
PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 W NUMERZE:

 PATRONUJĄ

 FINANSUJĄ

Nr (225) 8 � Poznań � sierpień 2013 � Nr indeksu 327948 � ISSN 1231-8876

Warto biegać w każdym wieku. Maria Pańczak z pucharem 
i dyrektor półmaratonu w Pobiedziskach Michał Fijałkowski.
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Młodzi 
wrażliwi
„Na koniec 2014 roku bez-

robocie w Niemczech 
spadnie do 4,7%, w Polsce 
wzrośnie do 11,4%, a w Gre-
cji aż do 28,2%” – tak wska-
zał raport OECD (Organiza-
cji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju) opublikowany w 
Internecie we wtorek 16 lipca.

Wyniki raportu, powołanie 
platformy programowej So-
juszu Lewicy Demokratycz-
nej „Sojusz dla postępu” oraz 
utworzenie Stowarzyszenia 
Młodych Społeczników – to 
tematy konferencji prasowej 
zoganizowanej w czwartek 
18 lipca z udziałem posłanki 
na Sejm RP Krystyny Łybackiej 
i Wiesława Szczepańskiego.

W siedzibie Wielkopolskiej 
Rady Wojewódzkiej SLD przy 
ulicy Wysokiej 5 w Poznaniu 
rozmawiano o sprawach rynku 
pracy, edukacji i służby zdro-
wia. Na te właśnie obszary 
kładzie nacisk platforma pro-
gramowa „Sojusz dla postępu”. 
20 założycieli będących człon-
kami SLD (w tym 10 z terenu 
województwa wielkopolskie-
go) w manifeście przedstawiło 
założenie, by wsparciem objąć 
szczególnie te powiaty, w któ-
rych bezrobocie sięga powyżej 
15% (takimi są m.in. powiaty 
wągrowiecki i złotowski). 

 Obecny na spotkaniu wi-
ceprzewodniczący Federa-
cji Młodych Socjaldemokra-
tów Piotr Pałczyński powie-
dział, że szpitale w Polsce od 
wielu lat traktowane są jako fa-
bryki, a ludzie jak towar. Dla-
tego młodzi socjaldemokraci 
chcą walczyć o dobro najsłab-
szych. Efektem ich zaangażo-
wania jest utworzone w dniu 
13 lipca Stowarzyszenie Mło-
dych Społeczników. Przedsta-
wiciele organizacji pragną za-
chęcać młode osoby do dzia-
łalności charytatywnej, popu-
laryzowania idei społecznej 
samopomocy i uwrażliwiania 
na osoby pokrzywdzone przez 
los. Celem jest też integracja 
środowisk lokalnych. Każdy, 
kto chce dowiedzieć się wię-
cej i przyłączyć do współpracy 
ze Stowarzyszeniem (nie trze-
ba być członkiem SLD), może 
skontaktować się telefonicznie 
(61) 852 87 85 lub napisać mej-
la i wysłać na adres: biuro@sld
-wlkp.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Szare chmury nad Swarzę-
dzem w niedzielne popołu-

dnie 14 lipca przepędziła muzy-
ka, dziecięce igraszki oraz roz-
mowy ludzi różnych pokoleń. 
Tego dnia burmistrz Anna To-
micka zaprosiła po raz kolej-
ny do udziału w pikniku rodzin-
nym przy Scenie nad Jeziorem. 
Wydarzenie pod hasłem „Po-
wróćmy jak za dawnych lat” zo-
stało zrealizowane przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu w ramach projektu sys-
temowego „Postaw na rodzinę”.

Osoby zmagające się z ubó-
stwem, uzależnieniami, starze-
niem się, problemami zdrowia 
psychicznego czy innymi nie-
pełnosprawnościami nie mu-
szą spędzać czasu wolnego w 
domu. Mogą aktywnie uczestni-
czyć w życiu społecznym. 

14 lipca była ku temu okazja. 
Wspólne zabawy najmłodszych 
przygotowane przez reprezen-
tantów grupy teatralnej „T” z To-
runia (w roli skrzatów), hap-
pening plastyczny, koncert Ru-
diego Schuberta wraz z zespo-
łem „Wały Jagiellońskie” (zna-
nego między innymi z przebo-
jów „Córka Rybaka” czy „Moni-
ka, dziewczyna ratownika”) oraz 
Piotra Nagiela z zespołem „Sto%” 
(kojarzonego z utworem „Do-
brym być” i „Daj siebie innym”) 
nadały wyjątkową, pełną energii, 
atmosferę.

Ważnym akcentem spotkania 
była możliwość bezpłatnych ba-
dań (mammografi a, pomiar ci-
śnienia, tkanki tłuszczowej, po-
rady dietetyczne). Czekała też 
oferta pomocy dla osób w kryzy-
sach psychicznych. Przedstawi-
cielki Swarzędzkiego Centrum 
Zdrowia Psychicznego przy sto-
isku udzielały informacji na te-
mat świadczonych usług – le-
czenia uzależnień, form pomo-
cy psychologicznej i psychotera-
peutycznej. 

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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PIKNIK RODZINNY W SWARZĘDZU – „POWRÓĆMY
JAK ZA DAWNYCH LAT” 

Aktywni mimo 
trudności 
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Cygańskie tańce w wykonaniu „Zakręconych babek”. 

Zespół „Sto%”.

Zabawy dla dzieci przygotowane przez grupę teatralną „T”
z Torunia.
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Delegaci zgromadzeni na VII Zjeździe Polskiego Stowarzy-
szenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę zwracają się do 

Szanownych Panów Prezydenta i Premiera Rzeczypospolitej 
Polskiej, jako osób stojących na straży konstytucyjnych praw 
i wartości z apelem o podjęcie działań w obronie osób niepeł-
nosprawnych, pacjentów oraz organizacji, które nam poma-
gają i często ratują przed ubóstwem, wegetacją, samotnością 
i społeczną izolacją.

Prawo do godnego życia jest niewątpliwie podstawowym i nie-
zbywalnym prawem każdego człowieka. Mamy prawo domagać 
się od urzędów i urzędników przestrzegania zasady: nic o nas 
bez nas.

Osoby niepełnosprawne nie ze swojej winy mają utrudnione 
funkcjonowanie w polskim społeczeństwie.

Organizacje zajmujące się nami ułatwiają godne codzienne ży-
cie, szczególnie teraz, w okresie kryzysu gospodarczego i wzro-
stu cen.

Wykonują działania, które są konstytucyjnym obowiązkiem or-
ganów Państwa Polskiego. Działania swoje realizują z minimal-
nym wykorzystaniem środków publicznych. Podejmują wiele 
działań, by zdobyć środki na swoją działalność służącą osobom 
niepełnosprawnym, pacjentom, rencistom i emerytom.

Należy zadać pytanie: który urząd czy inny organ państwowy 
ponosiłby tak niskie koszty działalności, jak stowarzyszenia?

Głównym środkiem utrzymania większości z nas są głodowe 
renty socjalne, renty z tytułu niezdolności do pracy i emerytury, 
dlatego tak ważna jest działalność stowarzyszeń i pozostałych 
organizacji nas wspierających.

Koszty utrzymania: czynsz, energia elektryczna, gaz, leki na-
dal drożeją.

Leki niezbędne w leczeniu nie są umieszczane na liście leków 
refundowanych, na przykład VIMPAD. Nasze apele do Ministra 
Zdrowia w tej sprawie są lekceważone.

Z przykrością stwierdzamy, że nie możemy liczyć na urzędy 
centralne i terenowe. Dlatego rolo stowarzyszeń i organizacji, 
o których mówimy, jest dla nas tak ważna.

Nasuwa się pytanie: czy czy organizacje powinny zastępować 
organy państwa w działalności na rzecz ludzi niepełnospraw-
nych i chorych?

Stowarzyszenia i organizacje zatrudniają wielu pracowników 
o bardzo wysokich kwalifi kacjach, lecz ich praca nie może być 
godnie uhonorowana. Wykonują swoją niewątpliwie ciężką pra-
cę z poświęceniem i z szacunkiem dla nas.

Warsztaty terapii zajęciowej są dla nas nieocenione, lecz fun-
dusze przeznaczone na ich działalność są dramatycznie niewy-
starczające. Tylko ofi arnym ludziom prowadzącym te organiza-
cje i w nich zatrudnionym można zawdzięczać, ze one wciąż ist-
nieją, jak na przykład Warsztat Terapii Zajęciowej w Ozorkowie 
w województwie łódzkim, służący chorym na padaczkę i inne 
schorzenia.

Od lat nie zmienia się wysokość dotacji dla warsztatów terapii 
zajęciowej, w których pracownicy o wysokich kwalifi kacjach po-
winni godnie zarabiać.

W OBRONIE LUDZI
CHORYCH NA PADACZKĘ

29 czerwca w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku odbył 
się Zwyczajny VII Zjazd Delegatów Polskiego Stowarzyszenia Lu-
dzi Cierpiących na Padaczkę. Delegaci ocenili działalność w ostat-
niej 5-letniej kadencji, zaakceptowali sprawozdania z pracy spo-
łecznej Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, udzieli-
li absolutorium ustępującym władzom oraz uchwalili program na 
nową kadencję 2013-2017.

Wybrano 11-osobowy Zarząd Główny, w skład którego weszli 
przedstawiciele środowiska chorych na padaczkę z Białegostoku, 
Łodzi, Lublina, Suwałk, Wasilkowa, Zambrowa, Białej Podlaskiej, 
Dolistowa, Legnicy i Wałbrzycha.

Prezesem ponownie wybrano Tadeusza Zarębskiego, który peł-
ni także funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa 
Podlaskiego.

Stowarzyszenie kontynuuje ogólnopolskie programy: program 
„Aparat EEG” – wspierający w sprzęt medyczny placówki leczenia 
padaczek na terenie całego kraju i program pomocy najuboższym 
chorym na padaczkę i ich rodzinom.

Stowarzyszenie domaga się od Ministra Zdrowia umieszczenia 
leków przeciwpadaczkowych na liście leków refundowanych np. 
KEPPRA, VIMPAT i innych, o czym mowa w publikowanym tu Li-
ście Otwartym, uchwalonym podczas VII Zjazdu Delegatów Pol-
skiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę. omb

Naszym zdaniem występuje wiele nieprawidłowości przy or-
ganizacji konkursów na dotacje czy dofi nansowanie działalno-
ści. Wymagane są od stowarzyszeń dokumenty, nie przewidziane 
w przepisach wydanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej. Urzędnicy żądają dla każdego projektu o dofi nansowanie (np. 
rzędu 500–1.500 złotych) otwarcia konta bankowego. Takie prak-
tyki urzędników różnych szczebli administracji utrudniają dzia-
łalność statutową i zwiększają koszty.

Kto jest ważniejszy: urzędnicy czy prawo?
Upadek stowarzyszeń i organizacji będzie dla nas katastrofą.
Urzędnicy są głusi na nasze apele i argumenty.
Zwracamy się do Prezydenta RP i Premiera RP jako najważniej-

szych organów konstytucyjnych z apelem o zainicjowanie dzia-
łań prawnych na rzecz organizacji służących osobom niepełno-
sprawnym, pacjentom, rencistom i emerytom.

 Z WYRAZAMI SZACUNKU
 PRZEWODNICZĄCY 

 VII ZJAZDU DELEGATÓW

 INŻ. HENRYK JASTRZĘBSKI

VII ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI CIERPIĄCYCH NA PADACZKĘ 

List otwarty
SZANOWNY PAN
BRONISŁAW KOMOROWSKI
PREZYDENT RP

SZANOWNY PAN
DONALD TUSK
PREZES RADY MINISTRÓW RP
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Pomoc 
dla Patrycji

„Bycie dla innych 
czyni z nas prawdziwych ludzi”

Wszystkim Państwu, którzy 
zaangażowali się w zbie-

ranie zakrętek na zakup pod-
nośnika wannowego dla Patry-
cji, z całego serca dziękujemy. 

Dziękujemy Zespołowi Szkół 
w Paczkowie i Gimnazjum w Za-
lasewie. 

Uprzejmie informujemy, że na 
ten cel ze sprzedaży zakrętek 
zebraliśmy kwotę 2.800,00 zło-
tych i zakupiliśmy sprzęt.

BARBARA KUCHARSKA 
PRZEWODNICZĄCA STOWARZYSZENIA 

PRZYJACIÓŁ DZIECI 
SPECJALNEJ TROSKI 

IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU 

Maltańscy 
pomagają 
Od czerwca działa Maltań-

skie Centrum Pomocy „Ko-
mandoria”. Jego pomysłodaw-
cą i wykonawcą jest Zakon Ka-
walerów Maltańskich. Centrum 
znajduje tuż za kościołem Jana 
Jerozolimskiego przy poznań-
skim rondzie Śródka.

Są tutaj warsztaty terapii za-
jęciowej dla niepełnospraw-
nych, będzie działać bezpłatna 
poradnia onkologiczna. Budo-
wa obiektu trwała pięć lat, zie-
mię pod ośrodek przekazała ar-
chidiecezja poznańska. Dzięki 
temu może uda się chociaż w ja-
kiejś części pomóc ludziom, któ-
rzy musieliby czekać na pomoc 
w długich kolejkach.

Poradnia jest wyposażona w 
mammograf. Oprócz Maltań-
skiego Centrum Pomocy „Ko-
mandoria” Kawalerowie Mal-
tańscy prowadzą poradnię gine-
kologiczną i Dom Pomocy Mal-
tańskiej w Puszczykowie oraz 
Warsztat Terapii Zajęciowej na 
poznańskiej Ławicy. awa

SPRZEDAM
Sprzedam rehabilitacyjny 
rower trójkołowy „Tolek” 

dla osoby 
niepełnosprawnej, 

prawie nowy, 
z przerzutką 

i podstawką do ćwiczeń, 
za 900 złotych.

� 509-672-557 

Niedaleko Poznania, w 
przepięknej, polodowco-

wej scenerii roztacza się Park 
Krajobrazowy Promno. Dro-
ga przez Park z Pobiedzisk do 
Kociałkowej Górki zachwy-
ca o każdej porze roku. Wol-
nym krokiem przemierzam 
ten odcinek trasy z Micha-
łem Fijałkowskim – dyrekto-
rem tutejszego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji. Jeszcze niecałe 
dwie godziny temu biegli tędy 
uczestnicy XXIV Biegu Jagieł-
ły – Półmaratonu w Pobiedzi-
skach.

– Nasza impreza z roku na 
rok staje się coraz większa i 
bardziej popularna – mówi jej 
dyrektor Michał Fijałkowski. – 
Od siedmiu lat organizuje ja 
OSiR w Pobiedziskach. Trasa 
nie należy do najłatwiejszych, 
ale z całą pewnością do naj-
piękniejszych. Uczestnicy wra-
cają tutaj od lat, aby ponownie 
zmierzyć się z trasą i poprawić 
swoje życiowe rekordy. W tym 
roku wśród wielu gości nie za-
brakło Marii Pańczak, zawod-
niczki wiernej półmaratonowi 
w Pobiedziskach od lat. To nie-
zwykła i kochająca wszystkich 
ludzi kobieta. 

Kilka godzin wcześniej pani 
Maria w towarzystwie czte-
rech wolontariuszy przekra-
czała linię mety. Uśmiechnię-
ta, szczęśliwa. Przy owacji ki-
biców, w geście podziękowa-
nia za doping, ukłoniła się wy-
twornie. Mówią o niej „Dama z 
parasolką”. Pani Maria zawsze 
biega ubrana na biało i z nie-
bieską parasolką na plecach.

– Dlaczego parasolka i do 
tego niebieska? – pytam.

– Trzeba mieć swój styl – 
mówi. – Mam 74 lata, bie-
gam już od 13 lat. Kocham ży-
cie i ciągle brakuje mi czasu na 
wszystkie moje pasje.

Wśród biegaczy jest niezwy-
kle lubiana. Jej zdaniem biega-
nie na emeryturze to cudowna 
sprawa, bo człowiek ma moty-
wację do wyjścia z domu, spo-
tyka wspaniałych przyjaciół na 
trasach i chce jak najdłużej żyć 
w zdrowiu.

Tak, warto biegać w każdym 
wieku. Bieganie wyrabia wy-
trzymałość sportową, upór, ła-
twość pokonywania kłopotów.

Jeden z uczestników pół-
maratonu, mający prawie 80 
lat, stwierdził, że biega tylko 
dla kasy. Ktoś zdumiony zapy-
tał: przecież nigdy nie wygra-
łeś żadnego biegu i nie dosta-
łeś żadnych pieniędzy? 80-la-
tek odpowiedział: jak zaczą-
łem biegać 20 lat temu, to nie 

„Dobry Wolontariat” – ten 
zaszczytny tytuł otrzy-

mał Wielkopolski Związek In-
walidów Narządu Ruchu w Po-
znaniu. Wolontariat w Związ-
ku istnieje ponad dwa lata. Wy-
chodząc naprzeciw zgłasza-
nym potrzebom, pomyśleliśmy 
o jego utworzeniu. Po rozmo-
wie z kilkoma młodymi ludź-
mi udało się pozyskać pierw-
szą trójkę wolontariuszy.

A kiedy pierwsze ogłoszenie 
o naborze wolontariuszy do na-
szego Związku ukazało się na 
stronie „Wolontariatu Wielkopol-
skiego”, chętnych nie zabrakło. 
Zaproszeni na rozmowę kwali-
fi kacyjną, wypełniali deklaracje. 
Znalazły się osoby gotowe nieść 
pomoc niezależnie od trudności. 
Pomagają wybranym grupom 
lub indywidualnym osobom. Po 
dwóch latach pracy mamy 51 
czynnych wolontariuszy w wie-
ku od 11 do 72 lat. Nie ma ograni-
czeń wiekowych. Młodzież nie-
letnia pomaga za zgodą rodzi-
ców lub opiekunów prawnych. 
Każdy, kto chce czuć się potrzeb-
ny może zasilić nasze szeregi.

Spotykamy się raz w miesią-
cu aby wymienić doświadcze-
nia, dzielimy się tym, co dobre i 
złe. Od lipca spotkania te odby-
wają się w Poznańskim Centrum 
Wspierania Organizacji Poza-
rządowych i Wolontariatu „Cen-
trum Bukowska” przy ul. Bukow-
skiej 27/29 w Poznaniu.

W marcu tego roku Wielko-
polska Rada Koordynacyjna 

Związek Organizacji Pozarzą-
dowych w Poznaniu wytypował 
nas do konkursu „Dobry Wolon-
tariat”, ogłoszonego przez Pra-
cownię Badań i Innowacji Spo-
łecznych “Stocznia” przy ul. 
Brackiej w Warszawie. W czerw-
cu otrzymaliśmy certyfi kat i za-
szczytne miano „Dobry Wo-
lontariat”, które możemy nosić 
przez najbliższe dwa lata. Mogli-
śmy pochwalić tych, którzy nas 
wspierają, pomagają, opieku-
ją się osobami chorymi. W na-
szej grupie mamy już pierwszą 
parę: Elwirka i Grześ odnaleź-
li się, niosąc pomoc potrzebują-
cym. W maju zostali rodzicami 
Agatki, to pierwsze dzieciątko w 
naszym wolontariacie.

Życie osoby niepełnospraw-
nej ruchowo w świecie pełnym 
barier nie jest proste. Zwyczajne 
czynności, takie jak robienie za-
kupów, mycie okien, szafek czy 
lamp, wieszanie prania, odpro-
wadzenie dzieci do szkoły, od-
robienie lekcji, wyprowadzanie 
pieska czy przetarcie podłogi, to 
niejednokrotnie zadania nie do 
wykonania. Nie wspominając o 
wizycie u lekarza, turnusie re-
habilitacyjnym czy choćby zwy-
kłym spacerze.

Na ostatnim, przedwakacyj-
nym spotkaniu wolontariuszom 
wręczono zaświadczenia podpi-
sane przez prezes WZINR Miro-
sławę Rynowiecką oraz drobne 
upominki. I choć z częścią wo-
lontariuszy rozstajemy się, in-
nym mówimy do zobaczenia. 
Czekamy na wszystkich nie-
śmiałych, niezdecydowanych. 
Za wrażliwość na potrzeby i 
ułomności innych ludzi oraz po-
moc dla nich Zarząd i członko-
wie Wielkopolskiego Związku 
Inwalidów Narządu Ruchu ser-
decznie dziękują.

WOLONTARIAT WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU 
INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU

Za wrażliwość
i pomoc

Grażyna
Kierstan-Weiss
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XXIV BIEG JAGIEŁŁY – PÓŁMARATON W POBIEDZISKACH

Warto biegać 
w każdym wieku

wydaję już kasy na lekarzy i le-
karstwa.

Mimo wielkiego wysiłku 
każdy uczestnik półmaratonu 
wbiegał na metę uśmiechnię-
ty i szczęśliwy. Miło było pa-
trzeć na powszechną sympatię 
i serdeczność. Zadowoleni bie-
gacze i kibice, dumni włodarze 
Pobiedzisk. 

– Z roku na rok popularność 
i powodzenie tego wydarzenia 

zaskakuje nas od nowa – mówi 
Ireneusz Antkowiak, zastęp-
ca Burmistrza Pobiedzisk. – W 
tym roku ponownie gościliśmy 
kilkuset biegaczy z całej Pol-
ski i zagranicy. Mimo zwięk-
szenia limitu miejsc zmuszeni 
byliśmy odmawiać w ostatnich 
dniach startu zgłaszającym się 
zawodnikom. Cieszy nas bar-
dzo tak duże zainteresowanie 
półmaratonem.

– Rozpoczynaliśmy 7 lat 
temu jego organizację jako 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Pobiedziskach od udziału 75 
zawodników – dodaje dyrek-
tor Michał Fijałkowski. – Od 5 
lat półmaraton w Pobiedziska 
jest jedną z eliminacji Grand 
Prix Wielkopolski w Półmara-
tonie i w zestawieniu za ostat-
nie 4 lata nasza impreza zaj-
muje II miejsce w katego-
rii skoku ilościowego startu-
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Maria Pańczak wbiega na metę w asyście wolontariuszy.

Reprezentant Kenii. 

Pamiątkowe zdjęcie.

W tym roku do udziału w półmaratonie w Pobiedziskach
zgłoszono 600 osób.

jących na niej zawodników. W 
2013 roku zgłoszono do udzia-
łu 600 uczestników, wśród nich 
po raz pierwszy reprezentanta 
Kenii. Zabezpieczenie, obsłu-
ga i pomoc w organizacji ca-
łego przedsięwzięcia to zaan-
gażowanie 40 wolontariuszy, 
20 policjantów, 40 strażaków 
i 20 osób obsługi biura. Wyda-
nych 2.500 litrów wody i zuży-
to 10.000 kubków.

Widoczni wszędzie wolon-
tariusze bez reszty oddali się 
pracy. Ich uśmiech i pomoc 
były nieodzownym elemen-
tem półmaratonu. Zachwyco-
na Maria Pańczak opowiada-
ła, jak pomagali każdemu i jak 
sama doświadczyła serdecz-
ności z ich strony. Serce rosło, 
gdy widać było takie zaanga-
żowanie młodzieży.

W 2014 roku limit zgłoszeń 
do półmaratonu w Pobiedzi-
skach zatwierdzono ofi cjalnie 
już teraz na 1.000 osób.

MARCIN WOJCIESZAK
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Przeciw 
przemocy
wobec kobiet

Prawa kobiet są prawami 
człowieka i winny być re-

spektowane – to jedno z zało-
żeń kampanii „16 dni przeciw-
działania przemocy ze wzglę-
du na płeć”, którą prowadzi 
Stowarzyszenie Kobiet „Kon-
sola”. Co jest celem kampanii 
i w jaki sposób można włą-
czyć się w jej realizację?

Celem jest zwrócenie uwa-
gi na miejsce kobiety w spo-
łeczeństwie, podkreślenie 
jej społecznego wizerunku, 
wsparcie w przezwyciężeniu 
poczucia bezsilności i wyzwo-
leniu się od zagrożenia, jakim 
jest przemoc w domu czy miej-
scu pracy.

W ramach projektu „Wiel-
kopolska kampania 16 dni 
przeciwdziałania przemocy 
ze względu na płeć”, współfi -
nansowanego ze środków sa-
morządu województwa wiel-
kopolskiego, prowadzone są 
szkolenia dla liderek i liderów 
z Wielkopolski. W Poznaniu w 
lipcu i sierpniu odbyły się trzy 
dwudniowe (weekendowe) 
szkolenia antydyskryminacyj-
ne na temat przemocy domo-
wej, wolontariatu i aktywno-
ści lokalnej. Kampania „16 dni 
przeciwdziałania przemocy ze 
względu na płeć” została za-
inaugurowana w 1991 roku 
przez Women’s Global Le-
adership Institute. W Polsce w 
związku z jej trwaniem zorga-
nizowano spotkania, dyskusje, 
konferencje i pokazy fi lmów.

Zjawisko przemocy wobec 
kobiet nieustannie przybie-
ra na sile i do walki z nim po-
trzebne są konkretne działa-
nia ze strony instytucji publicz-
nych, organizacji pozarządo-
wych, a także osób indywi-
dualnych, które są świadkami 
nadużyć. 

Choć szkolenia dobiega-
ją końca, można aktywnie 
włączyć się w kampanię po-
przez zapobieganie temu zja-
wisku i tym samym propago-
wanie pozytywnych postaw w 
środowisku społecznym. Bliż-
sze informacje na temat kam-
panii „16 dni przeciwdziałania 
przemocy ze względu na płeć” 
– na stronie internetowej Sto-
warzyszenia Kobiet „Konsola” 
http://konsola.org.pl/16dni

 KAROLINA KASPRZAK

W poniedziałkowe przed-
południe 15 lipca ulicą 

Półwiejską w Poznaniu po-
dąża sporo ludzi. Droga tętni 
życiem. Dwie młode dziew-
czyny wychodzą ze skle-
pu odzieżowego H&M za-
stanawiając się, czy kupione 
przed chwilą spodnie i bluzki 
spodobają się rówieśnikom. 
Biznesmen rozmawia przez 
komórkę. Starsza kobieta 
niesie torbę pełną zakupów. 
Obok Starego Browaru przy 
ławce leżą kwiaty i palą się 
znicze. Jest też transparent 

Do Poznańskiego Centrum 
Organizacji Pozarządo-

wych i Wolontariatu Centrum 
Bukowska 29 czerwca zapro-
szono mieszkańców Poznania i 
przedstawicieli organizacji po-
zarządowych do udziału w Po-
znań Gra Eko. 

Podczas warsztatowej roz-
grywki, wykorzystując metodo-
logię gry Future City Game (Gra 
Miasto Przyszłości), stworzono 
rozwiązania ekologicznych pro-
blemów Poznania. Dwa najlep-
sze pomysły zaproponowano do 
tegorocznej edycji poznańskiego 
budżetu obywatelskiego.

– Future City Game jest narzę-
dziem, które pozwala ludziom 
znajdować twórcze rozwiąza-
nia dla długoterminowych wy-
zwań stojących przed miastami 

– mówi Wojciech Sańko z Wiel-
kopolskiej Rady Koordynacyjnej. 
– Chodziło o znalezienie najlep-
szego pomysłu na podniesienia 
jakości życia w mieście. Gracze 
konkurowali w zespołach, wy-
pracowując, testując i prezentu-
jąc swoje pomysły na forum spe-
cjalistów i mieszkańców. Na ko-
niec odbyło się głosowanie nad 
pomysłami i planowanie ich 
wdrożenia w mieście po zakoń-
czeniu gry.

Lista proponowanych pro-
blemów ekologicznych Pozna-
nia, których rozwiązań szuka-
no podczas warsztatów, obej-
mowała następujące zagadnie-
nia: degradacja zieleni w mie-
ście, zanik siedlisk ptaków i nie-
toperzy, brak należytej ochrony 
dla terenów cennych przyrod-

niczo w mieście, brak danych 
na ten temat oraz o występują-
cych gatunkach, niewystarczają-
ca ilość użytków ekologicznych. 
Zajęto się także niezrównowa-
żonym transportem w mieście 
(brak znaczących planów roz-
woju sieci transportu miejskie-
go, niewystarczająca sieć dróg 
rowerowych, rozwój nastawio-
ny na budowę dróg i wspieranie 
transportu samochodowego).

Pod uwagę wzięto system go-
spodarki odpadami (zbyt mały 
stopień segregacji i odzysku 
odpadów, chaos przy wdraża-
niu nowego prawa) oraz zaję-
to się brakiem zainteresowania 
mieszkańców problemami eko-
logicznymi Poznania (słaba edu-
kacja ekologiczna i społeczna 
min. w szkołach). awa

Gra Eko o lepszy Poznań

Milczeniem uczcili
pamięć o Bartku

zorganizowanego dwa dni 
wcześniej (13 lipca) marszu 
przeciwko przemocy. 

W tym właśnie miejscu, w 
samym sercu miasta, 26-let-
ni mieszkaniec Dębca (jednej 
z poznańskich dzielnic) po 2 
w nocy 7 lipca został zaata-
kowany przez dwóch męż-
czyzn. Jak donoszą media, 
zginął od ciosu w szyję rozbi-
tą butelką. Pozostawił w nie-
opisanym bólu rodziców i na-
rzeczoną, która spodziewa 
się dziecka.

„Bartek, zawsze będziesz 
w naszych sercach” – tak na-
pisali o młodym człowieku 
przyjaciele. W sobotnim wy-
darzeniu powziętym z ini-
cjatywy rodziny i przyjaciół 
wzięły udział setki pozna-
niaków. Odcinek od ulicy Ko-
ściuszki do Kupca Poznań-
skiego przeszli w milczeniu. 
Wszyscy zgodni co do tego, 
że to, co się zdarzyło, nie po-
winno się zdarzyć. 

Były łzy. Ludzie nawzajem 
udzielali sobie wsparcia. Gdy 
marsz się skończył, niektórzy 
stali jeszcze kilka chwil przy 
oprawionym w jasnozieloną 
ramkę zdjęciu mężczyzny. 

O agresji oraz przemocy 
mówi się coraz więcej i czę-
ściej. Zwoływane są konfe-
rencje, organizowane szko-
lenia z zakresu przeciwdzia-
łania tym zjawiskom, ale zło 
jest wszechobecne. Nie spo-
sób walczyć z nim, mając 
do dyspozycji wyłącznie ta-
kie narzędzie jak kilkunasto-
minutowy referat czy harmo-
nogram dwudniowego semi-
narium. Trzeba dobrej woli, 
wysiłku i współpracy całego 
społeczeństwa, by stawić mu 
czoła. 

 KAROLINA KASPRZAKTu zginął 26-letni Bartek. 
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W niedzielę 30 czerwca 
w Parku Zdrojowym w 

Konstancinie zorganizowano 
wielki rodzinny piknik, po-
łączony z koncertem chary-
tatywnym, z którego dochód 
przeznaczono na rehabilita-
cję i leczenie młodej kobie-
ty – rehabilitantki i fi zjotera-
peutki Beaty Jałochy.

Na scenie amfi teatru wystą-
piły takie gwiazdy jak: Nata-
lia Lesz, Kasia Rodowicz, So-
nia Bohosiewicz, Filip Siej-
ka, Ferid, Tomasz Stockinger, 
Juliusz Kamil, Tomasz Stań-
ko, Kayah z Marcinem Wy-
rostkiem, Edyta Górniak, Ra-
fał Brzozowski, Marcin Nowa-
kowski, Dorota Osińska i ze-
spół Sentido del Tango. Pod-
czas pikniku odbyły się rów-
nież pokazy tańca w wykona-
niu tancerzy ze studia Agusti-
na Egurroli oraz Rafała Mase-
raka i Tomka Barańskiego, za-
jęcia fi tness, nordic walking, 
gimnastyka dla seniorów, gry 
i zabawy dla dzieci.

Były liczne konkursy z na-
grodami, a koledzy i kole-
żanki Beaty z Centrum Kom-
pleksowej Rehabilitacji i stu-
dia Zdrofi t w Konstancinie, w 
którym pracowała jako trener-
ka fi tness, trzymając puszki w 
rękach, kwestowały dla niej 
w parku. W zbiórce pienię-
dzy potrzebnych na sfi nanso-
wanie rehabilitacji Beaty po-
magało podczas pikniku wie-
lu wolontariuszy, wśród nich 
takie znakomitości jak Emilia 
Krakowska, Ewa Chodakow-
ska, Tomasz Zimoch, Teresa 
Lipowska.

