we krwi i znajdą wiele sposobów, by pomóc. Mam nadzieję,
że również Państwo będziecie
mieli możliwość wsparcia naszej akcji.
Ambasadorami akcji zostali między innymi: Kasia Bujakiewicz, Mezo, Audiofeels i ME
MYSELF AND I. Dla tych, którzy do 28 czerwca 2013 roku
zatankują najwięcej litrów paliwa, mamy atrakcyjne nagrody – kurs paralotniowy i czterodniowy survival dla pierwszych 10 osób.
Wiele już zebraliśmy litrów,
wciąż jednak zbyt wiele potrzebujemy. Liczymy na Państwa pomoc!

NATALIA
MARCINIAK-MADEJSKA
KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY „KAMYK”
STOWARZYSZENIA NA TAK
TEL. 782 004 222
N.MARCINIAK@
STOWARZYSZENIENATAK.PL
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Zadanie –
zrozumieć
innych
P

okazanie trudności, które
dotykają osoby wykluczone społecznie oraz obalenie
mitów i stereotypów związanych z niepełnosprawnością
było celem konferencji „Zrozumieć innych”, zorganizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w jego
siedzibie przy ulicy Góreckiej w Poznaniu w czwartek 6
czerwca.
Wykład „Gdy inny jest blisko.
Konstruowanie i oswajanie
wykluczenia społecznego” wygłosiła dr Monika Oliwa-Ciesielska, natomiast wystąpienie
prof. dra hab. Stanisława Kowalika nosiło tytuł „Jak mądrze
urządzić w życiu dziecko z niepełnosprawnością intelektualną”. Debacie towarzyszyła projekcja ﬁlmu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” oraz występ zespołu
muzycznego „Dzieci Papy” ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Konferencja była adresowana do przedstawicieli przedszkoli,
szkół,
opiekunów
szkolnych kół wolontariatu i
reprezentantów
organizacji
pozarządowych. Organizatorzy zamierzają stworzyć płaszczyznę wymiany doświadczeń
i działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób z
ograniczeniami sprawności.
W szkołach ogólnodostępnych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wciąż
niewiele mówi się na temat
wykluczenia i integracji, a
przede wszystkim formach pomocy osobom niepełnosprawnym. Tymczasem niezwykle
ważne jest kształtowanie postawy wrażliwości, otwartości i empatii u dzieci, szczególnie tych najmłodszych. Obserwując przejawy dyskryminacji
osób z niepełnosprawnością
w codziennym życiu, przekonujemy się, jak cenna jest taka
edukacja. Oby hasło „Zrozumieć innych” nie było tylko sloganem, ale codziennym zdaniem każdego z nas wobec
osób z niepełnosprawnością,
którzy, jak wszyscy ludzie, zasługują na bezwzględny szacunek.

KAROLINA KASPRZAK
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DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W PUSZCZYKOWIE

Pływali gondolierzy,
strzelała maﬁa
Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ

9

maja uczniowie klas od 0
do III mieli okazję podróżować – nie wychodząc ze
szkoły – po krajach Unii Europejskiej. Sale lekcyjne edukacji wczesnoszkolnej zamieniły się w państwa członkowskie. Uczniowie przebrani w
barwy narodowe wylosowanego kraju lub w charakterystyczne stroje odwiedzali się
nawzajem zwiedzając udekorowane klasy.

I miejsce za pracę plastyczną zajęła Helena Światowy z
kl. IIb, a I miejsce w kategorii
zdjęcie – Jan Tomczak z kl. Ib,
II miejsce za kopię obrazu zajął Igor Ptak z kl. Ic, a za zdjęcie zainspirowane obrazem
Maria Leitgeber z kl. IIb, III
miejsce zajęli Maria Pobojewska z kl. IIa i Jan Sobkowiak
z kl. IIIa.
Ostatecznie I miejsce w
konkursie „Poznajemy Kraje Unii Europejskiej 2013” zajęła klasa III a, która prezentowała Francję, drugie miejsce klasa IIa, przedstawiają-

ca Hiszpanię, III miejsce zajęły ex aequo klasy: IIb – Niemcy i Ib – Włochy.
Konkursowi
patronowała Sidonia Jędrzejewska – posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Na ścianach wisiały ﬂagi, godła, plakaty i zdjęcia. W niektórych stały makiety znanych
budowli. Aby dzieci mogły lepiej przyswoić sobie wiadomości, gospodarze przekazywali
podstawowe informacje na temat miejsca, do którego traﬁli
goście. Odgrywali scenki, tańczyli, śpiewali, rozdawali ulotki, a niektórzy częstowali potrawami regionalnymi. W jednej z sal gondolierzy pływali gondolą, malarze na sztalugach malowali obrazy, modelki z gracją poruszały się po wybiegu, strzelała Maﬁa, a w innej toreador drażnił byka czerwoną płachtą.
Jury w składzie: Patrycja Ruthendorf-Przewoska – psycholog szkolny i Michał Piotrowski
– nauczyciel języka angielskiego, oceniali wystrój sal i stroje uczniów. Mogli też przyznać
dodatkowe punkty na przykład
za poczęstunek lub taniec.
Trzeba też było doliczyć punkty za ilość prac, które wpłynęły
z każdej klasy na konkurs plastyczny „Mali artyści Unii Europejskiej”. Przez miesiąc podziwiana była wystawa prac w
dwóch kategoriach: kopia wybranego obrazu znanego artysty lub zdjęcie zainspirowane
obrazem malarza pochodzącego z jakiegoś państwa Unii
Europejskiej (martwa natura,
portret itp.).

FOT. (2X) ALEKSANDRA LEWANDOWSKA
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Godność i szacunek –
każdemu człowiekowi
Z KRYSTYNĄ ŁYBACKĄ – posłanką na Sejm RP rozmawia KAROLINA KASPRZAK.
– Jakie działania podejmuje bądź zamierza podjąć Sojusz Lewicy Demokratycznej w walce z bezrobociem
wśród ludzi młodych i osób z
niepełnosprawnościami?
– Nowych miejsc pracy nie
będzie tak długo, jak długo nie
będzie pobudzenia gospodarki rynkowej. Uważamy, że należy wprowadzić interwencjonizm państwa. Państwo
nie może być bierne. Poziom
wzrostu produktu krajowego
brutto to właściwie regresja.
Zatem pierwsza sprawa, na
jaką stawiamy, to ożywienie
gospodarcze, a tuż za nim na
aktywną rolę państwa, które
angażuje swoje służby dyplomatyczne, nawiązuje kontakty,
uruchamia przy placówkach
dyplomatycznych biura handlowe i biura pośrednictwa po
to, by aktywnie szukać rynków zbytu oraz pokazywać
potencjalnym przedsiębiorcom, jakie mają możliwości.
Chcemy, by wśród ludzi młodych było jak najmniej bezrobotnych. Proponujemy wsparcie ze strony państwa dla każdego, kto zatrudni pierwszego lub drugiego pracownika
– składki ZUS za zatrudnionego przez półtora roku lub dwa
lata (to jeszcze rzecz do dyskusji) będzie odprowadzał budżet państwa, dzięki czemu
koszty ponoszone przez pracodawcę znacznie się zmniejszą. Niezwykle istotne są kontakty młodych ludzi z potencjalnymi pracodawcami, aranżowane już w trakcie studiów
lub edukacji w szkole średniej.
Znakomitym przykładem w tej
kwestii jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu, które posiada porozumienie z kilkoma ﬁrmami, w tym na przykład z Volkswagenem, gdzie
około 60% uczniów kończących szkołę zawodową odbywa praktyki zawodowe, a następnie podejmuje pracę. Jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, jestem zwolennikiem transparentności w
tym względzie, gdyż przez lata
obserwowałam zjawisko wysoce przykre – ludzi z ograni-

najbardziej poszkodowane są
rodziny wielodzietne. Musimy
te dysproporcje zmniejszać,
bo w przeciwnym razie będzie narastała grupa ludzi coraz bardziej sfrustrowanych.

czeniami traktowano wyłącznie jako okazję do tego, by zyskać zwrot kosztów zatrudnienia. W kwestii mentalności
jest sporo do zrobienia i winien nad tym pracować każdy z nas.
– Niedawno przewodniczący SLD Leszek Miler w
jednym z wystąpień powiedział, że w Polsce narasta
rozwarstwienie społeczne:
są ludzie bardzo bogaci, ale i
żyjący w skrajnym ubóstwie.
Co Pani o tym sądzi?
– To prawda. Jesteśmy jednym z krajów europejskich,
które są w absolutnej czołówce jeśli chodzi o stopień rozwarstwienia. Mamy niewielką grupę osób bardzo bogatych, sporą grupę (około 30%,
czyli niemalże jedną trzecią) ludzi egzystujących poniżej tak zwanego minimum
socjalnego i około 11% żyjących w skrajnym ubóstwie.
To dużo, dlatego mówimy, że
trzeba podnieść płacę minimalną. Moim zdaniem wysoce nieodpowiedzialne było
zniesienie trzeciej stawki podatku dochodowego od najbogatszych, bo zyskali oni po
kilkadziesiąt tysięcy złotych, a
budżet państwa stracił wysoką kwotę. Straciły też na tym
gminy, gdyż część tych podatków zostaje w gminach. Osoby, które gorzej zarabiają, nie
dość, że niewiele zyskały, to
jeszcze tracą wskutek podnoszenia opłat lokalnych – tu

– Proszę powiedzieć, na
czym polega program „Godna praca”, realizowany przez
SLD?
– Sfera wolności, jaką
mamy teraz, w stosunku do
okresu PRL–u jest nieporównywalnie większa. Niestety,
w parze z nią nie idzie szacunek dla człowieka pracy. Jeżeli spojrzymy na traktowanie pracownika czy na to, w
jakich relacjach pozostaje z
pracodawcą i jak część pracodawców wywiązuje się wobec
niego z chociażby tak podstawowej kwestii jak terminowe wypłacanie wynagrodzenia, wyraźnie widać, że odebrano znaczącej części ludzi pracy poczucie godności i
szacunku. Z uwagi na sytuację
na rynku pracy oraz spory odsetek bezrobotnych ci ludzie
są traktowani jako petenci,
a nie jako partnerzy, bez których pracodawca nie istnieje.
Współpracujemy z przedstawicielami różnych organizacji
związkowych. Uważamy, że
niedopuszczalne jest, by pracodawca nie wywiązywał się
ze zobowiązań ﬁnansowych.
Elastyczny czas pracy, wydłużenie okresu rozliczenia za
ponadnormatywny czas pracy, to stawianie pracownika
w dużo gorszym położeniu. Z
tym chcemy walczyć.
– Kiedy uda się te niedogodności pokonać?
– Czekamy, aż będziemy
mogli decydować o rozwiązaniach. Jesteśmy 25- osobowym klubem w 460-osobowym parlamencie, zatem możemy tylko przedstawiać propozycje, natomiast szans na
wdrożenie ich w życie dużych nie ma. Niekiedy udaje
nam się pewne rzeczy wprowadzić, ale niestety, nie jest to
zbyt częste.

– Czy zdaniem Pani Poseł
liczne projekty unijne realizowane w naszym kraju dają
szansę na zminimalizowanie
zjawiska bezrobocia?
– Obserwuję wśród różnych
beneﬁcjentów środków unijnych mnóstwo projektów, które są zwykłym marnotrawieniem funduszy. Projekty, które
mają aktywizować osoby pozostające bez pracy i ludzi z
dysfunkcjami, winny być przemyślane. Część podmiotów
zauważyła możliwość pozyskania środków i dostosowuje projekty nie do osób, do których adresuje projekt, ale koncentruje się na tym, jak napisać projekt, by został przyjęty, pozostawiając korzyści dla
adresatów daleko w tyle.
– Czy jest szansa, że w Polsce będą tworzone mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnością?
– Gminy długo nie będą
oferowały takich lokali z
uwagi na brak funduszy. Na
rynku mieszkaniowym jest
sporo ofert, ale są to mieszkania pozostające poza możliwościami wielu osób. Są
oferty deweloperów, ale niewielu ludzi może z tej oferty
korzystać właśnie z uwagi na
wysokie koszty. Planujemy w
najbliższym czasie przedstawić projekt ustawy dotyczący propozycji kas mieszkaniowych, które polegałyby na
tym, że zainteresowana osoba oszczędza, a państwo co
roku dopłaca 25% – 30% zaoszczędzonej przez nią kwoty. Po pewnym czasie mogłaby wziąć kredyt w wysokości
100% zaoszczędzonej kwoty. Priorytetem jest dla nas
stworzenie mechanizmu, by
na rynku mieszkaniowym lokale były faktycznie dostępne dla wszystkich. Dotyczy to
także osób z niepełnosprawnością, które, oszczędzając
i korzystając z dopłaty państwa, mogłyby takie mieszkania nabyć.
– Dziękuję za rozmowę.
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twórzmy przed nimi
życie” – to myśl, która
nieustannie towarzyszy kadrze Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Poprzez różne inicjatywy Stowarzyszenie dąży do
poprawy jakości warunków
funkcjonowania ludzi z ograniczeniami intelektualnymi
od urodzenia aż do śmierci.
W sobotę 15 czerwca w Parku Wilsona w Poznaniu świętowano jubileusz 50-lecia tej
organizacji, połączony z obchodami Dnia Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Pół wieku to mnóstwo czasu. Jak rozwijało się poznańskie Koło jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce, zainteresowani
zobaczyli na specjalnie przygotowanej na tę okazję, nagranej na płytach CD, prezentacji
multimedialnej.
Szkolenia z zasad poruszania się po mieście, zagraniczne praktyki zawodowe, nauka
i kształtowanie umiejętności
niezbędnych w codziennym
życiu, rehabilitacja społeczna
realizowana poprzez zajęcia
terapeutyczne, kompleksowe
wsparcie Ośrodka Wczesnej
Interwencji, zapewnienie opieki osobom, które utraciły oparcie w rodzinie – długo można
wymieniać działania PSOUU.
– Od 3 miesiąca życia niemowlę ze zdiagnozowanymi deﬁcytami w sferze intelek-

50 LAT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Wsparcie przez
całe życie
tualnej może otrzymać u nas
wsparcie specjalistów skupionych w Ośrodku Wczesnej Interwencji przy ulicy Świętego
Szczepana 7 a. Tam też mieści się gabinet stomatologiczny, z którego mogą korzystać
nasi członkowie. Prócz tego
prowadzimy Warsztat Terapii
Zajęciowej „Pomost” przy ulicy Świętej Trójcy 22, Warsztat
Terapii Zajęciowej „Przyjaciele” na Osiedlu Lecha 40, Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni” przy Pogodnej
49 i Zastępczy Dom Rodzinny „Nasz Dom” na Chmielnej
6, gdzie aktualnie przebywa
14 osób pozbawionych pomocy ze strony najbliższych – wylicza przewodnicząca poznańskiego Koła PSOUU Zdzisława
Gorynia, która po śmierci zasłużonej działaczki Honoraty
Wójcickiej przejęła tę funkcję.

Wystawę prac uczestników zajęć terapeutycznych prezentują
(od lewej): Joanna Grolewska, przewodnicząca poznańskiego
Koła PSOUU Zdzisława Gorynia, Aneta Jeneralczyk-Wlekły
i Ewa Łuczak.

Polskie Stowarzyszenie Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
założyli w 1963 roku rodzice
dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną. Jego priorytetowym zadaniem są działania
na rzecz wyrównywania szans
oraz dążenie do przestrzegania należnych praw. Te cele zostały zawarte właśnie w haśle „Otwórzmy przed nimi życie”. „Otworzyć życie” to nic in-
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Konsultacje i porady, czyli jak zapobiegać nowotworom.
nego jak dać możliwość aktywnego udziału w sferze zawodowej, osobistej oraz społecznej,
rozumieć i wspierać, ale w niczym nie wyręczać, bo człowiek z niepełnosprawnością (o
ile nie jest objęty częściowym
bądź całkowitym ubezwłasnowolnieniem) ma pełne prawo
do samodzielnego podejmowania decyzji.
Sztuka Łukasza Szteleblaka „Oddzwonimy do pana”.

Sobotnim obchodom jubileuszu w Poznaniu towarzyszy-

ło mnóstwo atrakcji dla dzieci
i dorosłych. Była wystawa prac
uczestników zajęć terapeutycznych, pamiątkowe kroniki,
gra miejska, dmuchany zamek,
stoiska kosmetyczne, mammobus, badania tkanki tłuszczowej, wydychanego dwutlenku
węgla, sztuka Łukasza Szteleblaka „Oddzwonimy do pana”,
występy artystyczne, wspólnie ugotowana wojskowa grochówka, losowanie nagród i
inne.
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d czerwca mieszkańcy Rydzyny, ale nie tylko, mogą korzystać z walorów zbiornika wodnego, czyli sztucznego jeziora. Wybudowano go głównie z myślą
o zapobieganiu powodzi, ale
pomyślano także o walorach
turystyczno-rekreacyjnych.
Szanse natychmiast wykorzystali harcerze, którzy postanowili zapewnić miłe spędzenie czasu osobom niepełnosprawnym.
Zbiornik budowano półtora roku. Ma on blisko 40 hektarów powierzchni i może pomieścić około 800 tysięcy metrów sześciennych wody. Średnia głębokość to niespełna 2
metry. To już trzydziesty trzeci
zbiornik w województwie wielkopolskim. Łączna objętość
wody gromadzonej w tego typu
akwenach przekroczy 60 milionów metrów sześciennych.
To bardzo istotne, ale dla użytkowników ważne jest, że mogą
tu przyjść, skorzystać z plaży,
poopalać się, pojeździć rowerami wokół zbiornika, popływać motorówkami i skuterami
wodnymi.
– Chcemy ten teren wykorzystać dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych – mówi Tomasz Żurek, przewodniczący
Stowarzyszenia Przyjaciół Hufca ZHP w Lesznie. – Spółki z
ograniczona odpowiedzialnością Lespin, Start i Spinko zamierzają część swoich funduszów przeznaczyć na zagospodarowanie tego terenu, by mogły tutaj przebywać osoby niepełnosprawne, starsi i dzieci.
Jeżeli ktoś z tych osób przystąpi do Stowarzyszenia Harcerstwa, będzie dla nas cennym
nabytkiem. Dodatkową pomoc
stanowi około sto tysięcy złotych od samorządu leszczyńskiego na zakup wyposażenia
i zagospodarowanie tego terenu.
– Cieszę się, że budowane przez nas zbiorniki wodne będą mogły służyć osobom
niepełnosprawnym – mówi Arkadiusz Błochowiak, dyrektor
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu. – Ten w Rydzynie
ma świetne warunki do różnych form wypoczynku, z których mogą oni skorzystać. Zapewne każdy znajdzie dla sie-

Harcerze pomogą
niepełnosprawnym
bie taką formę aktywności,
która sprawi mu radość i satysfakcję.
Organizatorzy liczą, że
Urząd Wojewódzki w Poznaniu
także nie pożałuje funduszów,
dzięki którym będzie można
będzie, podpisując porozumienie ze stowarzyszeniami osób
niepełnosprawnych,
organizować pikniki, festyny i działalność żeglarską. Na razie do
dyspozycji są żaglówki „Omegi”
i „Optymisty”, które można było
podziwiać podczas uroczystego otwarcia zbiornika. Bardzo
ucieszyła harcerzy propozycja
spółki Lespin, która zaproponowała zakup jachtu typu marines, na którym po 41 hektarowym zalewie można by było
urządzać przejażdżki. Dla osób
niepełnosprawnych będzie to
wielka atrakcja.
Na zainteresowanych czeka wykwaliﬁkowana kadra,
która chętnie nauczy podstaw
żeglarstwa. Harcerze są bardzo zdeterminowani i chcą,
by teren zamienił się w wielkie miejsce wypoczynku i rekreacji. Szkoda by było, gdyby
tak piękne miejsce nie zostało
w pełni wykorzystane.
– Mamy obietnicę Tomasza
Wiktora, dyrektora Wydziału
Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, że
wesprze nasze starania dotyczące budowy pomostu żeglarskiego dodaje Tomasz Żurek. –
Wcześniej trzeba postarać się o
grant unijny. Przez las wiedzie
uroczy, pięciokilometrowy trakt
spacerowy, będzie także ścieżka asfaltowa dla rowerzystów.
Nasze działania wspiera Franciszek Halec, dyrektor Rejonowego Oddziału w Lesznie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, któremu na sercu bardzo leżą problemy osób niepełnosprawnych. Jestem przekonany, że wspólnie uda się nam
wykorzystać wszystkie walory zbiornika i zrobić z niego
atrakcyjne miejsce dla osób nie
tylko z naszego terenu.
Harcerze przygotowali piękną makietę ich stanicy nad
zbiornikiem. Prace ruszą z
chwilą przekazania w użyczenie tego terenu. Wniosek zo-
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stał przekazany na ręce starosty leszczyńskiego, następnie
traﬁ do Urzędu Wojewódzkiego oraz do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Wystąpiono o użytkowanie na dwadzieścia lat. Teren ten miałby być przeznaczony na komendę hufca. Harcerska brać liczy na poparcie
miejscowych radnych, którym
bardzo spodobały się ich plany i obiecali pomoc w realizacji dalszych zamierzeń. To bardzo ważne, bo przed otwarciem, gdy była piękna pogoda
nad zbiornikiem wypoczywało
ponad tysiąc osób.
– Na uroczystości otwarcia zbiornika dyrektor generalny spółki Lespin wręczył
nam 1.500 złotych z przeznaczeniem na działalność związaną z edukacją ekologiczną
harcerzy hufca Leszno – dodaje Tomasz Żurek. – Chcą także
ufundować, jak wspominałem,
jacht, który ożywi ten zbiornik. Z myślą o osobach niepełnosprawnych opracowaliśmy
program współpracy i udziału
w doskonaleniu wiedzy w zakresie żeglarstwa, uprawiania
sportu i biwakowania. Oczywiście harcerze doskonale się
na tym znają i ich zadaniem

będzie nauczyć wszystkiego
osoby niepełnosprawne. Dzięki temu będą mogli żeglować,
uczestniczyć w biwakach i
obozach. Pomoc i wsparcie będzie fachowe, bo wiedzą dzielić się będą wykwaliﬁkowani
instruktorzy.
– Liczę, że nasze plany i pomysły poprą zgodnie z obietnicą samorządowcy z Leszna
oraz samorząd Miasta i Gminy
Rydzyny – mówi Tomasz Żurek. – Korzystamy także z pomocy Powiatowej Straży Pożarnej w Lesznie, która organizuje
nowe drużyny. Jest w nich miejsce dla osób niepełnosprawnych. Dawniej w Lesznie były
nie tylko drużyny lotnicze, spadochroniarskie, modelarskie,
ale także zajmujące się pożarnictwem. Chcemy przywrócić
dawną tradycję. Osoby niepełnosprawne mają wiele ograniczeń, dlatego przygotowujemy dla nich specjalny program.
Taki, aby zajęcia sprawiły im
przyjemność, a nie stanowiły
przeszkody trudnej do pokonania. Przede wszystkim zależy
nam na tym, by wyszli z domu.
Wszystko wskazuje na to, że
latem tego roku będzie można zobaczyć uśmiech na ich
twarzach. W lipcu zaplanowano pierwsze biwaki. Z makiety wynika, że będzie wygospodarowany teren na obóz, węzeł
kuchenny z magazynem, węzeł sanitarny dla kobiet i mężczyzn. Teren zostanie ogrodzony, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom. Wyodrębnione zostaną miejsca na ogniska oraz sprzęt magazynowy i
plac apelowy. Całość zamknie
brama w stylu piastowskim.
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I MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JUDO
LUBOŃ 2013
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Ippon, wazari,
yuko…

„Przez czynienie dobra nawzajem, do dobra ogólnego.”

JIGORO KANO

T

e słowa mistrza doskonalącego sztukę walki jujitsu,
a właściwie twórcę nowoczesnego judo, pierwszego azjaty zasiadającego w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim oraz jego portret przyświecały I Mistrzostwom Polski Osób Niepełnosprawnych w
Judo. Niezwykłe zawody odbyły się 9 czerwca w hali Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Luboniu.
To zaskakujące, że sportom walki towarzyszyły mądre
i pokojowe słowa Jigoro Kano.
Uczestniczyły reprezentacje 4
klubów: UKS Sakura z Elblaga,
UKS Feniks z Bytomia, UKS Górnik z Konina i Akademia Judo
Poznań. Przybyłych do LOSiR-u powitali: Marek Hamulczyk
– przewodniczący Rady Miasta

Luboń, dyrektor Zespołu Szkól
nr 101 w Poznaniu mgr Ryszard Koterba i Dyrektor LOSiR
Zbigniew Trawka. Flagę Polski
wniósł poczet sztandarowy złożony z przedstawicieli wszystkich klubów. Przy wciąganiu ﬂagi na maszt zabrzmiał hymn Polski, który zawodnicy odśpiewali
na stojąco.

Walki były prowadzone na
trzech matach, zasad pilnowały trzy sędziny z Polskiego Związku Judo. Walka była
ostra. Czasem walczyli ze sobą
członkowie tego samego klubu, ale na macie nie było sentymentów. Dopingowali członkowie drużyn, rodzice i publiczność na trybunach. Zawodnicy byli ubrani zgodnie z zasadami judo. Zawodnicy z Elblaga mieli stroje w kolorze niebieskim, z imieniem, nazwiskiem i nazwą klubu na plecach. Walki zaczynały się powitań, a następnie sędzia wydawał komendę „Hajime” i zawodnicy mogli pokazać swoje
umiejętności. Wspaniałe „Katama-waza” (chwyty) przeplatały się z „kuzushi” (wytrącaniem przeciwnika z równowagi), a następnie następowała „ne-waza” (technika walki w
leżeniu).
Sędzina wskazywała punktację: ippon, wazari albo yuko.
Walkom towarzyszyły ogromne
emocje. Po każdej walce dziękowano sobie ukłonem, podaniem dłoni, przyjaznym poklepaniem po ramieniu. Wzruszające było, gdy po walce „przeciwniczki” wzajemnie poprawiały sobie stroje i włosy. Na
zakończenie było podium, puchary i medale. Właściwie tutaj
zwycięzcami byli wszyscy.

ALEKSANDRA
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pecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia
Janusza Korczaka w Mosinie
zorganizował 29 maja swój
tradycyjny piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka. Jest
to pięcioletnia już tradycja tej
szkoły, od dwóch lat realizowana wraz z Fundacją Stworzenia Pana Smolenia i na
jej malowniczym terenie, na
końskiej polanie w Baranówku. Tym razem na uczestników pikniku czekało szczególnie dużo atrakcyjnych niespodzianek.
Wspólne
przedpołudnie
wraz z niepełnosprawnymi
mieszkańcami powiatu poznańskiego i wychowankami SOS-W w Mosinie spędzili uczniowie Szkoły Podstawowej z Krosinka, uczestnicy zajęć terapeutycznych Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie wraz z kierownikiem Jerzym Pelowskim oraz zaproszeni goście: wicestarosta poznański Tomasz Łubiński, Pełnomocnik Starosty do spraw
Osób Niepełnosprawnych Elżbieta Tonder, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska i wiceburmistrz Mosiny Waldemar Krzyżanowski.
Swoją obecnością zaszczyciła
piknik także zdobywczyni Mistrzostwa Polski w Trail Senior
Amator i Western Pleasure Senior Amator w 2008 roku oraz
Mistrzostwa Polski w Trail Senior Open w 2010 roku Karolina Gutowska.
Nad bezpieczeństwem osób
z niepełnosprawnościami czuwała dyrektor SOS-W Bożena
Mazur i hipoterapeutka Fundacji Joanna Kubisa. Organizatorzy przygotowali konkurs
plastyczny pod nazwą „Wesołe buzie”, stanowisko garncarskie, tkackie, pokaz umiejętności jeździeckich, zabawy z chustą Klanzy i konkurencje sportowe (przeciąganie liny, skoki na batucie, mini
tor przeszkód, strzały piłką do
bramki, rzut podkową do celu).
Nie brakowało też atrakcji artystycznych: zaprezentowała
się grupa kaskaderów z „Apolinarski Group” (pokaz dżygitówki – sztuki jazdy konnej o
charakterze akrobatycznym),
były przejażdżki bryczką, występ zespołu „Boom Banda” i
„Tu my z doliny Wełny”.
Całe przedsięwzięcie nie
byłoby możliwe, gdyby nie pomoc ludzi o gorących sercanach, wolontariuszy Iwony,
Łucji, Tomka i Daniela, a także Leszka Krotowskiego ze
Stowarzyszenia Miłośników
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V PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA NA KOŃSKIEJ POLANIE

Dżygitówka
i przejażdżki bryczką
i Użytkowników Koni Roboczych, który przywiózł m.in.
ciasta i wspomnianą kapelę
„Tu my z Doliny Wełny”. Wolontariusz Michał Nowaczyk
przygotował konie do powożenia bryczką przez osoby niepełnosprawne. Równie
wspaniali ludzie Piotr Gruchot
i Grzegorz Wojtkowiak sponsorowali wóz przywieziony aż z Gostynia, którym wozili dzieci za darmo. Imprezę
wsparł ﬁnansowo Powiat Poznański, ﬁrma „Hipovet”, Siemens i Fundacja Lotto.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza

Korczaka i Fundacja Stworzenia Pana Smolenia są jednymi z najprężniej działających
placówek w powiecie poznańskim. SOS-W obejmuje kompleksowym wsparciem dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,
znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, a Fundacja Stworzenia
Pana Smolenia prowadzi zajęcia hipoterapeutyczne, z których systematycznie korzystają
dzieci i dorosłe osoby z niepełnosprawnością.