Wielkim sukcesem okaza-
ła się aukcja charytatywna na 
rzecz Beaty, którą poprowa-
dzili: znana prezenterka Ma-
rzena Rogalska oraz komen-
tatorzy sportowi: Tomasz Zi-
moch i Przemysław Babiarz. A 
wylicytować można było mię-
dzy innymi wieczorową suk-
nię z kolekcji La Mania, ko-
lację z Andrzejem “Piaskiem” 
Piasecznym, trening maratoń-
ski z Tomaszem Lisem, bilety 
na koncert Justyny Steczkow-
skiej i spotkanie przy kawie z 
artystką, kolację dla dwojga 
ugotowaną przez organiza-
torkę pikniku Hannę Lis, mini 
koncert Anny Marii Jopek w 
domu zwycięzcy aukcji.

Imprezę poprowadził duet 

Gwiazdy 
dla Beaty Jałochy

Robert
Stępiński
R
S

znanych prezenterów telewi-
zyjnych: Krzysztof Ziemiec i 
Ula Chincz. Aamfi teatr w Kon-
stancinie zgromadził tysiące 
widzów.

Podczas pikniku zebra-
no 53.722,39 zł do puszek 
kwestujących, 7.000 zł ze 
sprzedaży cegiełek dla Beaty 
na stoisku Fundacji Forani i 
24.400 zł z aukcji charytatyw-
nej przeprowadzonej na sce-
nie amfi teatru. W sumie ze-
brano 85.122,39 zł 

O BEACIE
Beata Jałocha jest z zawo-

du rehabilitantką i instruktor-
ką fi tness, pełną energii osobą, 
której 28-letnie życie zmienił 
nagle niespodziewany wypa-
dek. 18 maja zmierzała na je-
den z zaplanowanych zabie-
gów, które jako fi zjoterapeut-
ka przeprowadzała w domach 
swoich pacjentów w Warsza-
wie. Gdy przechodziła koło 
bloku, gdzie oczekiwała na 
jej pomoc pacjentka, uderzył 
w nią spadający z siódmego 
piętra mężczyzna, najprawdo-
podobniej próbujący popełnić 
samobójstwo. I właśnie tych 
kilka sekund zmieniło wszyst-
ko w jej życiu. Beata cudem 
przeżyła. Doznała jednak wie-
lu obrażeń: licznych złamań 
żeber z krwiakami międzyże-
browym, zmiażdżenia goleni 
z naruszeniem tętnicy, poważ-
nego przemieszczenia krę-
gów w odcinku szyjnym oraz 
– co najgorsze – wielopozio-
mowego złamania kręgosłupa 

ze zmiażdżeniem i najpraw-
dopodobniej przerwaniem 
rdzenia kręgowego na pozio-
mie kręgu piersiowego th10 – 
th11. Beata jest bardzo silna. 
Już następnego dnia w szpi-
talu, mimo ciężkich obrażeń, 
w momentach, gdy była przy-
tomna, zaczynała trzeźwo i 
w pełni świadomie planować 
własną rehabilitację.

Potrzebujemy pomocy, żeby 
Beacie umożliwić powrót do 
zdrowia i aktywnego życia. Je-
śli uda się uzbierać potrzebne 
fundusze, czeka ją długi pobyt 
w specjalistycznej klinice w 
Berlinie. Liczymy, że po opera-
cji i żmudnej rehabilitacji Be-
ata znowu będzie chodzić i 
pomagać chorym.

TOMASZ MAJ
CHŁOPAK BEATY

WWW.BEATAJALOCHA.PL

DANE DO WPŁAT:
Odbiorca:
Fundacja Forani, ul. Stefana 

Bryły 2/130, 02-685 Warszawa
Tytuł:
Darowizna Beata Jałocha
Przelewy Krajowe:
72 1160 2202 0000 0002 4041 

9537 - dla PLN
86 1160 2202 0000 0002 4042 

2389 – dla USD
67 1160 2202 0000 0002 4042 

2246 – dla EURO
Przelewy Zagraniczne:
Kod Swift banku: BIGBPLPW
Numery IBAN:
PL 72 1160 2202 0000 0002 

4041 9537 – dla PLN

PL 86 1160 2202 0000 0002 
4042 2389 – dla USD

PL 67 1160 2202 0000 0002 
4042 2246 – dla EURO

Bank Millenium S.A.
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Rafał Brzozowski.

Imprezę prowadzili Ula Chincz i Krzysztof Ziemiec.

Jedną z gwiazd była 
Edyta Górniak.
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Osoby z niepełnospraw-
nością, które lubią le-

śne wędrówki i przyrodę, 
mogą skorzystać z propo-
zycji Fundacji „Podróże bez 
granic”. Organizacja zapra-
sza na integracyjny week-
end (13-15 września) na te-
renie Borów Tucholskich 
– okolic stanicy harcerskiej 
ZHP „Leśna nuta”. Cieka-
wą atrakcją będą wspólnie 
konstruowane podjazdy, 
pochylnie i inne udogodnie-
nia.

Pomysł wyjazdu zrodził 
się z potrzeby umożliwienia 
osobom z niepełnosprawno-
ścią wypoczynku na świe-
żym powietrzu. Przewalo-
ne konary w lasach, nierów-
ny, często piaszczysty teren 
czy kręte ścieżki są poważną 
przeszkodą w takich wypra-
wach zarówno dla ludzi na 
wózkach inwalidzkich, jak 
również osób niewidomych i 
słabowidzących. 

Koszt udziału w przedsię-

wzięciu wynosi 150 złotych 
dla 1 uczestnika z niepełno-
sprawnością. Koszty związa-
ne ze wsparciem asystentów 
i kierowców pokrywa Fun-
dacja. Organizatorzy zapew-
niają ponadto opiekę wy-
kwalifi kowanej kadry, ubez-
pieczenie, zakwaterowa-
nie, pełne wyżywienie. Wy-
jazd pod hasłem „Leśne pod-
chody dla zaznania pusz-
czańskiej przygody” rusza 13 
września o 16.00 z parkin-
gu przy dworcu głównym w 
Gdańsku. 

Aby wziąć w nim udział, 
należy wypełnić deklarację 
uczestnictwa dostępną na 
stronie internetowej Fundacji 
„Podróże bez granic” http://
podrozebezgranic.pl i prze-
słać ją do 18 sierpnia na ad-
res mejlowy: podroze@pod-
rozebezgranic.pl Informa-
cji można zasięgnąć także u 
Anny Urbańskiej pod nume-
rem telefonu: 502-084-355. 

 KAROLINA KASPRZAK

Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu 

Miasta Poznania informuje, 
że od 26 czerwca 2013 roku 
mieszkańcy Poznania z nie-
pełnosprawnością ruchową 
mogą korzystać z przewozu 
środkiem dostosowanym do 
potrzeb codziennie od ponie-
działku do soboty w godzi-
nach 7.00–19.00. 

Usługa jest realizowana w 
ramach umowy zawartej mię-
dzy fi rmą „EB TAXI” a Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Ro-
dzinie w Poznaniu. Chęć sko-
rzystania z przewozu należy 
zgłosić minimum 2,5 godziny 
wcześniej przed planowanym 
wyjazdem. Kursy można za-
mawiać dzwoniąc pod numer 
618 222222 lub mejlowo mi-
nimum 72 godziny wcześniej 

pod adresem biuro@taxi.po-
znan.pl 

Czas oczekiwania w przy-
padku, gdy pojazd jest wy-
korzystywany do innych za-
dań, wynosi do 2,5 godziny, a 
w przypadku wolnego pojazdu 
od 10 minut do godziny.

Cena usługi za pierwszy ki-
lometr wynosi 6,18, taryfa 1 (za 
każdy następny kilometr) 2,70, 
opłata za 1 godzinę postoju – 
32,00, opłata za dojazd samo-
chodu specjalnego – 23,00. W 
przypadku wynajmu w nie-
dziele i święta bądź w godzi-
nach nocnych (od 22.00 do 
6.00) wszystkie wymienione 
kwoty są powiększone o 50%. 
Cena za kurs poza teren Po-
znania jest ceną umowną. 

 KAROLINA KASPRZAK 

– Bataliony Chłopskie ode-
grały ważną rolę w walce o nie-
podległość Polski. Dzisiaj zo-
stała garstka kombatantów, 
których z roku na rok jest co-
raz mniej. Czy staracie się prze-
kazywać swoje przeżycia i do-
świadczenia młodemu pokole-
niu?

– To bolesny temat. Mimo że 
jesteśmy drugim po Armii Kra-
jowej członem Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, to niewiele 
się o nas mówi. Bataliony Chłop-
skie prowadziły przede wszyst-
kim działalność bojową, ale też 
patriotyczną, kulturalną i szkole-
niową. W Wielkopolsce stosowa-
no głównie sabotaż gospodarczy. 
Oprócz tego zajmowaliśmy się 
tajnymi szkoleniami wojskowy-
mi, kolportażem wydawanych 
gazetek. Przelewaliśmy krew za 
Ojczyznę jak inni żołnierze, a 
traktuje się nas tak, jakbyśmy nie 
istnieli. Dlatego naszym zada-
niem jest podtrzymywanie tra-
dycji i uświadamianie młodzieży, 
która chętnie nas słucha.

– Dlaczego deprecjonuje się 
rolę Batalionów Chłopskich?

– Zupełnie nie rozumiem, 
komu na tym zależy. Gdyby nie 
było patriotycznego i niepodle-
głościowego ruchu na wsi, to na-
sze państwo działałoby w bar-
dzo ograniczonym zakresie. To 
właśnie polska wieś dostarcza-
ła żywność, organizowała trans-
port, przechowywała partyzan-
tów i żołnierzy, rozgłaszała in-

Las bez granic

Niepełnosprawni 
mają taxi 

formacje i cierpiała. A to dlatego, 
że walki odbywały się gównie w 
terenie. Partyzanci odchodzili, a 
Niemcy przyjeżdżali i w odwecie 
mordowali, palili, wieszali i do-
konywali masowych egzekucji. 
Dopiero w późniejszym czasie 
zaczęto wieś chronić przed oku-
pantem. Z danych historycznych 
wynika, że zginęło milion dwie-
ście tysięcy osób, spalono 817 
wsi. Tyle mówi się o Armii Kra-
jowej i słusznie, ale na drugim 
miejscu były Bataliony Chłopskie, 
w których walczyło sto siedem-
dziesiąt tysięcy zaprzysiężonych 
żołnierzy. Musimy walczyć o za-
chowanie tych faktów w pamięci 
potomnych.

– Objął pan stanowisko po 
śmierci poprzedniego prezesa 
Tomasza Malinowskiego. Jakie 
ma pan plany, by pomóc kom-
batantom?

– Z Tomaszem Malinowskim 
znaliśmy się ponad pięćdziesiąt 
lat i mieliśmy podobne spojrze-
nie na wiele spraw. Łączył nas 
podobny rodowód, pochodze-
nie, takie same poglądy dotyczą-
ce przeszłości i teraźniejszości. 
Często wyjeżdżaliśmy w teren, 
by rozmawiać z ludźmi i pozna-
wać ich problemy. Z sentymen-
tem wspominam czasy, gdy To-
masz mobilizował mnie do pra-
cy, bo traciłem zapał. Od dwóch 
lat formalnie go zastępowałem 
w pracach biurowych, w spo-
tkaniach szkolnych, w Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Sielin-
ku w podczas uroczystości kom-

BARTŁOMIEJ WALKOWIAK

Wrażenie

Idę ulicą miasta,

Właśnie deszcz padać przestał.

Mijam na chodniku kałuże,

Świadków potęgi, piękna sił natury.

Odbite w nich deszczowe chmury, 

Mkną wysoko na niebie nad mą głową.

Ich piękne szaro brunatne kłęby,

Przeplatają się z połacią,

Granatowo ciemną jesiennego nieba. 

Ostrzejsze i wyraźniejsze się jawią,

Jakby wyłaniając z odbicia tafl i wody.

Rozkoszną chwilą magnetyzmu zjawiska 

przyciągany,

Zbliżam się wolno, bacząc by nie zmącić, 

Gładkiej tafl i wody.

Zastygam, chcąc dojrzeć swe odbicie.

Lecz widzę tylko głęboką czerń wody.

I otchłań płyt chodnikowych pode mną. 
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Przedstawiciele Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi PCK 

„Lubonianka” im. Błogosławio-
nego Edmunda Bojanowskie-
go: prezes Jerzy Zieliński i wi-
ceprezes Zbyszko Wojciechow-
ski wzięli udział w festynie ro-
dzinnym 7 czerwca dla dzieci 
i rodziców z Przedszkola nr 5 
„Weseli Sportowcy” w Luboniu 
z okazji Dnia Dziecka, a także 
Matki oraz Ojca w piątek.

Przybyłych powitała dyrektor 
przedszkola Violetta Tomczak.

Dzieci zaprezentowały pro-
gram artystyczny. Violetta Tom-
czak podziękowała Zarządowi 
„Lubonianki” za zaangażowanie 
w życie przedszkola, życzliwość 
i współpracę.

Wręczone nagrody przed-
szkolakom biorącym udział 
w odbywającej się wcześniej 
Olimpiadzie Sportowej. Każ-
de dziecko otrzymało puchar. 
Były też dyplomy za konku-
rencje grupowe. Prezesi „Lubo-
nianki” przekazali przedszkola-
kom książki – baśnie i globusy 
od Wydawnictwa „Publikat” SA 
z Poznania.

Był się mecz piłkarski dzie-
ci – tatusiowie, sześć konku-
rencji z nagrodami, loteria fan-
tową, koło fortuny. Przygrywał 
zespół „Classic Band” z Lubo-
nia. Atrakcją był także przyjazd 
samochodu strażackiego OSP 
w Luboniu.

ROBERT WRZESIŃSKI

Krwiodawcy 
u przedszkolaków w Luboniu

Książkowe upominki dla najmłodszych.
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Nie wolno zapomnieć
o naszej historii
Z EUGENIUSZEM PACIĄ, prezesem Batalionów Chłopskich Okręgu
 Poznań rozmawia AURELIA PAWLAK. 

damy kwiaty na grobach kole-
gów. Bierzemy udział w waż-
nych uroczystościach. Wspie-
ramy w ciężkich chwilach, w 
chorobie, pomagamy jak umie-
my. Robimy wszystko, by łączą-
ca nas więź pozostała zawsze 
żywa. Wielu z naszych kom-
batantów dożyło sędziwego 
wieku, ale są bardzo aktywni i 
sprawni. Miły akcent stanowią 
spotkania z okazji Świąt Boże-
go Narodzenia, podczas któ-
rych możemy powspominać, 
podzielić się opłatkiem, okazać 
sobie serdeczność. Oczywiście 
chcielibyśmy robić o wiele wię-
cej, ale także w tym przypadku 
na przeszkodzie stoi brak fi nan-
sów. 

– Wiedzę historyczną, którą 
dysponują członkowie Batalio-
nów Chłopskich, należy prze-
kazać młodemu pokoleniu. W 
jaki sposób zamierzacie to zro-
bić?

– Mamy wiele pomysłów. 
Przede wszystkim zamierza-
my poprzez Koło Przyjaciół BCH 

batanckich. Miał 94 lata. Podzi-
wiałem go za jego oddanie, od-
wagę, dorobek militarny i poli-
tyczny. Nie mogłem odmówić 
jego prośbie i przyjąłem preze-
surę. Długo się zastanawiałem, 
ale żal mi było tego, co osiągnęli-
śmy. Musimy zrobić wszystko, by 
zachować pamięć o Batalionach 
Chłopskich i jego członkach, bo, 
jak już wspomniałam, jest ich co-
raz mniej.

– W jaki sposób troszczycie 
się o swoich kombatantów?

– Organizujemy spotkania 
różnych okazji. Pamiętamy o 
tych, których nie już wśród nas, 
podczas Święta Zmarłych skła-

wybrać najlepszych uczniów ze 
środowiska wiejskiego i zorga-
nizować dla nich obóz wędrow-
ny szlakiem Batalionów Chłop-
skich. Można go urozmaicić 
wspomnieniami kombatantów, 
zdjęciami, pamiątkami. Mogło-
by to być ciekawe zderzenie po-
koleń. To pozwoliłoby przywró-
cić pamięć o naszej organizacji. 
Takie przedsięwzięcie wymaga 
wsparcia fi nansowego. Wierzę, 
że znajdzie się grupa osób, któ-
ra wesprze nasze przedsięwzię-
cie. Szukamy również wolonta-
riuszy, by pomogli nam w organi-
zacji, składaniu wniosków o do-
fi nansowanie naszej działalno-
ści, w prowadzeniu dokumenta-
cji oraz współorganizowaniu za-
jęć w szkołach.

– Na czym mają polegać te 
zajęcia?

– Jesteśmy bardzo zaintereso-
wani prowadzeniem lekcji oby-
watelskich, by przekazać na-
sze doświadczenia historyczne 
i wiedzę. Musimy być bardziej 
ekspansywni, bowiem dorobek 

Batalionów Chłopskich jest bar-
dzo bogaty i nie wolno o nim za-
pomnieć.

– Czy młodzież jest zaintere-
sowana taką wiedzą?

– Dzięki pomocy Ryszarda Ja-
worskiego, dyrektora Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Sie-
linku, wziąłem udział w lek-
cji w jednej ze szkół, w której 
młodzież słuchała mnie bardzo 
uważnie. Nie okazywali znudze-
nia, a wręcz przeciwnie. Widać 
było, że te aspekty historyczne są 
dla ich niezwykle interesujące. 
Zwłaszcza że uczono ich histo-
rii według różnych podręczni-
ków. A tym razem zetknęli się z 
kimś, kto dysponuje obiektywną 
wiedzą. Usłyszałem wiele cie-
płych słów od tych młodych lu-
dzi. Podziękowali za to, że wła-
śnie ode mnie dowiedzieli się 
mnóstwa szczegółów o Powsta-
niu Zamojskim, także o tym, że 
Bataliony Chłopskie brały udział 
w Powstaniu Warszawskim. Ta-
kie lekcje są bardzo potrzebne 
młodym ludziom, chcą poznać 
przepiękny dorobek Batalionów 
Chłopskich. Zastanawiamy się 
więc nad współpracą z Kurato-
rium Oświaty w Poznaniu, by go 
rozpropagować wśród młodych 
ludzi. Stąd też zabiegamy o po-
moc wolontariuszy, którzy swo-
ją wiedzą, umiejętnościami i en-
tuzjazmem mogliby wiele zdzia-
łać. Będziemy także starać się w 
różnych źródłach o pieniądze, by 
nasza historia nie poszła w za-
pomnienie. 
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– Jak zrodziła się idea 
przekształcenia Domu 
Dziecka nr 1 w Centrum 
Wspierania Rodzin „Swobo-
da”? 

– W naszej placówce swe-
go czasu przebywało 50 dzie-
ci. Przepisy spowodowały, że 
trzeba było zmniejszyć licz-
bę wychowanków do 30. Aby 
pozostali mieli opiekę, po-
stanowiliśmy utworzyć Klub 
Dobrych Rodziców, w którym 
biologiczni rodzice z ogra-
niczonymi prawami rodzi-
cielskimi nabywają umiejęt-
ności niezbędne w życiu co-
dziennym. Jeśli opiekunowie 
wykazywali inicjatywę, koń-
czyli kurs i dzieci mogły być 
urlopowane, a następnie, na 
mocy postanowienia sądo-
wego, powrócić do domów 
rodzinnych. Centrum prowa-
dzi ponadto Klub dla Rodzin 
Zastępczych, który pełni za-
dania organizatora rodzin-
nej pieczy zastępczej. Ze-
zwala na wymianę doświad-
czeń, integrację i wzajem-
ną pomoc. Idea przekształ-
cenia Domu Dziecka nr 1 w 
Centrum Wspierania Rodzin 
„Swoboda” była podyktowa-
na rozwojem placówki. Ze 
zmiany najbardziej ucieszy-
li się wychowankowie, któ-
rzy przebywają u nas najdłu-
żej, bo zminimalizowało to 
obawę przed utożsamianiem 
ich z domem dziecka. Cen-
trum działa w oparciu o Za-
rządzenie Prezydenta Mia-
sta Poznania i jest fi nanso-
wane z budżetu miasta. Do-
kument ten powstał na sku-

Zakład Aktywności Zawodo-
wej to kolejny etap powsta-

ły w ramach kompleksowego 
systemu wsparcia dla osób nie-
pełnosprawnych Charytatyw-
nego Stowarzyszenia Niesienia 
Pomocy Chorym „Misericordia” 
istniejącego w Lublinie od po-
nad 20 lat. Po utworzeniu śro-
dowiskowego domu samopo-
mocy oraz warsztatu terapii za-
jęciowej stanowi on odpowiedź 
na zapotrzebowanie osób nie-
pełnosprawnych na możliwość 
podjęcia zatrudnienia.

Pierwsze w Lublinie tego typu 
miejsce pracy dla osób niepeł-
nosprawnych działa od 16 paź-
dziernika 2009 roku i ma na 
celu przygotowanie ich do nie-
zależnego, samodzielnego i ak-
tywnego życia. ZAZ „Misericor-
dia” dla sporej części osób nie-
pełnosprawnych stanowi pierw-
sze miejsce zatrudnienia. Pra-
ca w ZAZ stwarza im możliwość 
poprawy funkcjonowania pod 
względem ekonomicznym i so-
cjalnym. Pozwala zaspokoić po-
trzebę przynależności do gru-
py, jest źródłem kontaktów in-
terpersonalnych oraz daje po-
czucie satysfakcji wynikającej 
z wykonywania obowiązków we 
współpracy z zespołem. 

Ważnym aspektem jest po-
nadto przełamywanie barier 
oraz izolacji społecznej, która 
często dotyka osoby niepełno-
sprawne. Pozwala to na niwe-
lowanie krzywdzących stereo-
typów, szczególnie dotyczących 
osób chorujących psychicznie. 
Dzięki temu przestają być one 
postrzegane przez pryzmat swo-
jej niepełnosprawności. Co wię-
cej, mogą budzić podziw społe-
czeństwa, że mimo posiadanych 
schorzeń dobrze radzą sobie 
przy wypełnianiu codziennych 
obowiązków zawodowych. Za-
trudnienie w ZAZ jest źródłem 
samorealizacji, rozwoju zawo-
dowego i osobowego. Ponad-
to osoby niepełnosprawne mają 
możliwość skorzystania z form 
mieszkalnictwa chronionego 
ZAZ (7 miejsc w budynku przy 
ul. Głuskiej 145) lub wynajmie 
pokoju w hostelu (przy ul. Zdro-
wej 14) powstałym w ramach 
Stowarzyszenia Misericordia.

Główna siedziba Zakładu Ak-
tywności Zawodowej „Miseri-
cordia” oraz Kawiarnia Santia-
go Cafe mieści się w stylowym, 
wyremontowanym budynku ple-
banii na ul. Głuskiej 145, nato-
miast kuchnia i jadalnia znajdu-
ją przy ul. Głuskiej 138. W ZAZ 
Misericordia pracują 34 osoby 
z orzeczeniem o znacznym oraz 
umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności na takich stano-
wiskach jak: pomoc kuchenna, 
pracownik kawiarni i prac ma-

Nadzieja dla rodzin
Z ELŻBIETĄ CHEŁKOWSKĄ – dyrektorem Centrum Wspierania 
Rodzin „Swoboda” w Poznaniu rozmawia KAROLINA KASPRZAK. 

tek wejścia w życie ustawy o 
wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej z dnia 9 czerwca 
2011 roku.

– Jakich zadań podejmuje 
się Centrum Wspierania Ro-
dzin? Ilu wychowanków ko-
rzysta ze wsparcia? 

– Realizujemy szereg za-
dań wynikających z ustawy. 
Dzięki przekształceniu mo-
gliśmy utrzymać wysoko wy-
kwalifi kowanych pracowni-
ków. Jest u nas 30 dzieci. Są 
wśród nich osoby z niepeł-
nosprawnością intelektual-
ną w stopniu lekkim i umiar-
kowanym oraz z FAS (al-
koholowym zespołem pło-
dowym, który tworzy się na 
skutek nadużywania alkoho-
lu w okresie ciąży). Przeby-
wały u nas też dzieci z nie-
dosłuchem i słabowidzące. 
Dbamy o prawidłowy roz-
wój nieletnich i przygotowu-
jemy ich do niezależnego ży-
cia w społeczeństwie. Wspie-
rają nas w tym wolontariu-
sze, organizacje pozarządo-
we i darczyńcy. Rytm dnia 
dzieci przebywających w na-
szej placówce niewiele róż-
ni się od życia pociech w ro-
dzinach naturalnych. Stara-
my się maksymalnie je ak-
tywizować poprzez udział w 
zajęciach arteterapeutycz-
nych i fi zjoterapeutycznych, 
wspólne spędzanie cza-
su wolnego, zabawy grupo-
we, wyjazdy, wycieczki, spo-
tkania integracyjne. Budy-
nek jest odpowiednio wypo-
sażony. Na parterze znajdu-
ją się kameralne mieszkania 
nr 1 i 2. Kładziemy duży na-
cisk na współpracę z rodzi-
nami. Niejednokrotnie jest to 
trudne, bo opiekunowie nie 
zawsze chcą współdziałać, 
ale po pewnym czasie raczej 
udaje się nawiązać współ-
pracę. Pomagamy rozwiązy-
wać problemy dziecka oraz 
rodziny i wspólnie poszuku-
jemy drogi wyjścia z trudno-
ści. 

– A specjalistyczne zawo-
dowe rodziny zastępcze? Jak 
one funkcjonują? 

– W Poznaniu funkcjonu-
je zaledwie 17 zawodowych 
rodzin zastępczych, w tym 
2 specjalistyczne i 5 pogoto-
wi rodzinnych. To kropla w 
morzu potrzeb. Wiele dzie-
ci z niepełnosprawnością, na 
przykład zespołem Downa, 
jest porzucanych przez rodzi-
ców. Wbrew pozorom nie są 
to wcale rodziny dysfunkcyj-
ne. Gdy dziecko przychodzi 
na świat, pojawia się szok, 
niemoc, bezradność. Rozwią-
zaniem są specjalistyczne za-
wodowe rodziny zastępcze. 
Umieszcza się w nich dzieci 
z orzeczoną niepełnospraw-
nością, na ogół w stopniu 
umiarkowanym bądź znacz-
nym. Centrum szkoli kandy-
datów do pełnienia tej roli. 
Gorąco zachęcamy do współ-
pracy. Bliższe informacje na 
ten temat można uzyskać 
pod numerem telefonu: (61) 
867 35 61. Pracownicy czeka-
ją na pytania od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.00 – 
15.00. 

– Co to takiego „Okno ży-
cia” i ile kobiet skorzystało 
dotychczas z tej formy po-
mocy? 

– Jest to specjalnie przy-
gotowane miejsce, w którym 
każda matka może pozosta-
wić anonimowo nowo naro-
dzone dziecko, nie narażając 
jego lub siebie na niebezpie-
czeństwo. Po włożeniu dziec-
ka do okna natychmiast roz-
lega się sygnał informujący 
pracownika o pozostawio-
nym noworodku, ale w taki 
sposób, by nie spłoszyć mat-
ki. „Okna życia” często funk-
cjonują przy zgromadze-
niach zakonnych. Nasze po-
wstało w 2009 roku. Wspie-
ra nas w tym Caritas Archi-
diecezji Poznańskiej. Przez 
6 lat do „okna życia” trafi ło 4 
dzieci. Wszystkie są w rodzi-
nach adopcyjnych. Co ważne, 
w „oknie życia” jest specjalna 
kartka do kobiety, by przemy-
ślała jeszcze swoją decyzję i 
spróbowała zasięgnąć kon-
sultacji u naszych specjali-
stów. 

– Dziękuję za rozmowę. 
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CZYM SĄ ZAKŁADY 
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ?

Zakłady aktywności zawodowej pełnią niezwykle istotną rolę 
w procesie rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób 
niepełnosprawnych. W Polsce istnieje niemal 70 takich instytu-
cji. Świadczone przez nie usługi i oferowane produkty cechują się 
starannością wykonania i – tym samym – wysoką jakością.

Dzięki porozumieniu z redakcją miesięcznika „Filantrop Na-
szych Czasów” Ogólnopolski Związek Pracodawców Zakładów 
Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych 
ma ogromną przyjemność otworzyć cykl artykułów poświęco-
nych polskim zakładom aktywności zawodowej. Wierzymy, że 
cykl, w którym zakłady aktywności zawodowej przedstawiają 
swoją historię, formy niesionej pomocy osobom niepełnospraw-
nym i profi le działalności, przyczyni się do popularyzacji idei przy-
świecającej działalności tych jednostek.

W tym numerze poznają Państwo Zakład Aktywności Zawodo-
wej Misericordia z Lublina, który istnieje od 2009 roku. Zaprasza-
my do lektury!

KATARZYNA DOBICKA

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „MISERICORDIA” W LUBLINIE

Praca, zdrowie, 
radość życia 

czony jest na Zakładowy Fun-
dusz Aktywności, ze środków 
którego fi nansowane są wydatki 
osób niepełnosprawnych. Dzięki 
niemu osoby zatrudnione w ZAZ 
miały możliwość m.in. wyjaz-
du na wycieczki (np. do Rzymu) 
 czy uczestnictwa w szkoleniach 
w fi rmach zewnętrznych.

Ideą, która przyświeca funk-
cjonowaniu Zakładu Aktyw-

Po godzinach pracy biorą 
udział w zajęciach z rehabilita-
cji społecznej, ruchowej bądź 
zawodowej w wymiarze czaso-
wym od 60 do 120 minut. Mają 
wówczas możliwość skorzysta-
nia z konsultacji psychologicz-
nych, poprawy kondycji zdro-
wotnej lub podnoszenia pozio-
mu swoich kompetencji zawo-
dowych.

Działalność ZAZ „Misericor-
dia” to przede wszystkim świad-
czenie usług cateringowych 
i porządkowych, funkcjonowa-
nie kawiarni, kuchni i jadalni, 
a także wynajem lokali miesz-
kalnych dla pracowników 
z trudną sytuacją mieszkaniową. 
W kuchni przemysłowej pracow-
nicy przygotowują smaczne po-
siłki, które dostarczane są do lu-
belskich placówek. ZAZ „Miseri-
cordia” prowadzi także jadalnię, 

ności Zawodowej „Misericor-
dia” jest pomoc w przygotowa-
niu osób niepełnosprawnych do 
podjęcia zatrudnienia na otwar-
tym rynku pracy oraz szukanie 
stałych odbiorców zamówień. 
W tym roku ZAZ „Misericor-
dia” po raz pierwszy w historii 
województwa lubelskiego wy-
grał przetarg nieograniczony na 
kompleksowe świadczenie usłu-
gi organizacji pikniku. Przetarg 
z klauzulą społeczną został 
ogłoszony przez Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Lublinie i pozwala mieć na-
dzieję, że w tej strukturze prze-
targi będą odbywać się w rów-
nież w przyszłym roku.

Zapraszamy do odwiedze-
nia naszej strony internetowej
www.misericordia.org.pl.

PRACOWNICY ZAZ
„MISERICORDIA”

nualnych, pracownik prac po-
rządkowych oraz pracownik do 
pracy przy komputerze. Ponad-
to zatrudnionych jest 11 osób 
bez orzeczenia o stopniu niepeł-
nosprawności. Osoby niepełno-
sprawne swoje obowiązki wy-
konują na podstawie podpisanej 
umowy o pracę na 0,55-0,8 etatu. 

w której oferowane są niedrogie 
obiady. Korzystają z nich m.in. 
mieszkańcy okolicznej dzielni-
cy Głusk. W trzech salach kon-
sumpcyjnych kawiarni Santia-
go Cafe można zamówić organi-
zację imprez okolicznościowych 
dla 55 osób. Dotychczas przyj-
mowaliśmy gości w ramach 
spotkań biznesowych, integra-
cyjnych, opłatkowych, chrzcin, 
przyjęć komunijnych, styp. W ra-
mach usług utrzymania czysto-
ści oferujemy m.in. wykonywa-
nie prac ogrodniczych, odśnie-
żanie czy grabienie liści. 