KAROLINA KASPRZAK

Warsztaty tkackie.

Na Końskiej Polanie…

Przejażdżka bryczką.

Nauka jazdy na stworzeniach Pana Smolenia.

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK

Koncertuje zespół „Tu my z doliny Wełny”.
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Po pomoc i poradę
P

oznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „Centrum Bukowska” powoli wpisuje się w krajobraz Poznania. Coraz więcej osób korzystkach z bardzo ciekawej oferty.
Tutaj można uzyskać nie tylko
bezpłatną pomoc prawną, ale
także wziąć udział w różnych
szkoleniach i warsztatach.
Gospodarze Centrum Bukowska zachęcają wszystkie organizacje, wolontariuszy i aktywnych mieszkańców Poznania do
tego by przyjść do budynku zlokalizowanego przy ulicy Bukowskiej 27/29 (róg ulic Bukowskiej
i Wawrzyniaka). Celem Centrum jest animowanie aktywności obywatelskiej, rozwijanie
wolontariatu, wspieranie organizacji pozarządowych oraz nieformalnych inicjatyw obywatelskich. Dodatkową zachętę stanowi możliwość korzystania z
doradztwa i szkoleń, wynajmo-

wania sal na spotkania i konferencje.
Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, a w piątki od 8.00 do 16.00, Zaproszenie
skierowane jest do przedstawicieli wielkopolskich organizacji
pozarządowych, wolontariuszy
i nie zrzeszonych aktywistów.
Zgodnie z planem we wtorki w
godzinach od 14.00 do 16.00 odbywają się porady księgowe dla
organizacji. Wcześniej należy się
zgłosić mailowo pod adresem
porady.ksiegowe@wrk.org.pl lub
telefonicznie 61 64 67 757. Zapisy są dokonywane minimum
dwa dni przed spotkaniem. Z kolei od 16.00 do 18.00 trwa poradnictwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych, zaś od
16.00 do 18.00 prowadzone jest
doradztwo dla wolontariuszy i
organizacji w zakresie zarządzania wolontariatem.

W środę w godzinach od 10.00
do 16.00 można także skorzystać
z poradnictwa specjalistycznego
dla organizacji pozarządowych.
Bardzo bogaty program jest
również w czwartek. Od 14.00
do 18.00 trwa kolejne poradnictwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych, od 15.00
do 18.00 świadczone są porady prawne dla organizacji i osób
chcących założyć organizację
pozarządową. Zapisy przyjmuje się osobiście lub telefonicznie
(tel. 61 62 428 92) w godzinach
porad prawnych lub we wtorki i
środy w godzinach od 12.00 do
18.00. Spotkania Biura Interwencji Pozarządowej (BIP) i dla liderów NGO trwają w godzinach od
16.00 do 18.00. Kontakt e-mail:
info@centrumbukowska.pl, tel.
61 64 67 757,www.centrumbukowska.pl
www.facebook.com/CentrumBukowska. awa

W GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „STARÓWKA”

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Sztuka,
która zbliża ludzi

Młodzi twórcy.

G

aleria Sztuki Współczesnej
„Starówka” w Filii nr 4 Zespołu Dziennych Domów Pomocy przy ulicy Wielkiej w Poznaniu systematycznie zaprasza na spotkania ze sztuką.
Każde zostawia w sercu ślad.
W czwartek 6 czerwca przybyła

tam kolejna grupa niezwykłych
artystów. Byli to uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 105
imienia Juliana Tuwima.
„Rysuję, maluję, tworzę…” –
tak brzmiał tytuł wernisażu prac
plastycznych dzieci i młodzieży

z niepełnosprawnością intelektualną należących do Koła „Tworzymy” działającego w „stopiątce”. Dzieła wykonane pod kierunkiem mgr Elżbiety Jaśkowiak
i mgr Pauliny Roszyk wzbudziły
szczery podziw.
Nie sposób iść dalej, gdy widzi się wychodzące spod kredki kształty, ﬁgury, barwy, zabawę
fakturą, wydzieranki oraz inne
techniki, wykorzystane przez
młodych twórców. Trzeba się zatrzymać, pomyśleć. Uchwycić to,
co ulotne, a zarazem bezcenne.
Mateusz Krynicki, Karolina Szyszka, Michał Strykowski,
Wiktor Stachowiak, Jakub Szymanowski, Krzysztof Gołaski,
Monika Seglitz, Piotr Piotrkowski, Bartosz Tonak i Weronika
Szulc dowiedli swojej niezwykłej wrażliwości na otaczającą
rzeczywistość. Prace uczniów
ZSS nr 105 można było oglądać
w „Starówce” do końca czerwca.

KAROLINA KASPRZAK

X

Piknik Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Osób
Niepełnosprawnych
odbył się 8 czerwca, tym razem na boisku w Rakowni,
pod hasłem „Razem szczęśliwi”. Jako gospodarze imprezy z radością witaliśmy
przyjeżdżających do nas gości, dla których przygotowaliśmy wiele atrakcji.
Osoby
niepełnosprawne mogły brać udział w licznych grach i zabawach zorganizowanych przez głównego sponsora imprezy – ﬁrmę Unilever Polska Sp. z o.o.,
wolontariuszy z Gimnazjum
nr 2 w Murowanej Goślinie,
harcerzy, młodzież Technikum Gastronomicznego w
Bolechowie oddział w Murowanej Goślinie. Niesamowitym przeżyciem był przyjazd Straży Pożarnej z Bolechowa, można było wsiąść
do wozu, zobaczyć strój bojowy oraz pokaz umiejętności strażaków. Dużo satysfakcji dostarczył występ przedstawicieli Ośrodka Szkolenia
Psów „Republiki pod psem” z
Promnic, oglądaliśmy tresurę
psów, można było pogłaskać
łagodne pieski.
Były konkursy z nagrodami
ufundowanymi przez głównego sponsora. Dużo emocji wzbudził konkurs muzyczny na piosenkę o lecie
i losowanie pluszowych misiów. Oprawą muzyczną Pikniku zajął się Pan Piotr Łabuziński koordynator z Centrum Kulinarnego Unilever
Polska Sp. z o.o. Kiełbaski z
grilla, lody, gofry, kawę, herbatę dla wszystkich ufundował główny sponsor imprezy, a ciasto upiekły uczennice
ze Szkoły Zawodowej w Murowanej Goślinie i rodzice z
GSPON. Na zakończenie imprezy osoby niepełnosprawne otrzymały upominki.
Dziękujemy
wolontariuszom oraz osobom i ﬁrmom,
które wsparły nasz piknik:
Piotrowi Mikołajskiemu prezesowi Unilever Polska Sp. z
o.o., Piotrowi Wrotyńskiemu
dyrektorowi Unilever Food
Solutions – NEE, Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik”, Tomaszowi Tomaszewskiemu właścicielowi Firmy Remontowo-Budowlanej,
Tadeuszowi
Kopczyńskiemu właścicielowi Firmy Przewozowej ELKOTUR, Stefanowi Wysockiemu właścicielowi Przedsiębiorstwa Usługowego, Michałowi Hałasowi sołtysowi w Rakowni, Piotrowi Michalskiemu sołty-
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X PIKNIK GOŚLIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

FOT. ARCHIWUM GSPON

FOT. ARCHIWUM „PAWEŁEK”

FOT. ARCHIWUM „PAWEŁEK”

FOT. ARCHIWUM „PAWEŁEK”

Razem szczęśliwi

FOT. ARCHIWUM GSPON

CIESZYLIŚMY SIĘ Z PRZYJACIÓŁMI

sowi z Białęg, sołtys Elżbiecie Dziel z Kamińska, Zdzisławowi Bromberkowi sołtysowi z Przebędowa, Pawłowi Bukowskiemu sołtysowi
ze Starczanowa, Romanowi
Pietrzakowi prezesowi Sto-

warzyszenia Przyjaciół Rakowni, Pawłowi Janowskiemu z Bractwa Kurkowego z
Murowanej Gośliny, Ogródkom Działkowym w Przebędowie.

WIKTORIA TREPTO

My z Warsztatu terapii Zajęciowej w Swarzędzu cieszyliśmy
się na pikniku Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych w Rakowni razem z naszymi przyjaciółmi z całej okolicy: Poznania, Lubonia, Kórnika, Zdun, Owińsk,
Kiszkowa, Murowanej Gośliny.
Wzięliśmy udział w grach i zawodach sportowych. Były to
m.in. kręgle, rzut piłką do kosza, strzał do bramki, łowienie rybek, konkurencje zręcznościowe, poszukiwanie skarbu, hula
hop. Oglądaliśmy pokazy taneczne, słuchalismy występów
wokalnych. „Szkoła pod Psem” przywiozła sześć golden retrieverów i przedstawiciela największych psów świata - wilczarza.
Zajadaliśmy smakołyki: chleb ze smalcem, kiełbasę z grilla,
domowe ciasta, lody i gofry. Czas zleciał bardzo szybko. Każdy pełen wrażeń i z prezentami wracał szczęśliwy do domu.
Pogoda była słoneczna. Za to wspaniałe spotkanie serdecznie dziękujemy organizatorom. Będziemy wspominać je przez
długi czas.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA
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PIKNIK INTEGRACYJNY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SZAMOTUŁACH

Taniec pajaca,
kolorowa ryksza…
skiej, informatyczno-edukacyjnej, ogrodniczo-ekologicznej i
gospodarstwa domowego. Prócz
pracowni działa gabinet psychologa. Prowadzone są zajęcia z
rytmiki, podczas których uczestnicy pod okiem instruktorów
przygotowują spektakle prezentowane na przeglądach i festiwalach. Jak wiele – i z jaką radością – potraﬁą z siebie dać, można było zobaczyć podczas środowego spektaklu.
Szamotulski WTZ wydaje też „Nasz Kwartalnik” – kronikę swoich inicjatyw i wydarzeń. Wypowiadają się w niej
także niepełnosprawni uczestnicy WTZ.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

„Taniec pajaca”.

jemka” (prowadzi siostra Janina
Kierstan), Dom Dziecka (prowadzi siostra Beata Jank) i Warsztat Terapii Zajęciowej (prowadzi
siostra Grażyna Koźlik).
Niezwykłe umiejętności aktorskie oraz zaangażowanie niepełnosprawnych artystów to tylko jeden z licznych dowodów
profesjonalizmu kadry wymienionych placówek oraz jej oddania w służbie drugiemu człowiekowi. W zajęciach terapeutycznych bierze udział 40 mieszkańców powiatu szamotulskiego. Na co dzień Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje rehabilitację społeczno-zawodową w
siedmiu pracowniach: plastycznej,
krawiecko-dziewiarskiej,
ceramicznej, stolarsko-ślusar-

Taniec radości.

S

pektakl pantomimiczny „Taniec pajaca”, konkurencje
sportowe, zabawa taneczna,
wystawa prac plastycznych, loteria fantowa i przejazd kolorową rykszą – to atrakcje pikniku
integracyjnego, zorganizowanego w środę 19 czerwca z inicjatywy Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi
w Szamotułach.
Na terenie domu sióstr przy
ulicy Lipowej, w promieniach
słońca i w cieniu wspaniałych
drzew, trwała w najlepsze zabawa uczestników WTZ i ich
przyjaciół. Piknik odwiedził starosta szamotulski Paweł Kowzan, przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szamotułach Magdalena Bestwina i duchowy opiekun WTZ

ksiądz Paweł Pośpieszny. Była
też przełożona domu sióstr Jadwiga Stasik.
W spotkaniu wzięli udział reprezentanci warsztatów terapii zajęciowej z Dusznik, Wronek, Poznania, Kwilcza, Świetlicy Socjoterapeutycznej „Kraina Uśmiechu” w Szamotułach,
Zespołu Szkół Specjalnych i
Domu Dziennego Pobytu „Betlejemka”. Razem z gośćmi bawili się gospodarze – uczestnicy
WTZ w Szamotułach. Imprezę
wsparł poznański Bank Żywności, a nad obsługą czuwali rodzice osób z niepełnosprawnością.
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach prowadzi Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w skład którego wchodzą:
Dom Dziennego Pobytu „Betle-

Konkurencje sportowe.

Najdłużej
wyczekiwana
atrakcja – przejazd
kolorową rykszą.
Uczestnikom
towarzyszył
starosta szamotulski
Paweł Kowzan.
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obotnie przedpołudnie 8
czerwca było szczególnie ważne dla wychowanków Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, zaprzyjaźnionych
placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Nad brzegiem jeziora
Bnińskiego, w otoczeniu lasu,
dorośli wraz z dziećmi mogli
się wzajemnie się poznać. Inicjatywie patronował starosta
poznański Jan Grabkowski.

13

DZIEŃ RODZINY W DOMU DZIECKA W KÓRNIKU-BNINIE

Twarze pełne
zadowolenia

Po przywitaniu przez dyrektora Domu Dorotę Pielichowską-Borysiewicz i członka Zarządu Powiatu Poznańskiego
Zygmunta Jeżewskiego uczestników zaproszono na spotkanie
informacyjne na temat rodzin
zastępczych i adopcyjnych. Prowadziła je pedagog Anna Pawlak-Potkowska oraz pracownik
socjalny Marlena Awuku. Mówiono o różnicach między rodziną zastępczą a adopcyjną,
formach pomocy pieczy zastępczej, procesie kwaliﬁkacji rodziny zastępczej i wolontariacie rodzinnym. Do zgłaszania kandydatur na rodziny zastępcze za-

trwały w najlepsze zabawy integracyjne i inne atrakcje. Dziewczęta mogły sprawdzić się w malowaniu domu, a
chłopcy we wbijaniu gwoździ.
Każdą czynność dzieci wykonywały wspólnie z dorosłymi.
Zadowolenie przez cały czas
gościło na twarzach. Był pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez strażaków, przejażdżki motocyklem, zapach
domowego ciasta, moc niespodzianek i pamiątkowa fotograﬁa.

chęcała również wicedyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu Aldona Janyszak-Laska.

Wydarzenie wsparli przyjaciele Domu Dziecka: TFP
spółka z o.o, Etyliniarze, Biały
Orzeł, Fundacja „Serdecznik”,
Allegro, OPS Dominowo, Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”, Rycerze, pan Grzegorz
ze swoim skansenem i Grupa
Aktywnych „Awangarda”.

Na placu zabaw i boisku

KAROLINA KASPRZAK

Trening wbijania gwoździ.

Pamiątkowe zdjęcie.

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK

Malowanie domu.

Za chwilę prawdziwa przygoda – przejażdżka motocyklem.

Pokaz pierwszej pomocy w wypadku drogowym.
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Z INICJATYW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Święto sportu
i radości
W

Warsztacie Terapii Zajęciowej „Pawełek” obchodziliśmy 29 maja Dzień
Dziecka. Były wspaniałe gry
i zabawy, a śmiechu co niemiara, zwłaszcza w zabawa w ciepło-zimno. Podczas
gry w kalambury mogliśmy
na chwilę wcielić się w postaci z bajek i wykazać się
zdolnościami aktorskimi.

W

czwartek 13 czerwca
uczestniczyliśmy w pikniku integracyjnym „Święto Sportu i Radości” w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Owińskach. Od rana
dopisywała pogoda. Czekały na nas niezwykłe atrakcje, zwłaszcza dwa ogromne psy, które nie były groźne
i można je było śmiało pogłaskać. Rzucaliśmy piłeczkami, braliśmy udział w biegu z przeszkodami, łowiliśmy rybki.

Na szczególne brawa zasłużył pan Leszek, któ-

U Króla
Baltazara
6

zdobył maksymalną liczbę
punktów. Były stoiska rysunkowe i lepienia z gliny. Każdy mógł narysować pieska, a
jego praca brała udział w konkursie. Były przejazdy bryczką zaprzężoną w dwa konie.
Podczas podróży podziwialiśmy uroki nadwarciańskich
pól i lasów i wsłuchiwać się
w śpiew ptaków. Nie zabrakło tańców, do których przygrywał nam zespół, wykonujący znane i lubiane piosenki.
Gdy przyszedł czas na wręczenie nagród, zgarnęliśmy
ich kilka, a nasza uczestniczka Kasia zdobyła pierwsze
miejsce w konkursie rysunkowym. E.Ś.

FOT. ARCHIWUM „PAWEŁEK”

FOT. (4X) ARCHIWUM „PAWEŁEK”

W konkursie wiedzy na temat zwierząt każdy z nas

czerwca grupa teatralna
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pawełek” gościła w Szkole Podstawowej w Owińskach.
Po raz kolejny zaproszono nas
do udziału w Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych,
który każdego roku odbywa się
w tej szkole. Tym razem przygotowaliśmy przedstawienie
„Bal u Króla Baltazara”.
Były tańce królewskie, turniej
rycerski, błazny i psotny duch.
Dzieci z klas I – III nagrodziły
nasz występ gromkimi brawami.
My także oglądaliśmy z zainteresowaniem przedstawienia przygotowane przez dzieci ze szkół
z Owińsk i Koziegłów. Każdy zespół otrzymał pamiątkowy dyplom i statuetkę. BL
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„PAWEŁEK“ W OWIŃSKACH

W każdym jest coś z dziecka
bo pomimo tego, że jesteśmy
dorośli, w każdym z nas pozostaje coś z dziecka. E.Ś.

FOT. (3X) ARCHIWUM „PAWEŁEK”

re przygotowali uczestnicy z
pracowni gospodarstwa domowego. Zabawa się udała,

ry przez 15 minut dwoił się
i troił, abyśmy w końcu odgadli, że jego zadaniem było
udawać konia (oczywiście
jak brzmi hasło, wiedzieliśmy od samego początku).
Nie zabrakło zabaw zręcznościowych i ruchowych.

Udział w grze „Gorące krzesła” wymagał reﬂeksu i szybkości, a zabawa w „przeniesienie jajka” – niezwykłej precyzji i współpracy. Choć nie
zawsze było łatwo, każdy
świetnie się bawił. Po wszystkim były kiełbaski z grilla, któ-

„Bajkowe Ludki” w „Pawełku”
maja
gościliśmy
w
Warsztacie Terapii Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach
dzieci z przedszkola „Bajkowe
Ludki” w Koziegłowach. Przedszkolaki z grupy Wróbelka Elemelka, sześciu- i siedmiolatki, poznawały funkcjonowanie
ośrodka i jego uczestników.
Bardzo ważne są takie spotkania osób niepełnosprawnych
z pełnosprawnymi, zwłaszcza
z dziećmi. Kształtują się więzi
emocjonalne, narasta wzajemna zrozumienie i sympatia. Niepełnosprawność nie jest już niezwykła. Niepełnosprawny staje się osobą w pełni akceptowaną. Takie spotkania niosą korzyści nie tylko dla zdrowych dzieci
lecz również dla niepełnosprawnych: staja się bardziej otwarci,
pewni siebie, z chęcią angażują
się w nowe zadania i działania z
osobami zdrowymi.
Uczestnicy naszego WTZ
przygotowali dla dzieci przedstawienie „Bal u Króla Baltaza-

ra”. Ponad to przedszkolaki zapoznanały się z pracą w poszczególnych pracowniach: mogły samodzielnie przygotować
świece, czy spróbować pracy z
gliną. Najwięcej radości sprawiły
dzieciom zajęcia w sali rehabilitacyjnej i relaksacyjnej: kosmiczne sprzęty, wodne łóżko, migające światła.
Po zwiedzeniu warsztatów
wyszliśmy do parku, gdzie były
zabawy i konkursy na świeżym powietrzu. Dziękujemy za
wspólna zabawę i do zobaczenia! W.M.
FOT. (3X) ARCHIWUM „PAWEŁEK”
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Zagrali
w NGO
14

czerwca w Centrum Bukowska działacze, pracownicy, wolontariusze wzięli udział w spotkaniu integracyjnym pod tytułem „Zagraj w
NGO” (skrót od angielskiej nazwy non governmental organisations). Wszyscy uczestnicy w
miłej atmosferze grali w różnorodne gry planszowe, karciane
i zespołowe.

LIPIEC 2013

Z INICJATYW

Szlakiem Piastowskim

Organizatorzy spotkania zachęcali do zabrania ze sobą
swojej ulubionej gry. Dzięki
temu można było wymienić się
z innymi uczestnikami.

FOT. (3X) ARCHIWUM SPDST

– Pokazaliśmy również nasze
gry, w które gramy w wolnym
czasie – powiedział Wojciech
Sańko, specjalista do spraw
ewaluacji i animacji społecznej
Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związek Organizacji Pozarządowych. – Była okazja do
zagrania w grę „Społeczność w
działaniu”. To kooperacyjna gra
planszowa, opowiadająca historię pewnej społeczności lokalnej.
Gracze wcielają się w ważne postacie ze społeczności i
wspólnie starają się przezwyciężać problemy, przed jakimi
stają mieszkańcy miasta.
Gracze wchodzą w relacje z
mieszkańcami, wspierają ich i
zachęcają do działania oraz budują sieć współpracy. Celem jest
aktywizowanie mieszkańców i
praca ze społecznością lokalną.
Aby umilić wspólny czas,
przyniesiono własne potrawy
przygotowane w domu. Wzięły one udział w krótkim pokazie
przygotowywania posiłków wegetariańskich w wykonaniu organizatorów.
Była także kawa i herbata.
Spotkanie sprzyjało różnego rodzaju rozmowom, wymianie
doświadczeń i poglądów oraz
integracji z przedstawicielami
rozmaitych środowisk.
Imprezę zorganizowało Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu Centrum Bukowska, we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych – Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Urzędu Miasta
Poznania. awa

W

poniedziałek 13 maja
wybraliśmy się na kolejną autokarową wycieczkę Szlakiem Piastowskim. Organizatorem wycieczki było
Centrum Edukacji i Turystyki
„Sokrates”. Wyruszyliśmy ze
Swarzędza o ósmej rano.
W czasie podróży wysłuchaliśmy prelekcji na temat miejsc
związanych z naszą wycieczką, przygotowanych przez
przewodnika Krystynę Leśniak.
Pierwszym punktem naszego
podróżowania było Trzemeszno. Jest to miasto położone nad

dującego się na ołtarzu. Mieliśmy również okazję zwiedzić Rotundę świętego Prokopa, z którą jest związana legenda, że jeżeli kobieta stanu wolnego wrzuci grosik do podziemi świątyni, to wyjdzie za mąż.
Dowiedzieliśmy się również, że
ze Strzelna pochodzi arcybiskup archidiecezji poznańskiej
Stanisław Gądecki.
Po zwiedzeniu Strzelna, udaliśmy się do Kruszwicy, gdzie
wzięliśmy dział w 45 minutowym rejsie po jeziorze Gopło statkiem Rusałka. Jezioro
jest bardzo duże i piękne. Nad
nim królują żurawie i czaple.
Było bardzo przyjemnie. Pogoda również nam dopisała, dzięki czemu mogliśmy naszą wycieczkę zakończyć spacerem
po parku uzdrowiskowym w
Inowrocławiu. Byliśmy również
pod tężniami. Dziękuję Bogu i
wszystkim, którzy przyczynili
się do zrealizowania tak pięknej wycieczki.

AGATA KIEJDROWSKA

dwoma jeziorami: Popielewskim i Klasztornym. Liczy 8.000
mieszkańców. W Trzemesznie zwiedziliśmy świątynię
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i
świętego Michała Archanioła.
Po zwiedzeniu Trzemeszna
wyruszyliśmy do Strzelna. Jest
ono trzecim miejscem na świecie, w którym mieści się ponad
600 relikwii świętych. Zwiedziliśmy kościół Świętej Trójcy, w
którym byliśmy świadkami odsłonięcia wizerunku Chrystusa
prawdziwie cierpiącego, znaj-

Odwiedziny ﬁrmy Blum
27

maja odwiedzili nas po
raz kolejny przedstawiciele ﬁrmy Blum. Prezes ﬁrmy
pan Andrzej Michalski wraz z
pracownikami poinformowali nas, że przekazują kwotę 10
tysięcy złotych, potrzebną na

organizację koncertu zespołu
Luxtorpeda.
Dochód z koncertu zostanie
przekazany na zakup nowego
samochodu dla naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Lesz-

ka Grajka w Swarzędzu. Za
tak wielką pomoc podziękowaliśmy naszym przyjaciołom
krótkim programem artystycznym. Z całego serca dziękujemy ﬁrmie Blum!

MICHAŁ OGONIAK
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WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SWARZĘDZU

2

Jubileusz kapłaństwa
Mszy przewodniczył ks. arcybiskup Stanisław Gądecki.
W swojej homilii wspomniał
m.in. o śp. ks. arcybiskupie Je-

FOT. (2X) ARCHIWUM SPDST

2 maja delegacja naszego
warsztatu wybrała się do
katedry poznańskiej, by uczestniczyć w liturgii dziękczynnej
za 25 lat kapłaństwa. Dziękczynienie to złożyli kapłani wyświęcani w 1988 roku – 31 jubilatów, w tym proboszcz naszej
paraﬁi, ksiądz Dariusz Salski.

rzym Strobie, który udzielił sakramentu kapłaństwa jubilatom. Podkreślił również duży
wpływ Papieża Polaka na
wszystkie lata posługi kapłanów. Dzięki Jego encyklikom
kapłani mogli jeszcze bardziej
zrozumieć, kim jest Bóg oraz
oddać się chorym, cierpiącym
i tym, którym służyli w paraﬁach. Po raz drugi uczestniczyłem w takiej mszy św. i po

raz drugi otrzymałem osobiste
błogosławieństwo od ks. arcybiskupa Stanisława.
Po zakończeniu liturgii złożyliśmy życzenia księdzu Dariuszowi oraz wręczyliśmy
anioła wykonanego w pracowni stolarskiej naszego WTZ.
Cieszymy się, że mogliśmy być
tego dnia z naszym księdzem
proboszczem.

MICHAŁ OGONIAK

Dzień naszych Mam Ważne słowo – dziękuję

Śpiewamy dla naszych Mam.

28

maja nasz Warsztat Terapii Zajęciowej w Swarzędzu zorganizował Święto
Mam. W specjalnie przygotowanym programie przedstawiliśmy wiersze i piosenki dla
wszystkich przybyłych mam.
Odśpiewaliśmy
uroczyste
„Sto lat”, wręczyliśmy czerwone róże oraz upominki – far-

tuszki wykonane w pracowni krawieckiej i plastycznej.
Następnie zaprosiliśmy nasze
mamy na kawę i coś słodkiego. Z całego serca dziękujemy naszym mamom, że były z
nami tego dnia i są z nami na
co dzień.

MICHAŁ OGONIAK

maja nasz Warsztat Terapii Zajęciowej zorganizował marsz dziękczynny. Celem
było podziękowanie mieszkańcom Swarzędza za to, że przekazali 1% swojego podatku dochodowego na nasze stowarzyszenie. Pierwsze i nie ostatnie w tym dniu słowo dziękuje, za pośrednictwem lokalnej
telewizji kablowej, skierowała
do mieszkańców nasza szefowa Barbara Kucharska.
Chwilę po tej wypowiedzi ze
śpiewem na ustach wyruszyliśmy w marsz dziękczynny osieMarsz dziękczynny.

dlami naszego miasta. Każdemu, kogo napotkaliśmy, wręczaliśmy nasz dar wdzięczności – serca wykonane w naszym
warsztacie. Marsz zakończyliśmy pod ratuszem, gdzie spotkaliśmy się z burmistrz Anną
Tomicką oraz wiceburmistrz
Agatą Kubacką i również im podziękowaliśmy za okazywaną
pomoc. Spotkanie zakończyło
się utworzeniem kręgu i wspólnym śpiewem. Nie zapomnę nigdy uśmiechu ludzi obdarowanych przez nas serduszkiem.