Praca w „Misericordia” w du-
żej mierze opiera się na organi-

zowaniu cateringów zewnętrz-
nych. Pracownicy mieli możli-
wość m.in. przygotowania śnia-
dania dla Prezydenta RP oraz 
realizacji zamówienia caterin-
gowego dla dużej liczby gości 
obecnych na uroczystościach 
takich jak pogrzeb arcybisku-
pa Józefa Życińskiego, ingres ar-
cybiskupa Stanisława Budzika, 
20-lecie Charytatywnego Sto-
warzyszenia Niesienia Pomo-
cy Chorym „Misericordia” w Lu-
blinie na Zamku Lubelskim czy 
współorganizacja „Wigilii Stare-
go Miasta”. 

Uzyskany z działalności ZAZ 
„Misericordia” dochód przezna-
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W środę 26 czerwca, tuż 
przed zakończeniem 

roku szkolnego, w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Puszczy-
kowie odbył się Turniej Sza-
chowy. Swoim patronatem 
objęła go Sidonia Jędrzejew-
ska – poseł do Europarlamen-
tu i ufundowała nagrody dla 
wszystkich uczestników. 

Wśród zawodników byli 
chłopcy i dziewczynki. Część z 
nich swoje umiejętności wcze-
śniej szlifowała na cotygodnio-
wych zajęciach szachowych 
pod okiem Kazimierza Mal-
kowskiego, który sędziował 
Turniej. Zawodników dobiera-
no komputerowo. Przy każdej 
szachownicy stał zegar, który 
odmierzał czas. Runda trwała 
10 minut dla każdego zawodni-

Wielkopolska Akademia Li-
derek – Centrum Kreowa-

nia Liderów w ramach wspar-
cia fi nansowego Unii Europej-
skiej – Europejskiego Funduszu 
Społecznego realizuje bezpłat-
ny projekt szkoleniowy adreso-
wany do 120 kobiet zatrudnio-
nych w działach kadrowych na 
terenie województwa wielko-
polskiego. Mile widziane także 
osoby z orzeczeniami o niepeł-
nosprawności.

Każda ze zgłoszonych i za-
kwalifi kowanych uczestniczek 
będzie miała możliwość wzię-
cia udziału w spotkaniach te-
matycznych z zakresu mobbin-
gu, dyskryminacji i molestowa-
nia seksualnego, systemów wy-
nagradzania i premiowania pra-
cowników, prawnych aspektów 

zarządzania personelem oraz 
innych ciekawych zagadnień. 

Rekrutacja na szkolenia jest 
przeprowadzana w Poznaniu, 
Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie. 
30 sierpnia w Poznaniu plano-
wane jest spotkanie dotyczą-
ce metod rozwoju i szkoleń pra-
cowników, 14 października – do-
tyczące ocen okresowych pra-
cowników, a 14 marca 2014 roku 
spotkanie poświęcone walce z 
mobbingiem, dyskryminacją i 
wykorzystywaniem seksualnym. 

Szczegółowy harmonogram 
szkoleń oraz bliższe informa-
cje na temat projektu, rekrutacji 
i poruszanych zagadnień są do-
stępne na stronie internetowej 
http://akademia-hr.pl w zakład-
ce „Szkolenia”. 

 KAROLINA KASPRZAK

„Wolontariat jest super! 
My już działamy, a Ty?” 

– to pytanie zadano uczestni-
kom regionalnej konferencji 
dotyczącej wolontariatu pod 
hasłem: „Warto robić coś za 
darmo, ale nie na darmo”. Na 
debatę w środę 26 czerwca w 
budynku Wyższej Szkoły Nauk 
Humanistycznych i Dzienni-
karstwa przy ulicy Kutrzeby 
10 w Poznaniu zaprosiła Wiel-
kopolska Rada Koordynacyjna 
(WRK) – Związek Organizacji 
Pozarządowych prowadząca 
Regionalne Centrum Wolon-
tariatu, Fundacja Kształcenia 
Ustawicznego „Peritia” i Mia-
sto Poznań.

O wolontariacie jest głośno 
od dawna. W piątek 17 czerwca 
2011 roku w tym samym miej-
scu (również z inicjatywy WRK) 
zorganizowano I Forum Szkol-
nych Kół Wolontariatu, na któ-
rym spotkali się wolontariusze 
gimnazjów i liceów z Poznania, 
powiatu poznańskiego i woje-
wództwa wielkopolskiego. („Fi-
lantrop” 07 2011, strona 2). Syl-
wetki aktywnych wolontariuszy 
wyłania też coroczny poznański 
konkurs „Wolontariusz Roku”. 

Jedną z laureatek ubiegło-
rocznej edycji „Wolontariusza 
Roku” jest wolontariuszka Fun-
dacji imienia Anny Wierskiej 
„Dar Szpiku” Marta Jeżewska, 
która podczas środowego spo-
tkania podzieliła się własnymi 
doświadczeniami w służbie lu-
dziom. 

„Wolontariusz w dużej akcji”, 
„Czym są organizacje pozarzą-
dowe?”, „Jak pracować w ze-

Przede 
wszystkim serce

spole wolontariuszy” – to tylko 
niektóre z tematów, jakie poru-
szono. Uczniowie poznańskich 
szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych wysłuchali łącz-
nie 10 wystąpień. 

Wiceprezes Stowarzysze-
nia „Inspirator” Julian Dąbrow-
ski opowiedział młodzieży jak 
postrzegany jest wolontariat w 
biznesie. Współpraca z organi-
zacją pozarządową bądź inną 
instytucją na zasadzie wolon-
tariatu daje możliwość naby-
cia cennych umiejętności. Nie 
to jednak winno motywować 
młodego człowieka do włą-
czania się w pomoc. Najważ-
niejsze jest to, czego nie wi-
dać, a co stanowi nieocenio-
ną wartość – wewnętrzna sa-
tysfakcja, że ktoś dzięki nam 
się uśmiechnął, osiągnął postę-
py w rehabilitacji, odzyskał na-
dzieję na lepsze jutro. Referen-
cje są ważne, ale najbardziej li-
czy się serce. Jeśli chęć wspar-
cia jest szczera i podyktowana 
miłością, nie oczekujemy za nią 
żadnych korzyści dla siebie. 

Regionalną konferencję doty-
czącą wolontariatu zakończy-
ły targi NGO, na których swo-
je działania prezentowały or-
ganizacje pozarządowe: Wiel-
kopolski Związek Inwalidów 
Narządu Ruchu, Fundacja Na 
Rzecz Integracji Osób Niepeł-
nosprawnych i Autystycznych 
„Fiona”, Fundacja imienia Anny 
Wierskiej „Dar szpiku”, Wielko-
polska Rada Koordynacyjna – 
Związek Organizacji Pozarzą-
dowych i inne. 

 KAROLINA KASPRZAK
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Młodzi ludzie mieli wiele pytań.

Dla kadrowych

Turniej Szachowy

ka. Po każdej rundzie uczestni-
cy turnieju się zmieniali i mieli 
okazję walczyć z kimś innym. 

Pierwsze miejsce zajął Woj-
ciech Żarna z klasy IIb. Dru-
gie miejsce przypadło Kacpro-
wi Ziembińskiemu z klasy Ia, 
a trzecie Szymonowi Grześ-
kowiakowi z klasy II b. Gratu-
lujemy!

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA
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Ruch potrzebny jest każ-
demu, a o jego dobro-

czynnym wpływie na na-
sze zdrowie napisano i po-
wiedziano już bardzo dużo. 
Fizjoterapeuci, którzy co-
dziennie pomagają pacjen-
tom odzyskiwać sprawność 
fi zyczną, zgodnie twierdzą, 
że nie lubimy się ruszać. W 
specjalistycznych gabine-
tach fi zjoterapii pacjenci 
wolą poddać się masażom i 
ćwiczeniom przez fi zjotera-
peutę, niż wykonywać zale-
cone ćwiczenia samodziel-
nie.

Fizjoterapia w Polsce ma 
swoje korzenie w Poznaniu. 
Założona w 1960 roku na 
Uniwersytecie Medycznym 
im. K. Marcinkowskiego w 
Poznaniu Katedra Medycy-
ny Rehabilitacji – przez pio-
niera rehabilitacji Wiktora 
Degę – była pierwszą w Pol-
sce i drugą na świecie. Dwa 
lata później na Zjeździe Ab-
solwentów Wychowania Fi-
zycznego powołano Sekcję 
Magistrów WF zajmujących 
sie szeroko pojętą rehabi-
litacją, z której to początek 
wzięła fi zjoterapia w Polsce.

– Polskie Towarzystwo Fi-
zjoterapii – mówi dr Marian 
Majchrzycki, Prezes Oddzia-
łu Wielkopolskiego – zaj-
muje się krzewieniem infor-
macji o fi zjoterapii w Polsce 
oraz od lat stara sie dopro-
wadzić do stworzenia usta-
wy o zawodzie fi zjoterapeu-
ty, której do dnia dzisiejsze-
go nie ma w naszym kraju. 

Tak jak przed wielu laty, 
Poznań w dniach 21 i 22 
czerwca 2013 był central-
nym miejscem, gdzie o fi zjo-
terapii w Polsce było najgło-
śniej. W tych dniach uroczy-
ście obchodzone były jubi-
leusze: 50 lat Fizjoterapii w 
Polsce, 25 lat Polskiego To-
warzystwa Fizjoterapii oraz 
100 lat Ortopedii w Polsce.

Patronat Honorowy nad 
całością wydarzenia przy-
jęli m.in.: Minister Nauki i 

50 LAT W SŁUŻBIE OSOBOM CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM 

Fizjoterapia
jako powołanie

zwykły pokaz rugby osób 
niepełnosprawnych na wóz-
kach. Uczestnicy mieli oka-
zję wysłuchać wystąpień do-
tyczących historii i współ-
czesnych osiągnięć fi zjotera-
pii. Niewątpliwie w pamięci 
uczestników pozostały rów-
nież artystyczne wrażenia 
po występach Polskiego Te-
atru Tańca Ewy Wycichow-
skiej oraz Kwartetu Smycz-
kowego Clasic Quartet, któ-
rzy przedstawili swoje pro-
gramy z okazji jubileuszy. 
Specjalnie z tej okazji wy-
dana została również książ-
ka podsumowująca dotych-
czasową działalność fi zjote-
rapeutów oraz osób związa-
nych z fi zjoterapią – „Histo-
ria polskiej fi zjoterapii”.

Ponad 1500 uczestników 
spotykało sie na terenach 
Akademii Wychowania Fi-
zycznego, Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich, 
Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza oraz poznańskiej 
Malty.

W specjalnych adresach 
swoje uznanie oraz życze-
nia dalszych sukcesów i po-
wodzenia na najbliższe lata 
przekazali m.in.: Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski oraz 
Minister Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego Barbara Ku-
drycka.

– Przed nami kolejne lata 
ciekawej i pasjonującej pra-
cy fi zjoterapeuty – mówi dr 
Marian Majchrzycki, Prze-
wodniczący Komitetu Orga-
nizacyjnego i Prezes Oddzia-
łu Wielkopolskiego Polskie-
go Towarzystwa Fizjotera-
pii – która z całą pewnością 
jest naszym powołaniem. Fi-
zjoterapia w Polsce posia-
da bogatą historię i trady-
cje, ma swoje stałe miejsce 
pośród innych specjalności 
medycznych. Jej rozwój nie-
rozerwalnie połączony jest z 
ogromnymi potrzebami spo-
łecznymi związanymi z po-
mocą osobom chorym i nie-
pełnosprawnym. 

Mam nadzieję, że już w 
najbliższym czasie całe śro-
dowisko fi zjoterapeutów bę-
dzie mogło cieszyć się z usta-
wy o naszym zawodzie, a ko-
lejne jubileuszowe spotkanie 
będzie równie doniosłe. 

Dziękuję wszystkim 
uczestnikom, gościom oraz 
organizatorom za te dwa 
jakże znaczące dla nas 
wszystkich dni.

MARCIN WOJCIESZAK

Szkolnictwa Wyższego Bar-
bara Kudrycka, Wojewo-
da Wielkopolski Piotr Flo-
rek, Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak, Prezydent Miasta 
Poznania Ryszard Grobel-
ny. Gościem specjalnym był 
wicewojewoda wielkopolski 
Przemysław Pacia.

W ramach uroczystości 
organizatorzy zaprosili jej 
uczestników oraz miesz-
kańców Poznania na wysta-
wę „Ortopedia i Fizjoterapia 
wczoraj i dziś”, bezpłatne 
zabiegi, masaże, pokaz ćwi-
czeń oraz prezentację Nor-
dic Walking. Dużym zainte-
resowaniem cieszył się nie-  F
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Na ten dzień czekali od 
dawna. Nie zraził ich 

padający od rana deszcz. 
Emeryci i renciści Urzędu 
Marszałkowskiego w Po-
znaniu na miejscu zbiórki 
stawili się prawie w komple-
cie. Tym razem wyruszyli do 
Kopalni Węgla Brunatnego 
w Kleczewie, do Bazyliki w 
Licheniu, do Gospodarstwa 
Rybackiego ACIPOL w Koni-
nie. Była też niespodzianka, 
czyli przejażdżka statecz-
kiem po jeziorze ślesińskim.

Emeryci i renciści skupieni 
w swoim kole to byli pracow-
nicy Urzędu Marszałkow-
skiego, pracujący w przeszło-
ści na różnych stanowiskach. 
Na ich spotkaniach i wyciecz-
kach nie ma podwładnych 
i przełożonych. Wszyscy są 
równi, odnoszą się do sie-
bie z sympatią i szacunkiem. 
Dzięki tym wyjazdom mogą 
oderwać się od codzienności, 
kłopotów i zmartwień. Lubią 
żartować, wspominać dawne 
czasy i snuć plany kolejnych 
wyjazdów. Przed nimi wrze-
śniowe grzybobranie, które 
wpisało się już w kalendarz 
corocznych imprez.

– Dzisiaj obawiałem się po-
gody, bo od rana leje jak z ce-
bra, ale nie mogłem przepu-
ścić okazji spędzenia czasu 
w znajomym towarzystwie – 
powiedział Stanisław Kamiń-
ski. – Każdy taki wyjazd jest 
dla nas bardzo pouczający, 
dowiadujemy się wielu cieka-
wostek o różnych zakątkach 
nie tylko Wielkopolski.

– To wielka frajda wspól-
nie wyjechać, bo nie mamy 
zbyt wielu okazji do wspól-
nego spędzania ze sobą cza-
su – dodaje Bożena Jańczak. 
– Można dowiedzieć się, co u 
kogo słychać i odprężyć się.

Przed kopalnią czekał na 
emerytów i rencistów Ma-
rian Jacolik, dyrektor Rejo-
nowego Oddziału w Koninie 
Wielkopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Poznaniu. Wspólnie 
z Arkadiuszem Michalskim, 
głównym specjalistą Kopalni 
Węgla Brunatnego, zawieź-
li wycieczkowiczów na taras 
widokowy, skąd mogli podzi-
wiać prace „na odkrywce”. Z 
dala widać było ogromne 
maszyny i miniaturowe po-

Emeryci 
w kopalni 

staci pracujących ludzi. Ko-
palnia dla Kleczewa i okolic 
jest największym pracodaw-
cą. Z tej pracy utrzymuje się 
większość zamieszkujących 
ten rejon rodzin. Natomiast 
turystów przyciąga Jezioro 
Ślesińskie, położone w pięk-
nym otoczeniu lasów sosno-
wych. Wchodzi ono w skład 
Kanału Ślesińskiego, łączą-
cego Wartę z Gopłem, bę-
dącego atrakcją turystyczną 
okolicy. Nad brzegiem jezio-
ra jest plaża z pomostem że-
glarskim i kąpielowym, ką-
pielisko oraz wypożyczalnia 
sprzętu wodnego.

Dyrektor Jacolik doskona-
le sprawdził się w roli prze-
wodnika, szczególnie w Li-
cheniu, gdzie zwiedzano 
słynną Bazylikę Matki Bo-
żej Bolesnej Królowej Pol-
ski. Majestatyczna budow-
la wzbudzała respekt wśród 
wycieczkowiczów, z zainte-
resowaniem oglądano tak-
że piękne zagospodarowany 
wokół bazyliki teren. Rocz-
nie odwiedzają to miejsce 
miliony osób z całej Polski 
i nie tylko. Wewnątrz świą-
tyni, na bocznych ścianach, 
umieszczono tablice z ofi a-
rodawcami między innymi z 

Australii, USA, Wielkiej Bry-
tanii. To dzięki ich datkom 
można było wybudować naj-
większą tego typu budow-
lę sakralną w Polsce. Po do-
znaniach duchowych emery-
ci i renciści pojechali do Go-
spodarstwa Rybackiego ACI-
POL w Koninie, specjalizu-
jącego się w hodowli jesio-
tra, ale gospodarstwo zaj-
muje także innymi rybami. 
Okazało się, że aby wyho-
dować z małej sztuki dorod-
nego węgorza, potrzeba aż 
dziesięciu lat. Goście przy-
witani przez prezesa Kazi-
mierza Kowalskiego zosta-
li oprowadzeni po hodowli, 
która wzbudziła szczególne 
zainteresowanie wśród mi-
łośników wędkowania. Każ-
dy mógł spróbować wspa-
niałego, wędzonego jesiotra, 
prosto z półmiska.

– Bardzo się cieszę, że 
mogliśmy pokazać kawa-
łek ziemi konińskiej, na któ-
rej zajmujemy się gospodar-
ką wodną – powiedział Ar-
kadiusz Błochowiak, dyrek-
tor Wielkopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Poznaniu, który do-
łączył do wycieczki. – Na-
szym największym zada-
niem była modernizacja ob-
wałowania prawostronnych 
brzegów Warty. Inwestycja 
ta przyniesie konkretne ko-
rzyści. Przede wszystkim 
zwiększy się stabilność wa-
łów, dzięki czemu będą one 
bardziej odporne na uszko-
dzenia i przerwania przez 
wodę. Drugą znaczącą ko-
rzyścią jest zmniejszenie fi l-
tracji na tereny chronione. 
Dzięki poprawie korony wa-
łów w czasie powodzi ła-
twiej będzie można dotrzeć 
do zagrożonych miejscowo-
ści.

Po drodze nad jezioro eme-
ryci i renciści obejrzeli w Śle-
sinie Łuk Tryumfalny zwany 
„Bramą Napoleona”. Zbudo-
wano go w 1812 roku prawdo-
podobnie na cześć Napoleona 
Bonaparte, wyruszającego na 
wojnę z Rosją. W pobliżu stoi 
pomnik Napoleona, który w 
Ślesinie nigdy nie był. Eme-
rytów i rencistów zaskoczy-
ła przejażdżka po jeziorze śle-
sińskim stateczkiem sterowa-
nym przez kapitana żeglugi 
morskiej, który bawił towarzy-
stwo dowcipami i ciekawymi 
opowieściami. Na ziemi ko-
nińskiej pożegnała wszystkich 
ładna pogoda, a w Poznaniu 
ponownie powitał deszcz. Ale 
dobre humory nikogo nie opu-
ściły. 

Aurelia
Pawlak
POZNAŃ
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Paintball to rodzaj gry ze-
społowej, która polega 

na pozorowanej walce przy 
użyciu urządzeń podob-
nych do broni pneumatycz-
nej, które wyrzucają kulki z 
farbą na bazie żelatyny spo-
żywczej. Gdy kulka trafi  w 
tarczę lub przeciwnika, po-
zostawia kolorowy ślad.

W sobotę 29 czerwca w 
Przecławiu koło Rokietnicy 
członkowie Wielkopolskiego 
Związku Inwalidów Narzą-
du Ruchu poznali zasady tej 
zabawy i sami mieli okazję 
wziąć w niej udział. Od naj-
młodszego do najstarszego 
chwycili za broń. Najpierw 
zostali pouczeni, co wol-
no, a czego nie można. Tar-
cze trzeba było zmywać wie-
lokrotnie, gdyż nieustannie 
spływały pomarańczową far-
bą. Ofi ar w ludziach nie było, 
a zabawa tak się podoba-
ła, że trudno było się od niej 
oderwać na posiłki.

Spotkanie przeplatane było 
konkursami. Można było się 
wykazać wiedzą dotyczą-
cą Wielkopolskiego Związ-

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ

ZABAWA W PAINTBALL W PRZECŁAWIU

Ofi ar w ludziach 
nie było…

lą ślimaka. BMW to skrót od: 
bułka-masło-wędlina, a wy-
grana kolacja przy świecach 
to konserwa i dwie świeczki. 
Wiele emocji towarzyszyło 
również konkursowi zorga-
nizowanemu specjalnie dla 
pań, który polegał na prawi-
dłowym zawiązaniu krawa-
ta na czas. Na koniec nagro-
dzono panią, która zrobiła to 
w najkrótszym czasie i za-
wodników, którym udało się 
zdobyć fl agę przeciwnika na 
polu paintballowym.

W lipcu Wielkopolski 
Związek Inwalidów Narządu 
Ruchu wybiera się na spa-
cer po Poznaniu z przewod-
nikiem.

ku Inwalidów Narządu Ru-
chu. W tym roku minie 30 lat 
od jego powstania. Po trenin-
gu na strzelnicy rozpoczę-
ła się walka w terenie. Mimo 
że trening czyni mistrza, to 
nie wszyscy stanęli do boju. 
Część wolała obserwować i 
kibicować. Chętnych podzie-
lono na dwie drużyny, ubra-
no w maski, kombinezony i 
kolorowe szarfy. Gdy na sy-
gnał uczestnicy rzucili się do 
walki o sztandar, bitwa była 
zaciekła. Do dziś pozosta-
ły siniaki, które uczestnicy 
wspominają z dumą.

Przy ognisku każdy mógł 
upiec sobie kiełbaskę. Był to 
czas na opowiadanie dowci-
pów i na konkurs wiedzy o 
Poznaniu. Impreza była bo-
wiem współfi nansowana 
przez Miasto Poznań. Trze-
ba było wymienić nieistnie-

jące już poznańskie kina, 
podać datę powstania Are-
ny i otwarcia Kaponiery. Py-
tano, ile muzeów i teatrów 
jest w Poznaniu? Jak nazy-
wa się obecnie dawny Park 
Kasprzaka? Jak nazywa się 
most przy Katedrze? I jaki 
hotel wybudowano w miej-
scu kina Bałtyk?

Główną nagrodą za zajęcie 
I miejsca był domek jednoro-
dzinny. Osoba, która zajęła II 
miejsce, otrzymała BMW, na-
tomiast nagrodą za zajęcie 
III miejsca była kolacja przy 
świecach. Sporo śmiechu 
było, gdy przyszło do wrę-
czania nagród. Domek jed-
norodzinny okazał się musz-
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Nigdy nie zapomnę chwil 
w Józefowie. Znajduje się 

tam wioska Indian. 
Mogliśmy zrobić sobie fotkę 

do listu gończego, zobaczyć ti-
pii, wziąć udział w konkuren-
cjach, przejachać się rydwa-
nem czy też sfotografować się 
z bizonem.

Do wpisu dołączam dwa 
zdjęcia.

24.12.2012 
W Raszynie wybuch gazu 

spowodował śmierć dwóch 
osób.

25.12.2012
Dzisiaj miałem niespodzie-

wane, świąteczne odwiedziny 
mojego przyjaciela.

Samolot Antonow 72 rozbi-
ja się w okolicach Kazachsta-
nu, cała załoga ginie. 27 osób. 

26.12.2012
Kamil Stoch w Wiśle mi-

strzem Polski w skokach. 
Dzisiaj 55 raz służyłem do 

mszy z księdzem Dariuszem 
Salskim. 

28.12.2012 
Nawet mojego rodzinne-

go miasta nie omija koszmar-
ny koniec roku. Pożar jednoro-
dzinnego domu i jedna ofi ara 
śmiertelna.

29.12.2012
Miejscowość Brzoza. I znów 

tragedia: zderzenie autokaru z 
ciężarówką – 10 osób nie żyje, 
4 są ranne.

Również dzisiaj w tv wysłu-
chałem przemowy Benedyk-
ta XVI.

Odkrywanie Indii 

9 lipca odwiedzili nas Hali-
na i Henryk Błachnio, któ-

rzy przybliżyli nam Indie. To 
niezwykły, ale nie do końca 
jeszcze poznany kraj. Państwo 
Błachnio zaprezentowali nam 
fi lm, który opatrzyli bogatym 
komentarzem. 

Obejrzeliśmy piękne zabyt-
ki i kobiety ubrane w tradycyjne 
barwne stroje. Hindusi wyglądali 
na ludzi pełnych radości i otwar-
tych na turystów. Wolne chwile 
spędzali na modlitwach do swo-
ich bóstw i bożków. Słuchaliśmy 
tradycyjnej muzyki z Indii. Po-
znaliśmy żyjące tam zwierzęta. 
Na zakończenie ubrana w pen-
dżab Pani Halina rozdała nam 
„święte krówki”, a na ręce pani 
Barbary Kucharskiej przekazała 
fi gurkę słonia indyjskiego. Pięk-
no Indii rozbudziło w nas chęć 
poznawania świata, za co na-
szym gościom serdecznie dzię-
kujemy. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

Na mecie rajdu 

W słoneczną niedzielę 30 
czerwca spotkaliśmy się 

na mecie XXI Rodzinnego Raj-
du Firmy Szpot. Przybliżyliśmy 
zebranym naszą działalność.

Agata opowiedziała o Stowa-
rzyszeniu Przyjaciół Dzieci Spe-
cjalnej Troski i Warsztacie Te-
rapii Zajęciowej. Sandra zaśpie-
wała piosenkę Ani Wyszkoni 
„Wiem, że jesteś tam”, natomiast 
Agnieszka „Augustowskie noce” 
Marii Koterbskiej. Ja przeczyta-
łam pismem brajla wiersz Jana 
Brzechwy „Samochwała”. Pani 
Basia jak co roku zaprezento-
wała prace wykonane w naszym 
warsztacie. 

Na zakończenie odbyła się ich 
licytacja i sprzedaż. Za spędzony 
mile czas oraz możliwość pro-
mocji naszego stowarzyszenia i 
warsztatu dziękujemy organiza-
torom rajdu, a szczególnie Irene-
uszowi Szpot.

 MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

Rondo L. Grajka

8 lipca wzięliśmy udział w 
uroczystości nadania imie-

nia Leszka Grajka rondu u zbie-
gu ulic Cieszkowskiego, Kwa-
śniewskiego i Słowackiego w 
Swarzędzu. 

W uroczystości wzięli udział: 
jego żona Barbara z synem, sy-
nową i wnukiem, Burmistrz 
Anna Tomicka, przewodniczący 
Rady Miejskiej Marian Szkudla-
rek, prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej Paweł Pawłowski i radni 
powiatu poznańskiego. O nada-
niu tego imienia zadecydowa-
ła Rada Miasta. Pani burmistrz 
przedstawiła pokrótce życiorys i 
dokonania Leszka Grajka. 

Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonała Pani Barbara 
Grajek wraz z władzami miasta. 
Leszek Grajek był człowiekiem 
o wielkim sercu, bliskie mu były 
osoby niepełnosprawne. Przy-
czynił się wraz z wieloma oso-
bami do powstania naszego Sto-
warzyszenia Przyjaciół Dzieci 
specjalnej Troski i Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej. Pomógł w za-
kupie pierwszego konia do hipo-
terapii i innych potrzebnych rze-
czy. 11 lat temu pokonała go cięż-
ka choroba. Dzięki rondu i na-
szemu Stowarzyszeniu pamięć 
o nim nigdy nie zaginie. 

MICHAŁ OGONIAK

Na festynie 

w Kórniku
29 czerwca po raz kolejny 

mieliśmy okazję spotkać 
się z naszymi przyjaciółmi ze 
Stowarzyszenia „Klaudynka” w 
Murowanej Goślinie na zorga-
nizowanym przez nich festynie. 

Dzięki Akademii Pomysłu z 
Poznania mogliśmy dowiedzieć 
się, czym jest ekologia i jak dbać 
o środowisko, a także jak segre-
gować śmieci. Wśród licznych 
atrakcji wymienić mogę: robie-
nie czapek z gazet, eko-krę-
gle, tworzenie różnych budow-
li z opakowań po jogurtach, ro-
bienie strojów z papieru i folii, 
malowanie twarzy, eko-taniec, 
możliwość przejazdu bryczką. 
Odbyły się też różne konkuren-
cje sprawnościowe: budowanie 
telefonów ze sznurka i kubków, 
rzut do puszek, dekorowanie po-
marańczy, szukanie kwiatków. 
Było też spotkanie z rzeźbia-
rzem. Otrzymaliśmy gwiżdżące 
ptaszki z gliny, które będą nam 
przypominać to radosne spotka-
nie, za które całego serca dzię-
kujemy. Takie imprezy nas zbli-
żają i uczą, jak można cieszyć 
się z tego, co możemy osiągnąć.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

Moje 
blogowanie(24)
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Moje zdjęcie do… 
listu gończego.

„Jabłko” – praca, którą 
pomogła mi naszkicować 

ołówkiem 
Magdalena Dudzińska.

„Las” – obraz według 
Moneta, który wykonałem 

farbami akrylowymi.

To my w wiosce 
Indian.

Z INICJATYW
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W słoneczny dzień 11 czerw-
ca Warsztat Terapii Zaję-

ciowej w Swarzędzu wybrał 
się po raz kolejny na wyciecz-
kę do ogrodu państwa Elżbie-
ty i Zbigniewa Zawadów. Oka-
zało się, że są w nim nie tylko 
swojskie kury, lecz także zwie-
rzęta egzotyczne, takie jak kan-
gury i lamy. 

Wielką atrakcję stanowiły dla 
nas też króliki różnych ras, ko-
niki polskie, dwa psy rasy labra-
dor i bażanty. Po spacerze i zwie-
dzeniu swarzędzkiego mini zoo 
mogliśmy porozmawiać z wła-
ścicielami tego uroczego miej-
sca. Nazwałbym ten piękny za-
kątek swarzędzkim safari. Dzię-
ki uprzejmości naszych przy-

jaciół mogliśmy zjeść kiełba-
sę z grilla i drożdżówki z kawą 
oraz porozmawiać o niezwy-
kłych zwierzętach. Dziękuje-
my gospodarzom za możliwość 
spędzenia czasu w ich pięknym 
ogrodzie. Na koniec spotkania 
utworzyliśmy wspólny krąg. 

MICHAŁ OGONIAK

Zaczarowane 
melodie

Był wtorek 12 czerwca, świe-
ciło słońce. Nasze serca 

przepełniała radość, ponieważ 
w tym dniu w Gimnazjum nr 3 
w Swarzędzu odbył się czwarty 
gminny konkurs piosenki „Za-
czarowana melodia”. 

Udział wzięły dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 4, młodzież 
gimnazjalna a także Klasa Ży-
cia i nasze Stowarzyszenie Przy-
jaciół Dzieci Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka w Swarzędzu. 
Była z nami Halinka Benedyk, 
piosenkarka obdarzona wielką 
wrażliwością na potrzeby osób 
niepełnosprawnych. 

Gośćmi konkursu byli też: 
Agata Kubacka zastępca burmi-
strza w Swarzędzu, ksiądz Da-
riusz Salski, proboszcz parafi i 
Matki Bożej Miłosierdzia w Swa-
rzędzu i ojciec Robert Klemens 
ze zgromadzenia Ojców Filipi-
nów z Gostynia. Podczas kon-
kursu każdemu z nas towarzy-
szyły emocje, po których zapa-
nowała wielka radość. Konkurs 
zakończył się rozdaniem nagród 
i dyplomów. Repertuar piosenek 
był dostosowany do możliwości 
występujących. 

Każdemu z nas towarzyszyła 
trema i z niecierpliwością ocze-
kiwaliśmy na swoją kolej. Festi-
wal był wspaniały. Organizato-
rzy, nauczyciele i terapeuci spi-
sali się na medal. 

AGATA KIEJDROWSKA
Piątek 14 czerwca obfi tował 

w niezwykłe przeżycia. Był 
wieczór, godzina 19. Na dwo-
rze chłodno, ale w naszych ser-
cach panowała radość. Uczest-
niczyliśmy w rockowym kon-
cercie zespołu Luxtorpeda, zor-
ganizowanym przez nasze Sto-
warzyszenie we współpracy z 
Ośrodkiem Kultury. 

Przybyli zaproszeni goście i 
darczyńcy. Publiczność zapeł-
niła widownię, wszyscy pięknie 

się bawili i śpiewali razem z ze-
społem. Koncert rozpoczął się 
występem zespołu ze Swarzę-
dza – Bordello a’ capello. Po nim 
zagrała Luxtorpeda. Rozpoczę-
ła utworem „Hymn”, którego re-
fren brzmi: „Wiara, siła, męstwo, 
to nasze zwycięstwo”. To bardzo 
piękne słowa, odnoszące się do 
każdego z nas.

Celem koncertu była zbiór-
ka pieniędzy na zakup samo-
chodu do przewozu osób nie-

pełnosprawnych. Łączny do-
chód ze sprzedaży cegiełek wy-
niósł 21.105 złotych. Dziękuje-
my wszystkim dobrym ludziom 
o wrażliwych sercach, którzy 
je kupili. I dziękujemy sponso-
rom koncertu, którymi byli: fi rma 
BLUM, Ośrodek Kultury w Swa-
rzędzu, fi rma UTAL, Spółdziel-
nia Mieszkaniowa w Swarzę-
dzu, Faktorzy, fi rma Bystry i Pa-
nopa Logistyk. 

AGATA KIEJDROWSKA

26 czerwca grupa osób 
z naszego warsztatu 

gościła w gimnazjum im. Mi-
kołaja Kopernika w Zalase-
wie. Celem wizyty było przy-
bliżenie działalności naszej 
placówki. 

Spotkanie z gimnazjalista-
mi rozpoczęła prezentacja 
multimedialna. Podsumowa-
ła ona działalność koła wo-
lontariackiego działające-
go w tej szkole. Pani Izabela 
Krauze, szefowa wspomnia-
nego koła, czuwała nad prze-
biegiem spotkania. Nasza 
przewodnicząca pani Bar-
bara Kucharska przybliżyła 
działalność i formy terapii, ja-
kie są wykorzystywane w sto-
warzyszeniu. Podziękowała 
uczniom za aktywną pomoc 
podczas zajęć piątkowych dla 
naszych młodszych kolegów. 
Chwilę później opowiedzieli-
śmy o naszym Warsztacie Te-
rapii Zajęciowej.

 Agata Kiejdrowska i Miro-
sława Penczyńska przybliży-

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W SWARZĘDZU

ły życie osób niewidomych. 
Agnieszka Szydłowska opo-
wiedziała, co robimy w na-
szych pracowniach. Podzie-
liłem się z uczniami tym, co 
jest dla mnie wielką radością, 
czyli służbą ministrancką. 

Nasze wypowiedzi przeplata-
liśmy piosenkami. Przedsta-
wiliśmy scenkę z fi lmu „Pira-
ci z Karaibów”. Spotkanie za-
kończył wspólny krąg.

MICHAŁ OGONIAK

Swarzędzkie safari

Koncert Luxtorpedy

W Gimnazjum w Zalasewie

 F
O

T.
 A

R
C

H
IW

U
M

 S
PD

ST
 F

O
T.

 (
2

X
) 

A
R

C
H

IW
U

M
 S

PD
ST



STRONA18 SIERPIEŃ 2013

W Swarzędzu 6 lipca od-
były sie XII Powiatowe 

Igrzyska Sprawnych Inaczej 
z plenerem malarskim. Za-
pewne pamiętają państwo, 
że nasze zmagania spor-
towe do tej pory odbywa-
ły się na stadionie Piasta w 
Gruszczynie. W tym roku po 
raz pierwszy rywalizowali-
śmy na stadionie Unii Swa-
rzędz – należącym do Swa-
rzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji.

Na zawody przyjecha-
li uczestnicy warsztatów te-
rapii zajęciowej i stowarzy-
szeń z Dopiewca, Kostrzyna, 
Kórnika, Murowanej Gośli-
ny, Owińsk, Pobiedzisk, Otu-
sza, Drzązgowa i Swarzę-
dza. Przybyłych na stadion 
przywitała Barbara Kuchar-
ska, przewodnicząca Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu, orga-
nizator i gospodarz igrzysk.

Zapłonął znicz olimpij-
ski, a nasz chór warsztato-
wy razem z wolontariuszami 
przedstawił krótki program 
artystyczny składający się 
z piosenek: „Oto jest dzień”, 
„Dalej wesoło” i utworu ze-
społu Luxtorpeda „Wiara, 
siła, męstwo”. 

Sandra Paetz w imieniu 
olimpijczyków wypowie-
działa słowa przysięgi: „z 
uśmiechem i radością będę 
pokonywać wszystkie kon-
kurencje sportowe i zdo-
bywać medale”. Burmistrz 
Swarzędza Anna Tomicka 
wraz z szefem obiektu spor-
towego Pawłem Bocianem 
dokonali ofi cjalnego otwar-
cia igrzysk. 

Był tor przeszkód wyma-
gający od nas zwinności i 
pomysłowości, kręgle, łowie-
nie rybek, rzut ringo na pa-

WIARA, SIŁA, MĘSTWO
My z WTZ „Pawełek” w Owińskach 6 lipca od rana byliśmy 

zmobilizowani, bo wiedzieliśmy, że na boisku w Swarzędzu 
czeka nas wspaniała zabawa i rywalizacja o puchar i medale. 
Gdy wszystkie drużyny przybyły na miejsce, uroczyście wkro-
czyliśmy na płytę boiska. Jak na prawdziwych igrzyskach, re-
prezentanci biegnący w mini sztafecie zapalili znicz olimpij-
ski. Wykazaliśmy się w wielu konkurencjach. Do walki sku-
tecznie zagrzewały nas słowa „wiara, siła, męstwo to nasze 
zwycięstwo”. Dzięki temu wiedzieliśmy, że możemy pokonać 
nasze słabości. Byliśmy bardzo zawiedzeni, gdy okazało się, 
że impreza dobiega końca. Wszystkim uczestnikom wręczono 
złote medale. Otrzymaliśmy złoty puchar, który będzie wspa-
niałą pamiątką naszego udziału w igrzyskach. 

ALEKSANDRA JAGODZIŃSKA
FOT. ARCHIWUM WTZ „PAWEŁEK”

XII POWIATOWE IGRZYSKA SPRAWNYCH INACZEJ W SWARZĘDZU

Gorąco nam
kibicowano
chołek, strzał piłką do bram-
ki, rzut do celu i wiele innych 
konkurencji. 

Bractwo Kurkowe przygo-
towało dla olimpijczyków 
swoje stanowisko strzela-
nia z karabinka. Jest ono z 
nami na każdej olimpiadzie. 
Dla najlepiej spisujących się 
w tej konkurencji były osob-
ne dyplomy i medale. 

W ramach pleneru malar-
skiego malowano twarze, 
odciskano dłonie na płótnie.

Wręczono pamiątkowe dy-
plomy i medale. Goście go-
rąco kibicowali naszym 
zmaganiom. Wielkie wra-
żenie zrobił potężny krąg 

utworzony z uczestników 
igrzysk, którzy trzymając się 
za ręce śpiewali na zakoń-
czenie olimpiady pieśń „Jaka 
siła jest w splecionych moc-
no dłoniach”. 

Potem olimpijczycy uda-
li się na poczęstunek, któ-
ry przygotowała Firma „Kru-
szewnia” i spotkanie integra-
cyjne pod namiot sceny ple-
nerowej w Swarzędzu.

Dziękujemy wszystkim, 
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dzięki którym mogły odbyć 
się igrzyska: władzom sa-
morządowym powiatu i gmi-
ny – burmistrz Annie Tomic-
kiej i Marianowi Szkudlarko-
wi z Rady Miasta, Swarzędz-
kiemu Centrum Sportu i Re-
kreacji – Pawłowi Barano-
wi, Barbarze Antoniewicz, 
Danucie i Tadeuszowi Krug, 
kadrze WTZ, rodzicom i wo-
lontariuszom.

MICHAŁ OGONIAK
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„Kamyk” nad 
morzem 
Po raz trzeci podopiecz-

ni Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Kamyk” w Po-
znaniu pojechali na obóz nad 
morze do miejscowości Siano-
żęty. Na początku było trochę 
kłopotów z pieniędzmi, ale 
dzięki dobrym ludziom udało 
się zebrać kwotę, dzięki któ-
rej czternastu głęboko niepeł-
nosprawnych podopiecznych 
„Kamyka” mogło na początku 
lipca wyjechać na wakacje. 

Z podopiecznymi byli tera-
peuci i kilka osób do pomo-
cy. Mimo że początkowo pogo-
da nie dopisywała, to udało się 
skorzystać z morskich kąpieli i 
wielu innych atrakcji. Uczest-
nicy byli w Skansenie Chleba, 
na wystawie rybek egzotycz-
nych oraz w muzeum, a tak-
że wspólnie biesiadowali przy 
ognisku. Wszyscy uczestnicy 
byli zgodni, że tydzień to zde-
cydowanie za krótko. I że każdy 
z nich przeżył jedne z najpięk-
niejszych chwil w życiu. awa

Były to chwile pełne 
wzruszeń, gdy miesz-

kańcy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Psarskiem koło 
Śremu w sobotę 6 lipca spo-
tkali się ze swoimi najbliż-
szymi na uroczystym, kul-
tywowanym tu od wielu już 
lat, dorocznym zjeździe ro-
dzin. Spotkaniu towarzy-
szyła wspaniała, artystycz-
na oprawa i słoneczna po-
goda. Pensjonariusze wraz 
z rodzinami znaleźli miej-
sca na serdeczne rozmowy 
przy stolikach rozstawio-
nych w cieniu wspaniałych, 
parkowych drzew, otacza-
jących neogotycki pałac, w 
którym mieści się Dom Po-
mocy. 

 Nie byłoby tego wyda-
rzenia, gdyby nie pomoc 

Spartakiada 
Amazonek 
W Szczecinku od 6 do 8 

września odbędzie się 
XIX Ogólnopolska Spartakia-
da Amazonek. Pierwszeństwo 
w zgłoszeniach mają kluby, 
które jeszcze nie brały udziału 
w tego rodzaju zmaganiach w 
minionych trzech latach. 

Aby wziąć udział w spartakia-
dzie trzeba wypełnić oryginal-
ne druki (znajdują się na stro-
nie Poznańskiego Towarzystwa 
Amazonek) wpisując trzyosobo-
wą drużynę, a także zebrać pod-
pisy zawodniczek. Przewidzia-
no mnóstwo dyscyplin oraz roz-
maitych atrakcji. Będzie między 
innymi wyścig we wspólnych 
spodniach, narty, sztafeta z jaj-
kiem, strzelanie z łuku, strzela-
nie z broni gładkolufowej długiej.

Koszty związane z zakwate-
rowaniem i wyżywieniem za-
pewnia organizator, natomiast 
za podróż zawodniczek płacą 
kluby. Spartakiada jest współfi -
nansowana ze środków PFRON. 
Panie bardzo lubią tego rodzaju 
wysiłek fi zyczny, ponieważ daje 
im możliwość zmierzenia się z 
własnymi słabościami i ograni-
czeniami. A każde zwycięstwo 
nie tylko podbudowuje, ale tak-
że doskonale wpływa na psychi-
kę Amazonek. awa 

SPOTKANIE RODZIN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARSKIEM 

Z najbliższymi 
w cieniu drzew

ze strony Fundacji Sue Ry-
der w Warszawie, działają-
cej na terenie Polski. Jest to 
Fundacja o zasięgu świato-
wym z siedzibą w Cavendish 
w Wielkiej Brytanii. Gościem 
sobotniego spotkania rodzin 
była dyrektor warszawskiej 
Fundacji Sue Ryder Joanna 
Chodor i współpracująca z 
Fundacją holenderka Karo-
lina Beilsma. Panie podkre-
ślały ogromną rolę, jaką peł-
ni integracja międzypokole-
niowa, a przede wszystkim 
zwracanie uwagi na potrze-
by ludzi starszych w starze-
jących się społeczeństwach 
Polski, Europy i świata. 
Obecność obu pań na zjeź-
dzie rodzin w Domu Pomocy 
Społecznej w Psarskiem nie 
była przypadkowa, bowiem 
współpraca Fundacji Sue Ry-

der z Domem trwa od jego 
powstania w 1971 roku. Już 
w 1973 roku Fundacja posze-
rzyła mieszczący się w pała-
cu Dom o parterowy pawilon 
dla 51 osób.

 W zjeździe wzięło udział 
prawie 200 osób. Przywita-
li wszystkich dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej Hiero-
nim Bartkowiak i instruktor 
do spraw kulturalno-oświa-
towych Tadeusz Kaczmarek. 

Otwarte, gotowe do działa-
nia i empatii serca pracowni-
ków Domu sprawiają, że nie 
sposób nie poczuć się tutaj 
jak w prawdziwej rodzinie. 
Do tańca w trakcie wspól-
nej biesiady przygrywał chór 
„Senior”. Zespół teatralny o 
takiej samej nazwie przygo-
tował na tę okoliczność wy-
reżyserowaną przez Wio-
lettę Dutkowiak insceniza-
cję „Nad Bałtykiem”. Przeję-
ci mieszkańcy byli z werwą 
oklaskiwani przez najbliż-
szych i przyjaciół. 

 Można było obejrzeć wy-
stawę prac plastycznych 
mieszkańców Domu, które 
powstały podczas zajęć te-
rapeutycznych. Dzień póź-
niej – w poniedziałek 7 lipca 
– zorganizowano spotkanie 
z gośćmi i emisję fi lmu, któ-
ry opowiadał o działalności 
Fundacji Sue Ryder wśród 
seniorów zamieszkujących 
kraje afrykańskie. 

 KAROLINA KASPRZAK

Inscenizacja teatralna „Nad Bałtykiem”. 

Wspólny taniec.

Integracja w otoczeniu drzew. 
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Ogień, nastrojowe pod-
grzewacze i jesienne kli-

maty były motywem prze-
wodnim wystawy podsumo-
wującej kolejny rok działań 
w pracowni rzeźby uczestni-
ków Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Zielone Cen-
trum”, który prowadzi Stowa-
rzyszenie Osób i Rodzin na 
Rzecz Zdrowia Psychicznego 
„Zrozumieć i pomóc” przy uli-
cy Garbary 47 w Poznaniu. 27 
czerwca artyści z dumą pre-
zentowali wykonane prace.

Było się czym chwalić, bo 
każda z nich charakteryzowa-
ła się indywidualnym stylem, 
zestawieniem barw i odczu-
ciami twórcy. Za sprawą rzeź-
biarskich dzieł w czwartkowe 

Zajęcia ruchowe, artetera-
pia, rytmika, język angiel-

ski, wsparcie logopedyczne, a 
przede wszystkim kontakt z 
pełnosprawnymi rówieśnikami 
i wspólna zabawa. Na to mogą 
liczyć maluchy w wieku od 2,5 
roku do 6 lat z autyzmem i ca-
łościowymi zaburzeniami roz-
woju. 1 września startuje dzia-
łalność Niepublicznego Przed-
szkola Integracyjno-Terapeu-
tycznego „Miś” przy Berwiń-
skiego 2/4 w Poznaniu. 

Organem prowadzącym jest 
Wyższa Szkoła Edukacji Integra-
cyjnej i Interkulturowej. W sobo-
tę 20 lipca obchodzono Między-
narodowy Dzień Kubusia Pu-
chatka. W siedzibie przedszko-
la z tej okazji zorganizowano 
dzień otwarty. Dzieci wysłucha-
ły czytanek i opowiadanek z pa-
nem sową oraz wzięły udział w 
licznych atrakcjach. Opiekuno-
wie w tym czasie mogli poroz-
mawiać z kadrą i dowiedzieć 
się szczegółów na temat zasad 
przyjęcia do przedszkola, ofer-
ty dydaktycznej oraz odpłatno-
ści za pobyt.

– Zajęcia będziemy realizować 
według założeń podstawy pro-

– Nadal w naszej świado-
mości słowo rak brzmi jak wy-
rok i kojarzy się z czymś naj-
gorszym, co może nas spotkać 
w życiu. A ono przecież rak to 
nie wyrok. Czy pana zdaniem 
zmienia się świadomość Po-
laków w kwestii pojmowania 
choroby nowotworowej?

– Ta zmiana jest bezdysku-
syjna. Nie odbywa się w spo-
sób skokowy, nie dokonuje się 
w takiej skali, w jakiej chcieliby-
śmy, jednak systematycznie uda-
je się przekonać coraz więcej 
osób, że chorobę nowotworo-
wą, jak każdą inną, można wy-
leczyć. Zależy to od wielu czyn-
ników. Z jednej strony od możli-
wości, jakie stwarza współcze-
sna medycyna, a z drugiej – od 
momentu rozpoczęcia leczenia. 
Im wcześniej zostanie ono roz-
poczęte, tym szanse na całkowi-
te wyleczenie radykalnie wzra-
stają. Nie da się przecież wy-
tłumaczyć niczym innymi róż-
nic w efektach leczenia w Pol-
sce i w krajach Europy Zachod-
niej oraz w Stanach Zjednoczo-
nych. W krajach zachodnich wy-
leczalność nowotworów oscylu-
je w graniach 70 do 80 procent, 
a w Polsce jest dwukrotnie niż-
sza. Tym bardziej to zaskakuje, 
bo mamy przecież do czynienia 
z globalizacją medycyny. Kon-
cerny farmaceutyczne produku-
ją leki na cały świat. Tak samo 
jest ze sprzętem do leczenia no-

GORĄCO W GALERII „ZIELONA” 

Etiuda Ogień 
i rzeźby

wotworów w chirurgii i radiote-
rapii. Wprawdzie są małe opóź-
nienia, ale w tej chwili jest kwe-
stia roku lub dwóch, a nie prze-
paści czasowej, z jaką mieliśmy 
do czynienia przed laty. Bada-
nia epidemiologiczne wskazu-
ją, że na Zachodzie nowotwory 
rozpoznaje się znacznie wcze-
śniej niż w naszym kraju. To jest 
klucz do zwiększonej wyleczal-
ności. Chciałbym aby wcześniej-
sze rozpoznanie postępowało 
u nas szybciej, bo wtedy wszy-
scy będziemy zwycięzcami: my, 
lekarze i ci wszyscy, których ta 
choroba dosięgła.

– Niedawno głośno było w 
mediach o akcji „Policzmy się 
z rakiem”.

– W tym roku odbyła się już 
czwarta edycja tej kampanii. 
Efekty są bardzo budujące, bo 
policzyło się z rakiem 180 tysięcy 
osób. Naszą stronę internetową 
odwiedziło ponad milion osób. 
To bardzo cieszy, bo oznacza, że 
wzrasta świadomość społecz-
na. Nie nastawiamy się na spek-
takularne sukcesy. Ważne są 
przede wszystkim efekty. Nasza 
kampania była skierowana do 
trzech grup osób. Z jednej stro-
ny dedykowaliśmy ją tym, któ-
rzy są aktualnie diagnozowani i 
leczeni. Niestety, spotykamy się 
z takim zjawiskiem, że gdy pa-
cjent dowie się o chorobie, rezy-
gnuje z leczenia. Około piętna-
ście procent chorych nie podej-

gramowej wychowania przed-
szkolnego. Oferujemy naukę czy-
tania metodą sylabową na ba-
zie symultaniczno-sekwencyj-
nej metody wczesnej nauki czy-
tania opracowanej przez profe-
sor Jagodę Cieszyńską, terapię 
logopedyczną, dogoterapię, ryt-
mikę z elementami tańca, zaję-
cia prowadzone metodą ruchu 
rozwijającego Weroniki Sherbor-
ne, zajęcia kulinarne. Planujemy 
objąć wsparciem maksymalnie 
34 dzieci. Zajęcia będą prowa-
dzone w dwóch grupach po 15 
osób, gdzie w każdej jest 5 dzieci 
z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności i 10 pełnosprawnych, a tak-
że trzeciej grupie składającej się 
z 4 dzieci z autyzmem, które wy-
magają specjalistycznego wspar-
cia terapeutycznego – powie-
działa Marcelina Brajerek. 

Niepubliczne Przedszkole In-
tegracyjno-Terapeutyczne „Miś” 
stawia sobie istotne cele. Moż-
na o nich przeczytać na stronie 
internetowej placówki: http://
przedszkoleintegracyjnemis.pl 
Dzięki systematycznym ćwicze-
niom terapeutyczno-uspraw-
niającym i warunkach do wspól-
nej zabawy z pełnosprawny-

przedpołudnie na terenie Gale-
rii „Zielona” było nie tylko kolo-
rowo, ale i gorąco! Dobry na-
strój tancerek prezentujących 
etiudę „Ogień”, wyreżyserowa-
ną przez Pawła Nygę i autorów 
prac, udzielił się bez wątpienia 
wszystkim. 

Przed publicznością z gra-
cją i wdziękiem tańczyły: Al-
dona Wiśniewska, Ewa Ada-
miak i Katarzyna Stempin, a 
technicznie w przygotowa-
niu pomógł Ryszard Koniecz-
ny. Po obejrzeniu etiudy zapro-
szono gości do wnętrza Galerii 
„Zielona”, gdzie tematykę prac 
przybliżyła prowadząca zaję-
cia w pracowni rzeźby Mario-
la Kalicka. 

 KAROLINA KASPRZAK
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Etiuda taneczna.

Prace wykonane w pracowni rzeźby.



STRONA 21SIERPIEŃ 2013

muje terapii. Są przekonani, że 
leczenie wiąże się cierpieniem, 
wyniszczeniem organizmu, bó-
lem, a w konsekwencji ze śmier-
cią. Z tego względu postanowili-
śmy zachęcić tych, którzy poko-
nali chorobę nowotworową, by 
podzielili się swoimi doświad-
czeniami, siłą, optymizmem, by 
przekazali wsparcie, które kie-
dyś pomogło im zwyciężyć tę 
chorobę. Jest też grupa odbior-
ców, która niewiele wie o no-
wotworach. Chcemy przekazać 
im jak najwięcej wiedzy, by wie-
dzieli, że rak to nie wyrok. Za-
leży nam na tym, by wyrobić w 
nich przekonanie, że tę chorobę 
można wyleczyć. Że warto pod-
jąć walkę, bo są szanse na wy-
zdrowienie. Na świecie zmienia 
się defi nicja nowotworów. Są za-
kwalifi kowane do grupy chorób 
przewlekłych, które się leczy i 
osiąga coraz lepsze efekty.

– W Polsce jest wiele ko-
biet, które nigdy nie poddały się 
mammografi i.

– Popełniają błąd. Same z w 

własnej woli decydują się na 
swoistą ruletkę. Prawdopodob-
nie obawiają się złej diagno-
zy, ale przecież ona nie zniknie, 
a choroba będzie się nadal roz-
wijać. Aż do takiego stadium, 
w którym niewiele będzie moż-
na już zrobić. Wcześnie wykry-
ty nowotwór stwarza szanse na 
pełne wyleczenie. Zachęcam, by 
się regularnie poddawać bada-
niom, tym bardziej, że są różne 
programy dla pań w wieku mię-
dzy 50 a 69 rokiem życia, czy też 
badań cytologicznych dla kobiet 
w wieku od 25 do 59 roku. War-

to z tego skorzystać i nie popeł-
niać zbrodni wobec siebie.

– Osoby niepełnosprawne 
mogą korzystać z tych możli-
wości?

– Oczywiście. Niepełnospraw-
ność nie jest żadną barierą. Po-
wtarzanie badań profi laktycz-
nych jest zaleceniem dotyczą-
cym każdego człowieka, bez 
względu na stopień sprawności.

– Czytałam niedawno wy-
wiad z aktorem Jerzym Stuh-
rem, który miał nienajlepsze 
notowania, a jednak pokonał 
groźna chorobę. W jego przy-
padku zadziałało kilka czynni-
ków. Jednym z nich była silna 
psychika i właściwe nastawie-
nie do choroby. Czy można się 
tego nauczyć?

– Nie da się wyleczyć kogoś, 
kto nie chce być wyleczony. Gdy 
widzę przed sobą pacjenta zre-
zygnowanego, to pierwsze dzia-
łania kieruję nie na środki farma-
kologiczne, ale na wzbudzenie 
woli walki. Próbuje z nim zbudo-

wać wspólny plan działania. Sło-
wa „ma pan, pani raka” wywołu-
ją szok, to zrozumiałe. Choremu 
wali się cały świat i trzeba mu 
pomóc zmierzyć się z jego psy-
chiką. Z każdej sytuacji zawsze 
jest jakieś wyjście. Być może nie 
uda się choroby całkowicie wy-
leczyć, ale można spowodować, 
że osoba chora będzie jeszcze 
żyła długie lata. Bardzo istotne 
jest, by była to rozmowa nie le-
karza z pacjentem, ale człowie-
ka z człowiekiem. Trzeba zna-
leźć sposób dotarcia do cho-
rego i poszukanie takich argu-
mentów, które zmobilizują go do 
podjęcia walki.

– Ile Polek zapada rocznie na 
raka piersi?

– Około piętnaście tysię-
cy pań. W tej chwili wyleczal-
ność oscyluje w granicach 60-70 
procent. Wprawdzie wzrosła, 
ale nie jest taka jak na świecie, 
gdzie wynosi około 80-90 pro-
cent. Mamy więc jeszcze trochę 
do zrobienia. 

mi rówieśnikami, dzieci z auty-
zmem i całościowymi zaburze-
niami rozwoju będą miały więk-
sze szanse na dobre funkcjo-
nowanie w środowisku szkol-
nym. Miesięczny koszt pobytu 
dziecka z niepełnosprawnością 
wynosi 550 złotych, a dziecka 
pełnosprawnego 750 złotych. 

W koszty wliczone są posiłki i 
opieka od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 7.00–17.00. W 
szczególnych sytuacjach istnie-
je możliwość wydłużenia czasu 
pobytu. Bliższe informacje moż-
na uzyskać pod numerem tele-
fonu (61) 222 54 38. 

 KAROLINA KASPRZAK

Okazji do zabaw było wiele. 

Policzymy się z rakiem 
Z DARIUSZEM GODLEWSKIM, doktorem nauk medycznych, onkologiem, 
specjalistą zdrowia publicznego, dyrektorem Ośrodka Profi laktyki i Epidemiologii Nowotworów 
w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK. 

POWSTAŁO PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNE „MIŚ” DLA DZIECI Z AUTYZMEM 

Razem poznawać świat

Czytanki i opowiadanki.
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Rodzice zastanawiają się 
niekiedy, dlaczego ich 

dziecko „uczy się tak płyt-
ko”, „zapamiętuje tylko z 
lekcji na lekcję”, „nic się w 
jego umyśle ze sobą nie łą-
czy”, „myśli są poszatko-
wane jak kapusta”. Co jed-
nak ciekawe, takie „po-
szatkowane” myślenie do-
tyczy najczęściej jedynie 
wiedzy szkolnej, bowiem 
wiedza, jaką dzieci te na-
bywają poza szkołą, jest 
jak najbardziej spójna i ze 
sobą powiązana. Jakie więc 
mogą być przyczyny takie-
go niekorzystnego dla roz-
woju umysłowego dziecka 
sposobu nabywania szkol-
nej wiedzy?

Przyczyny mogą znajdo-
wać się zarówno po stro-
nie dziecka, jak i nauczycie-
la. Po stronie dziecka mogą 
to być jego obniżone zdolno-
ści myślenia, uwarunkowa-
ne słabszym rozwojem mó-
zgu. Takie dzieci mają trud-
ności z całościowym ujmo-
waniem zjawisk, z łącze-
niem przyczyn ze skutkami, 
z logicznym zapamiętywa-
niem. Jednakże mogą mieć 
one sprawną pamięć me-
chaniczną, w oparciu o któ-
rą nabywają szkolną wiedzę.

Trudności w „składaniu” 
poszczególnych wiadomo-
ści w całość mogą mieć tak-
że dzieci zaniedbywane we 
wczesnym okresie rozwo-
ju, z którymi mało się roz-
mawia, które nie mają wiele 

Podsumowując trzecią już 
akcję zbiórki nakrętek pla-

stikowych na wsparcie dru-
żyny koszykarzy na wózkach 
MUSTANG KONIN informuje-
my, że udało się zebrać 4120 
zł na wózek sportowy do ko-
szykówki za 6100 kg zebrane-
go surowca.

Tegoroczna akcja przycią-
gnęła 68 jednostek oświato-
wych, przedszkoli, podsta-
wówek, gimnazjów z Koni-

Korale wiedzy 

Wózek – za nakrętki
na i całego regionu. Jesteśmy 
szczęśliwi, że z każdą akcją 
coraz więcej dzieciaków i ich 
opiekunów angażuje się w ak-
cję.

W akcji „Wózek dla Przemka” 
największe brawa należą się 
uczniom Zespołu Szkół w Ry-
chwale – zebrali 785,5 kg na-
krętek (trudno sobie wyobra-
zić taką ilość malutkich kolo-
rowych nakrętek). Ogromne 
gratulacje należą się również 
Szkole Podstawowej im. Miko-
łaja Kopernika w Sadlnie, która 
zebrała najwięcej nakrętek w 
przeliczeniu na jednego ucznia.

Obie szkoły zdecydowały, 
że rezygnują z nagród rzeczo-
wych, a fundusze zgromadzo-
ne na nagrodę chcą przezna-
czyć: 

okazji do poznawania świa-
ta myśli, bowiem nie ob-
cują z książkami czy z za-
bawkami pobudzającymi do 
twórczych rozwiązań. Za-
miast na przykład budować 
helikopter z klocków lego 
– wpatrują się w następują-
ce po sobie obrazy telewizyj-
ne, których logicznego ciągu 
często nie rozumieją, a po-
nadto bywa on „poszatkowa-
ny” reklamami. 

Nieraz, a może przede 
wszystkim, owa „poszatko-
wana” wiedza szkolna jest 
wynikiem stosowanej przez 
nauczycieli strategii naucza-
nia. Zazwyczaj wyróżnia się 
trzy rodzaje strategii, któ-
re Anna Brzezińska nazwa-
ła: strategią „nizania korali-
ków”, strategią „na zakład-
kę” oraz strategią „pudełko-
wą”. Czym się one charakte-
ryzują?

Otóż strategia „nizania ko-
ralików” polega na trakto-
waniu każdej kolejnej lekcji 
jako odrębnej jednostki. Na-
uczyciel dzieli materiał, jaki 
ma z uczniami przerobić, na 
odpowiednie „porcje”, które 
kolejno, jedną do drugiej, do-
kłada. U uczniów zdolnych, 
z czasem wytworzy się ca-
łość; uczniowie intelektual-

nie słabsi – nie mają takiej 
szansy.

Strategia „na zakładkę” po-
lega – zgodnie z nazwą – na 
takim stylu pracy, że kolejne 
tematy są ze sobą powiąza-
ne, „nachodzą” na siebie. Na-
uczyciel rozpoczyna nową 
lekcję od przypomnienia lek-
cji poprzedniej, prezentując 
nowy materiał odwołuje się 
do dawniejszego, wywołuje 
w umysłach uczniów logicz-
ne powiązania.

Trzecia strategia, nazwa-
na „pudełkową”, polega na 
tym, że na każdej kolejnej 
lekcji nauczyciel wielokrot-
nie nawiązuje do już prze-
pracowanych kwestii, ale w 
nowym kontekście, wskazu-
je na różne punkty widzenia, 
stawia nowe pytania. I jak-
kolwiek każdorazowo zmie-
nia się temat lekcji, to na-
uczyciel daje uczniom takie 
zadania, aby wymagały one 
korzystania z uprzednio na-
bytej wiedzy. Obrazowo wy-
gląda to tak, że małe „pudeł-
ko wiedzy” zostaje włożone 
do większego, to do jeszcze 
większego i tak dalej. Po-
dobnie jak to jest z rosyjski-
mi „babuszkami” z drewna.

Doświadczeni nauczycie-
le zazwyczaj posługują się 

każdą z trzech strategii, w 
zależności od materiału, jaki 
chcą uczniom przekazać. 
Jednak mniej doświadczeni, 
a przede wszystkim mniej 
refl eksyjni, niekiedy ograni-
czają się do „nizania kora-
lików”. I wtedy w umysłach 
ich uczniów powstają liczne 
„sznury korali”, może i ładne 
oraz długie, ale nie powiąza-
ne ze sobą, nie pozwalają-
ce na całościowe ujmowanie 
złożonych zjawisk.

A przecież w nauczaniu 
naszych dzieci chodzi tak-
że o to, aby na przykład ro-
zumiały, że wszystkie barwy 
tęczy mieszczą się w białym 
promieniu światła. I prze-
kazując dzieciom wiedzę o 
każdej z barw, nie należy za-
pominać nie tylko o tęczy, 
ale też o białym promieniu 
światła. Ta przenośnia, jak 
sądzę, dobrze oddaje myśl, 
na czym polega mądra stra-
tegia kształcenia.