MICHAŁ OGONIAK
FOT. ARCHIWUM SPDST

FOT. SPDST
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PO RAZ PIĄTY W WIADRUNKACH

Żyj zdrowo
na sportowo!
arsztat Terapii Zajęciowej w Wiardunkach po raz
kolejny zorganizował spotkanie integracyjno-sportowe pod
hasłem „Żyj zdrowo na sportowo!”, częściowo sﬁnansowane
przez powiat obornicki. Wśród
gości byli m.in. starosta obornicki Adam Olejnik, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Gruszczyński, zastępca burmistrza
Rogoźna Krzysztof Ostrowski
i dyrektor PCPR w Obornikach
Barbara Słabolepsza-Rojna.
Na imprezę przybyły reprezentacje pięciu zaprzyjaźnionych placówek: Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu oraz WTZ-tów w Gębicach, Wapnie i Wągrowcu oraz
Zespołu Szkół Specjalnych w
Kowanówku. Po wciągnięciu
ﬂagi olimpijskiej na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego
przywitała gości kierownik placówki Joanna Napierała, a starosta Adam Olejnik wręczył wyróżnienia uczestnikom WTZ w
Wiardunkach, którzy godnie reprezentowali powiat obornicki podczas XIV Ogólnopolskiej
Spartakiady Osób Niepełnosprawnych w Przygodzicach.

Muzyczno-aktorskie talenty
zaprezentowali uczestnicy wiarduneckiego Warsztatu. Następnie niemal dziewięćdziesięcioro niepełnosprawnych sportowców rwalizowało w wielu konkurencjach sportowo-rekreacyjnych, między innymi w biegu na
30 metrów kobiet i mężczyzn,
ping-pongu, rzutach lotkami do
tarczy, woreczkami do kosza czy
ringiem na pal. Nie zabrakło też
tradycyjnej sztafety, w której brali udział także członkowie kadr
poszczególnych placówek. Najbardziej widowiskową okazała się konkurencja przeciąganie
liny.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, a najlepsze
„trójki” – wyróżnienia imienne.
W klasyﬁkacji drużynowej zwyciężyli gospodarze WTZ Wiardunki, wyprzedzając WTZ Wapno i ZSS z Kolanówka. Wszystkie
placówki otrzymały słodkie upominki i puchary. Organizatorzy
po raz kolejny udowodnili, że dobra zabawa i integracja idą w parze, a ważniejszy niż zwyciężanie jest sam udział w zawodach.

ajpierw jest szok. Potem
przychodzą myśli, żeby
uratować życie. Dopiero w którymś momencie do kobiet po
mastektomii dociera, że zostały pozbawiane atrybutu kobiecości. Nie lubią luster, wstydzą
się swoich mężów, unikają bliskości. Niepotrzebnie – przekonywała Monika Jankowska,
psycholog z Wielkopolskiego
Centrum Onkologii w Poznaniu
na spotkaniu w Klubie Amazonek.
Kobiety po mastektomii często czują się nieatrakcyjne i
ułomne, a seks zaczyna być dla
nich sferą tabu. Chodzą do psychologa, na sesje psychoterapeutyczne, rozmawiają z kobietami, które przeszły to samo.
Czasami potrzebują bardzo
dużo czasu, by uwierzyć w siebie, poczuć się atrakcyjnie, polubić swoje ciało. Mastektomia w
znacznym stopniu wpływa na
życie seksualne kobiet. Uważają,
że operacja negatywnie wpłynęła na ich seksualność i atrakcyjność. Problem stanowi również
blizna pooperacyjna. Ważna jest
więc rehabilitacja psychiczna,
która łagodzi lęk przed kalectwem, śmiercią, utratą rodziny.
– W naszej kulturze dużo jest
erotyzmu. Reklamy i bilbordy
przedstawiają kobietę symbol
piękna – mówi Monika Jankow-

ska. – Stąd presja, aby być młodą, piękną, zadbaną, uwodzicielską, emanującą seksualnością. Im ta presja silniejsza, tym
głębsza frustracja kogoś, kto
uważa, że dla niego taki ideał
piękna jest nieosiągalny.
Amazonki otrzymały kartki z
hasłami do przeanalizowania i
wyrażały swoje opinie. Na pytanie, czy po menopauzie życie
seksualne wygasa, stwierdziły,
że takie sformułowanie jest mitem. Ich zdaniem wszystko zależy od więzi między dwiema
osobami. Są tabletki podnoszące libido, czasami wystarczy się
przytulić, powiedzieć kilka ciepłych słów, by zbudować dobrą
atmosferę. Jeżeli w związku jest
harmonia, to życie intymne staje się bogate. Miłość przychodzi
w różnym wieku. Bywa, że osoby starsze pielęgnują wspaniałe
relacje z partnerami. Zwłaszcza,
gdy owdowieją lub od wielu lat
są samotne. Zdarza się, że partnerów znajdują nawet przez Internet. Starsi ludzie potraﬁą być
szczęśliwi. Jest to rezultat dojrzałości emocjonalnej.
Gorącą dyskusję wywołało kolejna zdanie z kartki: „seks
tylko dla młodych i atrakcyjnych
ludzi”. Jedna z Amazonek przyznała się, że właśnie tak myślała, mając dziewiętnaście lat i
na dodatek nie wyobrażała so-

P

ratowali sprzęt, w urzędzie rozbrzmiewał śpiew dzieci, które w
ten sposób odpędzały chmury.
Podstawione autobusy zabrały wszystkich chętnych do
Kościoła Maksymiliana Kolbego, gdzie czekał już ksiądz proboszcz Wojciech Kochański. Z
godzinnym opóźnieniem i pod
dachem rozpoczął się cudowny koncert. Wystąpiły radosne
dzieci z gminy Lubicz koło Torunia oraz zespół Pokój i Dobro z
Turku – laureaci Festiwalu RYBA
w Ślesinie. Atrakcją koncertu był
raper Arkadio, który po niesamowitym świadectwie rapował i bisował. Prawdopodobnie mury
tego kościoła po raz pierwszy
poznały tego rodzaju muzykę.

ŁUKASZ ZARANEK
FOT. (2X) ŁUKASZ ZARANEK

W
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rzelotne burze z gradem
już po południu przerywały
próby artystów na wielkiej scenie ustawionej na Placu Wolności w Koninie. Jednak ta burza, która nadeszła dokładnie o
19.30, kiedy miał rozpocząć się
CORPUS DEI – Wieczór Uwielbienia, czyli doroczny koncert
muzyki chrześcijańskiej w tym
mieście w okresie Bożego Ciała, była prawdziwą, godzinną
nawałnicą. Fruwały krzesła i
namioty.
Na szczęście wiceprezydent
Konina Sławomir Lorek otworzył drzwi urzędu, aby wszyscy goście mogli znaleźć tam
schronienie. Podczas gdy obsługa techniczna i wolontariusze
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Życie bez piersi

Monika Jankowska.
bie, że ciocia, mając czterdzieści lat, robi „takie rzeczy”. Panie
nie zgodziły się z tezą, że kobiety po przekroczeniu pewnego wieku powinny wycofać się
z życia seksualnego. Jeżeli małżeństwo trwa czterdzieści lat i
jest szczęśliwe, to dlaczego skazywać je na powolne umieranie?
Ludzie mają prawo do szczęścia
w każdym wieku i nie powinno to nikogo gorszyć. Bywa, że
panie szukają towarzysza życia
na portalach internetowych, a
szczęście czeka na nie dwa bloki

dalej. Stad wniosek, że nie wolno się zamykać, a rozglądać wokół siebie, bo prawdziwa miłość
może czekać za rogiem.
Amazonki są w innej sytuacji, bo w ich przypadku klimakterium zostało przyspieszone, a
hormony inaczej pracują. To powoduje wiele ograniczeń. Sama
operacja, chemioterapia, hormonoterapia powodują w organizmie ogromne szkody. Obniżony poziom hormonów sprawia, że spada ochota na życie
seksualne.
– To jest sprawa bardzo indywidualna każdej kobiety po
mastektomii – mówi Monika
Jankowska. – Zdarza się, że panie wycofują się lub unikają życia seksualnego. Można temu
zaradzić, korzystając z rozmaitych środków regenerujących
błonę śluzową, które można
kupić w aptekach. Polecam też
tak zwane lubrykanty, czyli żele
intymne, ułatwiające współżycie. Jest wiele sposobów, by ta
sfera życia nadal pozostawała
atrakcyjna.

– Wprowadzana sztuczna
menopauza skutkuje wyeliminowaniem niektórych hormonów lub ich ograniczeniem
– mówi Monika Jankowska. –
Wówczas stosuje się estrogeny w różnych formach. Działają nawilżająco, ale nie zawsze
każda Amazonka może je stosować. Ich wprowadzanie odbywa się wyłącznie pod kontrolą lekarza onkologa. Warto zajrzeć do apteki, a tam na
pewno otrzymamy fachowe
doradztwo i dobry lek, który
nie zaszkodzi.
Po zabiegu usunięcia piersi kobieta powinna starać się
jak najszybciej zaakceptować
swoje upośledzenie. Jej rodzina i przyjaciele muszą ją wspierać, okazywać zrozumienie i
wsparcie. Mąż powinien starać się zaakceptować żonę bez
piersi. Blizna po mastektomii
może wywoływać negatywne odczucia u obojga małżonków. Ważne jest, aby to kobieta
pierwsza stopniowo przyzwyczajała męża do nowej sytuacji.

Corpus Dei mimo
wszystko
przez Miasto Konin, Paraﬁę św.
Maksymiliana Kolbe, Klasztor
Ojców Franciszkanów, Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ oraz Hospicjum w Licheniu.

Druga część koncertu to cudowni muzycy z Zespołu Po
Drodze z Franciszkiem, bez których nie byłoby w Koninie Corpus Dei. Po raz szósty uświetnili
Wieczór Uwielbienia w naszym
mieście. Towarzyszył im fanta-

styczny chór młodzieży i dorosłych oraz tercet smyczkowy.
Nad artystyczną stroną przedsięwzięcia czuwał pomysłodawca koncertów Ojciec Franciszkanin Mariusz Tabor.
Koncert był organizowany

19

– Zdarza się, że kobiety czują się nieatrakcyjnie, starzeją się, ale niekoniecznie są tak
oceniane przez innych – dodaje Monika Jankowska. – Przybija je sztuczna menopauza,
brak energii, powolne starzenie, spowolnienie codziennego życia. Dlatego bardzo ważna w takich sytuacjach jest
więź z partnerem, jego czułość, zrozumienie, dobre słowo, akceptacja, bliskość, troska. Przy wyrozumiałym partnerze złe emocje się niwelują. Zwracam uwagę na bardzo
ważną ﬁzyczną bliskość, na to,
że jest ktoś, kto potraﬁ okazać
serdeczność i przywiązanie.
Takie zachowania w związku
są bardzo ważne.
Amazonki dużo mówiły o
tożsamości seksualnej. Zastanawiały się, co stanowi o kobiecości, jak czują się ze swoim ciałem, jakie mają wobec
niego emocje. Duże znaczenie
ma leczenie zmieniające ciało, do którego należy mastektomia, operacja oszczędzająca, chemioterapia, po której wypadają włosy, przybywanie lub ubywanie kilogramów.
Monika Jankowska tłumaczyła
Amazonkom jak można sobie
z tymi problemami poradzić.

AURELIA PAWLAK
Podziękowania należą się
sponsorom: przyjaciołom ze
Starostwa Powiatu Konińskiego, MPEC, Firmy Mój Ogród,
Naleśnikarni w Starym Koninie, Pizzerii Familia, indywidualnym dobrodziejom i
wspaniałym wolontariuszom,
dla których był to naprawdę
ogromny egzamin. Jak co roku
o bezpieczeństwo gości dbali niezawodni ratownicy z Konińskiej Grupy Ratowniczej
OSP Chorzeń.

ZUZANNA
JANASZEK-MACIASZEK

FOT. (3X) ARCHIWUM FUNDACJI PODAJ DALEJ
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Kaliskie w obrazach
osób niepełnosprawnych
11

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 14 placówek z terenu miasta i regionu. Napłynęło około 70 prac.
Mniejsza liczba placówek i
nadesłanych prac nie świadczy o braku zainteresowania
konkursem – wskazuje jedynie na coraz trudniejszą sytuację ﬁnansową środowiska
osób niepełnosprawnych, a
w rezultacie – ograniczenie
FOT. (2X) MARIUSZ PATYSIAK

czerwca odbyło się podsumowanie VII Regionalnego Konkursu Plastycznego dla Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Mój
region – dawniej i dziś”, któremu patronowali: Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak i Prezydent Miasta Kalisza Janusz Pęcherz.

liczby i zasięgu tego typu imprez.

kaniowych Urzędu Miejskiego
w Kaliszu.

W podsumowaniu konkursu
wzięli również udział przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, władz Miasta Kalisza, Rady Miejskiej,
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, Wydziału Spraw Społecznych i Miesz-

Nagrody dla laureatów
ufundowali: Wojewoda Wielkopolski, Prezydent Miasta
Kalisza, państwo Margota i
Cezary Suszyńscy oraz organizator – Fundacja Inwalidów
i Osób Niepełnosprawnych
„Miłosierdzie” w Kaliszu.

MARIUSZ PATYSIAK

Radość małych pacjentów
uchyl im serce jak drzwi.
Wszystkie dzieci nasze są:
Borys, Wojtek, Marysia,
Tom,
niech małe sny spełnią się
dziś,
wyśpiewaj marzenia,
a świat będzie nasz!
MAJKA JEŻOWSKA

Wszystkie dzieci nasze są:
Basia, Michael, Małgosia,
John,
na serca dnie mają swój
dom,

W moim pokoju stały cztery ogromne torby z maskotkami i czekoladami, przeznaczone dla małych pacjentów
z oddziału neurologicznego w
szpitalu im. Marciniaka przy
ulicy Traugutta we Wrocławiu.

Przyznam się, że „Pajacyk” długo zbierał te rzeczy, a
wszystko po to, aby 6 czerwca
po raz dziewiętnasty wręczyć
je dzieciom z okazji minionego ich święta. Towarzyszyła mi
jak zawsze niezastąpiona Tereska ze swoją siostrą Małgosią, a pod szpital dojechałyśmy
z Irkiem, bo nikt inny nie miał
czasu. Zapakował nas i torby
do dużego samochodu, a Małgosia z braku miejsca przybyła tramwajem. W barze wypiłyśmy jeszcze dobrą kawę mrożoną ze śmietanką, posłuchałam opowieści Teresy o weselu, na którym była i obładowane idziemy na oddział.
Dzieciaków było pełno i czekały na obiad, a wśród nich

mój znajomy Krzysio ze swoją mamą. Chwilę rozmawiam z
psycholog Joasią i rozkładamy
zabawki z kolorowymi balonami na stole.
Z czekoladami, gwiżdżącymi lizakami oraz z balonami
krążymy po salach i zapraszamy. Rodzice nawet się zainteresowali moją książką.
Wszystko się rozeszło w oka
mgnieniu, a dzieciarnia miała
radochę.
Widząc radość w oczach
dzieci poczułam w sercu ulgę,
że jeszcze ten raz udało mi się
przyczynić do urozmaicenia
szpitalnego życia małych pacjentów i dziękuję Bogu za siły,
jakie od nich czerpię.

KASIA OWSIAK
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KONKURS FOTOGRAFICZNY W CHODZIEŻY „NIEPEŁNOSPRAWNI
W OBIEKTYWIE”

Obrazy
codzienności
nowicz, Maria Jacek i Maria Kornacka. Pozostałym uczestnikom
wręczono podziękowania.
Piątkowemu spotkaniu towarzyszyły reﬂeksje jurorów na temat prezentowanych zdjęć. Zoﬁa Grabowska-Andrijew wspomniała, że podejście do osób z
niepełnosprawnością zmieniło
się na przestrzeni lat. Są ono coraz bardziej obecni w życiu całego społeczeństwa. Sprzyjają temu takie inicjatywy jak konkurs „Niepełnosprawni w obiektywie”. Uroczystość zakończył
występ dzieci z Młodzieżowego
Domu Kultury przy ulicy Staszica w Chodzieży, gdzie odbyło się
wręczenie nagród. Wyróżnione
fotograﬁe prezentujemy obok.

Nagrodę specjalną z rąk prezesa Stowarzyszenia „Bioderko”
Honoraty Pilarczyk odbierają Maria Kornacka i Maria Jacek.

KAROLINA KASPRZAK

I miejsce w kategorii powyżej 20 lat zdobył Warsztat Terapii
Zajęciowej prowadzony przez Obywatelską Fundację Na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy
w Chodzieży. Od lewej: Małgorzata Staszewska,
Katarzyna Skrzypczak i Marta Burzyńska.

Praca „Śpiewać każdy może”.

FOT. WTZ CHODZIEŻ

FOT. MARIA JACEK

Praca „W naszym ogródeczku”.
Na zdjęciu
Maria Kornacka.

FOT. WTZ CHODZIEŻ

FOT. KAROLINA KASPRZAK

tym, jak zmienić wizerunek
osoby z niepełnosprawnością oraz zminimalizować stereotypy i uprzedzenia, mówiono w piątek 7 czerwca podczas
podsumowania konkursu fotograﬁcznego „Niepełnosprawni w obiektywie”, który zorganizowało Stowarzyszenie Osób
Po Endoprotezoplastyce Biodra
„Bioderko” w Chodzieży.
Inicjatywa miała na celu ukazanie ludzi z niepełnosprawnością w codziennym życiu, kontaktach społecznych, działalności artystycznej i innych sferach.
Na konkurs łącznie nadesłano
26 prac. Jury w składzie: Zoﬁa
Grabowska-Andrijew, kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Chodzieży Marzena
Łuczak i fotograf Dorota Klepacka wyłoniło laureatów w trzech
kategoriach wiekowych.
W kategorii do 15 lat I miejsce
zajęła Justyna Bączyk, II Ewelina Tutak, III Małgorzata Witosławska, w kategorii 15-20 lat I
miejsce zdobyła Paula Guzowska i II – Tomasz Frydrych. W
kategorii powyżej 20 lat I miejsce zdobył Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży, II – Ewelina Pawelska, III – Ewa Surma.
Były również nagrody specjalne.
Otrzymały je: Małgorzata Kacza-

FOT. KAROLINA KASPRZAK

O
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Praca „Piknik”.
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Bimbą
po Poznaniu
W

jeden się kielczył. Rozglądnyli
sie po okolicy. Pięknie! Nikt sie
nie wytónkoł we wodzie. Uczaplili się na ławeczkach. Wymarali skądyś naparzonyj kawy i
herbaty. Pobrawyndzili sobie
ździebko, spucnyli wuchte ciastek i prawie cołki placek, który
przytaszczyli ze sobą w tytkach.
Poruty nie było. Wszyscy znali
gwarę poznańską. Konkurs jednak wygrali pani Kutzner i pan
Dańczak. Nikt nie był stetrany,
kiedy wrocoł do chaty. Naród sie
chichroł. Wedle mnie było fest.
Impreza była współﬁnansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA

FOT. ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

iaruchna z Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu nie siedzi ciyngiym w dómu i nie gnije
we wyrze. Som jeszczyk na ﬂeku. Wew słoneczne niedzielne
przedpołudnie, 16 czerwca wyrychtowali sie ruk-cug i wypindraczyni przytośtali sie na Aleje Marcinkowskiego.
Styndy wyruszyli bimbom i
jyżdżali po fyrtlach Poznania. Po
drodze, gapili sie bez okna, bo
przewodnik PTTK Izabela Maik
stojała przy motorowym i godoła o historii Poznania. Wszyscy
szpycowali, co i jak sie zmiyniło. Zyzolili cióngle to w jednom,
to w drugom stronę. Gdy bimba
stanyła na Sołaczu, wiaruchna
zarechlała sie do Parku Sołackiego. Szli gira za girom i kożdyn

C

złonkowie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska
postanowili zainaugurować w
maju cykl comiesięcznych spotkań. Jedno z nich odbyło się w
poznańskiej Palmiarni, a konkretnie w kawiarni „7 kontynentów”.
Miła atmosfera, możliwość
wypicia kawy lub herbaty oraz
skosztowania domowych wypieków była wystarczającą zachęta, by odpocząć podczas
zwiedzania poszczególnych pawilonów. Dodatkową kawiarnianą atrakcją była przepiękna roślinność, stała ekspozycja rzeźb,

minerałów i pamiątek z podróży. Członkowie stowarzyszenia
ustalili, że będą się spotykać w
co drugą sobotę miesiąca. Można porozmawiać, załatwić swoje
sprawy, zasięgnąć porady. Uznano, że warto zapraszać prelegentów, doradców, specjalistów.
Pomyślano o pielęgniarce, ﬁzjoterapeucie, psychoterapeucie,
dietetyku, instruktorach.
Oprócz tego wszyscy byli
zgodni, że takie spotkania to doskonała okazja, by się lepiej poznać i wymienić doświadczenia.
Można także pochwalić się swoimi osiągnięciami oraz posłuchać poezji. awa

FOT. (3X) MARZENA KUBIAK

Kawa
w Palmiarni
W

tym roku „Majówka”
Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu
była pochmurna i deszczowa,
a mimo to impreza się udała. Obecność i humory dopisały. Organizatorzy brali pod
uwagę kaprysy pogody, więc
pomyśleli, żeby w razie cze-

go było się gdzie schować. Na
miejsce spotkania wybrano
Tor Poznań. Gospodarz – Automobilklub Wielkopolski zadbał o wszystko.
Doskonale sprawdziły się
zadaszone stoły i ławeczki, gdzie podczas ulewy można było się schronić. Ogniska
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Majówka w deszczu
nie udało się rozpalić, bo ułożony stos drewna był zupełnie
mokry, ale przewidujący organizatorzy zamówili catering.
Przybyłych w imieniu Wielkopolskiego Związku Inwalidów
Narządu Ruchu przywitał serdecznie Błażej Friedrich – koordynator projektu. Program
artystyczny urozmaicili swoim
śpiewem: Agnieszka Kubicka,
Nicole Klepacz i Przemek Czaplicki, który grał również na
saksofonie. Chętnych do tańca
było wielu.
Impreza przeplatana była
konkursami z nagrodami, prowadzonymi przez Bogusię
Olechniewicz i Zbyszka Kaczmarka. Pierwsze krople deszczu pojawiły się w trakcie zabawy w owijanie na czas mumii papierem toaletowym.
Szybko więc przeniesiono się
do budynku. Tu łowiono rybki na wędkę, przeprowadzono
dyktando itd. Główną atrakcją
okazały się zawody sprawnościowe i jazda w alkogoglach,
które dawały wrażenie, jakby
jechało się pod wpływem alkoholu. Deszcz padał coraz mocniej, wycieraczki pracowały na
pełnych obrotach, gdy na Torze odbywała się odprawa. A
potem... piszczały opony, czasami samochód tak zarzuciło, że któraś z przeszkód ustawiona na torze poszybowała
w powietrze. Mimo że pogoda nie należała do wymarzonych, członków Automobilklubu humory nie opuszczały. Jedną z prób, polegającą na zatrzymaniu rozpędzonego auta
jak najbliżej stojącego kartonu,
nazwano „próbą Hanny Mostowiak”. Dla najlepszych były nagrody.
Kolejną atrakcją „Majówki”
była wizyta policjantów, którzy
przywieźli ze sobą kolorowanki
dla dzieci, robili na rękach stempelki, a kto chciał, mógł przymierzyć policyjne ochraniacze,
hełm i tarczę. Nie brakowało
chętnych do zdjęcia w pełnym
bojowym umundurowaniu. Gdy
zabrzmiał znany przebój Elektrycznych Gitar „To już jest koniec”, żal było opuszczać gościnne progi Toru Poznań.
Dziękujemy prezesowi Automobilklubu Robertowi Werle i
dyrektorowi Toru Wojciechowi
Bartzowi. Imprezę współﬁnan-

sowało Miasto Poznań. Niedługo czeka nas sporo emocji
przy grze w paintball – imprezie, która odbędzie się również
dzięki życzliwości Miasta Poznań. Dzięki wsparciu Wojewody Wielkopolskiego w czerwcu
wybraliśmy się na przejażdżkę
zabytkowym tramwajem, gdzie
na Sołaczu przypomnieliśmy
sobie gwarę poznańską (tekst
obok). Latem i jesienią WZINR
szykuje kolejne niespodzianki: kąpiel w Termach Maltańskich, spacer ulicami Poznania
z przewodnikiem i święto pieczonego ziemniaka.
ALEKSANDRA LEWANDOWSKA
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FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Lepiej
zapobiegać
niż leczyć

Ćwiczenia koordynacji przestrzennej.

Stoiska informacyjne.

U

rząd Miasta Poznania
i Caritas Archidiecezji
Poznańskiej w niedzielę 26
maja już po raz VI zaprosili mieszkańców Poznania i
okolic do udziału w ogólnopolskim festynie rodzinnym
z okazji Dnia Matki i Dziecka. Miejscem festynu był
plac katedralny na Ostrowie Tumskim, a jego celem
– promocja zdrowego stylu
życia.
Dostęp do bezpłatnych badań, blisko 30 stoisk medycznych, mammobus, krwiobus,
konkursy i zabawy dla dzieci, występy artystyczne, bezpłatny wstęp do Rezerwatu Archeologicznego oraz
upominki i paczki – te atrakcje czekały na zainteresowanych.
Uczestników było spo-

ro. Długa kolejka zrobiła się
przy punkcie informacyjnym
Caritas, gdzie wydawano kupony upoważniające do odbioru paczek ze słodyczami. O potrzebie wzajemnej
pomocy i inicjatywach charytatywnych powiedział wiceprezydent Poznania Jerzy
Stępień.
Ważnym elementem wydarzenia były stoiska kilkunastu organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się szeroko pojętą
proﬁlaktyką zdrowotną. Pracownicy Punktu Konsultacyjnego Dla Młodzieży Zagrożonej Uzależnieniami Oraz
Jej Rodzin mówili o tym, jak
ważny jest dobry kontakt rodzica z młodym człowiekiem
i wsparcie w kryzysowych
sytuacjach, a przedstawicielki Fundacji „Pomocna Mama”
o formach pomocy dla matek i rodzin w trudnym położeniu ekonomiczno-społecznym.
Na wprost Katedry głośno grała muzyka. Prócz festynu w Poznaniu w dniach
od 26 do 30 maja trwał tydzień bezpłatnych, kompleksowych badań słuchu, zorganizowany z inicjatywy ﬁrmy
„Geers”, pod honorowym patronatem prezydenta Ryszarda Grobelnego.

KAROLINA KASPRZAK

„Deszczowa piosenka” w wykonaniu WTZ „Promyk” w Dopiewcu.

U

czestnicy
warsztatów
terapii zajęciowej z terenu powiatu poznańskiego posiadają liczne talenty
artystyczne. Dowiodło tego
spotkanie w słoneczny i gorący piątek 21 czerwca na
terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Był to
VIII już piknik integracyjny
zorganizowany w ramach
projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Poznaniu pod nazwą „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym z powiatu poznańskiego” współﬁnansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„W stylu Hollywood” – pod
takim hasłem odbyło się wydarzenie, na które przybyli: członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt
Jeżewski, dyrektor wielkopolskiego oddziału PFRON
Grzegorz Naranowicz, Pełnomocnik Starosty Poznańskiego ds. Osób Niepełnosprawnych Elżbieta Tonder,
dyrektor Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu Teresa Gromadzińska,
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Bijaczewska, przedstawiciele instytucji, organizacji i placówek terapeutycznych.

Pełen ekspresji duet – Joanna Kierzak i Bartosz Olejniczak
z WTZ w Drzązgowie.
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„POKONAĆ WYKLUCZENIE” W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

„Deszczowa piosenka”
w gorącym słońcu

Pamiątkowego oscara i dyplom odbierają reprezentanci WTZ „Pawełek” w Owińskach. Z prawej
dyrektor PCPR w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska i członek Zarządu Powiatu Zygmunt Jeżewski.
„Gorączka piątkowej nocy”
w wykonaniu uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu, niezwykły układ choreograﬁczny
„Upiór w operze” przygotowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Pawełek” w
Owińskach, konkurs ﬁlmowy,

Rozstrzygnięto konkursy. I
tak: w konkursie krawieckim
najlepsza okazała się drużyna reprezentująca Warsztat
Terapii Zajęciowej „Promyk”
w Dopiewcu, w konkursie rękodzielniczym Dom Pomocy
Maltańskiej w Puszczykowie,
w muzyce ﬁlmowej zwyciężył Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzązgowie, a w konkursie kulinarnym Warsztat
Terapii Zajęciowej „Pawełek”
w Owińskach. W rywalizacji
zespołowej I miejsce otrzymał Warsztat Terapii Zajęciowej w Baranowie, a II Warsztat Terapii Zajęciowej w Swarzędzu. Pamiątkowe oscary i
dyplomy wręczał członek Zarządu Powiatu Zygmunt Jeżewski i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska.