Pisząc o tęczy, mam na 
myśli także jej piękno oraz 
radość jaką sprawia jej wi-
dok. Bez radości każda stra-
tegia nauczania będzie mało 
skuteczna. 

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

�  Zespół Szkół w Rychwale 
– na operację Asi Maćkow-
skiej, koszykarki, która mu-
siała zrezygnować z trenin-
gów, ale dzięki operacji ma 
szansę wrócić do sportu.

�  Szkoła Podstawowa w Sa-
dlnie – na zakup wózka dla 
Przemka, koszykarza Mu-
stang Konin, co tym samym 
zwiększy pulę środków ze-
branych z całej akcji.
To fantastyczne potwier-

dzenie naszej idei – PODAJ 
DALEJ, tym bardziej, że samo-
rząd gminy Rychwał na wieść 
o sukcesie Zespołu Szkół oraz 
ich decyzji dotyczącej na-
grody, przygotowuje niespo-
dziankę.

Pięknie dziękujemy wszyst-
kim uczniom, rodzicom i opie-

kunom, którzy przez wie-
le miesięcy gromadzili na-
krętki dla naszych koszyka-
rzy i zapraszamy do kontynu-
owania akcji. Już dziś pragnie-
my zachęcić do włączenia się 
w kolejną akcję zbiórki nakrę-
tek, która będzie dedykowana 
Asi Maćkowskiej, jedynej ko-
szykarce w drużynie Mustang, 
która walczy, by wrócić do gry 
w zespole i dalej zarażać swo-
im uśmiechem innych.

KAROL STOLARSKI
FUNDACJA

IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA
„PODAJ DALEJ”

UL. POŁUDNIOWA 2A
62-510 KONIN

TEL. 63 211 22 19
WWW.PODAJDALEJ.ORG.PL

WWW.KAWALEKSIEBIE.ORG.PL
WWW.FACEBOOK.COM/
FUNDACJAPODAJDALEJ
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Poczucia straty doświad-
cza każdy. Utrata cennej 

ozdoby, telefonu komórko-
wego, dokumentów, pienię-
dzy czy nawet luksusowego 
samochodu jest niczym w po-
równaniu ze stratą najbliż-
szego człowieka. To nieopi-
sany smutek. 

TEMAT
„NIE DO KAWY”

Żałobę najdotkliwiej przeży-
wają dzieci do 18 roku życia i 
młodzi dorośli, którzy dopiero 
co wkroczyli w pełnoletność. 
Choć problem jest w pewnym 
stopniu zauważany, widać de-
fi cyt, jeśli idzie o konkretne for-
my pomocy. Brakuje instytu-
cjonalnego, a przede wszyst-
kim ludzkiego wsparcia. Wszy-
scy gdzieś biegną, dokądś 
śpieszą. Gdy bliski członek ro-
dziny umiera wskutek choroby, 
nadużywania substancji psy-
choaktywnych albo wypadku, 
osoby w kryzysie zostają nie-
kiedy pozostawione na pastwę 
losu. Dziecko do 18 roku życia 
w takiej sytuacji trafi a na ogół 
pod skrzydła placówki opie-
kuńczo-wychowawczej albo 
spokrewnionej bądź nie rodzi-
ny zastępczej; ale młodzi doro-
śli (jeśli nie mogą liczyć na po-
moc dalszej rodziny i przyja-
ciół) są zupełnie sami. 

Podejmując kiedyś w dys-
kusji problem doświadczania 
straty, a w szczególności przy-
czyn wypierania go przez nie-
które środowiska społeczne, 
spotkałam się z określeniem, 
że to temat „nie do kawy”. Sko-
mentuję to pewną metaforą: o 
ile wygodniej jest popijać ko-
feiną karmelową słodycz, o 
tyle trudniej przełknąć na su-
cho kawałki gorzkiej czekola-
dy, choć jej smak nie jest prze-
cież nikomu obcy. 

RAŻĄCA
NIECZUŁOŚĆ 
PEDAGOGÓW

Wyodrębniłam dwie gru-
py najdotkliwiej przeżywają-
ce poczucie straty – dzieci do 
18 roku życia i młodych doro-
słych. Zacznijmy od dzieci i 
młodzieży. Nie jest łatwo roz-

Samotność po stracie 
najbliższych

mawiać z najmłodszymi na 
temat śmierci, ale tylko takie 
dialogi stopniowo pomagają 
przyjmować ją jako nieodłącz-
ną kolej ludzkiego życia. Iden-
tycznie jest w sytuacji osób tuż 
po ukończeniu 18 lat. Nieste-
ty, w niektórych szkołach daje 
się zauważyć brak profesjonal-
nego podejścia nauczycieli do 
kwestii żałoby. Bo jak inaczej 
wytłumaczyć fakt, gdy 17-letni 
chłopak traci młodszego bra-
ta w wypadku samochodo-
wym (dwuletnie dziecko zmar-
ło wskutek licznych obrażeń 
wewnętrznych), nauczyciel-
ka przysposobienia obronnego 
o tym zdarzeniu wie i niespeł-
na dwa miesiące po tragedii, w 
obecności nastolatka, prowa-
dzi wykład na temat sposobów 
udzielania pierwszej pomocy, 
a ściślej – praktyczny instruk-
taż na boisku szkolnym doty-
czący wyciągania ofi ar z wraku 
auta. Przypadek, pośpiech spo-
wodowany naciskiem dyrekcji, 
by zrealizować w całości prze-
widywany na semestr program 
nauczania, czy może chwilo-
wa utrata pamięci? Emocje są 
tak silne, że uczeń wybiega z 
kręgu, a za nim (o zgrozo!) nie 
prowadząca, ale kilkuosobowa 
grupa rówieśników. Pouczają-
ca lekcja… 

POKRZEPIAJĄCE
AUTOBIOGRAFIE 
I STEREOTYPY 

Piękne, a jednocześnie cał-
kiem zwyczajne słowa, któ-
re uwrażliwiają młodzież oraz 
dorosłych na problem straty 
znajdujemy w książce „Poże-
gnanie z matką” Manu Keirse-
go1. W ślad za nim idą kolejni 
autorzy podejmujący w wąt-
kach autobiografi cznych ten 
temat. To nieocenione źródło 
wsparcia dla osób w żałobie. 
Są jednak i publicyści, którzy 
usilnie demonstrują stereoty-
powy styl zachowywania się, 
a zwłaszcza życia po śmier-
ci najbliższego człowieka: na-
leży cieszyć się tym, co będzie, 
nie myśleć zbyt wiele o zmar-
łym, pogodzić się, uśmiechać 
na przekór wszystkiemu. Do-
tyczy to głównie zagranicz-
nych pisarzy, choć i w Polsce 

takich nie brak. Pozytywne na-
stawienie jest niezwykle waż-
ne w każdej ciężkiej sytuacji, 
ale dojmujące uczucie pust-
ki w przypadku straty często 
sprawia, że przez dłuższy czas 
w ogóle nie ma o nim mowy. 

TRZEBA IŚĆ 
NA ROZPRAWĘ, 
A ŻYĆ SIĘ NIE CHCE 

Drugą grupą ludzi wymaga-
jących szczególnej uwagi są 
młodzi dorośli. Losy osób, któ-
re dopiero co odebrały swój 
pierwszy dowód osobisty, to-
czą się różnie. Jedni, wspie-
rani przez rodziców i przyja-
ciół, zdają maturę i idą na stu-
dia, inni muszą zrezygnować z 
nauki i planów zawodowych. 
Kiedy umiera najbliższa oso-
ba, ze wszystkich stron dobie-
gają powtarzane jak mantra 
„rady”: „weź się w garść”, „nie 
maż się”, „trzeba żyć dalej”. Ta-
kie słowa osoby doświadcza-
jące straty słyszą czasem już 
przed pogrzebem lub tuż po 
nim. Nie ma żadnego „dalej”. 
Dla człowieka w żałobie czas 
się zatrzymał. I choć rano po 
przebudzeniu za oknem dzień 
toczy się swoim rytmem, a ob-
razy zmieniają się niczym te-
atralne sceny, w lustrzanym 
odbiciu wciąż widać tę samą 
twarz z rozmazanym tuszem 
do rzęs lub kilkudniowym za-
rostem. To nie teatr, a rzeczy-
wistość. Musi upłynąć wie-
le miesięcy, a niekiedy i lat, 
by ponownie „stanąć na nogi” 
i iść. Owe „dalej” nie następu-
je szybko. Aby nadeszło, nie-
zbędna jest specjalistyczna po-
moc. Tu kolejny problem, bo w 
Polsce wciąż jest niewielu psy-
chologów specjalizujących się 
w temacie żałoby (pisze o tym 
między innymi Dorota Ciesiel-
ka na założonym już kilka lat 
temu internetowym forum po-
mocpostracie.com.pl).

Młody dorosły musi stawić 
czoła różnorakim formalno-
ściom. Pójść po akt zgonu, do 

zakładu ubezpieczeń społecz-
nych i wszystkich tych instytu-
cji, w których dominuje biuro-
kracja, a na współczucie oraz 
zrozumienie nie ma miejsca. 
Jeśli umiera rodzic albo obo-
je rodziców równocześnie, a 
jest młodsze rodzeństwo, czę-
sto już w dniu śmierci do drzwi 
puka pracownik socjalny. Po-
zostaje podjąć decyzję, czy 
wziąć na siebie odpowiedzial-
ność za jego przyszłość i stać 
się rodziną zastępczą, czy też 
poszukać wsparcia w placów-
ce opiekuńczo-wychowaw-
czej. Gdy rodzeństwo jest nie-
pełnosprawne, sytuacja jesz-
cze bardziej się komplikuje, bo 
w grę wchodzi nie tylko cało-
dobowa opieka, ale i kosztow-
na, wieloletnia rehabilitacja. 
Nie sposób pogodzić to młode-
mu człowiekowi z pracą etato-
wą, o edukacji na uczelni wyż-
szej nie wspomnę.

Trzeba też stawić się w są-
dzie na rozprawie spadkowej. 
Trudno rozstrzygać to wszyst-
ko w pierwszej fazie żałoby, 
czyli okresie, w którym wręcz 
nie ma motywacji, by żyć. Dla-
tego tak wysoką rolę odgrywa, 
akcentowane już kilkakrot-
nie w artykule, wsparcie spe-
cjalistów, ale i całego środowi-
ska społecznego. Ubolewam, 
że nie ma praktycznie w ogó-
le grup wsparcia, składających 
się z wyłącznie z nastolatków i 
młodych dorosłych, którzy do-
świadczyli straty. Nawet naj-
bardziej wartościowa (w kon-
tekście języka, stylu, formy 
przekazu) literatura czy wirtu-
alne fora, na których znajduje-
my wiele poruszających histo-
rii, nie zastąpią cennych roz-
mów, a zwłaszcza obecności 
drugiego człowieka. Z takich 
dialogów, a zwłaszcza wspól-
nych przeżyć, które zbliżają, 
rodzi się jedno z najpiękniej-
szych uczuć – przyjaźń. To naj-
lepszy lek na pustkę spowodo-
waną stratą i samotność.

 KAROLINA KASPRZAK

1  Manu Keirse to belgijski psycholog, który w publikacji „Pożegnanie z matką” wy-
danej nakładem Polskiego Wydawnictwa Encyklopedycznego „Polwen” opowiada 
o rozstaniu z ukochaną osobą, którego osobiście doznał, o walce z bólem niemocy 
i umieraniu. Ilustruje, jak ważne jest wsparcie w żałobie i pokazuje dogłębnie cały 
trud jej doświadczania.
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Reprezentanci wielkopol-
skich organizacji poza-

rządowych zainteresowani 
wzmocnieniem umiejętności 
niezbędnych do kierowania 
zespołem mają możliwość 
wzięcia udziału w bezpłat-
nym dwudniowym szkole-
niu wyjazdowym pod nazwą 
„Ja jako lider”, realizowanym 
w ramach projektu „Centrum 
Bukowska – czas na zmianę”. 
Osoby zainteresowane skła-
dały deklaracje udziału do 31 
lipca. Pierwsza tura szkolenia 
ruszy 7 września, a druga 28 
września.

Projekt jest dofi nansowany 
ze środków Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecz-
nej, a do udziału zaprosili re-

alizatorzy projektu: Wielkopol-
skie Forum Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych (WIFOON) 
i Wielkopolska Rada Koordy-
nacyjna – Związek Organiza-
cji Pozarządowych. Uczestni-
cy poznają tajniki coachingu 
grupowego, dowiedzą się, jak 
kształtować kompetencje ko-
munikacyjne i interpersonal-
ne, zarządzać zespołem pra-
cowników i znajdować czas 
nie tylko na życie zawodo-
we, ale i kreatywne spędzanie 
wolnych chwil. Szkolenie po-
prowadzi doświadczony co-
ach, trener i wykładowca Inga 
Bielińska oraz specjalistka ds. 
rozwoju osobistego, trener i 
psycholog Katarzyna Ziółkow-
ska-Szyszło. 

KAROLINA KASPRZAK

Osoby z niepełnospraw-
nością posiadają wie-

le uzdolnień. Szansę na ich 
odkrycie i publiczną prezen-
tację dała Fundacja Polskich 
Kawalerów Maltańskich Po-
moc Maltańska. Organiza-
cja dzięki wsparciu fi nanso-
wemu Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu realizuje I Po-
wiatowy Przegląd Twórczo-
ści Artystycznej Osób Niepeł-
nosprawnych – mieszkańców 
powiatu poznańskiego pod 
nazwą „Zlot talentów”. 

Zgłoszenia osób indywidu-
alnych i placówek terapeutycz-
nych przyjmowano do środy 10 
lipca. Artyści z różnymi rodza-
jami niepełnosprawności mie-
li możliwość zgłoszenia prac 
w konkursie literackim, pla-

stycznym, muzycznym, recy-
tatorskim, tanecznym i teatral-
nym. Form wyrażenia własnej 
osobowości w sztuce było wie-
le. Do najciekawszych można 
zaliczyć konkurs na zaprojek-
towanie własnego instrumen-
tu muzycznego (wykonane-
go na przykład z przedmiotów 
codziennego użytku), uszy-
cie stroju lubianej gwiazdy lub 
zespołu czy namalowanie ob-
razu zainspirowanego wybra-
nym utworem. Laureaci otrzy-
mają nagrody rzeczowe. Zo-
stanie również wyłoniony „Ta-
lent Roku 2013”. Artystycz-
ne prezentacje uzdolnionych 
osób będzie można podziwiać 
w piątek 27 września w Pusz-
czykowie podczas fi nału. 

KAROLINA KASPRZAK

Dzieci w organizacjach po-
zarządowych w Poznaniu 

i Wielkopolsce, których ro-
dzice bądź opiekunowie nie 
mają pieniędzy na wakacyj-
ny wyjazd, mogą skorzystać z 
oferty Fundacji Piotra Reissa, 
która oferuje bezpłatne formy 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego. 

Jedną z nich jest darmowy 
trening piłki nożnej dla dzie-
ci w wieku 4–13 lat przez 4 ty-
godnie wakacji 2 razy w tygo-
dniu. Sportowe lato w Akade-

mii Reissa to okazja do zdro-
wego wysiłku fi zycznego i in-
tegracji z rówieśnikami. Oso-
by zainteresowane mogą kon-
taktować się z Agatą Marciniak 
telefonicznie: 519840824 lub 
mejlowo a.marciniak@akade-
miareissa.pl Biuro Akademii 
mieści się przy ulicy Źródlanej 
19/1 w Poznaniu. Szczegóło-
we informacje o inicjatywach 
Akademii Reissa – na stronie 
internetowej http://akademia-
reissa.pl 

 KAROLINA KASPRZAK 

BARBARA TYSZKIEWICZ

***

Schody w górę
schody w dół
zagubiony
jesteś w tłumie
wszędzie pośpiech
ciągły stres
chociaż nie chcesz
musisz biec
brak oddechu
brak dystansu
do pośpiechu
chcesz odpocząć
chcesz się schować
a to przecież
tak niewiele
porzuć więc
dorosłych świat
i pobiegnij…
tam jest barwnie
i wesoło
poczuj się
jak małe dziecko
krąży z tobą
karuzela
koń, słoń, lew
i dwie żyrafy
gdy z niej zejdziesz
to podbiegnij 
do tej szafy
gdzie są strachy
potem ruszaj 
sam pociągiem
który rzuca 
na zakręcie
jeszcze tylko
trampolina
i przemija
czas zaklęcia...
Znowu schody
w dół i w górę
gwar i śmiech
jeszcze zjedz 
cukrową watę
i wybieraj
iść czy biec 

Warsztaty Fotografi cz-
ne dla Osób Niepełno-

sprawnych Intelektualnie w 
Kłecku w dniach ood 21 do 23 
czerwca były kolejną realiza-
cją arteterapeutycznych dzia-
łań Biblioteki Wojewódzkiej i 
Centrum Animacji Kultury w 
Poznaniu, zapoczątkowanych 
w 2003 roku w Gołańczy, a 
kontynuowanych w kolejnych 
latach w różnych miejscowo-
ściach naszego województwa.

Współorganizatorem był 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. hm. Zyg-
munta Imbierowicza w Kłecku, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kłecku i Stowarzyszenie 
Centrum Rehabilitacyjno-Kul-
turalne Promyk oddział w Dęb-
nicy. Uczestniczyło 6 osób z 
Esztergom na Węgrzech, wśród 
których był znakomity węgier-
ski fotograf Attila Mudrak i ope-
rator esztergomskiej telewizji 
– Antal Bihari.

W warsztatach udział wzię-
ły 43 osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną w stop-
niu lekkim i umiarkowanym z 
Dziennego Ośrodka Adapta-
cyjnego w Poznaniu, Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Kłec-
ku, „Przyjaciele” i „Iskra” w Po-
znaniu, „Radosne Serca” w Bie-
licach, Domu Pomocy Spo-
łecznej w Dębnie, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego im. hm. Zygmunta Imbie-
rowicza w Kłecku i Szkoły Pod-
stawowej nr 4 im. Jana Brze-
chwy w Swarzędzu.

Ponadto uczestniczyło dwu-
nastu zaawansowanych foto-
amatorów w roli instruktorów 
fotografi i, trzynastu bezpośred-
nich opiekunów osób niepełno-
sprawnych i 5 osób prowadzą-
cych zajęcia.

Celem było umożliwienie 
osobom z niepełnosprawno-
ścią intelektualną nabycia no-
wych umiejętności w sferze po-
znawczej, intelektualnej i spo-
łecznej. Impreza była okazją 
do integracji osób sprawnych i 
niepełnosprawnych. Odbyło się 
szkolenie dla instruktorów fo-
tografi i i wolontariuszy mające 
na celu przygotowanie do pra-
cy z osobami z niepełnospraw-
nością intelektualną.

Warsztaty rozpoczęły się po-
witaniem uczestników przez 
m.in. zastępcę dyrektora ROPS 
w Poznaniu Wojciecha Zarzyc-
kiego i dyrektor WBPiCAK Lenę 
Bednarską. Władysławowi Nie-
lipińskiemu wręczono Odzna-
kę Honorową za Zasługi dla 
Województwa Wielkopolskiego 
nadaną przez Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego za 
działalność na rzecz osób nie-
pełnosprawnych.

Lato u Piotra Reissa 

Dzielą się pasją 

Czy są dobrymi liderami
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WARSZTATY FOTOGRAFICZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE 

Obrazy Kłecka 

Uczestnicy wykonywali zdję-
cia do planowanej na wrzesień 
wystawy zatytułowanej „Kłecko 
inaczej”. Wszyscy chętni mo-
gli pochwalić się swoim dorob-
kiem artystycznym. Zaprezen-
towano materiały fi lmowe i fo-
tografi czne zrealizowane przez 
podopiecznych z WTZ Iskra, 
Dziennego Ośrodka Adaptacyj-
nego w Poznaniu, Agnieszki Li-
berackiej, Marka Lapisa, Jerze-
go Kota i Attile Mudraka.

Zajęcia odbywały się trzech 
grupach szkoleniowych. Były 
też zajęcia poprowadzone 
przez Jerzego Kota „Wood pic-

ture, czyli „zdjęcie na drew-
nie”. Uczestnicy przy pomocy 
tej techniki przenosili na de-
ski swoje wcześniej wykonane 
zdjęcia. Wieczorem grupy wy-
jechały do Małego Skansenu 
w Dziekanowicach na Noc Ku-
pały – przedstawienie plenero-
we zorganizowane przez Mu-
zeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy. 

Podczas zakończenia impre-
zy instruktorzy otrzymali cer-
tyfi katy świadczące o nabytych 
umiejętnościach, a uczestnicy 
upominki i pamiątkowe zdję-
cia. omb

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego – dla Władysława Nielipińskiego. 

Zajęcia „Warsztat ciała – dotyk w obiektywie”. 
Pokaz masażu w wykonaniu Sary Szynkowskiej.

Goście z Węgier (od lewej): Monika Takacs, Zenona Kasai,
Judit Bachanek, Attila Mudrak i Eva Mudrak.

Przedstawienie plenerowe zorganizowane 
przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Uczestnicy wykonują zdjęcia do wystawy „Kłecko inaczej”.
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Palmiarnia 
ma 
podjazd 
Członkowie Polskiego To-

warzystwa Stwardnienia 
Rozsianego w czerwcu od-
wiedzili poznańską Palmiar-
nię i przy okazji miło spędzi-
li czas w kawiarni „7 Konty-
nentów”, o czym pisaliśmy w 
jednym z numerów „Filantro-
pa”. Wówczas dużą przeszko-
dą był dla nich brak podjazdu 
na taras przy kawiarni. Zwró-
cili się do dyrekcji Palmiarni, 
która spełniła ich prośbę i taki 
podjazd wybudowała. Teraz 
dla wjazdu na wózkach inwa-
lidzkich nie ma przeszkody.

– Chorzy na stwardnienie roz-
siane w ramach projektu „Ruch i 
woda zdrowia doda”, dofi nanso-
wanego przez Urząd Miasta Po-
znania, wyznaczają raz w mie-
siącu spotkania w różnych cie-
kawych miejscach – mówi chory 
na stwardnienie rozsiane Woj-
ciech Zieliński, członek PTSR. – 
Takie miejsce musi być przyja-
zne dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. Nie 
wiedzieliśmy, jak będzie w Pal-
miarni, w której spotkaliśmy się 
w czerwcu. W kawiarni jest to-
aleta dostosowana do osób nie-
pełnosprawnych, nie ma proble-
mu z dojazdem do Parku Wilso-
na. A teraz jest także podjazd, 
który z pewnością będzie słu-
żył nie tylko osobom na wóz-
kach inwalidzkich, ale również 
małym mieszkańcom Poznania 
w wózkach dziecięcych. Taka 
szybkość działania jest godna 
podziwu i szacunku, a my, nie-
pełnosprawni na wózkach, mo-
żemy przyklasnąć z radości i po-
wiedzieć: dziękujemy. awa 

Straciliśmy już dwoje dzieci, a 
Natalka jest naszym trzecim 

dzieckiem i zarazem darem od 
Boga. Jestem mamą Natalki, mam 
33 lata. Tata Natalki lat 39 ma na 
imię Tomasz.
Ośmioletnia Natalka jest naszym 
jedynym dzieckiem i dlatego zro-
bimy wszystko, żeby nam się udało 
zwalczyć jej chorobę.

Dwoje synków nam zmar-
ło na wiele wad. Pierwsze dziec-
ko, Grześ, urodził się w 1997 roku. 
Mając dwa latka i trzy miesią-
ce nie siedział, nie mówił, nie jadł 
sam, nie pił, całe tygodnie spędza-
liśmy w szpitalach. Najpiękniejszy 
znak, jaki nam ofi arował, to był 
jego uśmiech. Po urodzeniu przez 
trzy tygodnie był po aparaturami 
na oddziale intensywnej terapii. 
Przyszedł na świat z torbielowatą 
niewydolnością nerek, zapaleniem 
płuc, nadciśnieniem tętniczym, 
uszkodzonym centralnym ukła-
dzie nerwowym, otworem w ser-
cu, dziecięcym porażeniem mó-
zgowym. Lecz synek walczył do 
końca, lekarze stwierdzili, że miał 
bardzo silną wolę życia. Zmarł, 
gdy miał 2 latka i 3 miesiące.

Drugiego synka urodziłam w 
2000 roku. Niestety, był również 
bardzo chory i zmarł w pierwszej 
dobie życia.

Długo dochodziło do mnie to, co 
się stało. Zamknęłam się w sobie, 
brałam leki uspokajające, przez 
trzy miesiące nie wychodziłam z 
domu. Po przemyśleniach posta-
nowiliśmy zrobić z mężem bada-
nia genetyczne, bo może w tym 
była przyczyna naszej tragedii. 
Okazało się, że wspólnie z mężem 
posiadamy zły gen, który nam się 
łączy i wtedy dochodzi do choro-
by płodu. Wyniki wykazały, że ko-
lejne dziecko to 25 procent ryzy-
ka. Tylko, a może aż. Gdy opisu-
ję naszą historię, to przypomina-
ją mi się chwile szczęścia a zara-
zem tragedii, jak nas spotkała. Gdy 
to piszę, płyną mi łzy. Nigdy jesz-
cze nie przelewałam naszego dra-
matu na papier.

Po trzech latach wahań, roz-
mów, przemyśleń, rad złych i do-
brych, zdecydowaliśmy się z mę-
żem na kolejne, lecz ostatnie 
dziecko… Ciąża przebiegała ide-
alnie, choć już w drugim miesią-
cu było wiadomo, że dziecko ma 
wadę nerek. Mogłam usunąć cią-

Gdy to piszę, płyną mi łzy
że, ale czułam i wiedziałam, że no-
szę pod sercem największy sens 
mojego życia. I tak się stało.

19 listopada 2003 roku o godzi-
nie 12 w południe urodziła się na-
sza księżniczka Natalka. 

Dostała 6/8p Apgara, nie była 
podłączona pod żadną aparaturę, 
po prostu leżała w łóżeczku na sali 
z innymi dziećmi. Było to dla nas 
wielkie szczęście móc ją dotknąć, 
a nie tylko patrzeć, jak na pierw-
szego synka.

Kiedy Natalka przyszła na świat, 
poczułam się jak prawdziwa mat-
ka. Od razu po porodzie usłysza-
łam jej płacz i mogłam ja dotknąć, 
nie przeżyłam czegoś podobnego 
nigdy przedtem. Pierwszego synka 
nie widziałam przez 2 dni po po-
rodzie, a potem tylko przez szyb-
kę. Dumny tatuś cały czas był przy 
nas...

Natalia choruje również od 
urodzenia na torbielowatość ne-
rek, nadciśnienie tętnicze oraz na 
opóźnienie psychoruchowe, od po-
nad 2 lat doszła jeszcze niewydol-
ność nerek i włóknienie wątroby. 
Dziennie Natalka przyjmuje bar-
dzo dużo dawek leków i dlatego 
od ponad dwóch lat jest dializowa-
na otrzewnie w domu, codziennie 
po godzinie 12.

Pracujemy z Natalką codzien-
nie, jest rehabilitowana, lata pra-
cy przyniosły skutki, Natalka oko-
ło półtora roku temu postawiła 
pierwsze samodzielne kroki… Był 
to najbardziej wyczekiwany dzień 
w naszym życiu. Teraz Natalka po-
rusza się przy pomocy balkonika, 
także wykonuje parę kroków sa-
modzielnie, lecz niepewnie.

Pierwszy raz opisuję nasze bo-
lesne przejścia, ale jeżeli to pomo-
że nam pomóc, to zrobię wszystko. 

Niestety, obecnie jesteśmy w bar-
dzo złej sytuacji. Mamy duże zale-
głości w bankach. Mąż kiedyś do-
brze zarabiał, wzięliśmy kredyt na 
remont mieszkania, bo zanim za-
częły się dializy Natalki, musia-
ło być wszystko sterylne. Na leki, 
pieluchy i inne wydatki związa-
ne z chorobą i rehabilitacją Natal-
ki nam nie wystarcza. Mąż sam 
pracuje, zarabia teraz niewiele, ja 
opiekuję się Natalką, a wydatki ro-
sną z dnia na dzień.

Obecnie czekamy na prze-
szczep nerek Natalki. To następ-
ny koszt pobytu rodziców w szpi-
talu w Warszawie, dojazdu, nocle-
gu. Do tego comiesięczne rachun-
ki, opał, lekarstwa, pieluszki. Będę 
wdzięczna za każdą pomoc dla 
naszej córeczki na konto: PKO BP 
Oddział Poznań 29 1020 4027 0000 
1802 0348 7733 z dopiskiem „Dla 
Natalki”.

LILIANA RYTZMANN
MAMA

UL. STRZELECKA 29/12
61-846 POZNAŃ

TEL. 500-204-514

Od redakcji:

Na prośbę Liliany Rytzmann, 
mamy Natalki, przedrukowujemy jej 
apel o pomoc, który opublikowali-
śmy w kwietniowym wydaniu „Filan-
tropa” z ubiegłego roku (str. 31). Na-
talka jest już po wspomnianym w 
apelu, oczekiwanym wówczas prze-
szczepie nerek. Niestety, pojawiły się 
komplikacje, trwa walka o utrzyma-
nie przeszczepu, a tym samym – o 
życie dziecka.

Koszty tej walki przekraczają 
możliwości fi nansowe rodziców. Dla-
tego przyłączamy się do ich prośby i 
gorąco prosimy o wpłaty na podane 
wyżej konto – dla ratowania Natalki. 

Dziewięcioletnia Natalka ze spokojem osoby dorosłej znosiła 
otrzewną dializę.
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Nazywam się Katarzyna M., je-
stem córką Mieczysława Ł. Od 

dwóch lat tata jeździ na wózku in-
walidzkim. Miał amputację pra-
wej nogi na wysokości kolana. Od 
dwóch lat nie wychodzi na space-
ry, tylko siedzi całymi dniami przed 
telewizorem, do tego jest bardzo 
agresywny. Nie wiem, jak sobie z 
tym wszystkim radzić?
Napisałam do Waszego miesięcz-
nika, bo szukam pomocy i fi nan-
sowej i duchowej. Na taty leki mie-
sięcznie wydajemy ponad 600 zło-
tych, ponieważ ojciec jest jesz-
cze chory na cukrzycę i miażdży-
ce żył, a ja jestem samotną matką 
trojga dzieci i też mi się nie prze-
lewa. Mama jest po dwóch zawa-
łach, choruje na zwyrodnienie sta-
wów. Jest nam bardzo ciężko, już 
sama nie wiem, gdzie mogę zwró-
cić się o pomoc.

Mieszkamy w Poznaniu na 
osiedlu Kopernika. Moja rodzina 
zajmuje czteropokojowe miesz-
kanie o powierzchni 74 metrów 

Razem 
w ogrodzie 

18 czerwca Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Czeszewie 

odwiedzili nasi znajomi uczest-
nicy wraz z opiekunami z WTZ 
w Kościanie. To niecodzienne 
spotkanie odbyło się w naszym 
warsztatowym ogrodzie.

Naszych gości przywitaliśmy 
ciastem, kawą, herbatą i kieł-
baskami z grilla. Razem usie-
dliśmy w ogrodzie, a ponieważ 
pogoda sprzyjała, nasz piknik 
był udany. Śpiewaliśmy piosen-
ki razem z panem Mariuszem 
z tamtejszego warsztatu, który 
grał na gitarze a nasza uczest-
niczka Małgosia Nawrocka 
przygrywała na bębenku. Było 
naprawdę bardzo miło. Trochę 
później goście przenieśli się na 
chwilę do pracowni muzycz-
nej, gdzie próbkę swoich umie-
jętności przedstawiła Małgo-
sia, śpiewając i grając na orga-
nach, co zachwyciło zgroma-
dzone osoby. Na zakończenie 
nasi sympatyczni goście zwie-
dzili Warsztat, a następnie po-
żegnali się z nami i poszli jesz-
cze zwiedzić leśniczówkę.

Takie spotkania i pikniki z za-
przyjaźnionymi warsztatami to 
niezwykła rzecz. Dzięki nim mo-
żemy się lepiej poznać, poroz-
mawiać, wymienić się doświad-
czeniami w pracy terapeutycz-
nej, zawrzeć nowe znajomości i 
poszerzyć wiedzę.

Warsztatowi z Kościana ser-
decznie dziękujemy za odwie-
dziny i zapraszamy do nas po-
nownie. 

ZBIGNIEW STRUGAŁA 
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE 

Jonek urodził się w ósmym mie-
siącu ciąży. W pierwszej dobie 

stwierdzono u niego zaburzenia 
oddechowe, mózgowe porażenie 
dziecięce i padaczkę. Gdy miał 
półtora miesiąca, przestał od-
dychać, reanimowałam malusz-
ka przez 25 minut do czasu przy-
jazdu karetki. Następny miesiąc 
spędził w szpitalu. 

Po powrocie nie dane nam 
było nacieszyć się jego pobytem 
w domu. Pojechaliśmy do Insty-
tutu Matki i Dziecka. Synek po 
raz czwarty w ciągu trzech mie-
sięcy nabawił się zapalenia płuc. 
Na szczęście miał bardzo dobrą 
opiekę. Lekarze z Instytutu zle-
cili szereg badań, dzięki którym 
dowiedzieliśmy się, że Jonek ma 
refl uks żołądkowo-przełykowy. 
Zanim Jonek skończył półtora 
roku, miał 21 wizyt w szpitalach, 
a w Centrum Zdrowia Dziecka 
był już stałym bywalcem.

Dziś Jonek ma 10 lat. Więk-
szość życia spędził w szpitalach. 
Udało nam się wyleczyć refl uks, 
niestety, z pozostałymi choroba-
mi nadal się zmagamy. Często 
dochodzą do nich nowe: chro-
niczne zapalenie zatok i płuc 
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Jonek ma 
uszkodzony mózg 

Aby ojciec mógł 
chodzić
kwadratowych. Ja z trzema córka-
mi zajmuję dwa pokoje, najstarsza 
córka ma 16 lat , a dwie młodsze 6 
lat. Otrzymuję alimenty 1.400 zło-
tych i zasiłek rodzinny 498 zło-
tych. Od lutego tego roku jestem 
zatrudniona w PKPS w Poznaniu 
jako opiekunka osób starszych. 
Pracę mam do 31 grudnia 2013 
roku i co miesiąc otrzymuję wyna-
grodzenie w wysokości 900 złoty. 
Czynsz co miesiąc kosztuje mnie 
1095 złotych, prąd co dwa mie-
siące to 400 złotych. Moja mama 
otrzymuję emeryturę 1027 złotych 
miesięcznie, ojciec też emeryturę 
1924 złote i zasiłek pielęgnacyjny 
198 złotych.

Jest nam bardzo ciężko, nasze 
dochody po zsumowaniu to tyl-
ko kropla w morzu potrzeb. Utrzy-
manie 6-osobowej rodziny wycho-
dzi na dzień (myślę tu o bardzo 
skromnym życiu, głównie żywno-
ści) 250 złotych. Do tego trzeba do-

liczyć opłaty, leki, raty za protezę 
dla ojca. Jest to protezę silikonowa 
za 10.000 złotych, aby zaczął cho-
dzić. Ale do dzisiaj jeździ na wóz-
ku inwalidzkim, wypożyczonym 
z Caritas w Poznaniu. Z opłace-
niem czynszu co miesiąc jest pro-
blem, bo nie starcza, ciągle są za-
ległości. Ciągle bierzemy następne 
pożyczki, aby zapłacić zaległość. 
Nasza rodzina zakleszczyła się w 
kolę długów, a wszystko po to, aby 
mój ojciec mógł chodzić.

Proszę życzliwych czytelników 
„Filantropa” o pomoc na konto: 

Eurobank 17-1470-0002-2160-
1455-9000-0002. 

CÓRKA

OD REDAKCJI:

Dokumenty poświadczające stan 
zdrowia matki i ojca autorki listu 
oraz sytuację materialną rodziny 
znajdują się w naszym posiadaniu.

oraz inne. Bezdech w pierw-
szych miesiącach życia spowo-
dował, że Jonek ma uszkodzo-
ny mózg, dysfunkcje wszystkich 
analizatorów, nie czyta, nie pi-
sze i nie wiadomo, czy kiedykol-
wiek będzie to robił. Naszą jedy-
ną szansą na zapewnienie Jon-

kowi godnych warunków życia 
w przyszłości (niestety, synek nie 
ma szans na samodzielne funk-
cjonowanie) jest intensywna re-
habilitacja.

Obecnie Jonek chodzi do dru-
giej klasy szkoły specjalnej w 
Szpitalu Neuropsychiatrycznym 
w Garwolinie. Niestety, nie ma 
tam całorocznej rehabilitacji. W 
miarę możliwości dojeżdżamy 
do Centrum Zdrowia Dziecka w 
Warszawie, ośrodka rehabilita-
cyjnego Amikus i wyjeżdżamy na 
turnusy. Największą przeszkodą 
w naszej walce o synka jest trud-
na sytuacja fi nansowa. Sama wy-
chowuje dwoje chorych dzieci.

Dlatego zwracamy się do 
wszystkich ludzi dobrej woli. 
Każda pomoc jest dla nas bez-
cenna. Wpłaty można kierować 
na konto: Fundacja Dzieciom 
Zdążyć z Pomocą ul. Łomiań-
ska 5, 01-685 Warszawa nr 
konta15 1060 0076 0000 3310 
0018 2515 z dopiskiem: pomoc i 
ochrona zdrowia 7094 Szycho-
wiak Jonatan.
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ANNA KRÓL

Smutek

Najpiękniejsze 
teksty
Pisze Smutek
Widzi to
Co przed światem
Ukryć chcesz
Gdy radość gaśnie
W twoich oczach
On ujrzy 
Niewidzialne
Lustro z łez

Smutku
Gdzie jesteś?
Widzisz? Tam
W oddali stoi
Na rogu Alei Serc
Zawsze czujny
Zawsze na czas
Ten staruszek
Nasz Smutek. 

KAROLINA KASPRZAK

SM

mój święty spokój
burzy twoja historia
zamknięta 
w dwóch literach
uderza w głowę 
i serce

nosisz ją ze sobą 
co dzień
niczym bagaż 
podręczny 
rano przed lustrem
zaciskasz 
z bólu powieki

na ulicy pozornie
śmiejesz się głośno

żeby w biegu 
powszednim
otwierać szeroko 
ramiona
na kolejne rzuty

„Budżet obywatelski po po-
znańsku – szanse i za-

grożenia modelu poznańskie-
go” – pod takim tytułem 1 lipca 
w Centrum Bukowska odbyła 
się dyskusja, w której udział 
wzięli przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych i zapro-
szeni goście. Spotkanie zorga-
nizowała Wielkopolska Rada 
Związek Organizacji Pozarzą-
dowych w ramach projektu 
„Centrum Bukowska – czas na 
zmianę!”, współfi nansowane-
go ze środków Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich.

W spotkaniu udział wzię-
li między innymi Maciej Mile-
wicz, kierownik Oddziału Dia-
logu Społecznego, bezpośred-
nio odpowiadający za wdra-
żanie budżetu obywatelskie-
go w Poznaniu, Barbara Gro-
chal, przedstawicielka Hospi-
cjum Palium, które w roku 2012 
otrzymało największą liczbę 
głosów w głosowaniu miesz-
kańców na projekt dofi nanso-
wany w ramach budżetu oby-
watelskiego, Anna Wachow-
ska-Kucharska ze Stowarzy-
szenia „My Poznaniacy” oraz 
Łukasz Prykowski, pełnomoc-
nik do spraw współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi 
Łodzi, jeden z propagatorów 
obywatelskiej wizji budżetu.

Beata jest energiczną bru-
netką o długich włosach i 

nienagannej fi gurze. Staranny 
makijaż i elegancki strój oraz 
eksplozja radości zaprzecza-
ją temu, że Beata jest poważ-
nie chora. Ona swoją choro-
bę zepchnęła do podświado-
mości i z ogromnym zapałem 
realizuje swoje pasje. Jest we-
soła i pogodna. Ma mnóstwo 
planów i pomysłów, które wy-
latują z jej głowy jak z ręka-
wa. Jednym z nich jest festyn 
pod hasłem „Koncert ludzkich 
serc”, który zamierza we wrze-
śniu zorganizować w Komor-
nikach.

Beata Koszarek ma dorosłą, 
cudowną córkę Darię, wspa-
niałego, wyrozumiałego męża. 
Oboje są dla niej ogromnym 
wsparciem. Stwardnienie roz-
siane objawiło się u niej proza-
icznie. Najpierw były prądy w 
nogach, problemy z błędnikiem, 
zakłóceniem równowagi. Krop-
ką nad „i” stała się choroba Da-
rii, która znalazła się na grani-
cy życia i śmierci. Stwardnienie 
rozsiane u Beaty zdiagnozowa-
no po dwóch latach. Pomimo 
tego Beata jest kobietą o silnej 
psychice, pełną optymizmu, ra-
dości i woli życia.

– Choroba zaatakowała mnie 
z impetem w momencie, gdy 
walczyłam o życie córki, cier-
piącej na ropne zapalenie 
otrzewnej z wszystkimi możli-
wymi komplikacjami – wspo-
mina Beata Koszarek. – Posy-
pałam się po trzech miesiącach, 
gdy Daria wyzdrowiała. Powo-
dem był ogromny stres, w któ-
rym wówczas żyłam. Zrobi-

łam rezonans magnetyczny, ale 
uznałam, że nie ma sensu go 
odebrać. Gdy w końcu poszłam 
do neurologa, zapamiętałam je-
dynie scysję z parkingowym. 
Zajrzałam do koperty od leka-
rza, przeczytałam: SM – i wróci-
łam do dyskusji w sprawie par-
kingu. Dopiero po pewnym cza-
sie dotarło do mnie, że dopadła 
mnie paskudna choroba. Nie 
ukrywam, załamałam się. Ale 
tylko na chwilę. Postanowiłam 
walczyć.

Gdy mąż Beaty zobaczył ją w 
szpitalu z kroplówką, zapytał, 
czy to lek na kleszcza. Gdy usły-
szał, że to sterydy, był lekko zbi-
ty z tropu. Pomimo prośby żony, 
by ułożył sobie życie bez niej, 
po kwadransie wrócił, stwier-
dzając, że będą z tym walczyć 
razem.

– Nie wierzę, że taka diagno-
za nie wywołuje w chorej oso-
bie szoku – mówi Beata. – Jed-
nak każdy przeżywa to na wła-
sny sposób. Jedni szybko się 

– Budżet obywatelski sta-
je się coraz bardziej popular-
nym sposobem na przekazy-
wanie mieszkańcom decyzji o 
lokalnych wydatkach publicz-
nych. Według niektórych gło-
sów, polskie wersje budżetu 
zamiast wprowadzać szero-
ko zakrojoną dyskusję o lokal-
nych potrzebach społecznych 
i rozwijać zainteresowanie 
sprawami publicznymi, sta-
ją się plebiscytem w konkursie 
grantowym dla organizacji po-
zarządowych. Czy tak być po-
winno? Jakie inne rozwiąza-
nia moglibyśmy wprowadzić w 
Poznaniu, żeby efektywnie wy-
korzystać szanse jaką daje bu-
dżet obywatelski” – w taki spo-
sób organizatorzy zapraszali 
do udziału w spotkaniu.

– Tegoroczny budżet obywa-
telski wynosi dziesięć milio-
nów złotych i to od mieszkań-
ców Poznania zależy w jaki 
sposób zostanie wydany – po-
wiedziała Justyna Ochędzan, 
dyrektor Wielkopolskiej Rady 
Koordynacyjnej. – Korzystając 
z okazji chcemy pokazać dwa 
modele budżetu obywatelskie-

go, ten, który jest w Poznaniu 
oraz ten funkcjonujący w Ło-
dzi.

Zdaniem Macieja Milewi-
cza zainteresowanie budżetem 
obywatelskim wzrasta, ale na-
dal wymaga upowszechnia. To 
suma, dzięki której można zro-
bić wiele dla estetyki miasta, 
sportu, osób niepełnospraw-
nych i chorych.

– W minionym roku zgło-
szono 265 projektów, z których 
wyłoniono 57 najlepszych – 
mówi Maciej Milewicz. – Zało-
żyliśmy, że projekt może trwać 
dłużej niż rok ze względu na 
cykl inwestycyjny. Wśród gło-
sujących były osoby młode w 
wieku od 26 do 35 lat oraz spo-
ro osób starszych. Ostatecznie 
najwięcej głosów zdobyła roz-
budowa Hospicjum Pallium, 
Nartostrady, czyli poznańskie-
go ciągu pieszo-rowerowego 
nad Wartą, ośrodek krótkie-
go pobytu dla osób niepełno-
sprawnych, droga rowerowa 
na Strzeszynie oraz rodzinny 
plac zabaw na Malcie.

W tym roku budżet społecz-

Wycisnąć 
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otrząsają i ruszają do boju, inni 
zamykają się w sobie, prze-
żywają załamanie i się już nie 
podnoszą. Są też tacy, którzy 
udają, że choroba ich nie do-
tyczy i nie chcą o niej rozma-
wiać. Uważam, że po tak zwa-
nym okresie żałoby trzeba ostro 
zabrać się za siebie. Przeszłam 
trzy rzuty w roku, objawiające 
się niedowładami nóg i rąk. Naj-
gorszy był w grudnia 2012 roku. 
Miałam wrażenie, że jakaś nie-
widzialna siła odcina mi gło-
wę. Z takim bólem spacerowa-
łam po szpitalnym korytarzu aż 
do momentu, gdy padłam przy 
windzie. 

Początkowo Beata o tej cho-
robie niewiele wiedziała. Po-
mogła jej Daria, szukając wie-
dzy w Internecie i innych źró-
dłach. Nadal z zainteresowa-
niem czytają wszystkie infor-
macje na temat SM. Po wyj-
ściu ze szpitala skontaktowała 
się z koleżanką, która już cho-
rowała na tę chorobę. Zapytała 
ją wprost: powiedz mi, co to za 

diabeł i jak z nim walczyć? Po-
trzebowała praktycznych rad. 
Potem pojechała do Polskie-
go Towarzystwa Stwardnienia 
Rozsianego, tam poznała szefo-
wą Różę Korczyńską i tak to się 
zaczęło. Pojechała tam, by po-
szukać ludzi takich samych lu-
dzi jak ona.

Nie myśli o chorobie, nie kon-
centruje się na niej, nie rozpa-
cza, nie przewiduje. Teraz Beata 
jest pełna energii, a SM odłoży-
ła na bok i poświęca się wielu 
pasjom.

– Przez sześć lat byłam ak-
tywną instruktorką fi tness, pół-
tora roku trenowałam boks, 
prowadziłam swój zakład kra-
wiecki, szyjąc suknie ślubne i 
wieczorowe, a do tego uwiel-
biam piec ciasta – wylicza Be-
ata. – Kocham zwierzęta, opie-
kuję się sześcioma kotami, któ-
re wzięłam z ulicy i trzema psa-
mi. Dokarmiam na podwórzu 
trzy bezpańskie koty, przycho-
dzące do mnie. Niedawno ura-

towałam nawet dzięcioła. Ta 
miłość do zwierząt wypływa 
z mojego serca, mojej wrażli-
wości. Oddala myśli o choro-
bie. Mam tyle spraw, że czasa-
mi brakuje dnia, by je wszystkie 
pozałatwiać. To dla mnie swo-
ista, skuteczna terapia. Przy-
najmniej na razie. Nie potrafi ę 
znieść krzywdy, niesprawiedli-
wości i złego traktowania. Od-
nosi się to zarówno do ludzi jak 
i do zwierząt. 

Teraz Beata jest zaaferowana 
wielkim przedsięwzięciem, któ-
re szykuje z myślą o osobach 
chorych na stwardnienie roz-
siane. Wymyśliła „Koncert ludz-
kich serc”, który odbędzie się 15 
września w Komornikach. Do-
gadała się z miejscowymi wła-
dzami, które dały jej zielone 
światło. Urzędnicy, podkreśla, 
są bardzo życzliwi i wspierają 
przedsięwzięcie. Beacie najbar-
dziej zależy na sponsorach, dla-
tego puka do różnych drzwi, by 
dorzucili kilka groszy na zakup 
kiełbasek, które wolontariu-

sze będą grillować. Pieniądze 
z koncertu trafi ą na potrzeby 
chorych z Polskiego Towarzy-
stwa Stwardnienia Rozsianego 
Oddział Wielkopolska. Zaprosi-
ła Krzysztofa Kozaka, który w 
programie Got to dance wytań-
czył sobie zwycięstwo. Wystą-
pią charytatywnie dwa zespo-
ły muzyczne. W loterii będzie 
można wygrać wiele niespo-
dzianek. Trwają poszukiwania 
hotelu, by przenocować arty-
stów z różnych rejonów Polski.

– Jeśli impreza się uda, to 
będę ją organizować co roku 
– mówi Beata. – Chciałabym, 
aby takie koncerty odbywały się 
również w innych miastach w 
Polsce.

W przyszłym roku Beata za-
mierza zorganizować maraton 
fi tnessu. Liczy na pomoc kole-
żanek z branży. Zdaniem Beaty 
choroba może dotknąć każdego. 
Bogatego, biednego, ludzi na sta-
nowiskach, wykształconych, nie 
wykształconych. Skoro już ma 
SM, to postanowiła wycisnąć 
chorobę jak cytrynę i wykorzy-
stać w dobrym celu. Każdy, kto 
chciałby Beacie w tym pomóc, 
może się z nią skontaktować 
pod telefonem 609-674-337. 

AURELIA PAWLAK

ny wynosi tyle samo: 10 milio-
nów złotych. Projekty do 7 lip-
ca mogły składać osoby fi zycz-
ne, prawne, instytucje publicz-
ne, organizacje pozarządowe 
działające na terenie Pozna-
nia. Wyłączono rady osiedli, 
bowiem otrzymują one fun-
dusze z innych źródeł. Nowo-

ścią są mini-przewodniki, w 
których zawarto wiedzę o bu-
dżecie obywatelskim oraz kar-
tę oceny. W skład zespołu opi-
niującego wchodzi czterech 
przedstawicieli Rady Miasta 
Poznania, czterech przedsta-
wicieli organizacji pozarządo-
wych, niezależny ekspert oraz 

trzech przedstawicieli Urzędu 
Miasta Poznania.

Uczestnicy spotkania pytali, 
czy niektóre projekty nie będą 
specjalnie forowane ze wzglę-
du na to, by zapchać dziurę bu-
dżetową. Wyrazili obawę, czy 
właściwie prowadzona jest ak-
cja informacyjna wśród miesz-
kańców, którzy zbyt mało wie-
dzą o budżecie obywatelskim, 
dlatego tak ważne jest włącze-
nie poznaniaków w proces de-
cyzyjny. Stwierdzono również, 
że trzeba tą tematyką zain-
teresować wszystkie media, 
„papierowe” i internetowe, by 
jak najszerzej rozpropagować 
wiedzę o możliwościach zwią-
zanych z budżetem obywatel-
skim. 

Przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych liczą na to, 
że kwota 10 milionów złotych 
z roku na rok będzie zwięk-
szana. Konieczna jest również 
współpraca z mediami. Pie-
niądze te nie mogą być wyko-
rzystane jako forma promocji 
miasta. Wszyscy byli zgodni, 
że za te pieniądze można zro-

bić coś, co poprawi jakość ży-
cia poznaniaków.

– Zastanówmy się, co mo-
żemy zaproponować, by nasz 
budżet nazwać obywatelskim – 
powiedziała Justyna Ochędzan. 
– Wykorzystajmy doświadcze-
nia tych, którym w ubiegłym 
roku udało się zdobyć pienią-
dze na swoje projekty. 

Po dyskusji odbyły się warsz-
taty dla tych, którzy chcieli 
stworzyć swój własny pomysł 
na projekt w ramach budżetu 
obywatelskiego.

Weryfi kacja propozycji 
mieszkańców przez wydziały 
merytoryczne oraz zespół opi-
niujący obyła się w lipcu i po-
trwa jeszcze w sierpniu. Od 18 
do 29 września przewidzia-
ne jest głosowanie, a wpisa-
nie wybranych w głosowaniu 
zadań do budżetu miasta na-
stąpi do 15 października. To, 
czy mieszkańcy skorzystają ze 
swojej szansy, zależy od nich 
samych. Tej szansy nie wolno 
zmarnować. 

AURELIA PAWLAK 

SM jak cytrynę

obywatelski:10 milionów
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Letnia pogoda sprzyja spa-
cerom. Członkowie Sto-

warzyszenia „Zawsze Ra-
zem” wybrali się więc do No-
wego ZOO, gdzie zorganizo-
wali sobie plener fotografi cz-
ny. Zwierzęta są bowiem nie-
zwykle wdzięcznymi obiek-
tami do fotografowania.

Pierwsze kroki skierowa-
li do powstałej niedawno 
słoniarni. Aparaty poszły w 
ruch, a słonie cierpliwie po-
zowały do fotek. Nieco go-
rzej było w zagrodzie tygry-
sów. Te pochowały się gdzieś 
i o dobrych zdjęciach nie było 
mowy.

Zrodził się pomysł, by 
wrzucić jednego z uczestni-
ków do zagrody, może wtedy 
te pręgowane leniuchy by się 
zleciały i byłaby okazja przyj-
rzeć im się z bliska. Niestety, 
nikt nie chciał podjąć się tej 
misji i tygrysy obejrzeli tylko 
na umieszczonych przy wy-
biegu tablicach. 

Podobnie rzecz się miała z 
żyrafami, które dumnie para-
dowały po swoim wybiegu z 
dala od podglądaczy.

Troszkę to zniechęciło 
uczestników pleneru. Chcie-
li przecież wykonać ciekawe 
zdjęcia, tym bardziej, że opie-
kunowie ogłosili konkurs z 
fajnymi nagrodami na najlep-
szą fotkę zwierzaka.

Jak tu jednak zrobić do-
bre zdjęcie, gdy większość 
mieszkańców ZOO gdzieś się 
pochowała lub spacerowa-
ła na tyle daleko, że bez tele-
obiektywu nie było mowy o 
robieniu zdjęć.

Bezkrwawe łowy 
w Nowym ZOO

Wyprawa sprowokowała 
jej uczestników do bliższego 
poznania przebywających w 
ZOO zwierząt. Poznanie ich 
zachowania i obyczajów po-
zwoli określić porę i miej-
sce, gdzie można je będzie 
łatwo sfotografować. Star-
si czytelnicy pamiętają za-
pewne program telewizyjny 
„Zwierzyniec”, w którym to 
nieodżałowany Michał Su-
miński snuł niezwykłe opo-
wieści o zwierzętach i o tym, 
jak je bezpiecznie obserwo-
wać. Kilka takich opowia-
stek przygotowali też opie-
kunowie, co z pewnością po-
może im podopiecznym le-
piej przygotować się do ko-
lejnego pleneru.

Udało się jednak „upolo-
wać” parę osobników i mimo 

Paweł
Grochowski
POZNAŃ
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„Foczka” – nagrodzone zdjęcie 
Mirka Durkowskiego.

wszystko powstało mnóstwo 
dobrych zdjęć. Jury mia-
ło wielki problem z wybra-
niem tej najlepszej. Po burz-
liwych obradach postanowi-

ło przyznać nagrody Mirkowi 
Durkowskiemu i jego zdjęciu 
sympatycznej foki.

Gratulujemy!
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Członkowie Klubu mło-
dzieży niepełnospraw-

nej „Tacy Sami” z poznań-
skich Rataj spotykają się co-
dziennie w swojej siedzibie 
na prowadzonych tam dla 

Wiele się mówi i pisze o 
miejscach przyjaznych 

dla seniorów, w których mogą 
się spotkać, porozmawiać, 
przyjemnie spędzić wolny 
czas. Takich miejsc jest wciąż 
mało, ale powstają nowe i na 
takie trafi liśmy na osiedlu Cze-
cha 89 w Poznaniu.

Jest to kawiarenka „Plotecz-
ka” – mały, ale bardzo sympa-
tyczny lokal. Jest w nim bar, kil-
ka stolików, śnieżnobiałe ściany 
ze starymi fotografi ami i przyku-
ty do kaloryfera rower. Wszyst-
ko to stwarza niezwykłą atmos-
ferę. Kawiarenkę prowadzi Bar-
tosz Kuczyk. Miłośnicy dobrej 
muzyki z pewnością znają to 
nazwisko, wszak to znakomi-
ty artysta Teatru Muzycznego w 
Poznaniu.

– Zwiedziłem kawałek świa-
ta z koncertami i widziałem fan-
tastyczne miejsca gdzie starsze 
osoby mogły się spotkać, wspól-
nie bawić, czy posłuchać kon-
certu – mówi. – Postanowiłem 
stworzyć też takie miejsce u nas, 
bo wiem, jak bardzo tego bra-
kuje.

Szyld nad wejściem z napi-
sem: „miejsce przyjazne senio-
rom”, obok tablica z wypisanymi 
atrakcjami, jakie czekają na go-
ści w najbliższych dniach. We-

wnątrz właśnie trwa spotkanie 
z fi zjoterapeutką i trenerką Nor-
dic Walking. Zebrani z uwagą 
przysłuchują się prelekcji i uma-
wiają się na wspólne maszero-
wanie.

– Chcę, by to miejsce żyło, 
by każdy mógł znaleźć dla sie-
bie coś interesującego – dodaje 
Bartosz Kuczyk. – Były już spo-
tkania o tematyce muzycznej, 
był kurs sadzenia roślin. W pla-
nach kolejne spotkania. Jestem 

otwarty na wszelkie propozy-
cje, jeśli ktoś chce coś poka-
zać, przeprowadzić jakiś kurs, 
czy zorganizować wieczorek li-
teracki – serdecznie zapraszam. 
Moim marzeniem jest zapropo-
nowanie gościom co najmniej 
dwudziestu rodzajów kawy. To 
musi się udać. Są też domowe 
wypieki, herbata i zimne napo-
je, a wszystko za symboliczną 
cenę.

To miejsce dla każdego. Mi-

łośnicy literatury znajdą tu re-
gał pełen ciekawych książek, 
na spragnionych najnowszych 
wiadomości czeka codziennie 
świeża prasa. Można usiąść, po-
czytać, poczuć się jak w domu.

– Działamy od czerwca tego 
roku, głowę mam pełną pomy-
słów, wkrótce zacznie działać 
klub brydżowy, myślę też o wy-
stawieniu kilku stolików na ze-
wnątrz i zorganizowaniu ogród-
ka – mówi pan Kuczyk.

Polecamy wszystkim to miej-
sce, kawiarenka czynna jest co-
dziennie, również w soboty i 
niedziele, od 11.00 do 19.00.

PAWEŁ GROCHOWSKI

nich zajęciach. Malują, wypa-
lają w drewnie, uczą się pra-
cy z komputerem, pichcą róż-
ne smakowitości. Zajęcia od-
bywają się również w waka-
cje, ale w słoneczne dni lata 
postawili na sport.

Aktywność fi zyczna ma 
zbawienny wpływ na na-
sze zdrowie. Osoby regular-
nie ćwiczące są zdrowsze i 
pełne życia. Bieganie z piłką, 
gra w kosza czy badminto-
na stały się wakacyjnymi za-
jęciami klubowiczów. W ra-
zie deszczu ćwiczą w swojej 
siedzibie, są zajęcia z aerobi-
ku, ćwiczenia ogólnorozwo-
jowe, korzystają też ze sprzę-
tu stacjonarnego. Do dyspozy-
cji mają rowerki i stopery, a po 
ćwiczeniach – chwila relak-
su na materacach masujących 

przy dźwiękach uspokajającej 
muzyki.

Sport poprawia ogólny stan 
zdrowia. Podczas ćwiczeń 
nasz organizm wytwarza en-
dorfi ny – hormony szczęścia, 
odpowiedzialne za dobre sa-
mopoczucie. Zmniejsza się po-
datność na choroby, a przy-
spieszona przemiana ma-
terii sprzyja zachowaniu 
zgrabnej sylwetki i wolniejsze-
mu starzeniu się. Nie mówiąc o 
tym, że sportowe zajęcia spra-
wiają członkom Klubu ogrom-
ną frajdę i świetnie się przy 
tym bawią. Każdy z nich może 
wybrać taką formę aktywności 
fi zycznej, która stanie się jego 
pasją i ulubioną formą spę-
dzania wolnego czasu.

PAWEŁ GROCHOWSKI

W zdrowym ciele…

„Ploteczka” dla seniorów
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Prawie 300 osób w tym 198 
niepełnosprawnych wę-

drowało lub jechało rowe-
rami i wózkami oraz płynę-
ło kajakami dnia 15 czerwca 
na 10 trasach przygotowa-
nych przez organizatorów 
Wielkopolskiego rajdu inte-
gracyjnego osób niepełno-
sprawnych „Sprawni inaczej 
bez barier i granic”.

Metę tym razem zorgani-
zowano na terenie Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewi-
domych w Owińskach. Po zje-
dzeniu wspaniałej grochów-
ki chętni brali udział w kon-
kursach sprawnościowych, 
w których wszyscy otrzyma-
li nagrody. Turyści zwiedzi-
li z przewodnikami jedyny w 
Europie Park Orientacji Prze-
strzennej oraz kościół pod 
wezwaniem św. Jana Chrzci-
ciela.

Puchar dla najliczniejszej 
drużyny zdobyło Koło PTTK 
„W zasięgu ręki” przy SO-
SWDN w Owińskach. Rajd 
staje się imprezą ogólnopol-
ską, gdyż ponownie przyby-
li turyści między innymi z ta-
kich miejscowości jak Gdańsk 
i Wrocław. Organizatorem raj-
du był Oddział Środowiskowy 
PTTK Poznań-Nowe Miasto 
wraz z zrzeszonymi w nim 
Kołami PTTK . Natomiast ko-

RAJD INTEGRACYJNY „SPRAWNI INACZEJ BEZ BARIER I GRANIC”

Rowerami 
i wózkami

Do kraju wróciła polska re-
prezentacja na Mistrzo-

stwa Europy w Bocci w Guima-
raes.Start w Portugalii otworzył 
wreszcie Polsce drzwi do Boc-
ci paraolimpijskiej. Trzeba było 
20 lat, aby od pierwszych kro-
ków stawianych u nas w boc-
ci doprowadzić do startu na po-
ziomie mistrzowskim. 

Boccia w wymiarze paraolim-
pijskim jest sportem skierowa-
nym przede wszystkim do osób z 
zaburzeniami centralnego ukła-
du nerwowego: z dziecięcymi 
porażeniami mózgowymi, zani-
kami mięśniowymi, artrogrypo-
zą, uzależnionych od wózka in-
walidzkiego i najczęściej wy-
magających pomocy w czynno-
ściach dnia codziennego. W Pol-
sce jest około 50.000 takich osób.

Boccia jest najszerzej w Pol-
sce spopularyzowaną dyscy-
pliną sportu osób niepełno-
sprawnych ponieważ oparto 
jej rozwój o działania oddolne, 
realizowane systemowo przez 
20 lat. Funkcjonuje ponad 200 
ośrodków bocci, opartych o 
prace stowarzyszeń, klubów 
sportowych, fundacji, szkół, 
ZAZ-ów, OSW itp.

Wysiłkiem wielu osób i or-
ganizacji stworzyliśmy w kra-
ju podwaliny pod dyscyplinę o 
charakterze wyczynowym, ale 
przede wszystkim integrującym i 
rehabilitującym. W tym roku po-
wołaliśmy Polską Federację Boc-
ci Niepełnosprawnych (PFBN), 
od niedawna członka Światowej 
Federacji Bocci (BISFed). Federa-
cja jest ogólnokrajowym związ-
kiem zrzeszającym osoby praw-
ne działające w bocci. Inicjatywa 
założenia Federacji wyszła od 
poznańskiego „Startu”, zamoj-
skiego Stowarzyszenia ”Krok 
za Krokiem”, zielonogórskiego 
„Startu”, warszawskiej Formacji 
„Konar”, lubelskiego Klubu „Pa-
mara-Boccia” i poznańskiego 
Stowarzyszenia „Żurawinka”.