KAROLINA KASPRZAK

ścianka oscarowa i „Deszczowa piosenka” w interpretacji uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej „Promyk”
w Dopiewcu – wszystko to
można było podziwiać w Lisówkach podczas pikniku integracyjnego „Pokonać wykluczenie”.

FOT. (6X) KAROLINA KASPRZAK

Konkurs rękodzielniczy, czyli odciskanie dłoni.

Na pikniku można było
zmierzyć się z „bokserem”.
Uczestnicy pikniku pod ścianką oscarową.
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CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI POMOŻE

Adaptacja
do zmian
C

entrum Szkoleń i Innowacji w zaprasza na bezpłatne szkolenia współﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Zaadaptuj się do zmian!”.
Projekt skierowany jest do
mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego, które
przechodzą procesy modernizacyjno-adaptacyjne, a ich
pracownicy chcą nabyć nowe
kwaliﬁkacje zawodowe.
Są to szkolenia bezpłatne na
zasadzie pomocy de minimis
zakresu:
 Zarządzanie magazynem.
 Instalator systemów odnawialnych źródeł energii.
 Kadry i płace.
Dlaczego takie szkolenia?
Szansą na większy rozwój regionu są odnawialne źródła
energii. Ich zastosowanie pozwoli na przeprowadzenie
działań, które nie tylko poprawią stan środowiska naturalnego, ale również będą stanowić czynnik rozwoju lokalnego. W produkcji energii odnawialnej przeważa biomasa,
jednak mają też zastosowanie
inne OZE, wśród których należy wymienić energię słoneczną, wiatrową, wodną czy eksploatację wód termalnych. W
województwie wielkopolskim
OZE nie są jeszcze w pełni docenione, a produkcja energii
opiera się głównie na paliwach
stałych (najbardziej szkodliwych dla środowiska). Dlatego
należy dołożyć wszelkich starań, aby wykorzystać zgromadzony na terenie Wielkopolski
potencjał z zakresu energii odnawialnej.
Trzeba podkreślić, że województwo wielkopolskie jest
jednym z dominujących województw pod względem eksportu małych i średnich przedsiębiorstw – eksport przedsiębiorstw regionu stanowi 17,1%
eksportu MSP w Polsce, co sytuuje go na drugim miejscu w
kraju po województwie mazowieckim. Ponadto właściwe zarządzanie przedsiębiorstwem
często wiąże się z gospodarką magazynową. Niestety, niekiedy przedsiębiorstwa mają

trudności w odpowiednim zarządzaniu magazynem, co niesie za sobą negatywne konsekwencje dla całego przedsiębiorstwa. Dlatego przedsiębiorcy, chcąc podnieść jakość oferowanych przez siebie usług, powinni przeszkolić pracowników
w zakresie gospodarki magazynowej, co pozwoli na pełną
kontrolę nad stanem magazynu.
W strukturze ludności, według ekonomicznych grup wieku, nastąpiły niekorzystne
zmiany przejawiające się obniżeniem udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym i wzrostem udziału ludności w wieku poprodukcyjnym. Procesy
gospodarcze w 2012 r. związane z zatrudnieniem w sektorze
przedsiębiorstw, zwiększyły się
zaledwie o 0,5% w porównaniu
z rokiem 2011. Trudna sytuacja
na rynku pracy wymusza konieczność stałego podwyższania jakości działań. Stąd przyszłością województwa wielkopolskiego są projekty POKL,
których celem jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Statystyki pokazują, że w
2012 roku nastąpił przyrost liczby osób przystępujących do
projektów POKL. Szczegółowe
informacje dotyczące wsparcia
szkoleniowego w ramach projektu „Zaadaptuj się do zmian!”
dostępne są na stronie internetowej www.csi.info.pl. Zachęcamy do przystąpienia do projektu
i wzięcia udziału w szkoleniach
i doradztwie. CSI prowadzi biuro projektu przy ul. Taczaka 24
w Poznaniu.
Centrum Szkoleń i Innowacji jest ﬁrmą doradczoszkoleniową o ogólnopolskim
zasięgu. Prowadzi szeroko pojętą działalność szkoleniową.
Współpracuje z profesjonalnym
zespołem trenerów, dzięki czemu może zaoferować szeroki zakres usług na najwyższym
poziomie. CSI wspiera liderów
kluczowych sektorów gospodarki, dynamicznie rozwijające
się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji państwowej i samorządowej. na
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ą po mastektomii, nadal się
leczą, często nie pracują,
bo pracodawca je zwolnił, boją
się, że rak może wrócić, często mają około pięćdziesięciu
lat i żadnej szansy na znalezienie pracy. O rencie mogą pomarzyć, bo jej uzyskanie graniczy z cudem. Udaje się tylko
nielicznym, najczęściej na czas
określony. Pozostają w niszy,
z której trudno się wydostać i
otrzymać konkretną pomoc.
W Klubie Amazonek w Poznaniu, 23 maja, podczas spotkania
pod hasłem „Orzecznictwo rentowe a aktywność zawodowa”
porad udzielała Ilona Wicberger,
pracownik socjalny z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Uczestniczki zadawały pytania w kwestii orzecznictwa rentowego i aktywności zawodowej. Można było uzyskać
wiedzę dotyczącą orzecznictwa
rentowego ZUS i KRUS w sprawie rent z powodu niezdolności
do pracy, dodatku pielęgnacyjnego, świadczenia rehabilitacyjnego, a także renty socjalnej. Była
również mowa o orzecznictwie
dla celów poza rentowych, prowadzonym przez Powiatowe i
Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W
tym przypadku chodziło o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zasiłku pielęgnacyjnego, karty parkingowej.
Mówiono o realizacji zleceń na
środki ortopedyczne i pomocni-

cze oraz uzyskaniu usług opiekuńczych.
– Z wykształcenia jestem pedagogiem, z wyboru zajmuję się
pomocą socjalną – powiedziała Ilona Wicberger. – Poznańskie Amazonki poprosiły mnie o
pomoc i wsparcie, dlatego chętnie służę doświadczeniem i wiedzą. Postaram się odpowiedzieć
na każde pytanie, wskazać, jakie
druki i dokumenty wypełnić oraz
gdzie je złożyć.
Jednej z Amazonek nie przyznano renty. Złożyła odwołanie i czeka na odpowiedź. Nie
wie, czy jest ubezpieczona. Ilona Wicberger wyjaśniła, że w
ZUS lub w Sądzie Pracy można zażądać zaświadczenia, że
trwa postępowanie i na ten czas
przysługuje ubezpieczenie zdrowotne. Jednak sprawy w sądach
wloką się latami i trzeba uzbroić się w cierpliwość. Innej Amazonce komisja wniosek odrzuciła twierdząc, że nie jest niezdolna do pracy.
– Kiedyś funkcjonowało inne
nazewnictwo, była pierwsza,
druga i trzecia grupa – mówi Ilona Wicberger. – ZUS wówczas
orzekał biorąc pod uwagę całokształt, czyli nasze funkcjonowanie, stan zdrowia, zdolność
do pracy. Niestety, od kilku lat
orzeka tylko pod kątem zdolności do pracy, dlatego jest tyle odmów. Lekarzowi nie możemy niczego zarzucić, bo działa zgodnie z prawem. Choć dla nas to
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Zainteresowanie
przerosło
najśmielsze oczekiwania, bo w
tym roku w konkursie wzięło
udział aż 7793 uczniów z samego województwa wielkopolskiego. Laureatami na etapie wojewódzkim w I grupie wiekowej
(klasy 0–3) zostali: Filip Wojtysiak (I miejsce – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Mochach), Konrad Zieliński (II miejsce – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Pieczkowie) i Filip Freske (III miejsce – Szkoła Podstawowa imienia Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w
Panigrodzu), a w II grupie wiekowej (klasy 4–6) Patrycja Erdmann (I miejsce – Szkoła Podstawowa imienia Arkadego Fiedlera w Połajewie), Justyna Orligóra (II miejsce – Szkoła Podstawowa w Miłaczewie) i Ewa Michałek (III miejsce – Szkoła Podstawowa w Goliszewie).
Przyznano także wyróżnienia.
I tak: w I grupie wiekowej (klasy
0–3) otrzymała je Michalina Bryja (Szkoła Podstawowa imienia
Jana Pawła II w Trzebieniu), Patryk Nitecki (Szkoła Podstawowa
w Budkach Nowych), a w II gru-

ragiczne w skutkach wypadki dzieci na wsiach
nie są dla nikogo tajemnicą. Szczególnie głośno o nich
podczas żniw. W celu poszerzenia wiedzy dzieci o bezpieczeństwie oraz higienie pracy
w gospodarstwie rolnym Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2013
roku ogłosił III Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Bezpiecznie na
wsi – powiedz STOP upadkom”.
Konkurs był prowadzony na
etapie wojewódzkim i centralnym. Nazwiska zwycięzców z
województwa wielkopolskiego ujawniono w poniedziałek 3
czerwca w Sali Celichowskiego
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, zaś rozstrzygnięcie na etapie centralnym i uroczyste podsumowanie
III edycji odbyło się w czwartek 6
czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie. Etap wojewódzki został poprzedzony eliminacjami na szczeblu regionalnym.
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prawo jest nieludzkie. Wyrozumiały lekarz weźmie poprawkę na to, że jeżeli pacjenci są w
trakcie chemio- i radioterapii,
jednego dnia czują się dobrze,
a potem przychodzi gorszy moment. Występuje załamanie nastroju, depresja, dodatkowe dolegliwości. Nie każdy w takim
stanie ducha i ciała może wypełniać obowiązki zawodowe.
Co zrobić, gdy ZUS nie przyzna renty? Procedura jest prosta.
Pacjentka od razu otrzymuje do
ręki orzeczenie w którym znajduje się pouczenie, że można
wnieść sprzeciw do ZUS-u, który zostanie rozpatrzony przez
komisję składającą się z trzech
lekarzy. Gdy komisja uzna, że
wnioskodawca może pracować, pozostaje tylko sąd pracy. A w tym przypadku potrzeba
dużo determinacji i cierpliwości,
by dotrwać do ﬁnału, który niekoniecznie musi być dla wnioskującego korzystny. Taka walka
jest okupiona dużymi emocjami
i podjąć ją mogą osoby mające
bardzo silną psychikę.

– W Wielkopolskim Centrum
Onkologii pracuje dwóch pracowników socjalnych i sześciu
psychologów – dodaje Ilona
Wicberger. – Nie są wymagane
żadne zapisy w kwestii udzielania informacji. Jeżeli ktoś do nas
przyjdzie, otrzyma informację.
Można się umówić telefonicznie i uzgodnić termin. Staramy
się spełniać oczekiwania każdego pacjenta.
Ilona Wicberger od lat opiekuje się pacjentką ze Słupcy,
której stan zdrowia teraz jest
stabilny. Wielokrotnie otrzymała wsparcie w różnych życiowych sprawach. Niedawno
przyjechała z prośbą o pomoc
w wypełnieniu dokumentów
komisji w Powiatowym Zespole
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
– To są miłe momenty w mojej
pracy – mówi Ilona Wicberger. –
Wiem, że jestem komuś potrzebna, a zdobyta wiedza się przydaje. Cieszę się, że mój wysiłek nie
idzie marne.

FOT. AURELIA PAWLAK

O rencie
można pomarzyć

Ilona Wicberger.
– Dla mnie komisja jest o wiele gorsza niż sama operacja –
mówi jedna z Amazonek. – Czuję się upokorzona, stłamszona,
poniżona. Tej choroby sobie nie
wymyśliłam, a mam wrażenie,
że ktoś wyświadcza mi łaskę,
przyznając świadczenie. Pójście na komisję jest traumatycznym przeżyciem, bo zdarza się,
że niekiedy Amazonki traktowane są tak, jakby rak był zapaleniem gardła.
– Z drugiej strony wygląda to

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Pamiątkowe zdjęcie.

trochę inaczej – wyjaśnia Ilona
Wicberger, będąca także członkiem składu orzekającego. –
Muszę przeprowadzić wywiad
z osobą starającą się o orzeczenie. Na czterech stronach
formatu A-4 są konkretne pytania, które muszę zadać. Zdaję
sobie sprawę, że niektóre pytania są krępujące. Na przykłada
dotyczące samoobsługi, a więc
kwestii higieny, przygotowywania posiłków. Ta konieczność
wynika z przepisów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Są opracowane druki wywiadów dla pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego i lekarza.
Choroby onkologiczne traktuje się przez komisję jak każde
inne schorzenia. Rzadko bierze się pod uwagę to, że kobieta po mastektomii często musi
pożegnać się z wykonywanym
do tej pory zawodem. Poza tym
pracodawca zgodnie z prawem
po trzech miesiącach rehabilitacji może pracownicę zwolnić, ale nie musi. Wszystko zależy od jego dobrej woli. Amazonki twierdzą, że w tej kwestii nie ma reguły. Jedni pracodawcy pozwalają swojej pracownicy wrócić do zdrowia i
jej miejsce pracy na nią czeka.
Inni skrupulatnie wykorzystują
sytuację, aby pozbyć się kłopotliwego balastu.

AURELIA PAWLAK

Uczą chronić przed
zagrożeniami

Prace laureatów tegorocznej
edycji.
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pie wiekowej (klasy 4 – 6) Miłosz
Zdanowicz (Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Mochach), Aleksandra Utmańczyk
(Szkoła Podstawowa w Michorzewie) i Roksana Figlarz (Szkoła Podstawowa imienia Jana
Pawła II w Kamieńcu).
Nagrody (laureaci I miejsca
otrzymali rowery), dyplomy oraz
upominki wręczał wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski i dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Maria Wróblewska.
III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Dla
Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie
na wsi – powiedz STOP upadkom”, duża aprobata środowiska społecznego, a zwłaszcza
prace i wysiłek dzieci włożony
w ich przygotowanie, pokazały
że takie przedsięwzięcia są niezwykle potrzebne, bo uczą chronić przed zagrożeniami, których
niemało.

KAROLINA KASPRZAK
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Przebiegła 147 kilometrów
dla chorego
O

dobiła Agatę psychicznie, ale z
drugiej pozwoliła znaleźć sposób na ból. Ponownie włożyła
książkę w zęby i po tym odcinku przyspieszyła. Do Brojców
prowadziła zła droga. Myślała,
że po odcinku do Maszewa gorzej być nie może, a jednak. Teraz dopiero zaczął się prawdziwy wysiłek. Jeszcze do pokonania zostały dwa odcinki Niepłoty-Brojce i Brojce-Byszewo.

„Jesteś WIELKA! Od samego czytania, aż mnie wszystko boli”. „Aż ciarki mnie przechodziły jak czytałam o Twoich niesamowitych, heroicznych wręcz wysiłkach”. „Agato widziałem to z bliska i serce
mi pękało, gdy widziałem Twoje cierpienie. Jeszcze ta myśl,
że to przeze mnie. Był moment, że chciałem, byś przerwała to masochistyczne doświadczenie, ale jeszcze mocniej trzymałem kciuki, gdy z
determinacją ruszałaś na kolejny etap”.
To tylko niektóre wpisy internautów na stronie Agaty. To,
co zrobiła, było wielkim sprawdzianem własnych możliwości i
myślenia o innych.
– Bieg trwał ponad dobę,
bez snu i ciepłego posiłku –
mówi Agata Suchocka. – Dopóki wszystko idzie zgodnie z
planem, jest w porządku. Gdy
pojawiają się przeszkody i gdy
wiesz, że nie osiągniesz założonego celu, klniesz w duchu,
ale brniesz dalej. Po pewnym
czasie pytasz siebie, czy zrobiłaś wszystko, co mogłaś, żeby
uzyskać założony rezultat. W
moim przypadku odpowiedź
na to pytanie była twierdząca. Ukończyłam 147 kilometrową trasę ze Szczecina do Kołobrzegu. W życiu nie czułam takiego bólu i wyczerpania. I jestem z siebie zadowolona. To
był mój pierwszy ultra dystans
i nie ostatni. Postanowiliśmy z
kolegami, że ukończymy go w
czasie 31 godzin i 28 minut. To
czas liczony razem z przerwami w punktach kontrolnych.
Niewiedza dotycząca tego, jak
wygląda aż taki długi odcinek, pozwoliła nam w to wierzyć i budować optymistyczne
scenariusze. Życie je zweryﬁkowało: czas pokonania trasy
wyniósł 26:14, czas z przerwa-

FOT. ARCHIWUM

Agacie i jej przygotowaniach do biegu pisaliśmy
w kilku kolejnych numerach
„Filantropa”. Ta dzielna dziewczyna pokonała 147-kilometrową trasę, by wesprzeć chorego na stwardnienie rozsiane
Waldka, który zbiera pieniądze na turnus rehabilitacyjny.
Na mecie była siódma, szczęśliwa i zadowolona.

Agata Suchocka z Waldkiem (w środku), dla którego biegła.
mi 36:09:52, dając mi ostatecznie siódme miejsce.
Na starcie w Szczecinie Agata pojawiła się przed czasem.
Ze spokojem przepakowywała jedzenie do punktów kontrolnych. Wzięła ze sobą dziesięć bułek, dwanaście batonów,
sześć paczek ciastek, sześć bananów, cztery kabanosy, paczkę cukierków. Wspólnie ze
współtowarzyszami biegu odebrała pakiety startowe, przebrała się w biegową odzież i stanęła na starcie.
– Ruszyliśmy spokojnie, bo
wiedzieliśmy, że nie ma co forsować – dodaje Agata. – Pierwszy punkt nie było trudno zdobyć. Na początku szliśmy w
zbitej grupie, z wieloma innymi uczestnikami. Szczecin
opuszczaliśmy szybkim marszem, jeszcze asfaltową drogą. Po drodze mieliśmy przerwę z powodu przejeżdżającego pociągu, dzięki czemu poznałam innych uczestników.
Zaczęłam odczuwać pierwszy
ból. Czułam go w plecach, ale
to pewnie wina ciężkiego plecaka. Drugi punkt kontrolny był
w Sownie-Maszewie i obejmował 47 kilometrów.
Zdaniem Agaty to był najkrótszy, ale zarazem najtrudniejszy odcinek całej trasy. Droga była ciężka ze względu na
nawierzchnię. Do tego dochodziły wysokie trawy, pola oraz
odcinek leśny.
– Jak weszłam w pole rzepa-

ku, to mnie nie było widać, a
gdy z niego wyszliśmy wszytko mieliśmy mokre – wspomina Agata. – Ledwo przebrnęłam
jedne chaszcze, a już następne.
Jednak po chwili nie zwracałam
uwagi na mokre i brudne buty,
które ważyły półtora kilograma
więcej. Na tym odcinku spuchły
mi dłonie tak, że nie byłam w
stanie założyć rękawiczek. O
podpisaniu się na liście kontrolnej nie wspomnę.
W Nowogardzie po leśnym
sprincie Agata była tak zmęczona, że musiała się przespać.
Do tej pory wcale nie odczuwała głodu, do jedzenia musiała
się zmuszać, by utrzymać stabilny poziom cukru. Pojawiają się kolejne pęcherze na nogach. Odcinek do Płotów przebiegła bez atrakcji, ale na 74 kilometrze zaczęło ją boleć lewe
kolano. Pojawiły się pierwsze
łzy. Ale Agata nie zamierzała
zrezygnować. Kolejny raz włożyła książkę z mapą do ust, zagryzła z całych sił, wytarła zapłakane oczy i pobiegła dalej.
– W punkcie Nowogard-Płoty
z dużym wysiłkiem podpisałam
się, dokładnie opatrzyłam kolano, poszłam do toalety i wyłam
z bólu – mówi Agata. – Miałam
kryzys. Usiadłam na ławce i zaczęłam odpisywać na esemesy,
a łzy same mi ciekły. Jednak zebrałam się w sobie i ruszyłam
do przodu.
Długa, spowodowana słońcem przerwa z jednej strony

W tym pierwszym Agatę powitali strażacy. Pożyczyli lód w
sprayu, dzięki czemu mogła zamrozić kolana.
– Jest świetnie, nie czuję bólu,
w głowie mam myśl: jeszcze
tylko 37 kilometrów i koniec –
pomyślała Agata. – Ruszyliśmy
dalej, bo meta była już blisko.
Czułam zapach morza, oczami
wyobraźni widziałam statki. Od
ostatniego punktu kontrolnego
zostało do przebiegnięcia tylko
18,8 kilometra. Tak blisko, a zarazem tak daleko. Miałam siłę,
ale nie mogłam iść, ponieważ
ból mi na to nie pozwalał. Nie
mogłam podnieść stopy. Ale widziałam, po co biegnę i za żadne skarby świata nie chciałam
zrezygnować.
Gdy Agata dobiegła do mety,
czuła się jak królowa. Dokonała tego, co zamierzyła. Odniosła
wielkie zwycięstwo nad sobą i
swoimi słabościami. Poobijana,
zmęczona, wyczerpana, osłabiona, ale niezmiernie szczęśliwa. Na jej twarzy malował się
uśmiech. Otrzymała pamiątkowy medal, ale największą nagrodą była świadomość, że pokonała 147 kilometrów. Odległość, która dla wielu osób, jako
trasa biegu, jest czymś niewyobrażalnym.
– Duma z tego co zrobiłam i
kolejne cudowne doświadczenie, które na zawsze zostanie w
mojej głowie były najważniejsze – dodaje Agata. – Mimo że
nigdy nie miałam takich kryzysów podczas uprawiania sportu. Nigdy moja psychika nie
była wystawiana na takie próby. Nigdy nie byłam aż tak zmęczona. Ale wiem, że wiele na
tym skorzystam. Było dużo czasu na przemyślenia. Teraz czuję się pewniejsza i spełniona.

AURELIA PAWLAK
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Walka
o oko
Szymka
G

Po urodzeniu nic nie wskazywało, że chłopcu może coś
dolegać. Wkrótce pojawił się
problem z ropiejącymi oczami. W końcu Szymon traﬁł do
okulisty, który zlecił zabieg
płukania kanalików łzowych.
Po pewnym czasie rodzice zauważyli odblask w prawym
oku i ponownie poszli do lekarza. Wówczas w plamce na
siatkówce rozpoznano zmiany
nowotworowe. Konieczne było
leczenie szpitalne. Szymona
przyjęto w Poradni Okulistyczno-Onkologicznej w Krakowie.
Po ponownym badaniu dna
oka chłopiec dostał skierowanie na oddział do Szpitala
Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu na leczenie chemioterapią. Rodzice zamartwiali się,
że Szymon straci oko. Postanowili poszukać ratunku. Dzięki wielu staraniom dowiedzieli
się, że tego rodzaju przypadkami zajmują się lekarze w Londynie. Potwierdzili diagnozę i
uznali, że oko Szymka można
uratować, ale operacja wiąże
się z dużymi kosztami.
Do akcji zbierania pieniędzy
włączyła się Fundacja „Mam
serce” w Warszawie, która
uzbierała wymaganą kwotę.
Dzięki temu 13 czerwca chłopiec znalazł się w londyńskiej
lecznicy. Pieniędzy wystarczy
na pierwszy cykl badań i konsultację. Ale to nie wszystko,
bo nadal będą potrzebne fundusze na dalsze leczenie.
Każdy, kto chciałby wesprzeć chłopca, może wysłać
pieniądze na adres: Fundacja
„Mam serce”, ulica Wita Stwosza 12, 02-661 Warszawa, Millennium Bank, numer konta 24
1160 2202 0000 0002 0936 3911,
tytuł przelewu Szymon Piętko.
awa

Największa
tragedia rodziców
C

horoba i niepełnosprawność dziecka to największa tragedia, jaka może się
przytraﬁć rodzicom. Może się
pojawić niespodziewanie, bez
ostrzeżenia i brutalnie pozbawić nas naszego szczęścia.
Dlatego my, rodzice, członkowie Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Poziomka” w Starogardzie Gdańskim, prosimy:
pomóżcie nam w naszej walce o zdrowie i życie naszych
dzieci, o pieniądze na turnusy
rehabilitacyjne, na rozwój psychoruchowy i usamodzielnianie się.
Prośba nasza wynika z sytuacji materialnej naszych rodzin. Niekiedy ich głównym
lub jedynym źródłem utrzymania jest świadczenie pielęgnacyjne (620 zł.) i zasiłek pielęgnacyjny (153 zł.). Nasz Zarząd wysyła apele o wsparcie ﬁnansowe do wielu ﬁrm,
urzędów, instytucji, fundacji,
ale bardzo niewiele jest osób,
które chcą pomóc bezinteresownie, za uśmiech niepełnosprawnego dziecka. Często wysyłamy setki apeli miesięcznie, co wymaga nakładu
pracy i kosztów. Tymczasem
nasze stowarzyszenie utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich, z których
nie zawsze jesteśmy w stanie zorganizować choćby najskromniejszy Dzień Dziecka
czy spotkanie opłatkowe.
Należą do nas dzieci w różnym wieku, z różnymi schorzeniami i stopniami niepełnosprawności, przy czym

FOT. ARCHIWUM „POZIOMKI”

dy dwuletni Szymek Piętko zachorował na złośliwy nowotwór oka, wydawało
się, że nie ma dla niego ratunku. Chłopiec nie tylko mógł
stracić wzrok, ale także całe
oko. Polscy lekarze nie chcieli
podjąć się leczenia. Jedynym
wyjściem było poszukanie ratunku za granicą. Na wykonanie kosztownego zabiegu
zgodzili się specjaliści z Wielkiej Brytanii.

Dzieci wraz z rodzicami, należącymi do Stowarzyszenia
„Poziomka” w Starogardzie Gdańskim.
znaczna ich część jest dowożona z ubogich, okolicznych
wsi i miasteczek.
Wiemy, że na świecie jest
wielu dobrych ludzi. Dlatego
z nadzieją zwracamy się do
nich z prośbą o pomoc w leczeniu i spełnianiu marzeń
naszych dzieci, a tym samym
marzeń rodziców. Jednym z
nich jest wyjazd naszej grupy na wycieczkę krajoznawczą, aby dzieciom pokazać, że
są w Polsce miejsca bardziej
atrakcyjne, aniżeli szpitale,
akademie medyczne, ośrodki
rehabilitacyjne.
W tym roku planujemy wyjazd grupy naszych dzieci wraz z rodzicami na dwa
dwutygodniowe turnusy do
Centrum Rehabilitacyjno-Re-

kreacyjnego „Dobry Brat” w
Osieku. Koszt turnusu dla jednego dziecka z opiekunem
wynosi 3.580 złotych.
Dary serca prosimy przesyłać na konto: Bank Millenium w Stargardzie Gdańskim
nr 48-1160-2202-0000-00003881-7400 z dopiskiem „Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
„Poziomka””.
Z góry serdecznie dziękujemy za każdą sumę wpłaconą
na rzecz naszych dzieci.

IWONA ROSTOWSKA
SEKRETARZ
STOWARZYSZENIA „POZIOMKA”
UL. GDAŃSKA 6
83-200 STAROGARD
TEL. 607-802-673
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Festiwal
w deszczu
sobotę 25 maja w Parku
Kasprzaka w Poznaniu
odbył się VIII Festiwal Aktywnych Społeczności Lokalnych.
Celem imprezy była wymiana
dobrych praktyk i doświadczeń,
a także dialog między poszczególnymi ośrodkami, które prezentowały swój dorobek oraz
sukcesy w pracy z niepełnosprawnymi, seniorami, dziećmi
i młodzieżą. Organizatorem był
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
– Poznań składa się z wielkich
rzeczy ogólnomiejskich, którymi
trzeba się zajmować i z małych
rzeczy codziennych, które dzieją się na każdej ulicy, w konkretnym miejscu, które dotyczą konkretnych ludzi. Najważniejsze
jest, żeby ci ludzie się integrowali, chcieli dbać o swoje miasto i swoje otoczenie – powiedział Prezydent Ryszard Grobelny, otwierając imprezę.
Festiwal po raz kolejny odbył
się przy okazji Dni Łazarza. I po

raz pierwszy przegrał z pogodą.
Przenikliwe zimno i deszcz spowodowały, że wiele organizacji zrezygnowało z udziału. Nie
było więc barwnych stoisk z rękodziełem i pracami plastycznymi, gdyż przy takiej pogodzie
prace mogły ulec uszkodzeniu.
Zaledwie kilka organizacji
zaprezentowało się na scenie
muszli koncertowej swoje dokonania muzyczne. Zabrakło jednak widzów chętnych do oglądania występów; przed sceną
stało tylko kilka osób dzielnie
walczących pod parasolami ze
strugami deszczu.
Organizatorzy patrzyli ze
smutkiem w niebo zasnute ołowianymi chmurami. Niestety,
na pogodę wpływy nie mamy.
Pozostaje mieć nadzieję, że na
przyszłoroczną edycję festiwalu, która również odbędzie się w
Parku Kasprzaka, powróci słońce.

FOT. (3X) PAWEŁ GROCHOWSKI

W

maja Spółdzielczy Stadion Sportowy „Olimp”
na osiedlu Rusa w Poznaniu
był areną IV Olimpiady Sportowej Osób Niepełnosprawnych, imprezy sportowo-rekreacyjnej zorganizowanej przez
placówki kulturalno-oświatowe z osiedla Rusa, Spółdzielnię
Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu i Radę Osiedla „Chartowo”
Jak co roku w olimpiadzie
wzięli udział podopieczni ratajskich organizacji. Swoje drużyny
wystawili: Klub integracyjny dla
dzieci i młodzieży sprawnej inaczej „Azyl” z osiedla Orła Białego,

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Amikus”
z osiedla Rusa, WTZ „Przyjaciele” z osiedla Lecha oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Zawsze Razem” z osiedla Czecha.
Blisko stu zawodników zmagało się przy dopingu kibiców.
Rzuty piłką do kosza, mini hokej,
slalom z piłką czy tor przeszkód
to niektóre z konkurencji wywołujących wielkie emocje. Swoje
konkurencje miały też osoby poruszające się na wózkach.
Mimo że impreza miała charakter rekreacyjny, walka była
niezwykle zacięta i wyrównana.
Często do wyłonienia zwycięzców potrzebna była dogrywka.
Wielka radość zwycięzców, łzy
w oczach tych, którym coś się
nie udało, odniesione lekkie kontuzje – wszystko świadczyło o
wielkim zaangażowaniu uczestników.

PAWEŁ GROCHOWSKI

C

zerwiec to dla członków
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin
i Przyjaciół ZAWSZE RAZEM
pora na turystyczne wyprawy.
Tym razem byliśmy koło Międzyrzecza, gdzie wśród malowniczych pól i lasów wystają tajemnicze, żelbetowe bryły
bunkrów, potężne, stalowe kopuły i ciągnące się kilometrami
rzędy betonowych słupów, tzw.

„zębów smoka” – zapór przeciwczołgowych. To pozostałości unikatowego na skalę europejską systemu fortyﬁkacji.
Międzyrzecki Rejon Umocniony zbudowali Niemcy w latach międzywojennych i w czasie II wojny światowej w celu
obrony rubieży III Rzeszy. Fortyﬁkacje tworzył system kilkudziesięciu żelbetowych bunkrów. Około 21 z nich było po-
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IV OLIMPIADA SPORTOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Mini hokej, slalom,
tor przeszkód
du do spraw Kulturalnych i Społeczno-Oświatowych oraz Damian Kozłowski – pomysłodawca i organizator imprezy.
Na koniec imprezy tor przeszkód musieli zaliczyć trenerzy i opiekunowie. Konkurencja obnażyła bezlitośnie ich
braki kondycyjne, więc zabawa była przednia. Dlatego wydali oświadczenie, że popracują
nad tym i w kolejnej edycji olimpiady pokażą, na co ich stać.
Pod oświadczeniem podpisał się
również piszący te słowa, któremu tor przeszkód dał niezły wycisk.

Nad sprawnym przebiegiem
konkurencji oraz bezpieczeństwem uczestników czuwali
wolontariusze z Zespołu Szkół
nr 1 w Swarzędzu. Oni też za-

dbali o oprawę artystyczną imprezy.
Startujące w olimpiadzie organizacje otrzymały pamiątkowe puchary, a wszyscy zawodni-

cy dyplomy i medale, które wręczali: Tadeusz Stachowski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, Wiesława Piosik – Pełnomocnik Zarzą-

Bunkry i nietoperze
rzach kursowała kolejka wąskotorowa.
Stajemy więc przy jednej z kopuł, by po chwili wejść do bunkra. Dalsza trasa wiedzie 10 pięter w dół. Pokonujemy 150 schodów i oczom naszym ukazuje
się potężny podziemny korytarz.
Przez środek biegną tory kolejki.
Wysłużoną drezyną przemieszczamy się w głąb tunelu, po którego bokach znajdują się wielkie pomieszczenia. Przewodnik
opowiada, jakie miały zastosowanie. Teraz czeka nas 1,5 kilometrowa wędrówka tunelem do kolejnego bunkra. I ponownie pokonujemy ponad setkę schodów by wydostać się na
powierzchnię. Przewodnik pokazuje nam majaczące na ho-

ryzoncie kopuły bunkra, którym
weszliśmy do podziemi. Trzeba
teraz wrócić do tego miejsca, a
nogi odmawiają posłuszeństwa.
Ale napotykamy Kołowy Transporter Opancerzony BTR 152 i
nim ruszamy w drogę powrotną.
Tej szalonej jazdy po miejscowych wertepach nie zapomnimy
do końca życia.
W podziemiach jest też trasa dostosowana do osób poruszających się na wózkach. Ciekawostką bunkrów jest rezerwat
„Nietoperek”: co roku zimuje tu
około 30 tysięcy nietoperzy.
Zajeżdżamy do Świebodzina. Już z daleka widać cel naszej
wizyty w tym mieście – pomnik
Chrystusa Króla wysokości 36
metrów, na kopcu liczącym 16,5

metra wysokości. Docieramy do
stóp pomnika, na taras widokowy z cudowną panoramą.

PAWEŁ GROCHOWSKI

FOT. (2X) MARIA WAJS

łączonych za pomocą podziemnych korytarzy znajdujących się
na głębokości 30-50 metrów,
tworzących najdłuższy w Europie, pomilitarny labirynt o łącznej długości około 30 kilometrów. Osią podziemi jest korytarz główny. Od niego odchodzą w różnych kierunkach liczne korytarze boczne. Z nich betonowe schody wiodą do bunkrów wyposażonych w stalowe
kopuły grubości ok. 25 cm. W
nich lokowano stanowiska karabinów maszynowych, miotacze i granatniki, a także magazyny, koszary, sanitariaty, maszynownie, wentylatory. Podziemia
wyposażone były w oświetlenie,
wentylację, wodociągi, kanalizację, system łączności. W koryta-
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FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ WE WRZEŚNI

Piraci z Czeszewa

Sprawni
Zbigniew
Z
Strugała
S
do wielkich
uczuć
arsztat Terapii Zajęciotym artykule chciałbym
W
opowiedzieć o czymś naj- Wwej we Wrześni w dniu
piękniejszym. Zmobilizowały 5 czerwca 2013 zorganizował
CZESZEWO
C

mnie do tego rozmowy z moją
najwspanialszą dziewczyną.
My, osoby niepełnosprawne,
staramy się żyć tak, jak nasi
sprawni rówieśnicy. Pomimo
swoistych dysfunkcji jesteśmy
także zdolni do miłości, przyjaźni i poświęcenia dla drugiej
osoby.
Jednak większość „sprawnych” ludzi twierdzi, że my takich uczuć nie mamy. Piszę to z
pełną świadomością znaczenia
tych słów. A tymczasem prawda jest zupełnie inna: właśnie
my potrzebujemy i możemy dać
drugiej osobie o wiele więcej
czułości i ciepła. Każdy z nas potrzebuje akceptacji innych ludzi i
usłyszenia dobrego słowa. Mam
na myśli akceptację na różnych
szczeblach międzyludzkich relacji.
Zacznijmy od przyjaźni. Jest
ona czymś naprawdę wspaniałym, jeśli jest oparta na szczerości. Jest ona czymś wspaniałym, jeśli jest ktoś przy nas, kto
unosi nas do góry ponad wszystko i sprawia, że jest się lepszym
człowiekiem. Zawsze jest łatwiej
żyć, gdy przyjaciel trzyma nas za
rękę.
Niekiedy przyjaźń jest tylko
uwerturą przed wspaniałą operą. I tu mam na myśli miłość, ale
tę najprawdziwszą i najpiękniejszą, taką, jak u świętego Pawła
w „Hymnie o miłości”. Wiadomo,
że do niej zdolni są tylko „Boży
szaleńcy”. Ona wymaga bezwzględnego, wzajemnego zaufania do siebie, lojalności i czegoś, do czego zdolni są zwłaszcza niepełnosprawni; a nazywa
się to oﬁarnością i oddaniem.
Stać nas na to, aby jechać
przez całą noc po to, aby spędzić dzień z ukochaną osobą.
Komu by się chciało zatelefonować bladym świtem tylko po
to, aby przed wyjściem do pracy usłyszeć głos tego jedynego?
Tak, my, niepełnosprawni, jesteśmy „miłościosprawni”, zdolni
do najpiękniejszej miłości.

Festiwal Piosenki Turystycznej dla osób niepełnosprawnych. W tym roku pod hasłem:
„Żegluj tam, gdzie wstaje nowy
dzień”.
Tegoroczny Festiwal obchodził mały jubileusz, bo odbywał
się po raz piąty. Na scenie wystąpiło ponad 10 zespołów składających się z osób niepełnosprawnych z różnych stron Wielkopolski: Pietrzykowa, Gozdowa, Gniezna, Babina, Gizałek,
Rudy Komorskiej, Środy Wielkopolskiej, Kościana, Czeszewa
i Wrześni. Poza konkursem gościnnie wystąpił Tadeusz Biały, który zagrał najpierw na pile
muzycznej, a potem na... pile do
cięcia drewna.
Przybyłych gości powitała
Magdalena Sobczak-Jankiewicz,
kierownik WTZ we Wrześni. Arkadiusz Kaczmarek i Barbara Rychlik zapewnili publiczności konferansjerkę na wysokim
poziomie. Ich spontaniczne żar-

ty rozśmieszały publiczność do
łez.
Każdy zespół musiał zaśpiewać dwie piosenki. Można było
stosować podkłady muzyczne,
przy czym obowiązkowe było
wykorzystanie przynajmniej jednego instrumentu muzycznego. Każdy z zespołów przygotował swój własny show z choreograﬁą, scenograﬁą i kostiumami. Na scenie pojawiały się na
przemian pokłady starych łajb,
pirackie statki, egzotyczne wyspy i mesy, w których marynarze
grają w karty. Występy oceniało
kilkuosobowe jury.
Jak co roku, na Festiwal we
Wrześni pojechał prawie nas
cały czeszewski Warsztat. Nasza grupa muzyczna ,,Action”
przygotowała się solidnie, aby
dobrze wypaść przed festiwalo-

wą publicznością. Próby trwały
codziennie przez cały miesiąc w
pracowni muzycznej pod okiem
terapeutki Agaty. Trzeba było się
nauczyć na pamięć dwóch piosenek ,.Piracki Okręt” i ,,Gdzie ta
keja”. Wystąpiliśmy w strojach
pirackich z odpowiednią dekoracją w postaci statku pirackiego
i papierowej papugi Esmeraldy.
Za ten występ nasz Warsztat zajął trzecie miejsce! Ucieszyło nas
ogromnie, że w ten sposób doceniono naszą pracę. Najwyżej
jury oceniło występ ŚDS w Gozdowie, a drugie miejsce przypadło ŚDS w Pietrzykowie.
Wszyscy, występujący i publiczność, doskonale się bawili.
Warsztatowi we Wrześni gratulujemy udanego Festiwalu.
(PRZY WSPÓŁPRACY UCZESTNIKÓW
I TERAPEUTÓW)

FOT. ARCHIWUM WTZ W CZESZEWIE
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„Dziękuję mamo” od „Tęczy”
W

e wzruszającej atmosferze przebiegał w piątek 24
maja koncert „Dziękuję mamo”
przygotowany przez Dom Kultury „Jędruś” na osiedlu Armii
Krajowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” oraz
działający przy nim Klub Seniora „Tęcza”.
Przybyłych powitał kierownik
„Jędrusia” Mirosław Maj. Wśród
gości byli: pełnomocnik Zarządu ds. Kulturalnych i SpołecznoOświatowych SM „OM” – Wiesła-

wa Piosik, kierownik Ratajskiego
Domu Harcerza „Skaut” – Małgorzata Marcinkowska, kierownik Administracji Osiedla Armii
Krajowej, Bohaterów II Wojny
Światowej, Rzeczypospolitej –
Krzysztof Frasunkiewicz.
„Dziękuję mamo” z repertuaru
Anny German zaśpiewała Cecylia Tokłowicz, współtowarzyszyli jej: na fortepianie Dawid Tokłowicz oraz Wojciech Tokłowicz
na skrzypcach. Podczas koncertu prezentował się zespół wokalŚpiewa zespól wokalny „Tęcza”.

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

K
Krzysztof
Murkowski
M

ny „Tęcza” pod kierunkiem Wojciecha Tokłowicza, działający w
klubu seniora o tej nazwie. Należąca do KS „Tęcza” – Jadwiga
Zaporowska recytowała wiersze
poświęcone mamie.
Dla mam wystąpił też dziecięcy zespół taneczny.
W trakcie uroczystego zakończenia utwór „Wiosna” Antonio Vivaldiego zagrał kwintet
egzotyczny w składzie: skrzypce – Hanna Lii, Sonia Lii, Zosia
Pakulska, Wojciech Tokłowicz,
fortepian – Agnieszka KubiakPakulska. Z wielkim wzruszeniem wysłuchano „Kołysanki”
Johannesa Brahmsa, którą śpiewała Zosia Pakulska z mamą –
Agnieszką Kubiak-Pakulską grającą na fortepianie oraz Hanną
Lii na skrzypcach.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Seniorzy walczą
o swoje

– Uważam, że należy wspierać aktywność seniorów. Powinni sami prezentować przedstawicielom administracji problemy i potrzeby osób starszych,
współtworzyć lokalną politykę
społeczną, a przede wszystkim
inspirować władze do przygotowania programów na rzecz seniorów. Tak, aby rozwiązywały
one rzeczywiste problemy, a nie
były tylko wykładem teoretycznych założeń.

Z WOJCIECHEM SAŃKO, specjalistą do spraw ewaluacji i animacji
społecznej Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związek Organizacji
Pozarządowych rozmawia AURELIA PAWLAK.

– W maju odbyła się debata
pod hasłem „Mieszkalnictwo
dla seniorów – potrzeby i wyzwania” w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych. Kogo
zaprosiliście?
– Między innymi urzędników
miejskich oraz Annę Wachowską-Kucharską, Jerzego Babiaka, wieloletnią radną Janinę Paprzycką i Elenę Gierke, która
współtworzyła Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). Przyszli także indywidualni seniorzy, którzy chcieli dowiedzieć
się czegoś nowego. W sumie w
debacie wzięło udział około 30
osób. Świadczyła ona o tym, że
problemy seniorów są bardzo
newralgiczne.
– Wcześniej tym tematem
zajęła się Wspólnota Robocza
Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), która opracowała dokument dotyczący sytuacji osób starszych. Czy podczas dyskusji udało się osiągnąć zbliżone stanowisko?
– Najwięcej emocji wzbudziła kwestia mieszkaniowa, czyli TBS-ów. Okazuje się, że w
kolejce do tej formy mieszkalnictwa w Poznaniu czeka już
sześćset osób. Jednak dotychczasowa formuła jest kontrowersyjna. A to dlatego, że emocje budzi wysokość kaucji wynoszącej około 6.000 złotych,
zaś wysokość czynszu dyskwaliﬁkuje osoby mniej zamożne.
To wymaga pewnych regulacji
prawnych leżących w gestii radnych, by umożliwić mniej zamożnym seniorom korzystanie
z tej możliwości.
– Wielu seniorów nie jest w
stanie utrzymać swoich bardzo dużych mieszkań.

– Często tak bywa. Niektórzy
seniorzy uważają, że władze
miasta ignorują osoby zamieszkujące lokale spółdzielcze. Rozważaliśmy przykład pani, która od czternastu lat chce zamienić duże mieszkanie spółdzielcze na TBS, by mieszkać z seniorami. Niestety, bezskutecznie. To dowodzi, że władze nie
zajęły się tym problemem. A
szkoda, bo dużo osób chciałoby się pozbyć dużych lokali, ale
na przeszkodzie staje brak regulacji prawnych i brak rzetelnych mechanizmów pośredniczenia w zamianie mieszkań.
Jest więc niezbędne wypracowanie z udziałem środowiska
osób starszych rozwiązania odpowiadającego na te potrzeby.
– Seniorzy często podkreślają, że załatwianie różnych
spraw w urzędach jest bardzo
stresujące. Czują się w takich
sytuacjach pozbawiani godności. Co należy z tym zrobić?
– Podczas debaty podkreślany był problem dyskryminacji osób starszych, najbardziej
bolesny dla tej części populacji. Trzeba pamiętać o godności
osób starszych zawsze i wszędzie. Szczególnie ważne jest to
w urzędach, gdzie informacja
powinna być podana w przyjaznej dla nich formie. Ważny jest również obieg informacji, by seniorzy nie musieli błąkać się po piętrach i pokojach.
Czasami wystarczy z uśmiechem na twarzy napisać przykładowo numer pokoju na kartce, a to już uspokaja zabłąkaną
starszą osobę.
– Na czym polega solidarność samotnych seniorów?
– Mówiliśmy o interesującym
przykładzie tworzenia wspólnych miejsc zamieszkania dla
seniorów we Francji. Mieszkają w jednym lokalu, ale każda
starsza osoba ma swój pokój,
przy czym wszyscy korzystają z
tej samej kuchni i łazienki. Osoby do wspólnego zamieszkania
dobiera się według przeprowadzonych badań socjologicznych

FOT. AURELIA PAWLAK

– Wielu seniorów w Polsce
jest mało aktywnych. Może
dlatego, że nikt ich nie zachęca, nie pokazuje nowych możliwości i rozwiązań. Do tego
dochodzi przełamywanie własnych ograniczeń, lęków, życiowej nieporadności. Czy
pana zdaniem można to zmienić?

i psychologicznych. Pod uwagę
brany jest między innymi status społeczny, cechy charakteru, poglądy polityczne i religijne. Chodzi o to, by osoby te tworzyły pewnego rodzaju rodzinę żyjącą w symbiozie. Niestety,
w Polsce taki pomysł jest mało
upowszechniony. Dopiero się o
nim mówi, ale myślę, że jego realizacja to sprawa bliskiej przyszłości.
– Dlaczego seniorzy w Polsce są mało aktywni w staraniach o siebie, o swoje marzenia i plany?
– Niektórzy członkowie Miejskiej Rady Seniorów czują się
ignorowani, a to dlatego, że
nie bierze się pod uwagę ich
prawdziwych problemów, tylko
kreuje uładzony i piękny wizerunek osób potrzebujących jedynie aktywności sportowej i
kulturalnej. Uznaliśmy więc,
że trzeba stworzyć silną reprezentację seniorów, która będzie
miała wpływ na to, co się dzieje
w mieście. Jako Komisja Dialogu Obywatelskiego chcemy aktywnie współpracować z Miejską Radą Seniorów, bo dzięki
temu siła nacisku będzie większa. Na razie widzimy problemy czekające na pilne rozwiązania, ale seniorzy muszą aktywnie włączyć się w ich realizację.

– Jak zamierzacie komunikować się z seniorami? Wielu
z nich nie ma kontaktu z organizacjami i klubami, a siedząc
w domach niczego się nie dowiedzą.
– To prawda, dotarcie z informacją jest trudne. Trzeba przeznaczyć na to odpowiednie
środki. Dobrym miejscem informacji jest Centrum Bukowska.
Władze miasta mogą stworzyć
tutaj etat dla osoby zajmującej
się wyłącznie seniorami. Wówczas uniknęłoby się odsyłania
z jednego miejsca w drugie. W
innych krajach seniorzy są bardzo aktywni, cieszą się życiem,
mają wiele zainteresowań, potraﬁą walczyć o swoje sprawy,
samoorganizują się i korzystają z oferty państwa. W Polsce
czeka nas w tej materii jeszcze bardzo dużo pracy. Wnioski z debaty zamierzamy upublicznić. Przekażemy je władzom miasta i radnym, by mogli głębiej przyjrzeć się tym problemom. Jednak nie będziemy
czekać biernie na posunięcia
władzy publicznej. Urząd Miasta Poznania zamierza kontynuować program budownictwa
dla seniorów. Będziemy pilnować, aby decyzje nie zapadały
w oderwaniu od realnych potrzeb i problemów osób starszych.
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PREMIERA SPEKTAKLU GRUPY TEATRALNEJ „NOWI W NOWYM”

„Wsiąść do pociągu…”
środę 12 czerwca o 18.00
ze stacji „Daleka” do stacji „Spełniona” miała właśnie
wyruszyć „Lokomotywa marzeń”. Po usłyszeniu zapowiedzi pasażerowie zabrali swoje bagaże i udali się na wyznaczony peron. Co spotkało
ich po drodze? Czy bezpiecznie dotarli do celu? To właśnie było treścią przedstawienia grupy teatralnej „Nowi w
Nowym”, wystawionego na
deskach Teatru Nowego w
Poznaniu.
Spektakl „Lokomotywa marzeń” był efektem całorocznej pracy uczestników i kadry terapeutycznej Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przylesie” – placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie Na
Tak. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną pod kierunkiem aktora Teatru Nowego Wojciecha Deneki i Hanny
Rynowieckiej z WTZ „Przylesie” dowiedli, że wszystko jest
możliwe. Trzeba tylko dbać o
bagaż i bilet, trzymać w ręku

zielony kamień i… świetnie
się bawić!
Do „Lokomotywy marzeń”
wsiadła Ewa Sołtysiak (w roli
kobiety bezdomnej), Lidia Piskorska (podróżniczka), Piotr
Roszak (Święty Mikołaj), Jarosław Kubiak (wesoły diabełek),
Aleksandra Wołek (uciekająca panna młoda), Karol Solski
(żołnierz), Mariusz Sztuba (aktor teatru lalkowego) i Mariusz
Józeﬁak (kolejarz).
– Poprzez spektakl pragniemy pokazać, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną
to dorośli, w pełni wartościowi i zdolni ludzie, których nie
musimy traktować z przymrużeniem oka ze względu na ich
deﬁcyty – mówił zastępca kierownika WTZ „Przylesie” Adam
Madejski.
„Lokomotywa marzeń” to już
szóste przedstawienie grupy
„Nowi w Nowym”, wystawione w Teatrze Nowym. Coroczne prezentacje i zaangażowanie artystów dowodzą, że te-
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W

Na zakończenie – kosz z kwiatami i podziękowania dla artystów.
atr jest doskonałą formą terapii
i rehabilitacji społecznej osób z
ograniczeniami intelektualnymi. Aktorzy za każdym razem
pokazują coś innego, twórczego, niepowtarzalnego. Poziomu
i scenicznego obycia mógłby

im pozazdrościć niejeden profesjonalny aktor. Tegorocznej
premierze towarzyszyła wystawa rysunków Lidii Piskorskiej zafascynowanej podróżami Kazimierza Nowaka.

KAROLINA KASPRZAK

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
Z HANNĄ WANAT – rzecznikiem prasowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
II Oddział w Poznaniu rozmawia PAWEŁ GROCHOWSKI.
– Jest wiele instytucji z urzędu wspierających osoby niepełnosprawne, lecz by załatwić jakąś sprawę, niepełnosprawny
musi wiedzieć, do której z nich
się udać, a w praktyce odwiedzić kilka z nich. Czy jest szansa, by to zmienić? Czy odwiedzając którąkolwiek z instytucji będzie mógł otrzymać wyczerpujące informacje dotyczące jego sprawy? Nadzieję daje
„Sieć Wsparcia Dla Osób Niepełnosprawnych”, zaproponowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział
w Poznaniu. Skąd pomysł na
„Sieć”?
– Organizacja systemu wsparcia osób niepełnosprawnych jest
rozproszona między różne instytucje. Taka sytuacja dla potencjalnych klientów jest sporym
utrudnieniem, ponieważ wymaga wiedzy o strukturze organizacyjnej administracji publicznej

i zakresie zadań realizowanych
przez poszczególne urzędy. Dążąc do poprawy jakości załatwienia spraw i łagodzenia problemów naszych klientów, reprezentanci poznańskich organizacji, zajmujących się z mocy
prawa poszczególnymi kategoriami spraw postanawiają utworzyć „Sieć Wsparcia Dla Osób
Niepełnosprawnych”.
– Pomysł ciekawy, a jak to
będzie wyglądać w praktyce?
– Ideą „Sieci” jest stworzenie
takiego powiązania komunikacyjnego poszczególnych instytucji, które, niezależnie od tego,
gdzie dotrze klient potrzebujący wsparcia, pozwoli przekazać
mu pełną informację o sposobie
i miejscu załatwienia konkretnej
sprawy.
– Rozumiem, że każda instytucja wchodząca w skład „Sieci” będzie posiadała dokładną

wiedzę o działalności pozostałych?
– Tak, służyć temu mają szkolenia oraz wymiana informacji
między poszczególnymi instytucjami w zakresie świadczonych usług i formalnych warunków skorzystania z istniejącego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, udostępnianie materiałów informacyjnych, formularzy druków i wniosków przygotowanych przez poszczególne instytucje tak, aby były one
dostępne w każdej instytucji
tworzącej „Sieć”. W każdej z nich
będą też wyznaczeni pracownicy związani z bezpośrednią obsługą klientów w ramach „Sieci”.
– Kiedy wystartowała „Sieć”?
– 29 maja podczas organizowanego w tym dniu przez
wszystkie jednostki ZUS Dnia
Otwartego dla Osób Niepełnosprawnych. Chcemy, aby jeden

dzień poświęcony osobom potrzebującym pomocy zamienił
się w cały rok wsparcia.
– Powiedzmy jeszcze, jakie
instytucje weszły już w skład
„Sieci”?
– Powiatowy Urząd Pracy,
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Komisja Rodziny, Polityki
Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania, Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Oddział Integracji
Osób Niepełnosprawnych, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu.
– Będą następne?
– Oczywiście, zapraszamy do
naszego grona kolejne instytucje
i organizacje.
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– Moja pasja nie ma źródła w
rodzinie, bo nikt z bliskich nie
zajmował się wyplataniem. Ale
to właśnie dzięki rodzinie rozbudziły się we mnie zainteresowanie rękodzielnicze. Jako
dziecko nauczyłam się robótek
na iglicach, szydełkowania, makramy oraz podobnych umiejętności. Jednak przez wiele lat
marzyłam, aby nauczyć się wyplatania z wikliny. I dopięłam
swego. Fascynuje mnie tworzenie z tak prostych, naturalnych materiałów jak wiązka gałązek wiklinowych. Sądzę, że
dla współczesnego człowieka
może to być także forma kontaktu z przyrodą i z samym sobą
równocześnie. Wyplatając tworzymy nie tylko wirtualnie, ale
zmagamy się z czymś realnym
– dotykamy sprężystych prętów,
koncentrujemy się na ich wzajemnym ułożeniu i pracy naszych palców, używamy swojej
siły i zręczności, a jednocześnie
czujemy piękny zapach wikliny,
jej fakturę i kolory.
– Czy aby nauczyć się wyplatania, trzeba skończyć szkolę
lub specjalistyczny kurs?
– W wielu rodzinach umiejętność wyplatania jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, ale są także inne możliwości nauki. Ja ukończyłam Małopolski Uniwersytet Ludowy
we Wzdowie na Podkarpaciu,
obecnie Uniwersytet Ludowy w
Woli Sękowej. Ta szkoła prowadzi kursy rękodzieła artystycznego, w ramach którego można się nauczyć plecionkarstwa,
ceramiki, haftu, koronki oraz innych technik rękodzielniczych.
Poza tym pobierałam nauki
bezpośrednio od mistrzów plecionkarstwa, na kursach, z literatury i uczyłam się przez własne doświadczenie.
– Przekonuje pani, że plecionkarstwo to bardzo dobre zajęcia dla osób niepełnosprawnych. Dlaczego?
– Od wielu lat pracuję z osobami niepełnosprawnymi i obserwuję pozytywne efekty. Z
jednej strony prace z wikliną
usprawniają manualnie, po drugie, jest to czynność sprawiająca wiele satysfakcji. Zauważyłam, że osoby z niepełnosprawnością mają dużo radości, jak im się coś udaje, są bar-