Deklaracje przystąpienia do 
federacji złożyło w pierwszym 
miesiącu ponad 10 organizacji. 
Federacja jest ukierunkowana 
przede wszystkim na organiza-
cje spoza struktury PZSN ”Start”.
Zamierza działać w ramach od-
nowionego Polskiego Związ-
ku Sportu Niepełnosprawnych 
„Start’ i jest gotowa przystąpić do 
Polskiego Komitetu Paraolimpij-
skiego. Boccia ma przyszłość, 
ale bez startu w Mistrzostwach 
Europy proces jej rozwoju prze-
biegałby zdecydowanie wolniej.

Jak wypadli nasi zawodnicy w 
Guimaraes, konfrontowani z eu-
ropejską a jednocześnie świato-
wą czołówką 22 państw? Naj-
wyżej doszedł Mateusz Urbań-
ski w grach indywidualnych 
BC2, jest 8-my w Europie na 32 

mandorem jego pomysłodaw-
ca Eugeniusz JACEK. Wspar-
cia fi nansowego udzielił Po-
wiat Poznański i Miasto Po-
znań, a część nagród ufundo-
wała Gmina Czerwonak. Na-
tomiast pomogła w organiza-
cji rajdu Parafi a w Owińskach 
i SOSWDN. 

O otwarciu jedynego w Eu-
ropie Parku Orientacji Prze-
strzennej pisaliśmy w paź-
dziernikowym wydaniu „Fi-
lantropa” z ubiegłego roku 
(str. 2 i 3). Inicjatywa powsta-
ła w ramach projektu sfi nan-
sowanego przez Powiat Po-
znański i Unię Europejską.

EUGENIUSZ JACEK

Od lewej: Eugeniusz Jacek – komandor rajdu, Dorota Franczak – 
przedstawicielka Prezydenta Poznania i Zbysław Kaczmarek

– zastępca komandora rajdu. 

Zwiedzanie Parku Orientacji Przestrzennej przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych.

Zwiedzanie Parku Orientacji Przestrzennej.
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MISTRZOSTWA EUROPY W BOCCI

Sport osób 
niepełnosprawnych 

sklasyfi kowanych zawodników. 
W ćwierćfi nale spotkał się z mi-
strzem paraolimpijskim z Aten i 
Londynu, Mistrzem Europy 2013 
Fernando Ferriera. Fernando jest 
znany w całej Portugalii. Prze-
grać z nim 8:0 nie było wstydem, 
tym bardziej, że Mateusz poka-

zał w czasie meczu wiele bardzo 
dobrych stron sportowca, który 
potrafi  walczyć z sercem i z „gło-
wą na karku”. Zdaniem fachow-
ców ma przed sobą międzyna-
rodową karierę, pod warunkiem 
zintensyfi kowania szkolenia. 
Czołówkę światową Bocci sta-
nowią zawodnicy z nawet 20 let-
nim stażem sportowym, a Mate-
usz trenuje od kilku lat.

W tej samej kategorii na 10 

miejscu uplasował się Patryk 
Barszczyk. Marta Wesołek była 
31.W grach indywidualnych BC3 
(„rynniarze”) 22 miejsce rankin-
gu zajął Bartek Nowosadowski, 
Michal Kozyrski miejsce 32, a 
Łukasz Brożek miejsce 43 na 50 
startujących. Para BC3 Nowosa-
dowski-Kozyrski uplasowała się 
na 15 miejscu pośród 18 startu-
jących.

Przed Mistrzostwami szko-
leniowcy bocci byli dość pesy-
mistycznie nastawieni do szans 
naszej reprezentacji, zważywszy 
na wysoki poziom w tej dyscy-
plinie i jej światowy zasięg (oko-
ło 1000 zawodników znajdu-
je się na listach rankingowych) 
i wreszcie hermetyczny sys-
tem rozgrywek kwalifi kujących 
do poziomu paraolimpijskiego. 
Obecnie mają prawo być opty-
mistami. Boccia w Polsce zysku-
je markę europejską nie tylko za 
sprawą zawodników, ale także 
naszych możliwości wzmocnie-
nia BISFed, o czym przekonywał 
w Portugalii jej Prezydent David 
Hadfi eld.

Udział polskiej reprezenta-
cji fi nansowany był przez Pol-

ski Związek Sportu Niepełno-
sprawnych „Start” ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki. Stałe zajęcia w poznańskiej 
sekcji Bocci prowadzonej przez 
SSR „START” fi nansowane są 
przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, 
Urząd Miasta Poznania i PFRON.

ROMUALD SCHMIDT
PREZES PFBN

WWW.FACEBOOK.COM/BOCCIAPOLSKA
HTTP://EUROBOCCIA2013
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„Każda droga prowadzą-
ca do sukcesu jest kręta i 

wymaga zaangażowania wielu 
sił” – usłyszeli absolwenci Kole-
gium Pracowników Służb Spo-
łecznych w Poznaniu. W piątek 
5 lipca w siedzibie Wielkopol-
skiego Samorządowego Cen-
trum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego nr 2 przy uli-
cy Borówki 10 odbyło się abso-
lutorium. 15 słuchaczy wydzia-
łu dziennego i 52 słuchaczy 
wydziału zaocznego otrzyma-

Mimo pełni lata i urlopów 
lubońscy krwiodaw-

cy nie zawiedli i tłumnie jak 
zawsze przybyli na 66. ak-
cję krwiodawczą, przepro-
wadzoną przez Klub Honoro-
wych Dawców Krwi PCK „Lu-
bonianka” im. Błogosławio-
nego Edmunda Bojanowskie-
go w niedzielę 7 lipca w Sali 
Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Luboniu.

Ofi arność lubońskich daw-
ców krwi jest tym cenniejsza, 
że latem z reguły mniej oddaje 
się krwi, a zarazem, ze wzglę-
du na wzrost liczby wypad-
ków komunikacyjnych, w tym 
okresie zwiększa się zapo-
trzebowanie na ten bezcenny 
lek, ratujący życie. 86 osób, w 
tym 26 kobiet, oddało 38,7 li-
trów krwi.

Poborem krwi kierował lek. 
med. Paweł Mytko z Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Poznaniu. 
Przeprowadziło go sprawnie 

Chciałabym czytelnikom 
„Filantropa” przedsta-

wić jeden ze sposobów wal-
ki rodziców o godne życie 
ich 33-letniego już „dziecka” 
z niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu znacz-
nym i niewidomego.

Anna Maria – tak ma na 
imię nasza córka – przez 12 
pierwszych lat swojego ży-
cia widziała. W czasie porodu 
niedotlenienie spowodowało 
uszkodzenie nerwu wzroko-
wego. Walka o jej leczenie i re-
habilitację była zapewne typo-
wa dla większości rodziców w 
podobnej sytuacji. Lekarz pe-
diatra w czasie kolejnych co-
miesięcznych wizyt ignoro-
wał moje – matki – uwagi, do-
tyczące bardzo nietypowego 
zachowania Ani. Usłyszałam, 
że jestem starą, rozhisteryzo-
waną matką i że każde dziec-
ko ma prawo rozwijać się we 
właściwym sobie tempie. Neu-
rolog dziecięcy po roku kolej-
nych wizyt zaproponował le-
czenie w Centrum Zdrowia 
Dziecka.

Po kilkunastu miesiącach, 
gdy Ania miała już 2 lata i 6 
miesięcy, rozpoczęła się wę-
drówka po różnych porad-
niach i dopiero w ostatniej, 
Poradni Psychiatrycznej, usły-
szałam, że Ania ma uszko-
dzony centralny układ nerwo-
wy i zachowania autystycz-
ne. Została jedną z osmiu pa-
cjentów pierwszego w Pol-
sce przedszkola dla dzieci au-
tystycznych, a po całkowitej 
utracie wzroku uczęszczała 
do specjalistycznej placówki 

Autorka tekstu 
Jadwiga Czaplicka

18 pracowników. W przygoto-
wanie byli zaangażowani: Ewa 
Wojciechowska, Maciej Ku-
biś i Zbyszko Wojciechowski, 
wszyscy z „Lubonianki”. Po-
dziękowania należą się, jak za-
wsze, dyrekcji SP nr 1 za udo-
stępnienie sali gimnastycznej.

Wśród oddających krew były 
cztery osoby, które zdecydo-
wały się na to po raz pierw-

ło tytuł licencjata w zawodzie 
pracownik socjalny. 

Na uroczystości jak co roku 
zebrali się absolwenci, rodziny, 
przyjaciele, grono pedagogiczne 
i zaproszeni goście. W spotkaniu 
uczestniczyła dyrektor Departa-
mentu Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Joanna Ga-
nowicz, dyrektor Wydziału Zdro-
wia i Spraw Społecznych Urzę-
du Miasta Poznania Maria Re-
miezowicz, dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Po-
znaniu Włodzimierz Kałek, pro-
fesor Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej w Warszawie Jerzy Szma-
galski, reprezentanci ośrodków 
pomocy społecznej, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, 
instytucji nauki, oświaty i kultury. 

„Uśmiech jest najkrótszą dro-
gą do drugiego człowieka” – po-
wiedziała dyrektor Kolegium Ju-
styna Dutkiewicz. Zadowolenia 
nie brakowało, bo trzyletni wy-
siłek intelektualny został zauwa-
żony. Słuchaczom, którzy otrzy-
mali najwyższą średnią ocen dy-
rektor Joanna Ganowicz wręcza-
ła upominki. Wyrazy uznania w 
imieniu wicewojewody wiel-
kopolskiego Przemysława Paci 
składała dyrektor Wydziału Po-
lityki Społecznej Wielkopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego Ma-
ria Krupecka. 

Po przemowach, podzięko-
waniach i rozdaniu dyplomów 
blisko 70 osobowa grupa ustawi-
ła się do pamiątkowego zdjęcia. 
Potem pozostał już tylko trady-
cyjny rzut biretem. Kolejni pra-
cownicy socjalni ruszyli w świat 
społeczny. Będą wspierać po-
szkodowanych przez los.

 KAROLINA KASPRZAK
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Absolwenci Kolegium. 

Z dyplomami w świat 

Podzielili się krwią

szy. Jedną z nich była Zuzan-
na Lachor z Poznania. W ak-
cji brali też udział krwiodawcy 
przekazujący krew dla człon-
ków swoich rodzin. Sponsora-
mi przedsięwzięcia byli: „Zio-
łolek” Sp. z o. o. w Poznaniu, 
„Dramers” S.A. Rabowice koło 
Swarzędza, PHW „Levant” Po-
znań i BZ WBK.

ROBERT WRZESIŃSKI
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dla dzieci niewidomych z in-
nymi dysfunkcjami w Warsza-
wie. Ciągle szukaliśmy odpo-
wiedzi na pytanie: co będzie 
z naszym dzieckiem, gdy nas, 
rodziców, Pan Bóg zabierze do 
siebie?

Tak zrodziła się świado-
mość, że to my, rodzice, sami 
musimy zapewnić godną przy-
szłość naszemu dziecku, które 
nie poradzi sobie bez wspar-
cia. Jako matka jestem prze-
konana, że małe domy rodzin-
ne są rozwiązaniem optymal-
nym. Dane mi było zapoznać 
się z problemem dzieci nie-
pełnosprawnych oraz osób 
dorosłych niesamodzielnych 
w Szwecji, Szwajcarii, Niem-
czech. Z ogromną przykrością 
stwierdziłam, że koszt pobytu 
dziecka niepełnosprawnego w 
Niemczech to w przeliczeniu 
na złotówki około 400 złotych 
dziennie. W naszej rzeczywi-
stości nie było to możliwe, dla-
tego postanowiliśmy wybudo-
wać dom dla około 20 osób, w 
tym 10 niepełnosprawnych in-
telektualnie i ich opiekunów.

Najprościej było budować 
na własnej działce i tak wła-
śnie się stało. Dom jest już wy-
posażony w salę rehabilitacyj-
ną (44 metry kwadratowe), ja-
dalnię (także 44 m), 9 pokoi, 
z których najmniejsze mają 
po 14 m. Nasz problem pole-
ga na tym, że brak jest ludzi 
chętnych do opiekowania się 
naszymi „Skrzacikami” nie na 
zasadzie zatrudnienia (jak w 
DPSach), ale na zasadzie ro-
dzinnej. Wielu pomyśli: prze-
cież to utopia. Ale my od sa-
mego początku stawiamy so-
bie i zaprzyjaźnionym osobom 
bardzo wysoko poprzeczkę i 
ciągle, mimo naszego wieku 
(ja skończyłam 71 rok życia), 
mamy nadzieję, że znajdzie 
się kilka osób, które podzie-
lą nasze spojrzenie na przy-
szłość osób z niepełnospraw-
nością intelektualną.

Mamy świadomość, że 
wszystkim nie pomożemy, 
ale chcemy utworzyć dom na 
miarę potrzeb osób specjalnej 
troski. Chcemy naszym pod-
opiecznym stworzyć normal-
ny dom i minimalizować kosz-
ty utrzymania. Usamodziel-
nianie mieszkańców, włącze-
nie w codzienne zajęcia i pra-

pełnosprawnych osób na kil-
ka dni, aby mogli zdecydo-
wać, czy chcą, aby ich „Skrza-
ciki” mieszkały w takim niety-
powym domu. 

Wiemy, że będzie to możli-
we tylko wówczas, gdy rodzic 
i podopieczny są sami i nie 
mają rodziny, która mogłaby 
zapewnić im opiekę – rodzina 
zawsze powinna być razem i 
wspierać się. W naszym domu 
nie ma możliwości, aby rodzi-
na wraz z niepełnosprawnym 
intelektualnie podopiecznym 
mogła razem zamieszkać. Ale 
tu, na ulicy Ceglanej w Kobył-
ce, chcemy stworzyć zawsze 
wspierającą się, dużą rodzi-
nę, którą łączą nie tylko  wię-
zy krwi, lecz miłość i troska o 
godne życie naszych „Skrzaci-
ków” nawet gdy mają już, tak 
jak moja córcia, 33 lata.

Każda osoba życzliwa i chęt-
na do pomocy naszym „Skrza-
cikom” jest mile widziana.

Oto nasz kontakt: Fundacja 
„O godne życie dla dzieci upo-
śledzonych – Jezu ufam Tobie”, 
ul. Ceglana 16, 05-230 Kobył-
ka, tel./fax 22-786-10-74, cza-
plickajadwiga20@wp.pl

JADWIGA CZAPLICKA

DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM INTELEKTUALNYM

Dom godnego życia 

ce domowe, uaktywni ich, po-
czują się potrzebni i docenie-
ni jako domownicy, obdarze-
ni odpowiedzialnością i obo-
wiązkami, oczywiście, na mia-
rę ich możliwości, co może w 
znaczący sposób poprawić ich 
motywację i zmniejszyć kosz-
ty utrzymania domu.

Ze smutkiem oglądałam ży-
cie mieszkańców DPS-ów, 
ograniczone z braku zajęć do 
jedynego zainteresowania: 
co będzie na śniadanie, obiad 
czy kolację? Tej zabójczej bez-
czynności i nudy chcielibyśmy 
uniknąć. Czy nam się to uda? 

Życie kreśli czasami niespo-
dziewane scenariusze.

12 stycznia 1995 roku sąd 
wydał postanowienie o reje-
stracji naszej Fundacji „O god-
ne życie dla dzieci upośledzo-
nych – Jezu ufam Tobie” z sie-
dzibą w Kobyłce koło Warsza-
wy przy ul. Ceglanej 16. Gdyby 
Państwa zainteresował nasz 
dom lub problem przyszłości 
osób niepełnosprawnych in-
telektualnie, to serdecznie za-
praszamy do odwiedzenia nas 
w każdym, umówionym wcze-
śniej terminie. Zapraszamy ro-
dziców lub opiekunów nie-
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ZBIGNIEW NOWAK
KOŁOBRZEG

Dom

Spod słońc 
jarzeniowych,
z krain 
zimnych bieli
wracam 
pod dach bezpieczny
w objęcia troskliwe,
by głowę złożyć 
na dłoniach
czułych i ciepłych,
gdzie mleko z miodem,
z uśmiechem 
i spojrzeniem 
tkliwym
w kubku glinianym
dostanę pod wieczór,
kiedy wiatr 
pianissimo zaszumi
snom 
przyklejonym do rzęs.

Dum spiro spero

A gdybym tak jak on,
Na końcu cisowej alei,
Cisowy postawił dwór,
Z cisowych dzbanów 
wino spił,
W cisowym łożu legł,
Cisowym zasnął snem?

Cóż więc uczyniłbym 
w ten czas?
Ze spłakanych ócz,
Łez wycisnął 
resztkę?

Pójdę 
pomiędzy platany,
Tą ścieżką 
wrócę na świat.
Lub znosić będę 
co los da.
Dum spiro spero ...
Bo w piersi, 
obok mego,
Inne jeszcze 
biją serca.

To było dla nich niezwykłe 
przeżycie. Nie tylko dlate-

go, że mogli pokazać szermier-
cze umiejętności, ale także za-
prezentowali się przed widow-
nią. Otuchy zawodnikom do-
dawała trenerka Alicja Twar-
dosz. To ona zadbała o każdy 
szczegół, by I Integracyjny Tur-
niej „Z fl oretem do gwiazd” wy-
padł na medal.

Organizatorem imprezy była 
Sekcja Szermiercza AZS AWF 
Poznań przy udziale Wydziału 
Sportu Urzędu Miasta Poznania. 
Wśród zaproszonych gości byli 
doktor Ewa Bąk, dyrektor Wy-
działu Sportu Urzędu Miasta Po-
znania, doktor Jan Wachowiak, 
prezes Okręgowego Związku 
Szermierczego, Alicja Nawroc-
ka z podopiecznymi z fundacji 
„Arka”, Ryszard Kunze wielolet-
ni trener, uczestnik olimpiady w 
Rzymie, siostra Rozalia z Domu 
Pomocy Społecznej dla Dzieci 
prowadzony przez Zgromadze-
nie Córek Matki Bożej Bolesnej 
Serafi tki z podopiecznymi.

Sekcja Szermiercza, oprócz 
nauczania szermierki w wersji 
olimpijskiej, od trzech lat prowa-
dzi zajęcia dla dzieci i młodzieży 
z dysfunkcjami fi zycznymi lub 
intelektualnymi. Treningi pro-
wadzi Alicja Twardosz. Odby-

Miejska Rada Seniorów w 
Poznaniu oraz Wielko-

polska Rada Koordynacyjna 
Związek Organizacji Pozarzą-
dowych zorganizowali „Forum 
Poznańskich Seniorów”, które 
odbyło się 24 czerwca w Sali 
Białej Urzędu Miasta Poznania.

Spotkanie było okazją, aby li-
derzy poznańskich klubów se-
niora oraz działacze, pracowni-
cy i wolontariusze zaangażowa-
ni w aktywność na rzecz osób 
starszych mogli się lepiej po-
znać i podyskutować o nurtu-
jących ich problemach. Celem 
było zmobilizowanie środowi-
ska seniorów w Poznaniu do jak 

wają się one w na terenie DPS-u
dla dzieci i młodzieży z zespo-
łem Downa i na wózkach z te-
traplegią oraz na terenie City 
Zen AWF dla dzieci i młodzieży 
z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 
107 w Poznaniu.

– Robię to dla dzieci i dla tych 
cudownych uśmiechów, które 
pojawiają się na ich twarzach 
– powiedziała Alicja Twardosz. 
– Cieszę się, że mam możli-
wość być w ich życiu. Te dzieci 
mają wiele uczucia, zapału, de-
terminacji i siłę woli, którą moż-
na było zaobserwować na za-
wodach. Dlaczego szermierka? 
Sama byłam zawodniczką i wie-
le mnie nauczyła ta dyscypli-
na. Szermierka to piękna sztu-
ka walki, która uczy życia, a tak-
że rywalizacji, walki, nie pod-
dawania się w dążenia do celu 
oraz podnoszenia się po poraż-
ce. Osoby niepełnosprawne bar-
dzo dobrze spełniają się w tej 
dyscyplinie, sprawia im to dużo 
radości.

– Pomagam w realizacji ce-
lów wytyczonych przez Ali-
cję – mówi tata Alicji Grzegorz 
Twardosz, kierownik Integracyj-
nej Sekcji Szermierczej. – Upo-
wszechnienie szermierki wśród 
dzieci niepełnosprawnych po-
winno zaowocować zalicze-

niem szermierki do dyscyplin 
olimpiad specjalnych.

W turnieju uczestniczyło 25 
osób. Walczono do pięciu tra-
fi eń lub do trzech minut, sędzio-
wanie odbywało się na tych sa-
mych zasadach, co w wersjach 
olimpijskiej i paraolimpijskiej. 
Zawodnicy przyjechali między 
innymi z Integracyjnego Klubu 
Szermierczego w Lesznie, War-
ty Śrem, byli członkowie AZS 
AWF – Sekcja Szermiercza, dzie-
ci i młodzież z DPS-u i ZSS nu-
mer107 oraz zawodnicy Senior’s 
Group w kategorii 60+. Przepro-
wadzono także pierwszą lekcję 
szermierki dla widzów. Uczest-
niczyło w niej 12 osób, a wśród 

najlepszego wykorzystania swo-
ich możliwości oraz wywierania 
rzeczywistego wpływu na poli-
tykę społeczną. Podczas spotka-
nia wygłoszono wiele ciekawych 
referatów i prezentacji.

O szansach rozwoju w póź-
nej dorosłości mówiła profesor 
Anna Brzezińska, praktyczny 
dostęp do służby zdrowia przed-
stawiła doktor Anna Jakrzew-
ska-Sawińska z Hospicjum Do-
mowego. Natomiast Wojciech 
Sańko z Wielkopolskiej Rady Ko-
ordynacyjnej wygłosił prelekcje 
na temat „Poznańscy seniorzy 
nie tylko w liczbach – czy głos 
1/4 Poznaniaków ma znacze-

nie?”. O możliwościach fi nanso-
wania stowarzyszeń senioral-
nych mówiła radna Maria No-
wicka, a społeczne innowacje w 
zakresie opieki długoterminowej 
zaprezentował Paweł Łuczak z 
Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu.

Osoby starsze coraz częściej 
zaczynają być niepotrzebne. Do 
przeszłości przechodzą rodzi-
ny wielopokoleniowe, w których 
babcia była najważniejszą oso-
bą. Służyła radą, doświadcze-
niem i życiową mądrością. Nie 
musiała kończyć żadnych fakul-
tetów, by zawsze dać dobrą re-
ceptę na każde zmartwienie. 
Młodzi ludzie od dawna nie chcą 
mieszkać z rodzicami. Wolą pro-
wadzić życie na własny rachu-
nek, we własnych mieszkaniach. 
Ciągle się spieszą, gonią za za-
robkiem, pracują po kilkanaście 
godzin dziennie, by utrzymać ro-
dzinę. Dla własnych rodziców 
nie mają czasu. Odwiedzają ich 
często od przypadku do przy-
padku, od imienin do imienin, 
od jednych świat do drugich.

Problem zaczyna się dopie-
ro wtedy, gdy rodzice potrze-
bują pomocy, bo nie są w sta-
nie sami egzystować. Schoro-
wani, bezradni, przestrasze-
ni żebrzą o odrobinę współczu- F
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Z fl oretem do 
gwiazd
nich dzieci, młodzież oraz opie-
kunowie.

– Zaproszenie nas to był bar-
dzo dobry pomysł – powiedzia-
ła siostra Rozalia. – Wybrałam 
dziewczyny, które mogą upra-
wić ten sport. Zajęcia odby-
wają się dwa razy tygodniu od 
dwóch lat. Na stałe ćwiczą czte-
ry dziewczyny, które bardzo lu-
bią to zajęcia. Do Lidki, Eweliny, 
Moniki dołączyła Nikola.

– Każdy sport jest bardzo do-
bry dla osób niepełnospraw-
nych – stwierdził doktor Jan 
Wachowiak, prezes Wielkopol-
skiego Związku Szermiercze-
go oraz członek Zarządu Pol-
skiego Związku Szermiercze-
go. – Szermierkę cechuje wido-
wiskowy charakter i to w du-
żym stopniu świadczy o jej wy-
jątkowości. Wzruszam się, oglą-

pewnić szczególne bezpieczeń-
stwo. Liczę, że w nowym roz-
daniu grantów unijnych uda 
się zdobyć pieniądze na rozwój 
sportu. Tym także na potrzeby 
sportowe osób niepełnospraw-
nych.

Niepełnosprawni Maciej i 
Marcin na co dzień trenują w 
Klubie Szermierczym w Lesznie. 
Na zawody przyjechali nie tyl-
ko po to, by wygrać, ale dobrze 
się bawić. Było trochę tremy, ich 
walkę oglądała duża widow-
nia. Obaj trenują dwa razy w ty-
godniu pod okiem pana Marka. 
Marcin od dziecka interesował 
się sportem. Stara się być ak-
tywny, dlatego pływa, nurkował, 
wykonuje ćwiczenia rehabili-
tacyjne. No i oczywiście – szer-
mierka. 

Wszyscy uczestnicy turnie-
ju otrzymali dyplomy, upomin-
ki, koszulki sportowe. Każdy do-
stał też piękną różę i słodką nie-
spodziankę. Towarzyszył temu 
podkład muzyczny „We are the 
champions”. Piękne obrazki zro-
bione przez dzieci i młodzież z 
DPS-u zostały wręczone przyby-
łym zaprzyjaźnionym klubom, 
Grzegorzowi Twardoszowi oraz 
zawodnikom 60+. Na zakończe-
nie zrobiono wspólne zdjęcie.

AURELIA PAWLAK 

cia, bo o pomoc nie mają odwa-
gi poprosić. Nie zawsze tak jest, 
ale taki model zaczyna się upo-
wszechniać. Trzeba pamiętać 
o godności osób starszych za-
wsze i wszędzie. Szczególnie 
ważne jest to w urzędach, szpi-
talach, przychodniach, bankach, 
pocztach, gdzie informacja po-
winna być podana w przyjaznej 
dla nich formie. Ważny jest rów-
nież obieg informacji, by senio-
rzy nie musieli błądzić po pię-
trach i pokojach. Troska o nich, 
opieka, zapewnienie im poczu-
cia bezpieczeństwa, wdzięcz-
ności za wychowanie, za pomoc 
przy dzieciach, jest naszym obo-
wiązkiem.

– Zachęcam do szukania 
życzliwości w swoim otocze-
niu, pozyskiwaniu sponsorów, 
by podejmować takie działania, 
które pomogą rozwinąć dzia-
łalność seniorów – powiedzia-

ła radna Maria Nowicka. – Na-
leży składać aplikacje o fundu-
sze w lokalnych władzach. Nie-
stety, w tym przypadku możliwo-
ści z rok na rok są coraz mniej-
sze. Nie wolno naruszać godno-
ści osobistej seniorów ani my-
śleć, że są to ludzie niepotrzebni.

Ewa Malicka z Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku zwróciła 
uwagę, że w Poznaniu jest oko-
ło 120.000 seniorów. Niektórzy 
są wyłączeni, inni są bardzo ak-
tywni. Zapytała, ile władze mia-
sta mogą przeznaczyć na dzia-
łalność organizacji pozarządo-
wych. Radna Maria Nowicka od-
powiedziała, że jest to 790.000 
złotych dla organizacji pozarzą-
dowych, które, aby otrzymać ja-
kąkolwiek kwotę muszą złożyć 
oferty konkursowe. Dofi nanso-
wania są bardzo różne. Zależą 
od tego, na jaką działalność są 
przeznaczone.

Jedna z uczestniczek stwier-
dziła, że szukanie pieniędzy u 
sponsorów często upokarza se-
niorów. Bogate fi rmy nie są ła-
skawe. To, co oferują, często od-
biera godność obdarowanym. 
Zdaniem Jerzego Jernasa z Pol-
skiego Towarzystwa Artystów, 
Autorów, Animatorów Kultury, w 
seniorach tkwi ogromny poten-
cjał, który warto dostrzec i usza-
nować. Szkoda, że często ta 
wartość jest ignorowana przez 
ludzi młodych. A przecież senio-
rzy dysponują ogromną wiedzą 
życiową i cennymi doświadcze-
niami, które pozwalają lepiej po-
znać historię.

– Mnie się udaje wyciągać 
seniorów z domów – powie-
dział Jan Błaszczak z Lubonia. 
– Wspólnie z żoną mamy pa-
sję związaną z turystyką i krajo-
znawstwem. Działamy w sekcji 
turystyki pieszej w miejscowym 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Nasi seniorzy pokonują trasy kil-
kunastokilometrowe. Poprawia-
ją kondycję, poznają najbliższe 
okolice, odzyskują chęć do życia. 
Z przyjemnością patrzę, jak za-
mknięte w sobie osoby otwiera-
ją się, zawierają przyjaźnie, czu-
ją się potrzebne, sympatycznie 
spędzają czas. Odzyskują radość 
życia.

Zwrócono uwagę na koniecz-
ność stworzenia organizacji, 
która będzie zajmować się se-
niorami poszkodowanymi przez 
system fi nansowy i prawny. Do 
tego celu należy zaangażować 
prawników w ramach wolonta-
riatu. Starsi ludzie nie radzą so-
bie z przepisami prawnymi i dla-
tego takie wsparcie byłoby nie-
odzowne. A przy okazji młodzi 
prawnicy mogliby wykorzystać 
swoją wiedzę, by zaistnieć na 
rynku prawnym i specjalizować 
się w tego rodzaju działalności.

– Forum seniorów było do-
brym pomysłem – stwierdził 
Krzysztof Wodniczak, przewod-
niczący Miejskiej Rady Senio-
rów. – Przekonaliśmy się, z jak 
wieloma problemami trzeba się 
zmierzyć. W przyszłości będzie-
my ujednolicać nasze spotkania 
pod względem tematycznym. 

AURELIA PAWLAK

Twórcze seniorów 
rozmowy 

dając tego rodzaju zawody. Gdy 
widzę determinację i zaangażo-
wane zawodników, to od razu 
chciałbym im pomóc. Szermier-

ka wymaga znacznych nakła-
dów fi nansowych. Potrzebny 
jest trener, kosztowny jest strój, 
a przede wszystkim należy za-
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Przy słonecznej pogodzie ba-
wili się uczestnicy IX Inte-

gracyjnego Festynu „Przyjaciół-
ka Ziemia”, zorganizowanego 
przez Kórnickie Stowarzysze-
nie Pomocy Osobom z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną i 
Ruchową „Klaudynka” w sobotę 
29 czerwca na stadionie Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji Błonie w 
Kórniku.

Wszystkich przybyłych przy-
witała prezes „Klaudynki” Anetta 
Szarzyńska. W festynie uczestni-
czyli też podopieczni Swarzędz-
kiego Stowarzyszenia Dzie-
ci Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu i Gośliń-
skiego Stowarzyszenia Przyja-
ciół Osób Niepełnosprawnych w 
Murowanej Goślinie.

Zabawę prowadzili przed-
stawiciele „Filharmonii Pomy-
słów” z Poznania: Agnieszka Le-
śna – Królowa Ekologia, Arka-

Większość z nich odkryła 
swój talent, gdy zacho-

rowali psychicznie. Malowa-
li, rysowali, rzeźbili, wyklejali. 
Robili i nadal robią to z wiel-
ką pasją. Mają niezwykłą wy-
obraźnię, która wyzwala w 
nich ogromny potencjał obcy 
zwykłym ludziom. Bo oni są 
niezwykli. Artyści art brut nie 
do końca zdają sobie sprawę 
ze swojego talentu.

– To jest pierwsza polska wy-
stawa art brut na świecie, któ-
ra wróciła właśnie z Brukseli 
– powiedziała Małgorzata Sza-
efer, kuratorka z Galerii „tak” 
w Poznaniu. – Nosiła tam na-
zwę „Hostia we fl aszce”. Ty-
tuł pochodzi z obrazów Ma-
rii Wnęk. Swoje dzieła poka-
zało dwudziestu najlepszych 
artystów art brut z całego kra-
ju oraz dziesięć różnych ośrod-
ków, które wypożyczyły zgro-
madzone prace. W brukselskiej 
wystawie chodziło o to, by po-
łączyć typowe polskie sacrum 
łączące się z kościołem i Matką 
Boską, której jest bardzo dużo 
w pracach Dembińskiego oraz 
innych artystów – z kobieco-
ścią, pojawiającą się u Justyny 
Matysiak i Mikołaja Ławnicza-
ka. Chodziło tu o pewną prze-
korę. I to się udało. Wśród au-
torów znaleźli się: Kazimierz 
Cycoń, Barbara Chęcka, Adam 
Dembiński, Halina Dylewska, 

Tadeusz Głowala, Władysław 
Grygny, Marian Henel, Przemy-
sław Kiebzak, Ryszard Kosek, 
Konrad Kwasek, Mikołaj Ław-
niczak, Edmund Monsiel, Justy-
na Matysiak, Iwona Mysera, Ju-
lian Stręk, Edward Sutor, Ma-
ria Wnęk, Stanisław Zagajew-
ski, Ksawery Zarębski, Henryk 
Żarski. 