Wiklina uczy
cierpliwości
Z KRYSTYNĄ LASKOWSKĄ-DZIĘCIOŁOWSKĄ, instruktorką
rękodzieła artystycznego rozmawia AURELIA PAWLAK.
dzo dumni z efektu końcowego i mogą zasłużyć na szczerą
pochwałę od rodziców, przyjaciół, opiekunów. Oni widzą, że
nie jest to coś sklecone z kawałka gazety, lecz oryginalny wyrób użytkowy. Zrobiony własnoręcznie koszyk lub taca robią ogromne wrażenie. A zaniesiony do domu to wielka frajda.
Uważam, że to jest bardzo ważny aspekt psychologiczny, wpływający na samopoczucie osób
niepełnosprawnych.
– Czego uczy plecionkarstwo?
– Wielu pożytecznych rzeczy.
Lista jest bardzo długa i nie sposób wymienić wszystkich zalet. Na pewno uczy cierpliwości, dokładności, zakończenia
tego, co zaczęte, skupienia, wyobraźni. Istotna jest również
kreatywność, dbałość o aspekt
artystyczny pracy, umiejętność
dobrania kolorów. Wyplatanie
rozwija sprawność manualną i
wpływa na orientację w przestrzeni. Przy wyplataniu jest potrzebna koordynacja pracy obu
rąk. To jest bardzo ważne chociażby w przypadku osób mających przykurcze.
– Skąd wziął się pomysł organizowania warsztatów?
– Początkowo robiłam warsztaty hobbystyczne, potem dostałam propozycję prowadzenia zajęć w ramach terapii zajęciowej i tak to się potoczyło. Te,
które obyły się w czerwcu, były
zorganizowane z myślą o terapeutach pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Panie,
które wzięły udział, chciały nauczyć się plecionkarstwa, a następnie tę wiedzę przekazać
swoim podopiecznym.

przekonana, że zdobyta wiedza
się nie zmarnuje. Myślę, że będzie to nowa, ciekawa forma
aktywności wśród osób niepełnosprawnych.
– Pozornie wyplatanie wygląda na bardzo łatwe zajęcie.
Ale w istocie trzeba wiedzieć,
od czego zacząć i jak wykonywać poszczególne czynności.
Na czym one polegają?
– Wszystko zależy od tego, z
jakiego materiału wyplatamy.
W pracy z osobami niepełnosprawnymi, z początkującymi
pełnosprawnymi i dziećmi zaczynam od rattanu. A to dlatego,
że jest to materiał łatwiejszy od
wikliny, bardziej miękki i mniej
łamliwy. Zanim zabierzemy
się za wyplatanie, trzeba wybrać odpowiedni materiał i namoczyć go, by zyskał giętkość.
Najczęściej stosujemy technikę
krzyżowo-żeberkową, czyli robimy konstrukcję przypominającą rusztowanie, a następnie
wyplatamy na niej. Staram się
inspirować uczestników, przynosząc własne prace. Ale najbardziej cenię ich wyobraźnię i
pomysłowość.
– Czy prowadzi pani szkolenia w warsztatach terapii zajęciowej wśród osób niepełnosprawnych?
– Pracuję bezpośrednio z nie-

pełnosprawnymi, ale także jeżdżę do ośrodków pracujących
z takimi osobami, organizując
kilkudniowe szkolenia dla kadry. Uzgadniam z kierownictwem, czego uczestnicy mają
się nauczyć i jak długo mają
trwać zajęcia. Założenie jest takie, że najpierw uczę nauczycieli i wychowawców, a oni z
kolei przekazują wiedzę tym,
którymi się opiekują. Zainteresowanie wyplataniem z wikliny jest bardzo duże, bo to zajęcie po latach zapomnienia wraca do łask. Działa terapeutycznie, sprawia dużo przyjemności,
wycisza i uczy cierpliwości.
– Jak osoby niepełnosprawne radzą sobie z wyplataniem?
– Z moich doświadczeń wynika, że w takich wypadkach lepiej pracuje się w małych grupach. Bardzo dobrze z wyplataniem radzą sobie osoby z autyzmem. Wydawałoby się, że nie
bardzo wiedzą, co próbuję im
przekazać, a gdy przystępują do
pracy, to wyplatają równo i bezbłędnie. Wśród moich uczniów
są między inymi osoby z zespołem Downa, z porażeniem mózgowym i niewidomi. Bliższe
informacje o wiklinie można
znaleźć na stronach internetowych www.wiklina.art.pl oraz
www.pleciemy.pl

– Czego je pani uczyła?
– Zaczęłyśmy od bransoletek,
gwiazdek na choinkę oraz innych drobnych form, a następnie była taca, koszyczki z rattanu i z wikliny oraz piękna lampa. To bardzo dużo prac w ciągu
trzech dni, zwłaszcza, że to zajęcie wymaga czasu. Panie pracowały z wielką pasją i jestem

FOT. AURELIA PAWLAK

– Wiele zawodów rękodzielniczych zostało zapomnianych, wyparły je nowoczesne
technologie. Nic jednak nic nie
jest w stanie oddać piękna wyrobów, które wykonają ręce.
Co sprawiło, że zainteresowała się pani wyplataniem z wikliny?
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horoba Alzheimera kojarzona jest głównie z zaburzeniami pamięci, a więc
ze sferą poznawczą. Niestety,
jest to tylko jeden z obszarów
jej oddziaływania. Wraz z jej
rozwojem pojawiają się także
liczne zaburzenia emocjonalne, do których należą:

„DRZWI OTWARTE” W KLUBIE „SŁONECZNA PRZYSTAŃ”

Twórczo i wśród ludzi
W

poniedziałek 10 czerwca
od samego rana gwarno
było w Dziennym Domu Pomocy Społecznej nr 6 – Klub „Słoneczna Przystań”, prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu. Do budynku przy ulicy
Racjonalizatorów 3 przyszli seniorzy po 60 roku życia, zainteresowani działalnością placówki i uczestnictwem w zajęciach.
„Drzwi otwarte”, bo taką nazwę nosiło wydarzenie, były
okazją do rozmów z klubowiczami oraz pracownikami, wzięcia udziału w spotkaniach tematycznych. Chętni mogli obejrzeć
zbiór fotograﬁi i prac malarskich,
wspólnie pośpiewać, poćwiczyć
z rehabilitantem, nauczyć się
obsługi komputera, zasięgnąć
porad kosmetyczki czy psychologa.
– Klub „Słoneczna Przystań”
dysponuje wolnymi miejscami,
dlatego z chęcią gościmy nowe
osoby, które chcą skorzystać z
naszej oferty. Przyjmujemy seniorów z różnych dzielnic Poznania, nie tylko z Wildy i Dębca – mówi kierownik DDPS nr 6
Kornelia Redelbach. – Aby przychodzić na zajęcia do „Słonecz-

 Depresja.
 Zobojętnienie i apatia.
 Złość i drażliwość.
 Niepokój, pobudzenie, nerwowość.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

 Podejrzliwość, omamy, błędne przekonania, urojenia.

Prace plastyczne wykonane przez członków Klubu „Słoneczna
Przystań” robią wrażenie.
nej Przystani” należy zgłosić się
do ﬁlii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie stosownie do
miejsca zamieszkania. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, po którym
MOPR wydaje decyzję administracyjną określającą odpłatność
za pobyt – kwota miesięcznej
odpłatności uzależniona jest od
dochodu.
Klub „Słoneczna Przystań”
to miejsce dla seniorów, którzy

czują się samotni i chcą spędzać
przedpołudnia twórczo i wśród
ludzi. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 15.00. Są dwa posiłki
– śniadanie i obiad. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 832 04 62,
mejlowo: ddps.poznan@gmail.
com lub za pośrednictwem strony internetowej: www.ddps.republika.pl

KAROLINA KASPRZAK

FOT. ARCHIWUM

Marsz Godności w Zbąszyniu

J

uż po raz szósty Specjalny
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu zorganizował Dzień Godności Osób
Niepełnosprawnych. Rozpoczął się on Marszem Godności, w którym brali udział
uczniowie SOSW, uczestnicy warsztatów terapii zajęcio-

wej ze Zbąszynia i uczniowie
szkół zbąszyńskich.
Korowód rozpoczęły motory
z klubu motorowego KM BAD
SEVEN. Każde dziecko niosło żywe kwiaty, które oﬁarowali ukochanemu papieżowi.
Nad bezpieczeństwem korowodu czuwała miejscowa policja i straż miejska. Ks. Dziekan Zbigniew Piotrowski odprawił mszę w intencji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Ksiądz Zbigniew wraz z
państwem Elżbietą i Tomaszem
Jazdon wspierają co roku nasze
przedsięwzięcie.
Po mszy psycholog ośrodka
Aldona Achmed-Mahmod poruszyła temat uczuć ludzkich
w prelekcji „Najważniejsza jest
miłość”. W części artystycznej na placu kościelnym wystąpił zespół „Akcent” z SOSW ze
spektaklem „Kopciuszek” pod
opieką pań Bożeny Bułczyń-

skiej, Elżbiety Lauby i Wiesławy Kluj. Koncertował też zespół „Tamburino” z miejscowego Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Honorowymi gośćmi uroczystości były artystki niepełnosprawne z Leszna, Ania Iliminowicz i Matylda Obiegała.
Swój występ uświetniły piosenkami i skeczami, mówionymi
gwarą poznańska. Nad oprawą
muzyczną czuwał akustyk Radosław Urbaniec ze Zbąszyńskiego Centrum Kultury. Imprezę prowadzili Sławek Wais i niżej podpisany.
Wiele osób włączyło się w
organizację imprezy. Szczególne podziękowania należą się
wolontariuszom, uczniom tutejszego Gimnazjum z dyrektor
Marią Leśnik na czele.

ROBERT STĘPIŃSKI
JUSTYNA MACIEJEWSKA

 Bezczynność.
 Samobójstwa.
 Nadużywanie używek.
 Skargi dotyczące stanu własnego zdrowia.
 Tłumienie emocji.
Oto kilka wybranych objawów.
Depresja. Naturalną reakcją na pojawienie się przewlekłej choroby będzie zamartwianie się własnym zdrowiem oraz
spadek nastroju. Jednakże wraz
z upływem czasu objawy te powinny ustąpić. Jeżeli tak się nie
stanie, należy upewnić się, czy
bliska nam osoba nie cierpi z
powodu depresji. Do typowych
objawów tego zaburzenia należą: spadek nastroju, zainteresowań, wzrost lub obniżenie masy
ciała, bezsenność lub nadmierna senność, uczucie zmęczenia,
bądź też obniżenie sprawności
poznawczej. W takim przypadku nie należy chorego pocieszać
ani też przekonywać do „wzięcia się w garść”. Zwiększy to tyl-

W

czerwcowym
wydaniu
„Filantropa” na stronie 18
zamieściliśmy informację zatytułowaną „Moc bajek” na temat
projektu edukacyjnego pod
hasłem „Nie-zwykłe spotkania” realizowanego przez warszawską Fundację „Verba”. Zapowiedzieliśmy pierwszą opowieść dla dzieci z serii „Leon
i jego nie-zwykłe spotkania”, która powstała w ramach
przedsięwzięcia. Po 15 czerwca przesyłka z książeczką traﬁła do redakcji, dzięki czemu
możemy napisać o niej więcej.
Kolorowa publikacja „Wyprawa na zamek”, zdobiona
ilustracjami Agnieszki Lodzińskiej, opracowana przez Fundację „Verba”, to warta uwagi
historia. Uwrażliwia najmłodszych na problem niepełnosprawności. Pomysłodawcą
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CHOROBA ALZHEIMERA(3)

Zaburzenia emocjonalne
ko u niego poczucie zniechęcenia i frustracji. Co gorsza, takie
działania mogą zostać odebrane jako dowód braku zrozumienia ze strony najbliższych. Zamiast tego powinno się umożliwiać kontakty z ludźmi lub też
z jedną, zaufaną osobą. Można
zachęcić ją do rozmowy z terapeutą, psychologiem, czy też
osobą duchowną. Istotne jest,
aby takie działania były odbierane jako sensowne i nie przekraczały realnych możliwości osoby chorej.
Zobojętnienie i apatia. Zarówno zobojętnienie, jak i apatia
mogą być następstwem postępującego uszkodzenia mózgu,
jak też strategią radzenia sobie z sytuacjami, które przekraczają możliwości osoby chorej.
Stąd też niezwykle istotne jest,
aby starać się utrzymać aktywność osoby bliskiej na jak najwyższym poziomie. Ćwiczenia
ﬁzyczne oraz umysłowe powinny być wykonywane tak często,
jak to tylko możliwe. Warto angażować ją w czynności, które
będą przez nią odbierane jako
sensowne, możliwe do wykonania oraz przy realizacji których
będzie czuła się swobodnie.
Mogą to być proste rzeczy, takie
jak: obieranie ziemniaków, spacer, słuchanie muzyki itp. Należy pamiętać o chwaleniu za ich
wykonanie. W przypadku, gdy
zachęty wywołają zdenerwowa-

nie bądź niepokój, należy podjąć decyzję, czy korzystniejsze
będzie wykonanie danej czynności wraz z towarzyszącymi
im negatywnymi emocjami, czy
też pozostawienie jej w spokoju.
Złość i drażliwość. Znaczna część osób chorych na Alzheimera miewa okresy, w których odczuwa nasiloną złość
oraz drażliwość. Zachowania te
przysparzają wiele problemów
opiekunom. Kiedy się pojawiają należy reagować spokojnie,
bez okazywania własnego zdenerwowania. Powinno się odwrócić uwagę osoby chorej od
źródła kłopotliwego zachowania. Można tego dokonać poprzez izolację od niepokojącej
sytuacji, bądź też samodzielnie
usunąć przyczynę. Zawsze warto poznać źródło tych emocji,
aby w przyszłości zapobiec kolejnym takim reakcjom. Złość
przejawiana przez osobę chorą bardzo często jest nadmierna
oraz niewłaściwie skierowana
np. w stronę opiekuna. Jeśli występuje ona często i opisane wyżej metody nie przynoszą rezultatów, poproś lekarza o przepisanie odpowiednich leków.

ne przez osobę chorą są najczęściej adekwatne, ale wyjaśnienia przez nią podawane
już nie. W związku z tym pomocne może okazać się odwrócenie uwagi chorego, okazanie spokoju, ciepłych uczuć,
zapewnienie że „wszystko jest
w porządku”. Pamiętaj, że jeśli sam jesteś zdenerwowany,
chory wyczuje, że coś jest „nie
tak” i będzie zachowywał się w
podobny sposób. Zawsze należy reagować z czułością i zrozumieniem dla uczuć przeżywanych przez osobę nam bliską. Nie przekonuj jej, że to co
mówi, nie ma sensu. Staraj się
zapewnić jej poczucie komfortu, wsparcia oraz zminimalizuj
bodźce płynące z otoczenia
zewnętrznego. Kiedy zachowania stale się powtarzają, np.
przesuwanie mebli, ucieczki z
domu, konieczna będzie pomoc medyczna. Można też poszukać czynności, które zajmą
chorego (najlepiej jego ręce).
Może to być układanie kart,
rzeczy, kolorowanie, zadania
typu „zanieś coś do”. Warto też
wyeliminować kofeinę z diety
chorego.

Niepokój, pobudzenie, nerwowość. Chorzy mogą mieć
trudności z opisaniem tego,
co ich trapi. W związku z tym
bywają niespokojni, pobudzeni lub nerwowi. Należy pamiętać, że uczucia przeżywa-

Podejrzliwość, omamy, błędne przekonania, urojenia. Osoby cierpiące z powodu choroby
Alzheimera mogą być bardzo
nieufne, mogą oskarżać innych
o kradzież, gromadzić przedmioty, mieć urojenia (np. bycia

okradanym) lub halucynacje. To
wszystko przypomina chorobę
psychiczną i jest źródłem wielu zmartwień dla członków rodziny. Część z wyżej opisanych
zaburzeń wynika ze sposobu, w
jaki chory interpretuje sytuację.
Warto więc upewnić się, czy nie
ma on problemów ze słuchem
lub wzrokiem, ponieważ te
mogą zwiększać jego niesprawność umysłową. Chory może nie
zdawać sobie sprawy ze swoich
deﬁcytów. Należy więc sprawdzić, czy dotychczasowe okulary lub aparat słuchowy są dobrze dopasowane. Warto pomóc
osobie bliskiej w korygowaniu
zniekształconych interpretacji
rzeczywistości, poprzez udzielanie mu dokładnych objaśnień
tego co widzi i słyszy.
Nie należy mówić o chorym w
trzeciej osobie. Zawsze zwracajmy się do niego w bezpośredni
sposób. W przypadku pojawienia się halucynacji reakcje powinny być spokojne. Zapewniaj
osobę bliską, że nic jej nie zagraża. Nie wolno też negować
doświadczeń chorego, ponieważ on sam odbiera je jako rzeczywiste. Można próbować odwrócić jego uwagę, potrzymać
za rękę, czy też przytulić go. W
przypadku dużego nasilenia zaburzeń zaleca się konsultację z
lekarzem.

MONIKA MANIECKA

KSIĄŻKA

Ta bajka uczy tolerancji
Fundacji i autorką tekstów jest
Agata Battek, która od trzynastego roku życia porusza się
na wózku inwalidzkim. Pragnie podzielić się własnymi
doświadczeniami, a przede
wszystkim ukazać, jak ważna jest edukacja dzieci, kształtowanie w nich zdolności do
współodczuwania i gotowości
pomocy w każdej sytuacji.
„…Kolega Maksa jechał na
przedziwnym rowerku. Co
to za niezwykłe urządzenie?
Leon badawczo spojrzał na fotel, na którym siedział niezna-

prawa na zamek”. Choć chłopiec o imieniu Filip porusza
się na wózku, może wspólnie z kolegami wybrać się na
tę wyprawę, a co najważniejsze – stara się samodzielnie
pokonywać trasę. Współtowarzysze czerpią radość ze wzajemnego kontaktu.

jomy chłopiec. To taki jakby rower, ale z dodatkowymi kółkami…” – czytamy w bajce „Wy-

Projekt warszawskiej Fundacji „Verba” pomaga zdrowym dzieciom zbliżyć się
do świata dzieci z niepełnosprawnością. Uczy tolerancji i akceptacji wobec drugiego człowieka. Przedsięwzię-

cie pięknie rekomenduje też
pedagog nauczania początkowego i oligofrenopedagog Leokadia Kaleta: „…trzeba podejmować działania, które nauczą najmłodszych mądrej postawy wobec niepełnosprawnych. W mojej ocenie narzędzia dobrane przez Fundację
„Verba” mogą przynieść realne
i mierzalne skutki. Będą cenną
inicjatywą zarówno dla dzieci niepełnosprawnych jak i ich
zdrowych rówieśników”.

KAROLINA KASPRZAK
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ANNA KRÓL

Dla niego
Nie umiem
O tobie
Nie myśleć.
Nie potraﬁę
Opanować emocji.
A gdy sobie
Uświadamiam,
Jak bardzo chcę
Być obok –
Za każdym razem
Coś we mnie pęka,
Jak bym była
Ze szkła.
Zapomniałam,
Nie ma Nas…
Jestem Ja, jesteś Ty…
Gdzieś tam,
W snach
Cisza…
Dzień, dwa…
Ja i pustka
W mojej przestrzeni.

Radośnie
„Na Wzgórzach”
M. Molenda-Słomińska
POZNAŃ

Z

arząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Na
Wzgórzach” w Suchym Lesie wraz ze Stowarzyszeniem
Młodzieży Sprawnej Inaczej
„Śmiałek” z Poznania zorganizował 1 czerwca Integracyjny
Dzień Dziecka dla dzieci i młodzieży.
Prezes zarządu ROD Jacek Probański i Prezes WTZ
Śmiałek Krystyna Dużewska
wszystkich serdeczne przywitali, życząc wspaniałej zabawy, zapraszając na dzień dobry
do tańca i rozgrzanie się. Aura
z początku nie sprzyjała, gdyż
siąpił deszcz. Jednak uczestnikom imprezy wcale to nie

się pod parasolami, terapeuci ze Śmiałka zorganizowali szereg zabaw sportowych,
w których wzięli udział nie tylko uczestnicy Warsztatów, ale i
dzieci oraz rodzice z ROD i rodzice naszych podopiecznych,
a także terapeuci.

przeszkodziło i wszyscy radośnie ruszyli do podskoków w
rytm muzyki. Niebo nie miało
wyjścia. Przestało padać. I kiedy już nie trzeba było chować

Miedzy innymi można było
wziąć udział w konkurencji
rzutów woreczkami do celu,
pograć w kręgle, tenisa i badmintona. Wiele radości wzbudziła zabawa z hula- hop. Największy ubaw z tego mieli dorośli. Niewiele trzeba, by w
każdym z nas rozbudzić dziecko i choć na chwilę zapomnieć
o troskach. Duże emocje i salwy śmiechu wzbudziło przeciąganie liny, gdzie z jednej
strony sznurka byli uczestnicy
Śmiałka, a z drugiej działkowcy z ROD. Aby naładować akumulatory do dalszej zabawy,
organizatorzy zaprosili na kiełbasę z grilla, pajdę wiejskiego
chleba ze smalcem, ciastka i
inne łakocie. Była też zabawa z
chustą Klanzy.

Zamknięta w sobie
Szuka resztek
Minionego dnia.
Na moście życia
Spogląda niepewnie
W dal.
Nie wie,
Co czeka na nią
Za rogiem.
Ulice miast
Spłakane deszczem.
Sama w cieniach
Przeszłości,
Zagubiona w nicości
– Wpada
W zakamarki dnia.
W labiryncie myśli
Jest i ona
– Malowana słowem
Gestem, radością.

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ „ŚMIAŁEK”

List do R.

Starszych i młodszych połączyła zabawa taneczna na
świeżym powietrzu, pod gołym
niebem. Dobry humor i optymizm dopisywał nawet wtedy, gdy trzeba było zakończyć
imprezę z powodu nadciągającej ulewy. Być może inni by narzekali, że „ciągle pada”, a my
właśnie w rytm tej piosenki bawiliśmy się w najlepsze.
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ODBIĆ OD DNA UZALEŻNIENIA(VI)
M
Maciej
S
Sieradzki
PPOZNAŃ

II.
– Szkód sprawnościowych
doznałem wielu po Clonazepamie. Wpierw po jego rocznym
stosowaniu, a następnie odstawieniu – mówiłem lekarzowi,
opiekującemu się pokojem, w
którym mieszkałem, doktorowi
Dąbrowskiemu.

Iść dalej,
przed siebie…

– Clonazepamu już pan 3 lata
nie bierze, zatem on już u pana
nie działa. Może pan o nim zapomnieć – brzmiała odpowiedź
doktora Piotra.
Może i nie działa, ale co nabroił w moim organizmie, to i
nabroił bezpowrotnie! – pomyślałem.

Że wielu mężczyzn ma zaburzone chodzenie po stosowaniu określonych leków – nawet
w przypadkach, gdy nie ma stanu uzależnienia po nich – osobiście dowiedziałem się od Ryszarda Pinkowskiego, terapeuty leczenia uzależnień. Ryszard
Pinkowski pracuje w Ośrodku Leczenia Uzależnień Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu. Ośrodek mieści się przy
ul. Podolańskiej 45.
Stan uzależnienia po Clonazepamie nie był wiodącym problemem medycznym, wokół
którego dr n. med. Agata Łakomy – Ordynator Oddziału Rehabilitacji w ZOLiRM-ie – koncentrowała się, przepisując mi zabiegi usprawniające.
Stan mój kojarzyła raczej z
właściwym mi od dzieciństwa
porażeniem mózgowym i z sytuacją po złamaniu paru żeber
w lewej części klatki piersiowej.
Skierowanie do ZOLiRM-u wystawił mi Szpital im. F. Raszei
(chirurgia).
Zajęcia w sali gimnastycznej, zwanej bloczkową, odbywają się w ZOLiRM-ie przed i
po południu. Nie ukrywam, że
zmęczenie zabiegami przedpołudniowymi odbierało mi siły i
entuzjazm do ćwiczeń popołudniowych.
Między zajęciami dla grupy
wcześniejszej i bezpośrednio po

FOT. ARCHIWUM

Że ostatnio schudłem sporo, o
wiele trudniej teraz mi się chodzi, nękają mnie upadki – ludzie
rzeczy te widzą! Tłumaczenie,
że zawiniło stosowanie, a następnie odstawienie Clonazepamu, do ludzi przemawia trudno.

niej wchodzącej na salę starannie wietrzy się ją, aby ćwiczący
mieli leśnego powietrza na tyle
sporo, by sowicie uzupełnili jego
ewentualne braki w swoich płucach.
Po kolei każdy zmierza w
kierunku tych przyborów bądź
urządzeń, które w karcie zabiegowej zalecone ma przez lekarza. Wszystkie stanowiska ćwiczebne wraz ze ćwiczącymi
sprawiają wrażenie dużego fabrycznego oddziału.
Wzmacnianiu siły w dłoniach
służą zmontowane w ścianie
ręczne rowerki, inaczej zwane kołowrotkami. Ćwiczenia na
nich zalecane miewają nawet ci,
którzy problemy mają z uchwyceniem rękojeści. W ćwiczeniu
tym udział biorą również między innymi barki. Zauważałem,
że moi „współbiesiadnicy” kręcą nim szybko „byle do przodu!”.
Tymczasem jest tak, że – przynajmniej na początku – wolne
kręcenie lepiej rozgrzewa mięśnie rąk.
Elektryczny rower to urządzenie treningowe, umożliwiające
rozwój siły mięśniowej kończyn
dolnych oraz śledzenie wielu parametrów jazdy rowerem,
którą akurat wykonywałoby się
w terenie na sprzęcie turystycz-

nym. Korzystanie z roweru elektrycznego musi poprzedzić dość
skomplikowana dla wielu procedura przyczepiania pedałów
do obuwia noszonego przez
ćwiczącego. Najczęściej trudnią
się tym uprzejmi praktykanci.

skórze” zapoznają się z olbrzymią różnorodnością stylów pracy ﬁzjoterapeutów.

Bloczkowe ćwiczenie umożliwiało mi pełen zakres ruchu, z
jakim w pozycji siedzącej pod
gimnastyczną drabinką unosiłem w górę i na dół to lewe to
prawe ramię i całą kończynę
górną, trzymając uchwyt w obu
dłoniach. To ćwiczenie dobre
było również dla rozruchu mięśni klatki piersiowej i przepony.

– Zwłaszcza odkąd odstawiłem Clonazepam, lek, od którego się uzależniłem po roku jego
zażywania!” – odpowiedziałem.

Z ulubionych swoich ćwiczeń z poprzednich pobytów w
ośrodkach „Wielspin”-u w Wągrowcu i Puszczykowie – w ZOLiRM-owskiej sali gimnastycznej zwanej bloczkową kontynuować usiłowałem z różnym naturalnie powodzeniem:

Pojawił się wreszcie ktoś, kto
chce mnie czegoś potrzebnego
nauczyć – pomyślałem.

Ćwiczenia kończyn i tułowia
przy drabince w pozycji stojącej
przodem i tyłem do niej.
Ćwiczenie chodzenia przed
lustrem między poręczami.
W suterenie duży jest pakiet
zabiegów ﬁzykalnych. Wirówką
na dłonie nie cieszyłem się długo, gdyż wodą z urządzenia pochlapałem się zawsze, jak „wielkie nieszczęście”. Bowiem trudno było mi ustać spokojnie przy
wirówce.
Miałem także zapisany solux z ﬁltrem czerwonym na kręgi szyjne i kark z powodu dolegliwości bólowych w tym obszarze. Magneto – to kolejny zabieg
ﬁzykoterapeutyczny, który aplikowała mi przeważnie pani Dominika.
W świetlicy RTV od 8 do 15 co
45 minut zmieniają się pacjenci objęci indywidualną kinezyterapią. Fizjoterapeuci w mundurkach i praktykanci w kitlach
na około 2O kozetkach – każdy
swego – ćwiczą po pacjencie na
zmianie.
Gimnastyka lecznicza – indywidualna – oznacza pracę
wspólną terapeuty i pacjenta. W
ZOLiRM-ie pacjenci „na własnej

– O! – powiedział raz do mnie
ﬁzjoterapeuta Radosław Sikorski – Słyszałem, że często pan
upada, panie Macieju.

– Chciałbym pana nauczyć
wstawać z ziemi lub z podłogi,
kiedy nie ma się czego uchwycić, by dalej iść przed siebie –
zaproponował mgr Sikorski.

Panu Radosławowi chodziło o
to, aby wpierw „wygramolić się”
do klęku podpartego, a następnie do klęku prostego, potem zaraz podstawić jedną nogę o drugą i wstać na równe nogi „jak
żołnierz”.
W wykonaniu ﬁzjoterapeuty
rzecz przedstawiała się oczywiście prosto i łatwo, choć naprawdę taką nie była. Gdyby ilość zajęć jej poświęconych była większa, może trening mój wydałby
owoc o wiele bardziej okazały
… Tymczasem w ZOLiRM-ie być
miałem jeszcze zaledwie dwa
dni. Z ﬁzjoterapeutycznej nauki
najważniejsze było to, że pierwszym krokiem ku wygramoleniu
się z upadku jest przejście do
pozycji klęku podpartego.
Z korzyści 6-tygodniowego
pobytu w Zakładzie – zauważyłem je już podczas pobytu w
domu – wyodrębniłbym lepszą
pracę nóg (wyżej unosiły mi się
kolana) i chód bardziej śmiały: uzyskiwałem krótsze czasy
przemarszów określonych odcinków drogi.
Słowem, czasowo poprawiła
mi się lokomocja. Z pewnością
wzmacniającą odegrały lekarstwa, których ordynariuszami
byli: lek. med. Maria Jeska (psychiatra i pediatra) oraz dr hab. n.
med. Antoni Godlewski (neurolog).
cdn.
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spółczesne przedszkola zazwyczaj opierają
swoją pracę wychowawczą na
wielowątkowych programach,
uwzględniających nowe tendencje w pedagogice i psychologii. Warto jednak sięgnąć wstecz, do źródeł podstawowych koncepcji wychowania przedszkolnego, z których pewne wartościowe idee
przenikają do współczesnych
programów.
W tradycji wychowania
przedszkolnego
szczególną
rolę odegrały poglądy trzech
twórców i sądzę, że warto zapoznać się z ich głównymi ideami.
Twórcą samej idei wychowania przedszkolnego był żyjący
na przełomie XVIII i XIX wieku
Fryderyk Froebel. Uważał on, że
w wieku między 3-cim a 6-tym
rokiem życia zabawa dziecka
nie jest jedynie rozrywką, ale
ma głębokie znaczenie wychowawcze i wywiera wpływ na
całe życie. Twierdził, że dziecko, które jest zdolne do radosnej zabawy aż do ﬁzycznego zmęczenia, będzie w przyszłości człowiekiem aktywnym, opanowanym, zdolnym
do działania na rzecz innych ludzi. To Froebel jest autorem nazwy „ogrody dla dzieci” – Kindergarten, a od jego nazwiska
pochodzi „freblówka”. W takim
„ogrodzie”, nazywanym obecnie mniej romantycznie przedszkolem, dzieci powinny mieć
dużo swobody, a wychowawcy
powinni je obserwować i pielęgnować tak, jak ogrodnik pielęgnuje rośliny: z uwagą i miłością.
Froebel opracował sposoby zajmowania się dziećmi, a
także zabawki mające sprzyjać rozwojowi dzieci. To z jego
inicjatywy rozpowszechniły się
„zabawy paluszkowe” matek
z niemowlętami, wymyślił też
klocki, które pokochały wszystkie dzieci. Dzięki Froeblowi miejsca opieki nad małymi dziećmi przestały być „przechowalniami”, a stały się ośrodkami wspierającymi ich rozwój
zarówno ﬁzyczny, jak psychiczny. Jego pogląd, że dzieci przychodzą na świat jako istoty obdarzone wieloma możliwościami oraz że należy traktować je
z szacunkiem – wpłynął na bardziej rozumne, nacechowane
dobrocią podejście do dzieci.
Drugą osobą, jaka wywarła wpływ na przedszkolne wychowanie, był Rudolf Steiner,
żyjący na przełomie XIX i XX
wieku. Był on austriackim ﬁlozofem, twórcą antropozoﬁi, a
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Mądrze
wybierać
jego wejście na teren praktyki pedagogicznej było przypadkowe: w 1919 roku miał wykład
dla robotników fabryki papierosów Waldorf-Astoria, poruszając w nim problemy społeczne i wychowawcze. Wzbudził
u słuchaczy taki entuzjazm, że
właściciele fabryki postanowili wesprzeć realizację jego
idei. W tym samym roku założono pierwsze przedszkole steinerowskie (nazywane waldorfowskim) i obecnie jest ich na
świecie wiele, jak również steinerowskich szkół (w 1980 było
ich 220).
W wielkim uproszczeniu antropozoﬁa jest koncepcją chcącą pogodzić pozazmysłowe doświadczenia z metodami naukowymi. Praktyka pedagogiczna nie sięga jednak w głąb
tej teorii, przejmując pewne zawarte w niej idee, które okazały się przydatne w wychowawczej praktyce. W odniesieniu do
dzieci jest to pogląd, że dorośli
nie powinni usiłować kształtować dziecka według jakiegoś
wzorca, ale ich zadaniem jest
poznanie indywidualnych możliwości każdego dziecka i ich
wspieranie.
Rudolf Steiner wyróżniał trzy
okresy w rozwoju dziecka, w
każdym z nich należy promować inne uzdolnienia. Podczas
pierwszych 7 lat życia rozwój
dziecka – zdaniem Steinera –
jest skoncentrowany na formowaniu się ciała i jego organów.
Dlatego największy nacisk powinien być w tym czasie położony na ćwiczenie sprawności ruchowych i wrażeń zmysłowych oraz na dostarczanie
dzieciom takich przeżyć, które
przybliżą im ich społeczne otoczenie. Między innymi ma temu
służyć metoda zwana eurytmią, będąca połączeniem tańca
i słów, mająca wyzwalać harmonię ruchu i umysłu.
Steiner krytykował nadmiar
bodźców płynących do dziecka, uważał, że przemysł zabawkarski zarzucając dzieci wciąż nowymi zabawkami,
obniża wrażliwość dziecięcych

zmysłów i wyobraźnię. Dlatego w steinerowskich przedszkolach preferowane są zabawki drewniane i lalki bez wyrazistych cech (odwrotnie niż
to jest u lalki Barbie). Ponadto
sądził on, że błędem jest kładzenie dużego nacisku na rozwój umysłowy dziecka, z pomijaniem innych sfer psychiki, w
tym duchowej. Dziecko powinno przede wszystkim odczuwać i naśladować, stąd duże
znaczenie przypisuje się w
przedszkolu odtwarzaniu przez
dzieci codziennych czynności
rodziców. Przedszkola steinerowskie powinny być – zgodnie
z założeniami – miejscem pełnym ciepła, spokoju i radości.
Aby to osiągnąć – wykorzystuje się nastrój, baśnie i mity, docierając nimi do wrażliwej wyobraźni dzieci.
Za granicą główna krytyka steinerowskich przedszkoli dotyczy tego, że życie nie jest
idyllą i że w przyszłości trudno będzie dzieciom zaakceptować świat taki, jakim on jest w
rzeczywistości. W naszym kraju krytyka dotyczy bardziej teorii antropozoﬁcznej, niż wywodzących się z niej praktycznych
oddziaływań wychowawczych.
Jednakże oddziaływania te wydają się niektórym osobom „podejrzane” i w rezultacie waldorfowskie przedszkola są niekiedy zwalczane.
Trzecią postacią która wywarła istotny, utrzymujący się
do dzisiejszego dnia wpływ
na wychowanie małych dzieci, była Maria Montessori, z
wykształcenia lekarka, żyjąca w latach 1870-1952. Pisała ona: „Dziecko jest budowniczym swojej osoby i nie ma nikogo, kto nie byłby ukształtowany przez dziecko, jakim był
kiedyś sam”.
Koncepcja Marii Montessori wyrosła z jej przekonania, że istotną potrzebą każdego dziecka jest samodzielność,
stąd hasło: „pomóż mi zrobić to
samemu!” Natomiast zadaniem
wychowawcy jest stworzenie
dziecku takiego otoczenia, aby

mogło w nim dokonywać samodzielnych doświadczeń. W
przedszkolach pracujących w
oparciu o koncepcję Montessori, dzieci nie są ani karane ani
chwalone, byłaby to bowiem
niedopuszczalna ingerencja w
psychikę dziecka.
Opierając się na prawidłowościach ﬁzjologicznego rozwoju, Montessori stworzyła oryginalny „sensoryczny materiał”,
służący rozwojowi zmysłów
dziecka. Jest on zróżnicowany
pod względem wielkości, ciężaru, kształtów, barw, struktury powierzchni itp. i obserwacje
wskazują, że jest on dla dzieci niezwykle atrakcyjny. Dziecko poznaje poszczególne właściwości przedmiotów samodzielnie, dochodzi do związków między nimi, uczy się logicznego myślenia w działaniu.
Dla Marii Montessori dziecko
jest nie tylko niepodzielną całością, ale przede wszystkim istotą aktywną, która poprzez działanie kształtuje swój rozwój.
Rola pedagoga ma duże znaczenie: przedmioty, jakimi operuje dziecko, powinny być „indywidualnie
dopasowane”,
mieć związek z jakimś obszarem rzeczywistości, dziecko powinno mieć zapewnione
warunki do „polaryzacji uwagi”, każdemu dziecku z osobna
należy poświęcić czas. Dziecko
nie może być „pouczane”, ma
ono prawo do samodzielnych
wyborów zarówno materiału, jak i dokonywanych na nim
czynności. W przekonaniu Marii Montessori dziecko uczy się
najlepiej w poczuciu swobody,
w oparciu o własne doświadczenie. To skutki jego własnych
działań stają się podstawą do
udoskonalenia kolejnych czynności, a swoje błędy dziecko
kontroluje samo.
Koncepcja Marii Montessori jest szczególnie przydatna w
przedszkolach integracyjnych,
uwzględnia bowiem indywidualne właściwości dzieci, przy
czym nie ma znaczenia ich
różny poziom rozwoju. Dzięki
temu, że łączy rozwój umysłowy ze społecznym, koncepcja
ta sprzyja kształceniu charakteru każdego z dzieci.
Sądzę, że w każdej z przedstawionych trzech koncepcji
znaleźć można cenne inspiracje dla przedszkolnego wychowania. Rzecz w tym, żeby mądrze wybierać.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III
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Brak pracy –
sposobem na życie?
W

czerwcowym
wydaniu
„Filantropa”
opublikowałam artykuł na temat sytuacji osób bezrobotnych w Polsce („Niepotrzebni społeczeństwu?”, „Filantrop” 06 2013,
strona 7). Ukazałam w nim
trudności społeczne i ekonomiczne, z którymi boryka się
osoba pozostająca bez zatrudnienia oraz konsekwencje wynikające z bezrobocia.
W tekście tym wspomniałam
też, że nadrzędnym celem bywa
niekiedy, niestety, sama rejestracja i wizyty w biurach pośrednictwa pracy. Oczywiście, zatrudnieni starają się wszelkimi siłami utrzymać posadę, utrata pracy jest dramatem – ale zarazem
prawdą jest też, że w dobie projektów unijnych większość ich
beneﬁcjentów woli zachować
status osoby bezrobotnej – zamiast powrotu na rynek pracy. Są
i tacy, którym udało się wrócić.
To jednak nieliczne przypadki.

BIERNOŚĆ,
ZAANGAŻOWANIE,
A MOŻE DESPERACJA?
Wtorek 25 czerwca. Poranek
zaczynam jak zwykle od przeglądu codziennej prasy i poczty
elektronicznej. W jednym z mejli
znajduję link – odnośnik do materiału zamieszczonego na stronie internetowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Artykuł donosi, że „Komisja Europejska chce od początku przyszłego roku drastycznie ograniczyć wymiar pomocy publicznej, co w naszym kraju skutkowałoby utratą około 240 tysięcy subsydiowanych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością”. Proponowane rozwiązanie jest niekorzystne, gdyż wiąże się między innymi z likwidacją doﬁnansowań do wynagrodzeń dla tej grupy zatrudnionych. Pojawiają się apelacje o
zmianę rozporządzenia. (tu polecam stronę internetową akcji
„Skreśl mnie!”: http://skreslmnie.pl) Dzień wcześniej przed
południem pod gmachem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu gromadzi się
grupa związkowców agitujących o należne prawa pracow-

nicze. Jest rwetes, w powietrzu
falują transparenty. Z protestem
przypadkowo zbiega się trwająca wewnątrz budynku konferencja pod hasłem: „Obywatelskość
Wielkopolan – bierność czy zaangażowanie?”.

CHLEB
OD BEZDOMNEGO
RÓWNA SIĘ SKAZA
Jeszcze bardziej poruszający
zdaje się być czwartek 20 czerwca, kiedy to na stronie 6 „Głosu
Wielkopolskiego” znajdujemy
tekst zatytułowany „Bezdomni
rozładowują pieczywo w Poznaniu?”. Wybuchła burza w szklance wody po tym, jak jeden z kierowców dowożący towar do piekarń na dworcu głównym „wyręczał się” nimi przy rozładunku dając w podziękowaniu za
pomoc coś do zjedzenia. Sanepid miał absolutną rację twierdząc, że to niedopuszczalne.
Tylko gdzie mają szukać zajęcia pozbawieni dachu nad głową? To zajście trafnie ilustruje
wirtualny komentarz: „Gdy żebrzą, jest źle, gdy pracują, jest
źle. Jak mają inaczej zarabiać, jeśli nie mają miejsca stałego pobytu? Kto da im pracę? Łapią, co
jest. Chwała im za to, że pracują” – pisze Tomasz. W odwecie
po chwili na ekranie jawi się wypowiedź innego internauty: „Jeśli
chcesz, to sobie jedz takie pieczywo dotykane przez bezdomnych. Smacznego!”.

SPOSÓB NA TO, JAK
SIĘ NIE ZATRUDNIĆ
W poprzednim artykule wspomniałam o projektach ﬁnansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szacunek dla tych, którzy aktywnie działają na rzecz
poprawy warunków bytowych
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nie można
jednak zapominać o tym, że w
środowisku ludzi pozostających
długotrwale bez pracy (głównie
beneﬁcjentów projektów unijnych) istnieje szereg sposobów
na to, by się nie zatrudnić. Gdyby
szczegółowo je opisać i poddać
analizie, powstałaby całkiem obszerna publikacja. Bardzo często
jednym z wymogów udziału w
tychże inicjatywach jest bierność

zawodowa. Bezrobotni uczestniczą najpierw w pierwszym, potem drugim, trzecim, czwartym i
następnym projekcie. Kończy się
jeden, zaczynają kolejny. Plusem
jest przede wszystkim wyborne
jedzenie, w przypadku szkoleń
wyjazdowych nocleg w ciekawym miejscu, czasem jakaś fajna broszura, książka albo płyta
DVD, możliwość nawiązania nowych znajomości i dodatkowy do
kolekcji certyﬁkat. Trzeba czegoś
więcej? Choć są oferty, pracy nie
zamierzają podejmować. Badając dogłębnie zjawisko bezrobocia warto wziąć pod uwagę dwie
grupy nim dotknięte: ludzi, którzy wszelkimi siłami starają się
je pokonać (mimo depresji i obniżonego poczucia użyteczności społecznej) oraz osoby przejawiające niskie zaangażowanie
w dążeniu do powrotu na rynek
pracy. W niektórych sytuacjach
jest to syndrom wyuczonej bezradności1 zdeﬁniowany w latach 70 minionego stulecia przez
Martina Seligmana, ale w wielu
– sposób na życie.

CO MÓWIĄ
DOŚWIADCZENIA?
Ktoś mógłby powiedzieć, że te
reﬂeksje nie znajdują odzwierciedlenia w praktyce. Pozwolę sobie
zatem za pośrednictwem metody indywidualnego przypadku
omówić dwie sylwetki bezrobotnych, z którymi współpracowałam kilka lat temu podczas pełnienia roli trenera zatrudnienia
wspomaganego. Pierwsza dotyczy 48-letniej wówczas kobiety z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i
epilepsją, uczestniczki warsztatu
terapii zajęciowej. Dzięki własnej
determinacji, otwartości pracodawcy oraz wsparciu bliskich zyskała zatrudnienie na tak zwanym otwartym rynku pracy i pracuje po dziś dzień. To pozytywny
przykład, z którego warto czerpać. Do zatrudnienia konieczna jest wola stron – pracownika
i pracodawcy. Druga charakterystyka odnosi się do 52-letniego
mężczyzny z dysfunkcją narzą1
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du ruchu, który od wielu lat poszukiwał zajęcia. Wertował ogłoszenia, rozmawiał z pośrednikami i pracodawcami, odbywał nawet próbne dni na stanowisku
pracy. Nigdy jednak nie znalazł
na tyle ciekawej propozycji, by ją
przyjąć. Wymyślanych na poczekaniu argumentów było mnóstwo. Z powodzeniem natomiast
zaliczał i zalicza nadal wszelkie
kursy i szkolenia organizowane
w ramach projektów unijnych.
Niebywałą radość dają zaświadczenia skrupulatnie gromadzone
w segregatorze, pieczątki, podpisy, ankiety. To tak jakby rzec:
„Jestem świetnie wykształcony,
zmotywowany i przedsiębiorczy,
ale żadna ﬁrma nie zasługuje na
to, bym mógł dla niej pracować”.
Każdy kij ma dwa końce, a zjawisko bezrobocia dwie, a niekiedy nawet i kilka stron medalu. O
tym należy pamiętać.

CZEGO WOLIMY
NIE WIDZIEĆ?
Wymarzonym rozwiązaniem
byłoby przeznaczenie choćby minimalnej części funduszy
unijnych na zwiększenie liczby
stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością, podwyżki dla
protestujących związkowców
czy budowę hosteli i innych placówek dla bezdomnych, gdzie
nie tylko mogliby mieszkać, ale
przede wszystkim pracować.
Sporo dobrych praktyk w tym
obszarze posiadają inne kraje Unii Europejskiej. Dominująca w Polsce fala umów śmieciowych, nieprzestrzeganie praw
wynikających z kodeksu pracy i
brak perspektyw na przyszłość
sprawia, że Polacy emigrują, a
ci, którzy zostają, poddają się
bez walki. Wnikliwe obserwacje dowodzą, że bardziej zamożni wolą nie dostrzegać dotkliwego w skutkach bezrobocia, ubóstwa, alkoholizmu czy bezdomności. Nie da się tego wszystkiego zobaczyć zza biurka. Czasem
trzeba wyjść poza nie. Ukłon dla
tych, którzy to potraﬁą, bo są w
tej grupie także istoty wrażliwe,
pełne empatii i nieustannej gotowości do działania. Czytelnikom
dziękuję za cenne komentarze
odnośnie poprzedniego artykułu, pozytywne wypowiedzi i konstruktywną krytykę, zachęcając
jednocześnie do otwartej dyskusji za pośrednictwem Facebooka: https://facebook.com/karolina.ﬁlantrop

KAROLINA KASPRZAK

Stan, który najczęściej występuje u osób dotkniętych ubóstwem, bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych. Człowiek przestaje rozumieć, co w danej sytuacji się
dzieje, brakuje mu motywacji do działania, bardzo długo dochodzi do równowagi po
porażce, wycofuje się z kontaktów społecznych itd.
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iele dobrych i złych wspomnień utrwaliło się w pamięci Kazimiery Górskiej, która przez całe życie mieszka w
Kórniku. Urodziła się tutaj 19
lutego 1933 roku. Jej ojcem był
Antoni Matela, matką Agnieszka.

Życie
pani Kazimiery
Po wojnie pani Kazimiera zatrudniała się na wykopki u gospodarzy, żeby mieć na zimę
ziemniaki w domu. Potem podjęła pracę jako sprzątaczka w
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Lubiła gotować,
więc została pomocą kuchenną, potem kucharką. Mówi, iż
przepisy kulinarne miała w głowie, nie kończyła żadnej szkoły
ani kursu.

Wspomina, że przed wojną ojciec robotnik nie miał stałej pracy. Stał przed Prezydium i czekał,
aż go ktoś zawoła do rżnięcia
drewna. Potem został zatrudniony w tartaku w Gądkach, dokąd
dojeżdżał rowerem.
Pani Kazimiera nie pamięta, jak Niemcy weszli do Kórnika w 1939 roku. Opowiada, że w
czasie okupacji hitlerowskiej po
godzinie 10 wieczorem nie wolno było wychodzić z domu, ludzie bali się Niemców, zamykali okna.

Kazimiera Górska mówi, że
podczas okupacji było przyjemnie i nieprzyjemnie. Niemcy
byli zbrodniarzami, ale byli też
wśród nich ludzie dobrzy. Rodzina Matelów mieszkała, jak to
określa pani Kazimiera, na jednej budzie (w jednopokojowym
mieszkaniu) u pani Koniecznej. Ojciec nie miał pracy, musiał szukać zatrudnienia, by wyżywić liczną rodzinę. Miał siedmioro dzieci, dwoje z nich zmarło. Na miejscu trudno było uzyskać, pracę, bo Niemcy wywozili
Polaków na roboty w inne miejsca.
Pewnego razu przyszedł do
nich Niemiec, który chciał zatrudnić Antoniego Matelę. Zapytał: – gdzie jest mąż? Pani
Agnieszka wyjaśniła, że akurat
poszedł szukać pracy. Denerwowała się, bo małe dzieci płakały. Niemiec, widząc ciasnotę, zainteresował się, jak tu wszyscy
śpią. No to pani Agnieszka zaczęła wyjaśniać jak są ustawione łóżka: jeden śpi w nogach, a
w głowach dwóch. Po dwóch tygodniach dzięki temu Niemcowi

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Nie widziała, jak 20 października 1939 roku hitlerowcy rozstrzeliwali mieszkańców Kórnika i okolic. Świadkiem tego
wydarzenia była natomiast jej
mama, która oglądała to z drugiej strony, z mieszkania starszej
pani. Z budynku, gdzie było kino,
zrobił zdjęcia egzekucji tak, żeby
nikt nie widział, fotograf Zbigniew Wojciechowski, narażając swoje życie.
rodzina miała inne mieszkanie:
dwa pokoje, kuchnię, piwnicę.
Było to w budynku po Żydach.
Niemcy bili, opowiada pani
Agnieszka, jej dwie siostry. Najstarsza, Gertruda, służyła u gospodarza. Zatrudniła się tam
także pani Agnieszka. Niemka nakazała, by do prania zdjęła obrączkę. Niestety, Niemka
ukradła ją. Była to jedna z dwóch
obrączek ślubnych, którą pani
Agnieszka otrzymała od szwagra – męża siostry mieszkającej
w Niemczech.
Młodsza siostra Kazimiery
Maria przez krótki czas pracowała w mleczarni kórnickiej u
Niemca Meiera. Natomiast ona
była jeszcze za młoda, by pójść
do pracy, więc pomagała mamie w domu. Na czas okupacji
przypadła jej edukacja szkolna.
Uczęszczała do czteroklasowej
szkoły w Bninie, ale nie ukończyła nauki, bo okupacja dobiegła końca. Zresztą i tak nie nauczyła się niczego w tej szkole
w Bninie, nauczycielem był Niemiec Weile. Uczył w języku niemieckim, którego nie znała, tak

jak inne dzieci. Nie rozumiały, co
mówi do nich nauczyciel. Religii też było wolno uczyć tylko po
niemiecku, ale ksiądz, gdy było
to możliwe, mówił po polsku.
Kazimiera uczęszczała na naukę do kaplicy na cmentarzu w
Bninie, gdzie nauczyła się pacierza. Ponadto edukację religijną
odbierała od mamy. Do pierwszej komunii świętej szła w tenisówkach i białej sukience.
Opowiada, że gdy Niemcy
uciekali, skrzypiał wielki mróz.
Jechali na wozach z drewnianymi kołami.
Po wojnie jej ojciec został gazmistrzem w Gazowni Kórnickiej przy ulicy Poznańskiej, czyli
zapalał i gasił latarnie. Pani Kazimiera z innymi członkami rodziny chodziła mu pomagać. Nieraz ładowali mu węgiel na wózek. Pan Antoni dwa razy zatruł
się gazem. To była ciężka praca.
Pani Kazimiera podkreśla, że
wszystko trzeba było robić ręcznie, nie było żadnych maszyn. Jej
ojciec pracował tak aż do śmierci w wieku 68 lat.

Wyszła za mąż w 1952 roku za
Jana Górskiego. Zdjęcia na ślubie
robił jej Zbigniew Wojciechowski, który upamiętniał podczas
okupacji rozstrzeliwanie mieszkańców Kórnika i okolic. Górscy doczekali się czworga dzieci:
trzech synów i jednej córki. Najstarsza, córka, już nie żyje.
Pani Kazimiera wspomina, że
gdy 17 stycznia 1969 roku urodziła swojego najmłodszego
syna Grzegorza, w kórnickiej
porodówce otrzymała dyplom i
kwiat. Doczekała się 7 wnuków
i 4 prawnuków. Od 25 lat jest
wdową.
Do dzisiaj lubi gotować,
zwłaszcza piec placek z owocami na spotkania integracyjne
Koła Emerytów i Rencistów przy
Zarządzie
Miejsko-Gminnym
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku. Wraz
z Bogdanem Wesołkiem oraz
nieżyjącym już Czesławem Lasikiem była współzałożycielką
koła.
Według Bogdana Wesołka
pani Kazimiera jest duszą towarzystwa, pełną humoru i wigoru. Jest znana z uczynności, pomaga osobom z koła, i nie tylko.
Cieszy się życiem. Uważa, że nigdy nie miała tak dobrze, jak teraz.
Wspomina, że gdy po raz
pierwszy pojechała nad morze,
na wczasy zorganizowane przez
koło, to z radości płakała, obmyła twarz morską woda, przeżegnała się. Jej mama nigdy w życiu nie zobaczyła morza...
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Pobożna Teodora

A. Koprowska-Głowacka
CHEŁMNO

Z

FOT. KAROLINA KASPRZAK

amek w Baranowie Sandomierskim nie bez powodu
nazwano „małym Wawelem”.
Potężne mury i baszty zapewniały mu bezpieczeństwo, zaś
bogato zdobione attyki, piękny
dziedziniec, wspaniałe krużganki o zdobionych kolumnadach i bogato urządzone komnaty budziły zachwyt tych, którzy przybywali w pokojowych
zamiarach.
Wielką sławą cieszyła się też
wspaniała biblioteka, w której
można było znaleźć najwspanialsze arcydzieła. Nie dziwiło to
jednak tych, którzy dobrze znali pana na zamku – Rafała Lesz-

czyńskiego – nie tylko doskonałego dyplomatę piastującego
rozliczne urzędy i odważnego
dowódcę w czas wojny, ale także wielkiego mecenasa sztuki i
wszechstronnie wykształconego
autora. Ludzie mawiali także, że
był on swego czasu uczniem samego Galileusza.
Rafał Leszczyński zaś dbał, by
żadne ciemne chmury nie pojawiły się nad wspaniałym zamkiem. Czasy były jednak niebezpieczne, armia Karola Gustawa
znajdowała się w okolicy, a pan
zamku sercem i czynem wspierał działania Czarnieckiego.
Była właśnie Wigilia i Leszczyński jeszcze przed wieczerzą postanowił udać się z darami i żywnością do obozu Czarnieckiego, który stacjonował nad
Sanem. Gdy krzątano się już na
dziedzińcu znosząc wszystko
na wozy, z komnat swych wyszła córka pana zamku – przepiękna dziewczyna o oczach niczym ﬁołki.
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– Dlaczego sług nie poślecie,
ojcze? – zapytała.
– Chcę sam złożyć życzenia naszym dzielnym i walecznym obrońcom – uśmiechnął się
Leszczyński i z zachwytem spojrzał na córkę. Była ona zawsze
światłem jego oczu i najpiękniejszym darem, jaki otrzymał od
Boga. Miał wszak czterech synów, lecz córka była tylko jedna
i tym większą darzona miłością
przez całą rodzinę.
– Lękam się o was, ojcze… –
dodała cicho.
– Nie lękaj się, Teodoro. Wrócę na wieczerzę – odpowiedział
i ujął jej chłodne dłonie w swe
ręce.
– Uważajcie na siebie ojcze,
proszę… – dodała jeszcze i opuściła wzrok. Długie rzęsy rzuciły
cień na jej blade policzki.
Nie chciała mówić, że jakiś
dziwny niepokój już od świtu
zaciskał jej serce i nie pomogły
nawet żarliwe modły przed obliczem Panny Przenajświętszej,
do której miała cześć wielką.
Ojciec jednak dobrze znał swe
ukochane dziecko. Głosem pełnym czułości zapewnił.
– Będziemy uważać. Przodem
posłałem zwiad, poza tym nie
jadę sam, a moi ludzie są uzbrojeni. Nic się nie lękaj. Wrócimy
szczęśliwie.
Skinęła głową, choć ciężkie westchnienie zdradziło, iż
na dnie serca pozostał strach o
ukochanego ojca. Nie zagłuszyły go okrzyki sług, ani turkot kół
na dziedzińcu. Przez długi czas
stała na murach spoglądając na
oddalające się wozy, aż wreszcie
powróciła do swych komnat. W
tym czasie służba czyniła ostatnie przygotowania do wigilijnej
wieczerzy.
Dawno już minęło południe.
Słońce jednak było jeszcze na
tyle wysoko, że tysiące iskier zapalało na śniegu zalegającym
okolice. Nagle, okrzyk potężny
rozniósł się echem po zamku.
– Szwedzi idą!
Mieszkańcy Baranowa w panice rzucili się w kierunku zamku, by schronić się w jego potężnych murach. Wszczął się
chaos. Wszyscy z wyczekiwaniem spojrzeli ku córce dzielnego Leszczyńskiego, która wyszła na mury. Wiatr rozwiewał
jej długie włosy, szarpał zdobną suknią założoną już na wieczerzę. Uniosła dumnie głowę i
spojrzała w kierunku maszeru-

jących oddziałów nieprzyjaciela.
– Obronimy zamek – oświadczyła głosem pewnym, który nawet nie zadrżał ze skrywanego niepokoju. Spokojnie wydała rozkazy.
Zazgrzytały zamykane bramy,
tupot dziesiątek nóg zabrzmiał
na schodach, błysnęły muszkiety oparte o mury, gotowe do
wystrzelenia salwy we wroga.
Zamek był gotów do odparcia
szturmu.
Teodora osobiście dopilnowała tych przygotowań, a następnie
w milczeniu patrzyła na zbliżających się Szwedów. Ich dowódca
najpierw wysłał pod mury posłańca, by zachęcił obrońców do
kapitulacji.
– W imieniu Jego Królewskiej
Mości króla Szwecji otwórzcie
bramy! Jeśli to uczynicie, mieszkańcom nie stanie się żadna
krzywda.
Teodora oparła dłonie na murach zamkowych i spojrzała na
wysłannika.
– Azaliż wierzyć mamy wrogom, którzy plądrują ziemie nasze?
– Jeżeli nie poddacie zamku,
kamień na kamieniu się z niego
nie ostanie!
– Nie poddamy! – słowa te zabrzmiały niczym zapowiedź niezłomnego oporu w ustach pięknej córki Leszczyńskiego.
Szwedzi dłużej nie zwlekali i
przystąpili do szturmu. Bramy
zadrżały pod pierwszymi uderzeniami. Na zamku wiedziano,
że los ich jest niepewny. Teodora, gotowa bronić rodowej siedziby, postanowiła jednak uczynić wszystko, by ocalić mieszkańców miasta. Z pochodnią w
dłoni poprowadziła ich krętymi schodami do podziemi i poleciła otworzyć niewielkie drzwi.
Oczom zdumionych ludzi ukazał się ciemny korytarz. Oświetliła go wskazując drogę ucieczki.
– Pójdźcie tędy, a będziecie
ocaleni. Korytarz kończy się w
Sandomierzu…
– A ty, pani? Nie pójdziesz z
nami?
– Nie oddam zamku – odparła
cicho. – W nim pozostanę.
– Pani, nie możesz tego uczynić! A jeśli Szwedzi zajmą zamek?
– Cóż by rzekł twój ojciec?
Musisz ratować swe życie!

Potrząsnęła głową. W jej ﬁołkowych oczach pojawił się bezgraniczny smutek, lecz odpowiedziała z wiarą, której nikt nie
byłby w stanie zachwiać.
– Zamek ocaleje. Pójdźcie już!
Odprowadziła ich wzrokiem.
Gdy zniknęli w ciemnym korytarzu, zawróciła ku murom.
Obrońcy spoglądali ku niej z
sercami zdjętymi trwogą o los
młodej dziewczyny. Ona jednak
uśmiechnęła się lekko i położyła
serce na piersi.
– Nie wątpcie! Zamek ocaleje.
Obeszła jeszcze mury i powoli
skierowała się ku baszcie, gdzie
znajdowała się kaplica. Tam zaś
uklękła przed cudem słynącym
obrazem Matki Boskiej i z niezachwianą wiarą spojrzała na jej
łagodne oblicze.
– Umiłuj się, o Pani, nad swymi dziećmi, które w Tobie jeno
widzą wybawienie… – zaczęła.
Jej żarliwa modlitwa i niezachwiana wiara nie poszły
na marne. Nagle niebo nad
zamkiem spowiły ciemności.
Z ogromnej chmury, która zasłoniła słońce, posypał się zaś
grad kamienny, czyniąc wielki
zamęt wśród szturmujących.
Szwedzi rozbiegli się w popłochu, gdyż żadna zbroja nie była
w stanie osłonić przed tym niespodziewanym atakiem z nieba. Zaniechali też kolejnego
ataku i wycofali się spiesznie
z okolicy.
Rafał Leszczyński, którego powiadomiono, że Szwedzi
zaatakowali zamek, spiesznie
wracał do Baranowa. Jakaż byłą
jego radość, gdy powitali go radośni mieszkańcy i uśmiechnięta córka czekająca nań na dziedzińcu. Uściskał ją nie wstydząc
się łez, które popłynęły mu po
twarzy.
– Dzielność twa jest ogromna,
Teodoro… – szepnął.
– To nie moja zasługa, ojcze.
To niebiosa nas ocaliły… – odpowiedziała cicho.
Uśmiechnął się tylko i ucałował czoło córki. Wieczorem,
podczas nabożeństwa, wszyscy
dziękowali Bogu za cudowne
ocalenie. Wielu zarzekało się, że
widziało obłok jaśniejący, który
podczas modlitwy otaczał młodą Leszczyńską.
(NA PODSTAWIE KSIĄŻKI:
ANNA KOPROWSKA-GŁOWACKA
„LEGENDY I OPOWIEŚCI Z CZASÓW
WOJEN POLSKO-SZWEDZKICH”)
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NAJWAŻNIEJSZA
CHWILKA
Czym jest me życie?
Małą chwilką,
ale epoki
przy niej milkną.

O ZMROKU
Zmrok zabrał mowę
i przyniósł ciszę…
Maluję słowem,
barwami piszę!

Fraszki
IDEA ZERA

ORATOR

Między Bachusem
oraz Wenerą
kołysze duszę
życiowe zero.

To wielki człowiek
i mistrz orędzi!
Zanim coś powie,
godzinę ględzi.

MIĘDZY USTAMI
A BRZEGIEM

WYRAZISTY BLASK

Szukasz pociechy?
Pucharek przechyl!
Szukasz ratunku?
Unikaj trunku!

RADOSNA PARA

RZĄDY
WIĘKSZOŚCI

Bogactwo myśli
z ubóstwem połącz!
Cóż? Będzie goło,
ale wesoło.

Mądrzy w demokracji
wybić się nie mogą!
Większość – haracz płaci
głupim demagogom.

To dzięki cieniom
barwy się mienią.

ZWYCIĘZCY
Przekują miecze
na lemiesze,
żeby przeorać
naszą kieszeń.
Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI”

SEKSBOMBA
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Kiedy znajdzie
Dobrego sapera,
Nawet sama
Się przed nim rozbiera.

ŁATANINA

DRUGA MŁODOŚĆ

Załatał
Dziurawe gacie,
Ale dziura
Jest i w łacie.

Temu, co już się
Nie chciało,
Znów się na miłość
Zebrało.

Fraszki
PO WYBORACH

ZDRADA

Znów będzie rządził
Umiłowany
Demokratycznie…
Naród wybrany.

Byłaby mu wierna
Do grobowej deski,
Gdyby nie ten psubrat
I te małe pieski.

WYBUCHOWOŚĆ

TRUCICIELE

Krzyknął niewypał
Raz do sapera:
Było uważać,
Jasna cholera!

Oj truli nam, truli
Kacapy i fryce,
A teraz budują
Z gazem obwodnicę.

AKTYWNOŚĆ

ODNOWICIEL

Aktywność partii
Zwiększa się już
Dzięki włączeniu
Martwych dusz.

W ramach totalnej
Odnowy chłopisko
Zmieniło nawet
Imię i nazwisko.
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Zbigniew
Okoń
RZESZÓW
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usiało się to podobać
wszystkim obecnym, ponieważ przez kilka minut zostawili im do tańca całą salę,
nagradzając oklaskami. Ten
walc jeszcze bardzo długo towarzyszył im w drodze powrotnej. Kiedy usiedli na ławeczce,
ich usta wtuliły się delikatnie w
siebie. Wychodziła mu naprzeciw, coraz mocniej i gwałtowniej. Potem, przytuleni, tworzyli jakby jedną, nierozłączną całość. Beatka szeptała:
– Widocznie jesteśmy sobie
przeznaczeni. Widać ktoś odgórnie ułożył nasze życiorysy
tak, żebyśmy się spotkali. I pomyśleć, że gdyby nie wybuchła
druga wojna światowa, nigdy
byśmy się nie poznali.
– Nie wierzę w przeznaczenie – ripostował Bartek całując
jej oczy. – Po prostu tysiące przypadków, a może nawet miliony,
miały w tym swój udział. Także
wołyńska rzeź i Powstanie Warszawskie. Aż nie chce się wierzyć, że gdyby tego wszystkiego
nie było i wielu innych tragedii,
nigdy nasze drogi by się nie zeszły. Tam pod Krakowem, kiedy
zobaczyliśmy się po raz pierwszy, aż po dzień dzisiejszy i te
następne, które są jeszcze przed
nami. O ile, naturalnie, będziesz
chciała być moją?
– Ja już jestem twoją. A właściwie to zawsze nią byłam. W
swoich snach, w nocnych marzeniach…
– No to teraz, moja słodziutka marzycielko – Bartek wyraźnie spoważniał – musimy przemyśleć, jak to życie sobie ułożyć.
Żeby być już zawsze razem i w
swoim gniazdku.
– Umierała będę, a tego dnia
nigdy nie zapomnę – powiedziała z pewną zadumą Beatka, gdy
wstali z ławeczki i ruszyli przed
siebie, mając przed sobą wiele niewiadomych tego wciąż tajemniczego świata.

***
Bartek postanowił starać się
o pracę tam, gdzie miał szansę otrzymać mieszkanie. W kraju było głośno o Nowej Hucie. „O
Nowej to Hucie piosenka…” była
już popularna. Śpiewana była w
radio, w kronikach ﬁlmowych,
na ulicach. A przecież ta Nowa
Huta wyrosła na terenach, gdzie
przebywał z Beatką na przełomie lat 1944 i 1945. Wsie Mogiła, Ruszcza, Czyżyny, łącznie z
kopcem Wandy, stały się dzielni-
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Na przełomie
(40)
tysiącleci
cami tego całkiem nowego miasta.
Niewiele myśląc udał się do
kombinatu, który potrzebował
takich fachowców jak on. Trzeba było rozbudować radiowęzeł, sieć telekomunikacyjną, zapewnić łączność z Krakowem i
całym krajem. Do tego przecież
mają z Beatką tyle wspomnień
z tego właśnie miejsca. To, że
otrzymał tutaj pracę i mieszkanie, wynikło nie z przeznaczenia, w co wierzyła Beatka, ani ze
splotu wydarzeń, tylko ze świadomej decyzji i własnej inicjatywy.
Naturalnie, różne były głosy i
opinie o celowej lokalizacji Nowej Huty, aby trochę zrekompensować reakcyjny ponoć Kraków socjalistyczna Nową Hutą.
Ale Bartkowi tego rodzaju prawdy czy ploty nie przeszkadzały
w podjętej decyzji. Szczególnie
wtedy, gdy otrzymał przydział
na mieszkanie na osiedlu Wandy. Naturalnie, wcześniej w Warszawie zawarli związek małżeński, co było związane z otrzymaniem korzystnego przydziału.
Kiedy wreszcie znaleźli się
przed drzwiami swojego mieszkania, Bartek zatrzymał się i
wniósł swoją ukochaną do środka. Potem położył ją na przygotowanym już wcześniej łóżeczku. Ale dopiero wieczorem, po
ustawieniu skromnych mebli i
rozmieszczeniu pamiątek rodzinnych oraz obrazów, znaleźli się w nim tak, jak ich Pan
Bóg stworzył. Bartek celowo odwlekał to pełne poznanie siebie,
chociaż nie było to takie łatwe.
Chciał, żeby właśnie tu, w ich
nowym „domeniu”, jak nazwała to mieszkanko Beatka, spełniły się ich pragnienia.
Kiedy po burzy pocałunków
Bartek bardzo delikatnie przytulił ją całą do siebie, jego młodziutka żona zatrzymała go na
chwilę w bezruchu. Patrząc mu
głęboko w oczy szeptała namiętnie:
– Teraz jesteś mój, jesteś
mój… tylko mój…
– A ty calutka moja, najsłodsza, najukochańsza… ale musimy uważać, żeby nie…
– Nie, nie… tak się kochamy…
– szeptała półprzytomnie Be-

atka. – Ja właśnie tego chcę. To
będzie owoc naszej miłości. Ja
chcę, proszę…
Jak mógł młody małżonek odmówić i nie spełnić prośby swojej żony? Kiedy Beatka po fali
uniesień wyczuła, że zbliża się
moment pełnego oddania się,
mówiła zapraszająco:
– O tak, choć dziecinko do
mnie, we mnie rozkwitniesz,
urośniesz…
Kiedy minęła burza uniesień,
przytuliła się do swego męża,
rozważając:
– A jak będziemy mieli dziecko, jakie mu damy imię?
– To zależy, czy to będzie
chłopczyk, czy dziewczynka.
– Coś mi się zdaje, że dziewczynka. Ja też byłam pierwsza.
– Jak będzie dziewczynka, to
będzie podobna do ciebie – odrzekł żonkoś. – Więc jej imię będzie się zaczynać na W jak Warszawa.
– I na W jak Wołyń czy jak Wołynia – dodała Beatka.
– I na W jak Wandzia. Czyli jak
nasze osiedle i kopiec, który tu
obok się znajduje – podsumował
półsenny Bartek.
– Ponoć jednak ta Wanda była
tą, co nie chciała Niemca.
– O kochana, tak daleko nie
sięgaj. To już ona zadecyduje,
kogo sobie wybierze. Do końca naszego tysiąclecia już blisko. Świat na pewno się zmieni. U nas też już się dużo zmieniło. Umarł Stalin, a z nim tak
zwany stalinizm. Ale pozostały, jak to pisał Władysław Broniewski, „rachunki krzywd”, których „obca dłoń też nie przekreśli”. Myślą, że następne pokolenia będą zmieniać system i eliminować zło, które jest w naszym kraju, w Europie i na naszej planecie. Ale ty, moja przyszła mamusiu, śpij już, bo przed
nami jeszcze tyle spraw do załatwienia, tyle jeszcze do…
Tym razem Beatka pozwoliła zasnąć swojemu mężowi w
tę ich pierwszą, poślubną noc.
Jeszcze przed snem próbowała
rozwikłać nurtującą ja zagadkę: czy to przeznaczenie, czy
przypadki pokierowały tak jej
życiem, że są teraz razem? Ale
sen nie pozwolił jej dalej myśleć.

CZŁOWIECZY LOS
W latach sześćdziesiątych Beatka i Bartek mieli już troje dzieci: Wandzię, Mariana i Emilkę.
Chociaż w kraju nie było spokojnie, a Wiesława Gomułkę zastąpił Edward Gierek, po różnego rodzaju „odchyleniach” w Polsce i i tak zwanym obozie socjalistycznym, żyło się w miarę stabilnie. Odeszło z tego świata
wielu najbliższych, w tym dziadek z Niwki i ojciec Bartka, który
zmarł w siedzibie Lady Sue Ryder of Warsaw, słynnej z działalności „Walka z cierpieniem świata”. Na jej zaproszenie Bartek
znalazł się w jej siedzibie rodowej w Cavendish, którą Sue Ryder odstąpiła na rzecz „Ośrodka dla zasłużonych aliantów”, co
pozwoliło mu znaleźć się przy
grobie swojego ojca.
Miał również okazję poznać
bliżej fundatorkę licznych na
świecie podobnych ośrodków, w
których znaleźli opiekę cierpiący i chorzy ludzie. Sam fakt, że
Sue Ryder przyjęła do swojego
lordowskiego tytułu przydomek
„Of Warsaw”, świadczy o tym,
jak bardzo wysoko oceniła stolicę Polski z racji jej bohaterskiego zrywu oraz doznanych zniszczeń i cierpień. Do jej ośrodków
ochotniczo zgłaszali się wolontariusze z różnych krajów.
Bartek miał okazję poznać ich
w czasie wspólnych spotkań i
prac, podejmowanych na rzecz
pensjonariuszy. Przy okazji poznawał losy ich rodzin i narodów. Wśród nich także Niemców,
Ukraińców i Rosjan – narodowości odpowiedzialnych przecież za zbrodnie ludobójstwa. A
tu, w Cavendish, przedstawiciele tych narodów robili coś wręcz
odwrotnego. Jakże skomplikowane i zmienne są często człowiecze losy. Jakże łatwo skierować je na różne tory ludzkiego
bytowania…
Właśnie o tych człowieczych
losach, o jego różnych odcieniach, śpiewała pięknie Ania
German. Kiedy Bartek przebywał jakiś czas w Rzeszowie,
a także we Wrocławiu, już w
pierwszych latach sześćdziesiątych podziwiał tę młodziutką
śpiewaczkę.
cdn.
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zy pomyśleliśmy kiedyś, że
do zrobienia pięknego bukietu można wykorzystać tak
zwane „noski” i liście klonu?
Czy wpadło nam do głowy, że
kawałek kory może stać się niezwykłą ozdobą? A może próbowaliśmy skręcić z drutu i papieru kryzę, stanowiącą podstawę
do zrobienia strojnej kompozycji? Tych wszystkich sztuczek
uczyli się uczestnicy warsztatów ﬂorystycznych, prowadzonych w niedzielne przedpołudnie 25 maja przez Agnieszkę
Frankowską.
O przeróżnych możliwościach
ﬂorystycznych mówiła Agnieszka Frankowska podczas kolejnych dwudniowych warsztatów ﬂorystycznych z okazji
Dnia Matki, zorganizowanych
przez Akademię Radości Życia.
Uczestnicy otrzymali wszystko,
co potrzeba, a więc kwiaty, kle-

je, druciki, gąbki, doniczki, liście,
gałązki, wstążki. Pilnie słuchali pani Agnieszki, wyczarowując
przepiękne kompozycje.
– Przyszłam na warsztaty, bo
bardzo interesuje mnie ﬂorystyka – mówi pani Wiesia. – Lubiłam układać różne kompozycje
dla siebie, dla domu i dla bliskich.
Potem pochłonęła mnie praca
zawodowa, rodzina i na hobby z młodych lat nie było czasu.
Aż do teraz. Znalazłam się tutaj
dzięki mojej córce, która wykupiła dla mnie karnet na zajęcia.
Poinformowała mnie, że mam
zarezerwować sobie półtora
dnia, bo ma dla mnie niespodziankę. Pomyślałam, że gdzieś
razem pojedziemy, tymczasem
ona przywiozła mnie tutaj samochodem i powiedziała: zostawiam ciebie, bo masz warsztaty
ﬂorystyczne.
– Ze mną było podobnie – do-

daje pani Małgosia. – Karnet
sprezentowali mi przyjaciele z
okazji pięćdziesiątych urodzin.
Ten prezent dostałam w grudniu,
ale dopiero teraz z niego skorzystałam. Początkowo obawiałam
się, czy sobie poradzę, czy dam
radę, czy się do tego nadaję. Teraz cieszę się, że wzięłam udział
w zajęciach, bo dowiedziałam
się tutaj wielu ciekawych rzeczy.
Pani Agnieszka przekazała nam
profesjonalną wiedzę, dzięki
której przekonałam się, że to, co
robiłam z kwiatami, do tej pory
było bardzo amatorskie. Teraz
wiem o wiele więcej i na pewno zaskoczę rodzinę i przyjaciół
oryginalną kompozycją.
Pani Ewa przyszła na warsztaty z wnuczkiem Stasiem. Chętnie kleił różne elementy pistoletem z klejem, przywiązywał
je cienkim drucikiem, układał
kwiaty. Widać było, że te zajęcia
sprawiają mu wielką frajdę.
Pani Małgosia po sobotnich
zajęciach, gdy przyjechała do
domu, od razu wzięła plastik,
włożyła gąbkę i utknęła czerwone róże. Tę kompozycję zrobiła
dla taty z okazji rocznicy śmieci.
Pani Wiesia swoją ozdobę wykonaną podczas sobotnich zajęć
ustawiła w sypialni. Z niedzielnych warsztatów panie zaniosły do domu kolejne swoje prace.
Agnieszka Frankowska pokazywała technikę tworzenia
kompozycji w mokrej gąbce ﬂorystycznej, z żywych kwiatów,
świeżych pachnących i stroj-
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Bukiet
z klonowych liści

nych. Uczyła, jak w prosty sposób całość efektowne wykończyć. Uczestnicy nauczyli się,
jak w oryginalny sposób wykonać wiosenne bukiety techniką
skrętoległą, polegającą na tworzeniu kryzy z papieru i drutu. Poznały tajniki zabezpieczania kwiatów przed więdnięciem,
tak, by cieszyły przez wiele dni.
Oprócz tego dekorowano i ozdabiano również pojedyncze kwiaty na każdą okazję, taką jak ślub,
imieniny, czy inne uroczystości.
Warsztaty zakończyły się nauką
ozdabiania kompozycji z wykorzystaniem suchej gąbki ﬂorystycznej, suszonych i sztucznych
roślin oraz innych dodatków.
Takie kompozycje to ciekawa
ozdoba naszych domów, mieszkań i biur oraz doskonałe rozwiązanie dla osób zapominających o podlewaniu. Zapewne
kwiatowe dzieła staną się pięknym prezentem lub ozdobą naszego domu i wnętrza. Uczestnicy warsztatów otrzymali niezbędne narzędzia i materiały.
Najwięcej radości sprawiło
uczestniczkom zrobienie papierowych „rogów”, które polegały na owinięciu drutu papierem
i skręceniu. Dzięki temu można było całość fantazyjnie wyginać, tworząc bazę pod bukiet.
W powstałe otwory uczestniczki wkładały kwiaty, liście, raﬁę
oraz inne ozdoby. Sporo emocji wzbudziło stworzenie kompozycji ze sztucznego storczyka,
gąbki i drewnianych patyków. W
sumie proste zadanie, ale wykończenie całości już wymagało
uruchomienia wyobraźni i zmysłu artystycznego. Agnieszka
Frankowska poradziła uczestnikom, by zawsze nawiązać kolorystycznie do tworzonych kompozycji. Ważne jest, aby mile zaskoczyć obdarowywaną osobę. Nie ma nic piękniejszego
niż uśmiech zadowolenia na jej
twarzy.
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O dzieciach Afryki
w PoemaCafe
la osób z niepełnosprawnością brakuje tam leków i rehabilitacji. Często są
pozostawione same sobie. O
AIDS się nie mówi. Pasjonaci pracy społecznej docierają
do nich, by nieść pomoc. Taką
osobą jest misjonarka siostra
Alina Sędzimir ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika, która o wsparciu afrykańskich dzieci i adopcji serca mówiła podczas spotkania
w sobotę 22 czerwca w kawiarni literacko-artystycznej
PoemaCafe przy ulicy Langiewicza w Poznaniu.
W półtoragodzinnym dialogu wzięła udział grupa młodzieży, zainteresowana działalnością charytatywną oraz
wolontariatem misyjnym. Siostra Alina zaprezentowała zdjęcia i przedmioty z misji, prace dzieci oraz program
„Adopcja serca”. Misjonarka od
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Uczestnicy spotkania.
7 lat mieszka i pracuje z dziećmi i młodzieżą w Kamerunie.
Młodzi słuchacze mieli wie-

le pytań. Fotograﬁe ukazały
między innymi sytuację mieszkaniową najmłodszych – naj-

większe poruszenie wywołało zdjęcie przedstawiające 11
osobową rodzinę, która wskutek silnego wiatru straciła dach
nad głową. Nie pozostała też
obojętna historia rodziców,
którzy uwierzyli czarodziejowi, że ich dzieci mają złego
ducha. Przepowiednia wskazała, że dzieci należy zostawić i albo poradzą sobie same
albo nie. Pod wpływem wróżbity dorośli pozostawili pociechy – dwójka z nich po pewnym czasie zmarła.
Siostra Alina Sędzimir wspomniała również o edukacji. W
Kamerunie wszystkie szkoły i
przedszkola są płatne. Dzieci
z niepełnosprawnością nie są
rehabilitowane. Jeśli stan zdrowia jest ciężki, leżą miesiącami, a nawet latami w łóżkach.
Leczenie AIDS jest za darmo,
ale ludzie zazwyczaj nie wierzą, że są chorzy, nie przyznają
się i nie konsultują z lekarzami. AIDS jest w Kamerunie tematem tabu. Ale nawet mieszkańcy lepianek, borykający się
ze skrajnym ubóstwem, mają
własne telefony komórkowe,
które zasilają w specjalnych
punktach dostępu do energii
elektrycznej.

KAROLINA KASPRZAK

Mikuś
Z

amieszczona tym razem fotograﬁa przedstawia Morusowego synka. Ma on na imię
Miki. Jego mamą jest Mucha,
suczka sąsiadów. Obecnie mały
ma miesiąc i trzynaście dni.
Kiedy ukończy sześć tygodni,
zamieszka z nami i Morusem.
Ma też brata Maksa. Bardzo
lubią baraszkować, psocić i podgryzać się wzajemnie. Mama ich
jest jasnobrązowa, ma ciemne
oczy i dość długi ogon, służący za zabawkę. Buda, w której
mieszkają, jest bezpieczna, ciepła i przytulna. Te trzy rzeczy dla
takiego malca jak Mikuś są na
najważniejsze.
Nie wiedziałem, jak zostanie
przyjęty w nowej rodzinie. Na
szczęście wszyscy są dla niego
dobrzy. Tata bawi się z nim i pokazuje mu świat. Pozwolił także, aby odwiedził go u niego w
domu. Byłem przy tym, ponieważ odbyło się to drugiego dnia
po zabraniu go od mamy Muszki
i braciszka Maksia. Buda Mikusia i jego taty jest szeroka i wy-

godna, ma grube ściany i podłogę. W domu przespał już tydzień. Bawimy się z nim, a przez
to uczymy smyka, jaki ma być,
aby żyć w zgodzie ze swoimi
opiekunami.
Historię tę opowiedziałem,
obserwując mojego psa, którego
reakcje i zachowania tłumaczyłem na język ludzi.

RADOSŁAW JABŁOŃSKI
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am 54 lata. Z zawodu jestem pielęgniarką z
20-letnim stażem pracy, z wykształcenia teologiem. Uzyskałam dyplom dietetyka, ukończyłam dwuletnie Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych, obecnie kończę „Od
badań mózgu do praktyki psychologicznej” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w
Warszawie.
Od 6 lat jestem osobą niepełnosprawną ruchowo z powodu postępującej choroby rdzenia kręgowego, prowadzącej do
niesprawności, a ostatnio dołączyło się podejrzenie nieoperacyjnej choroby nowotworowej w
rdzeniu.
Aktualnie poruszam się na
wózku elektrycznym. To właśnie dzięki wózkowi doﬁnansowanemu z PFRON prowadzę
wciąż aktywne życie. Studiuję
i pomagam innym, jestem wolontariuszką na rzecz niewidomych w fundacji „De facto” (zajmuję się audiodeskrypcją). Mam
duży krąg przyjaciół, na których
mogę liczyć w każdej sytuacji,
a ja pomagam im w sytuacjach
kryzysu duchowego. Jestem osobą świecką, ale konsekrowaną,
chociaż nie należę do żadnego zakonu. Mieszkam w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w
Warszawie.
Rysuję od 6 lat. Przygodę z
malunkami, jak je nazywam,
rozpoczęłam 2007 r., kiedy to
będąc w ośrodku Mazowia na
kolejnej rehabilitacji, podczas
obowiązkowej terapii zajęciowej
„zmuszono mnie” do spróbowania rysunku. Pierwsze, co narysowałam, to były kocie oczy. To
był początek, potem kolejne rehabilitacje i kolejne próby rysowania – na czym się dało – i
sprawdzania różnych technik:
rysowanie kredkami akwarelowymi, farbami akwarelowymi,
akrylami, malowania na szkle,
na materiale, na dykcie, a jeden
obrazek na płótnie farbami olej-
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Moje malowanie

nymi… Najbardziej lubię akryle, malowanie na szkle, chciałabym spróbować jeszcze pisania
ikon (niestety, warsztaty są zbyt
drogie). Kiedy rysuję, odpoczywam. Niewiele mam oryginałów,
moje rysunki po prostu idą do ludzi, a ich jedynym zadaniem jest
sprawianie przyjemności. Najchętniej stosuję technikę, którą odkryłam przypadkiem: robiąc szkice kredką akwarelową
na dobrym papierze, rozprowadziłam tę kredkę pędzelkiem z
wodą. Dało to ciekawy efekt. Lubię rysowanie, chociaż spotkałam się też z krytyką. Nie uważam się za artystkę, po prostu
rysuję dla przyjemności, bo każde tworzenie jest terapeutyczne.
Czuję się wtedy szczęśliwa.

BARBARA PIETRZAK