Wystawa 12 czerwca w Ga-
lerii „tak” miała charakter syn-
tetyczny. Wybrano prace, z 
których emanują bardzo silne 
emocje. Wyeksponowano moc-
ne akcenty, działające na wy-
obraźnię widza. Po raz pierw-
szy zagościły w Poznaniu prace 
Głowali, Stręka, Zagajewskiego, 
Grygnego i Monsiela.

– Chodziło nam o to, by zaak-
centować polski art brut w Eu-
ropie – dodaje Małgorzata Sza-
efer. – To, co tam pokazaliśmy, 
wróciło do Polski, a naszym za-
daniem było pokazanie tych 
prac w Galerii „tak”. Chcieliśmy, 
by jak najwięcej osób zobaczy-
ło to, co można było podziwiać 
poza granicami kraju. Zauwa-
żyłam, że gdy na nasze wysta-
wy przychodzą nowi widzowie, 
to zachłystują się tą niezwykło-
ścią twórców art brut. Jest w tej 
sztuce niepowtarzalne piękno, 
które trzeba umieć odczytać.

Poznańską wystawę nazwa-
no „Takie bajery to niech Se 

IX INTEGRACYJNY FESTYN „KLAUDYNKI”
W KÓRNIKU

„Przyjaciółka Ziemia”
diusz Kos – Fafuł i Anna Przyby-
szewska – Wróżka Śmieciusz-
ka. Celem zabawy była edukacja 
ekologiczna: jak stosować recy-
kling, jak żyć zdrowo i w zgodzie 
z przyrodą. Uczestnicy zabawy 
stworzyli eko-ekipę, która po-
mogła Fafołowi pozbyć się złych 
nawyków żywieniowych i śmie-
cenia, segregowali śmieci, gra-
li w eko-kręgle, budowali miasto 
z pustych kubków, uczestniczy-
li w bitwie na papierowe kule. W 
pokazie eko-modeli nagrodzono 
pięć najlepszych kreacji.

Atrakcji było co niemiara. Pod 
okiem pań z Biblioteki Publicznej 
w Kórniku powstawały z gazet 
przeróżne zwierzaki: koty, psy, 
żyrafy. Był konik z zaprzyjaźnio-
nego z „Klaudynką” Jeździeckie-
go Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego w Mleczewie, przejażdżki 
bryczką, podchody. Rafał Skręt z 
Błażejewka rzeźbił twarze, zam-
ki, łodzie Wikingów.

Na koniec uczestnicy festy-
nu stanęli w kręgu i odśpiewali 
wspólnie pieśń „Jaka siła jest w 
splecionych wspólnie dłoniach”.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Dzieła 
pełne sprzeczności 
mówi Marii Wnęk, a nie mi”, ten 
zaczepny tytuł wypowiedział 
Artur Lewandowski, przyjaciel 
Galerii „tak” i jej ochroniarz. Zo-
stały one wykorzystane przez 
dyrektor Annę Leonowicz i Mał-
gorzatę Szaefer. Obie pomyśla-
ły, że tak intrygujące sformuło-
wanie na pewno spodoba się 
miłośnikom sztuki art brut.

Co można było zobaczyć na 
wernisażu? Przejmujące obrazy 
Barbary Chęckiej. Na obrazach 
widać stół, hostię, ryby, czyli 
symbolikę nawiązującą do Eu-
charystii. Autorka po nieudanej 
próbie samobójczej trafi ła do 
szpitala psychiatrycznego. W 
podobnych lecznicach i Domu 
Pomocy Społecznej w Zakrze-
wie spędziła większość życia. 
Na uwagę na pewno zasłuży-
ły statki Tadeusza Głowali. Ko-
lorowe, wesołe, pełne optymi-
zmu. Stanowią feerię barw, któ-
ra w widzu wzbudza optymizm 
i chęć do życia. Z kolei Marian 
Henel zachwyca obrazami-ko-
biercami pełnych niezwykłych 
stworów, dziwnych postaci, 
zwierząt, roślin i kwiatów. W 
tym przypadku także ogrom-

ne znaczenie ma wesoła kolo-
rystyka. Trudno przejść obojęt-
nie obok prac Iwony Mysery. Jej 
dzieła to jakby pocztówki peł-
ne szlaczków, cyfr, wycinków z 
gazet, czasami pisma przypo-
minającego arabski. Ona two-
rzy w zrozumiałym tylko dla 
siebie języku. Wystawa to rów-
nież wymyślne rzeźby, choćby 
takie jak Juliana Stręka, który 
stworzył przepiękne tak zwane 

„grobowce”. Wszystkie elemen-
ty tej konstrukcji zostały zro-
bione z kołków efektownie bar-
wionych i wycinanych. Artysta 
wykonywał także pojedyncze 
rzeźby i ofi arował je różnym lu-
dziom. Niestety, wielu obdaro-
wanych je wyrzucało jako nic 
nie znaczące przedmioty. Na 
szczęście wiele z nich udało się 
ocalić dzięki Leszkowi Macako-
wi, który je kupił i ma w swojej 

prywatnej kolekcji. No i oczy-
wiście nie można pominąć Ma-
rii Wnęk, kobiety podróżującej 
ze swoimi tobołkami i paczka-
mi. Ta góralka z Nowego Sącza 
skończyła cztery klasy szko-
ły podstawowej. Pracowała w 
mleczarni, na poczcie, w kuch-
ni. Była bardzo religijna. Jej ob-
razy mają charakter mistyczny. 
Głównym motorem sztuki Ma-
rii Wnęk był paniczny lęk o wła-
sne życie, który połączyła wła-
śnie z religią. 

AURELIA PAWLAK 

 F
O

T.
 A

U
R

EL
IA

 P
A

W
LA

K



STRONA40 SIERPIEŃ 2013

Wprowadzana w naszym 
kraju cyfryzacja telewizji 

naziemnej budzi wiele obaw. 
Okazuje się, że nikt nie kon-
trolował, w okresie od wej-
ścia w życie ustawy o cyfryza-
cji z dnia 30 czerwca 2011 sta-
nu przygotowań administrato-
rów zasobów komunalnych, 
wspólnot mieszkaniowych i 
spółdzielni mieszkaniowych 
w zakresie przygotowania do 
realizacji tej ustawy.

Obecnie niektóre sieci ka-
blowe zlikwidowały najtańszy 
i bardzo skromny pakiet tele-
wizyjny, zmuszając użytkow-
ników do opłat blisko trzykrot-
nie wyższych. Osoby, które nie 
podpisały umowy na zwięk-
szoną odpłatność, zostały od-
cięte od dostępu do sygna-
łu telewizyjnego. Okazuje się, 
że sieci kablowe wykorzysta-
ły moment, by zmusić miesz-
kańców zasobów wielorodzin-
nych do wyższych opłat.

W zamyśle cyfryzacji był ła-
twiejszy i tańszy dostęp do 
wielu programów telewizyj-
nych. Sieci, wykorzystując 
swoje monopolistyczne prak-
tyki, odmawiają wypełnie-
nia ustawy. Brak gdziekolwiek 
osób kompetentnych, do któ-
rych mógłbym się zwrócić sku-
tecznie w tej sprawie. Dotyczy 
to dużej ilości osób mniej za-
możnych, dla których płacenie 
za najniższy abonament te-
lewizji kablowej stanowi pro-
blem. Wśród tych najmniej za-
możnych osób są bardzo czę-
sto inwalidzi ze skromnymi 
rentami lub pozbawieni jakich-
kolwiek środków do życia.

28 listopada bieżącego roku 
w Wielkopolsce zlikwidowano 
sygnał analogowy, który do tej 
pory był dostępny w wielu blo-
kach z anten zbiorczych w za-
kresie TVP1 i TVP2. Spółdziel-
nie mieszkaniowe oraz admi-
nistratorzy mieszkań komunal-
nych popełnili ogromny błąd, 
nie utrzymując i nie moderni-
zując anten zbiorczych. W ten 
sposób zostaliśmy uzależnie-
ni od warunków podyktowa-
nych przez sieci kablowe. Wie-

17.9.11. 
KATAR DO PUDEŁKA

Lato chyba ma ostatnie swoje 
podrygi. Kolejny dzień był krót-
ko-rękawkowy. Noce i poranki 
są już, niestety, bardzo chłod-
ne. Widzę coraz więcej osób z 
chusteczkami przy nosach. W 
telewizji coraz natarczywiej re-
klamują aspirynę i tabletki od 
bólu gardła. Infekcje rozpoczy-
nają zabawę. Trzeba będzie się 
znów przerzucić z soków z lo-
dówki na herbatki z cytryną i 
miodem, na gorącą czekola-
dę. Cytryna przyda się dla od-
porności, a fi liżanka z czeko-
ladą będzie niczym słońce, co 
rozgrzewa i dodaje optymizmu. 
A jeszcze jak będziemy nała-
dowani pozytywnie, to przez 
taką tarczę większość jesien-
nych chorób nie ma szans. Au-
tosugestia może zdziałać cuda. 
Serio. Kiedyś, jakieś kilkanaście 
lat temu, miałam bardzo ważne 
spotkanie literackie. W przed-
dzień tego spotkania łapał mnie 
katar. Myślałam, jak ja będę wy-
glądać, taka nosem pociągają-
ca. Więc w nocy wzięłam pu-
ste pudełko po kremie, położy-
łam je pod czoło, a sama ułoży-
łam się w pozycji, w jakiej mu-
zułmanie modlą się do Allacha, 
i dopóki nie zasnęłam, powta-
rzałam zdanie: katar do pudeł-
ka, katar do pudełka, katar do 
pudełka. Wyobrażałam przy 
tym sobie, jak wszystkie wiru-
sy z organizmu wlatują do pu-
dełka. Rano nie miałam kata-
ru. Ale nigdy potem ta sztucz-
ka mi już nie wyszła. Widocznie 
nie miałam zbyt silnej motywa-
cji, by pozbyć się kataru. Dziw-
ne. Katar zazwyczaj trwa sie-
dem dni, leczony czy nie. 

22.9.11. 
RANKIEM
JUŻ CIEMNA NOC

Jest dwudziesta trzecia z mi-
nutami, po piątej wstaję. W cią-
gu dnia mam przebłysk myśli. 
Jakbym akurat w tym momen-
cie zahaczyła o laptopa, to i po-
emat by powstał może. Jednak 
w ciągłym ruchu haczyki się 
wyprostowały i myśli się po-
rwały. Wieczory się wydłuża-
ją, a rano budzę się już ciem-
ną nocą. Nieraz między ubiera-
niem się a myciem zębów pod-
patrzę arcydzieło natury, jak 
niebo i ziemia kolejnego dnia 
rodzą słońce. Horyzont zale-

Marek
Lemański
OBORNIKI

 Cyfrowa telewizja 
nie dla wszystkich

le anten zbiorczych, mimo bra-
ku konserwacji, było spraw-
nych aż do momentu wyłącze-
nia sygnału analogowego. Wy-
starczy założyć nową antenę 
kierunkową i zasilacz anteno-
wy w zakresie programów od 
21 do 60, by stały się one po-
nownie sprawne i by spółdziel-
cy w starych zasobach mieli do-
stęp do cyfrowego sygnału tele-
wizji naziemnej. W tej sytuacji 
mieszkańcy budynków wielo-
rodzinnych mieliby wybór, czy 
chcą korzystać z bogatych, lecz 
coraz droższych ofert telewizji 
kablowych, czy z poszerzają-
cej się oferty cyfrowej telewizji 
naziemnej bez jakichkolwiek 
opłat. Instalowanie indywidual-
nych anten na budynkach spół-
dzielczych jest niemożliwe, tak 
więc jesteśmy skazani na dyk-
tat operatorów sieci kablowych.

Sprawą cyfrowego wyklu-
czenia odbiorców telewizji, 
zainteresowałem odpowiednie 
czynniki i instytucje, które są 
odpowiedzialne za właściwe 
wdrożenie cyfryzacji na tere-
nie naszego kraju. Problem nie 
dotyczy tylko Obornik, lecz za-
sobów wielorodzinnych w ca-
łej Polsce. Dzisiaj sytuacja wy-
gląda w ten sposób: spółdziel-
nie tłumaczą, że to nie ich pro-
blem. Sieci kablowe czynią po-
dobnie. Ustawodawca popełnił 
jeden zasadniczy błąd, ponie-
waż nie zobowiązał operato-
rów do umieszczenia sygnału 
cyfrowej telewizji naziemnej w 
swojej sieci, w której byłby on 
powszechnie dostępny.

Pzedstawiona w Teleskopie 
informacja na ten temat w dniu 
30.11.2012, miała w moim za-
myśle pokazać problem, któ-
ry występuje w moim mieście. 
Cyfrowa telewizja naziemna to 
przyszłość. Będzie się ona roz-
wijała i będzie alternatywą dla 
innego sposobu dostarczania 
sygnału telewizyjnego do na-
szych mieszkań. Warto więc 
zmodernizować anteny zbior-
cze, by mieszkańcy zasobów 
wielorodzinnych mieli bezpłat-
ną alternatywę wobec często 
drogich ofert telewizji kablo-
wych. Z platform satelitarnych 
nie obejrzymy programów lo-
kalnych, a telewizje lokalne w 
przyszłości będą się nadal roz-
wijały i będą cały czas emito-
wane w cyfrowej telewizji na-
ziemnej.

M. Molenda-
-Słomińska
POZNAŃ

wa się purpurą, a naprzeciw-
ko księżyc od tej czerwoności 
blednie. 

Nic nadzwyczajnego się nie 
dzieje. Coraz zimniej na dwo-
rze i coraz cieplej w domu. Ka-
loryfery już są letnie. A moje 
czworonożne kaloryferki grze-
ją u mnie na kolanach coraz 
częściej. Może i moje kocha-
nie przyłączy się do wspólne-
go grzania się. W końcu od ju-
tra mamy jesień.

26.9.11.
JEST PYSZNIE
CIEPŁO

No i przyszła jesień. Usiadła 
pod drzewami i po cichu swym 
pędzlem na żółto liście gdzie 
niegdzie koloruje. Po cichu, 
bo jeszcze lato przygrywa na 
swych ostatnich skrzypcach. W 
ciągu dnia pysznie ciepło i zło-
to od słońca. Dziś miałam wol-
ne, więc mogłam się nacieszyć 
kolorami dnia. W pracy jestem 
na poziomie minus jeden, świa-
tła jarzeniowe, a okna piwnicz-
ne. Czasem, jak po ośmiu go-
dzinach wychodzę, to czuję się 
jak kret, co przypadkiem wy-
szedł z nory.

Moje kochanie też ma wolne, 
bo leczy kolano, nadwyrężył so-
bie ścięgna w pracy. Lekarz mó-
wił, ze ma leżeć, bo mu w gips 
wsadzą. Ale gdzie tam, gorzej z 
nim jak z dzieckiem. Ciągle się 
przemieszcza po mieszkaniu, 
bo coś ma do zrobienia. Dziś 
się bawi w sklejanie samolotu. 
Nie wiem, jakim cudem mu się 
te ścięgna posklejają.

29.9.11. 
SZYBKO, 
ZA SZYBKO 
PUK PUK PUK

Rano natura zachwyci-
ła chmurami. Były rozmaza-
ne jakby pędzlem. Słońce jesz-
cze było schowane, ale blask 
promieni przebijał się przez te 
rozmazania i dopełniał kunsz-
tu dzieła. Potem znów zeszłam 
na minus jeden i nieba nie było. 
W krecika się bawiłam i praco-
wałam jak mróweczka, by się 
mnożyła złotóweczka. Wypła-
ta była dopiero na koncie i zni-
kła prawie z prędkością świa-
tła, wyrównując chociaż do 
poziomu zero. To jest strasz-
ne, że tak teraz większość z 
nas funkcjonuje i o dziwo, co-
raz mniej się tym przejmuje. A 
z drugiej strony trzeba odpu-
ścić, bo ciągłe przejmowanie 
się brakiem kasy nie wyjdzie 
nikomu na zdrowie. I tak świa-
towe statystyki biją na alarm, 
bo zawały mają już czterdzie-
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Słoneczny blog
sto- i trzydziestolatki. Dziś jest 
światowy dzień serca i gdyby 
serca nasze miały głos, nie stu-
kałyby pokornie puk puk puk... 
Darłyby się pewnie w niebo-
głosy, żeby właściciel zwolnił, 
zmienił bieg. A teraz szybko 
się rodzimy i szybko umiera-
my. Wszystko za szybko chce-
my mieć, a serducho za nami 
nie nadąża, tylko swoim ryt-
mem podąża. No tak, tu piszę 
morały, a sama dziś wylecia-
łam z pracy jak torpeda. Nawet 
komórki zapomniałam zabrać. 
Zdążyłam na autobus, lecz już 
tramwaj mi odjechał. I… od-
puściłam, zmieniłam bieg. Za-
chwyciłam się popołudnio-
wym obrazem. Tłem był błę-
kit, gdzieś w oddali zaczęły ru-
dzieć klony i rozbierać się je-
siony. Jarzębina w swojej ko-
ralowej sukni chłonęła kolor 
słońca, aż wydała się być złota. 
Śmiałam się w duchu, a moje 
serducho biło sobie od ucha do 
ucha.

A teraz znowu muszę iść 
szybko się umyć, szybko iść 
spać, by jutro szybko, skoro 
świt, wstać.

3.10.11. 
NADAL BŁĘKIT, 
NADAL ZIELONO 
I KOMAROWO

Pojawił się październik, ale 
tak jakoś ukradkiem, po cichu 
wlazł w kalendarz. Jest nadal 
ciepło i nie chce się wierzyć, 
że to już ten miesiąc. Nadal jest 
kawał błękitnego nieba nad 
nami. Nadal zielone są drzewa, 
choć już pojedyncze całkiem 
się zazłociły. I coraz grubiej li-
ściasty dywan pokrywa chod-
niki. Ale wciąż pachnie latem i 
około południa słońce rozbie-
ra ludzi z kurtek i innych dłu-
gorękawników. Komary latają, 
muchy bzykają, Megi ma zno-
wu ruję i ma w nosie muchy, i 
inne latające nie wiadomo co. 
Ma wszystko raczej w czterech 
literach, bo non stop odstawia 
teatrzyk pod tytułem kocia Ka-
masutra. Gaja natomiast wczu-
wa się w rolę „Stary niedźwiedź 
mocno śpi”. Cały dzień prze-
sypia, a jak minie dwudziesta 
druga, to zaczyna swoje biegi, 
tak, jakby naszprycowała się ja-
kimś dopalaczem. Po pewnym 
czasie dołącza do niej Megi i 
mamy bieg przez płotki. A płot-
ki to stół, krzesła i my .

LATO JESIENNE
NIE ODCHODŹ JESZCZE

Lato jesienne nie odchodź 
jeszcze
choć zieleń już rudości nie 
zdoła ukryć
las z premedytacją gości bo-
rowiki
nawet wiatr drzewa rozbiera 
niechcący

Lato jesienne nie odchodź 
jeszcze
mocno trzymaj październik 
w dłoni
to nic, że słońce wcześniej 
zasypia
a jabłonie proszą do stołu

4.10.11.
BARWY I CIENIE

Byłam u fryzjera i zamieni-
łam słoneczny blask na kaszta-
nowy brąz. Nie, no całkiem do-
brze wygląda, tylko jakoś nie 
mogę się przyzwyczaić. Prze-
lotem, jak spojrzę w lustro, to 
zastanawiam się, kto to. Całe 

lata miałam blond. Zachciało 
się mi odmiany. Zobaczymy, ile 
wytrzymam w tym kasztanie. 
Potowarzyszę trochę jesien-
nym barwom. Nawet moje ko-
chanie zauważył zmiany. Czyli 
musi być niezły kontrast. Face-
ci mało kiedy zauważają zmia-
nę koloru. Bynajmniej mój pra-
wie ich nie rozróżnia niczym 
daltonista.

Zaraz zacznie się jeden z 
moich dwóch seriali, które 
oglądam. Wciągnęłam się przy-
padkiem, jak jeszcze nam bab-
cia żyła. Babcia już u aniołków 
dobre kilka lat, a ja wciąż oglą-
dam. Weszło mi to w krew, pra-
wie się uzależniłam. I celowo 
nie oglądam nowych produk-
cji. Po pierwsze, nie mam na 
to czasu, po drugie, szkoda mi 
czasu na kolejny serial, po trze-
cie, wolę poczytać (teraz jestem 
oczarowana językiem pani Mo-
niki Szwai). A po czwarte, mam 
czas na napisanie czegoś. Choć 
ostatnio to średnio mi to pisa-
nie wychodzi. Na siłę pisanie 
to tak jak sranie na zawołanie, 
za przeproszeniem. Nie piszę 
po to, żeby było dużo. Piszę po 
to, żeby tekst miał jakieś barwy 

i cienie. I jakieś do czegoś od-
niesienie, acz niekoniecznie za-
wsze.

7.10.11. 
KOLEJNE
PIĘĆ MINUT

Dziś miałam wieczorek po-
etycki. Cały dzień lekkie pod-
ekscytowanie. Powinnam już 
się pomału przyzwyczaić do 
występów na scenie, jednak za-
wsze mnie jakoś ścina i wygi-
na, i nie powiem tego, co za-
planowałam. Dziś jeszcze do-
szedł stres z dojazdem. Z jed-
nego końca Poznania na dru-
gi wcale nie jest łatwo prze-
jechać w godzinach szczytu, 
gdzie na dodatek całe miasto 
ryją. Ryją na całego koparka-
mi, łopatami, przerabiają, od-
nawiają. Wszystko ma być na 
picuś glancuś przed Euro 2012. 
Oby po Euro zostało wszystko 
na swoim miejscu.

Kurde, miałam pisać o wie-
czorku, a nie o jakiś koparkach. 
No więc wszystko świetnie mi 
zorganizowali. Wspaniali lu-
dzie. Założyli w tym roku Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób 
Utalentowanych „Galiarda”. 
Przy blasku świec, w promie-
niach pięknych słoneczników, 
recytowali moją poezję. W tle 
sączyła się nastrojowa muzy-
ka. Publiczność dopisała, okla-
skami obdarowała. Miałam ko-
lejne swoje pięć minut. Teraz 
w pokoju mam mini kwiaciar-
nię. Na dworze zrobiło się sza-
ro, buro, zimno i mokro. A tu do 
mnie uśmiechają się małe sło-
necznikowe słońca i wdzięczą 
się bukiety róż.

Właśnie przypomniałam so-
bie jeden z pierwszych wieczor-
ków autorskich. Wydałam tomik 
własnym sumptem. Tak po stu-
dencku, bo i byłam jeszcze stu-
dentką. Nie wiem, jakim cudem 
zapełniła się cała aula. Jeszcze 
byliśmy młodzi, pełni ideałów 
i ambitnych celów. Był czas na 
zabawę i na słuchanie poezji. 
Dziś już mamy swoje rodzinki, u 
cioci imieninki, ful spraw na gło-
wie. Została garstka do słucha-
nia poezji. Ba, śmiem twierdzić, 
że więcej ludzi pisze, a mało kto 
czyta. Ale nie o tym chciałam 
wspomnieć. Chciałam o tym, że 
wtedy po wieczorku to miałam 
w pokoju kwiaciarnię na mak-
sa. Kwiaty stały we wiadrach, a 
ich woń w nocy aż dusiła. Kolo-
rowo było tak, jak całe kolorowe 
były lata studenckie. No, może 
wycinając z tego czarne godzi-
ny wkuwania do egzaminów. 
Choć teraz powtórzyłabym ten 
rozdział jeszcze raz.

cdn.
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Mężczyzna w błękit-
nej koszulce i dżinsach 

uśmiecha się. Z twarzy bije 
blask, satysfakcja, spełnie-
nie, pogoda ducha. Żartu-
je, że jego lewa stopa wyglą-
da jak „udko kurczaka”. Cier-
pi na fokomelię – rzadkie 
schorzenie objawiające się 
brakiem kończyn. Nick Vuji-
cic, bo o nim mowa, jest au-
torem książki „Bez rąk, bez 
nóg, bez ograniczeń”. Książ-
ki, która zmieniła tok myśle-
nia wielu ludzi. 

Jakże często narzekamy 
na własne cechy zewnętrz-
ne! Jesteśmy za grubi albo za 
szczupli, mamy krzywe nogi, 
nieładne oczy, zbyt długi nos. 
Potrafi my znaleźć niezliczoną 
ilość powodów do niezadowo-
lenia. „Jeśli sam nie doświad-

czasz cudu, bądź cudem dla 
innych!” – głosi Nick w pierw-
szym rozdziale. Jeśli szukasz 
nadziei, koniecznie przeczytaj 
tę pozycję. Publikacja została 
przetłumaczona na język pol-
ski w 2012 roku z inicjatywy 
Ateos Media sp.z o.o. 

Nick Vujicic przyszedł na 
świat 4 grudnia 1982 roku. 
Przed narodzinami nikt nie 
przypuszczał, że urodzi się 
niepełnosprawny. Tuż po po-
rodzie ojciec zauważył, że 
syn nie ma ręki. Od lekarza 
usłyszał: „pański syn nie ma 
ani rąk, ani nóg. To fokome-
lia”. Matka, z zawodu pielę-
gniarka, dobrze wiedziała, co 
oznacza ten specjalistyczny 
termin. Narodziny Nicka były 
szokiem. Rodzice myśleli o 
adopcji, ale nie zdecydowali 

się na ten krok. Starali się za-
pewnić Nickowi jak najlepsze 
warunki. 

30-latek podróżuje po ca-
łym świecie. Angażuje się w 
działalność charytatywną i 
równolegle zarządza własną 
fi rmą. Jako mówca motywa-
cyjny staje się inspiracją dla 
niezliczonej ilości osób. Nie-
zwykle poruszająca jest opo-
wieść Nicka o spotkaniu na 
Knott Avenue. W ogromnej 
sali szczelnie wypełnionej 
słuchaczami, tuż przed wy-
stąpieniem, usłyszał, że ktoś 
go woła. Ponieważ nie znał 
tam nikogo, nie zareagował. 
Po chwili znów dobiegł głos. 
Nick odwrócił się i zobaczył, 
że pewien człowiek wska-
zuje na stojącego obok męż-
czyznę, który trzyma na rę-

kach dopiero co narodzone-
go chłopca bez rąk i nóg. Ta 
wizyta zapoczątkowała kon-
takt i wymianę doświadczeń 
między dwiema rodzinami, 
a szczególnie wzajemną po-
moc w najtrudniejszych chwi-
lach. 

Na kartach książki znajduje-
my co najmniej kilkanaście ta-
kich historii. Każda uczy cze-
goś nowego, każda motywuje 
do zmian. Czytając je kolejno, 
zdecydowałam się, za pośred-
nictwem Internetu, napisać do 
autora parę zdań. Kiedy do-
czytałam książkę do końca, 
coraz trudniej było zebrać my-
śli. Gdy w końcu zasiadłam 
przed wirtualnym oknem wia-
domości, zdołałam napisać 
tylko jedno słowo – dziękuję. 

 KAROLINA KASPRZAK 

„Nałogową układaczkę puz-
zli”, pasjonatów malar-

stwa, biżuterii artystycznej, two-
rzenia na szkle i za pomocą 
akwareli spotkać można było 
we wtorek 16 lipca w Galerii 
Sztuki Współczesnej „Starówka” 
przy Zespole Dziennych Domów 
Pomocy Filia nr 4 Klub „Starów-
ka” na Wielkiej w Poznaniu. 

Tym razem seniorzy i ich 
przyjaciele spotkali się na wysta-
wie zbiorowej prac osób uczęsz-
czających na zajęcia terapeu-
tyczno-usprawniające w Zespo-
le Dziennych Domów Pomo-
cy nr 1 przy ulicy Konopnickiej 
18, nr 2 Klub „Ogrody” przy ulicy 
Nowy Świat 7/11, nr 3 Klub „Pro-
mień” na Osiedlu Piastowskim 
101, nr 4 Klub „Starówka” na 
Wielkiej 1 i nr 5 Klub „Winogra-
dy” na Osiedlu Kosmonautów 15. 

Zebranych przywitała kierow-
nik Zespołu Dziennych Domów 
Pomocy Filia nr 4 Sylwia Lo-
rens. Uwagę przykuwało kilkana-
ście dzieł stworzonych przez bli-
sko 30-osobową grupę seniorów. 
Każda z prac zasługiwała na po-
dziw i uznanie. Niezwykłą inicja-
tywę, cierpliwość, upór i precyzję 
wykazała Wanda Guzikowska 
z Klubu „Starówka”, która przez 
parę tygodni układała puzzle zło-
żone z 500, 1000, a nawet 1500 
elementów. Prezentację w „Sta-
rówce” można oglądać do koń-
ca sierpnia. 

 KAROLINA KASPRZAK

KSIĄŻKA

Jeśli szukasz nadziei…

W GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „STARÓWKA”

Upór, cierpliwość 
i precyzja

Seniorzy przy swoich pracach.
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Właśnie o człowieczych lo-
sach, o jego różnych od-

cieniach, śpiewała pięknie 
Ania German. Kiedy Bartek 
przebywał jakiś czas w Rze-
szowie, a także we Wrocła-
wiu, już w pierwszych latach 
sześćdziesiątych podziwiał tę 
młodziutką śpiewaczkę. Już 
wtedy ujawniła swoje wielkie 
możliwości.

W tych miastach właśnie 
rozkwitła swoim anielsko-cu-
downym głosem, który w na-
stępnych latach zachwycił cały 
świat. A szczególnie zapewne 
mieszkańców Polski i Związ-
ku Radzieckiego, w których to 
krajach spędziła swoje dzieciń-
stwo i młodość. Może zresztą 
podziwiano ją nie tylko tam.

Bartek był zachwycony, gdy 
Ania śpiewała pieśń, którą czę-
sto nuciła jego matka. Tak prze 
wojną, jak i w latach okrutnej 
wojny. Ta pieśń – „Wróć do Sor-
rento” – niejako przenosiła czło-
wieka w inny świat doznań. 
Kiedy Bartek miał przed sobą 
obrazy likwidowanych gett, sy-
beryjskich tras, banderowskich 
rzezi na Wołyniu, tych wszyst-
kich miejsc zagłady, gdzie za-
bijano także dzieci, wtedy ta 
pieśń o Sorrento, jak nieziem-
ski eliksir olśnienia, przenosiła 
w inny świat. 

„...Spójrz jak morze się koły-
sze,
Szafi rowe szumią tonie,
Jakby w jego morskim łonie
Brzmiała skarga smętna, ci-
cha…” 

Jak bardzo owe „skargi smęt-
ne i ciche” przekazywane były w 
tych ludobójczych latach przez 
miliony matek do samego Pana 
Boga, gdy własnym ciałem pró-
bowały ratować swoje maleń-
stwa i swoich najbliższych. Jak 
bardzo miliony tych, którzy 
musieli opuścić swoje rodzinne 
strony, błagalnie marzyły o tym, 
żeby mogły powrócić do swoje-
go ciepłego i ukochanego „Sor-
rento”. Bo tak już czasem jest, 
że okrucieństwa przeplatają się 
z pięknem. Od wielu tysiącleci.

Anna German, śpiewając o 
„Człowieczym losie, który nie-
sie słowa, żal i łzy…”, odda-
ła cały ogrom znaczenia tych 
strof. Szczególnie wtedy, kiedy 

ZBIGNIEW OKOŃ
ANNIE GERMAN

Anna
Mówią
że cię z nami nie ma
lecz gdy śpiewasz – myślę:

„Ania”
a gdy słyszę „Eurydyki”
oczy Twoje płoną 

w gwiazdach

Jesteś także 
– kiedy śpiewasz – 
w pierwszym śniegu
w kwiatach wiosny
w łagodności i cierpieniu
w rozmyślaniach 

niespokojnych

Jesteś 
w smutkach i radościach
gdzie się toczą ludzkie losy
gdy rozczulasz kontynenty
i o ziemską miłość prosisz

I jest w Tobie coś z nadziei 
bezczasowej i przenośnej
bo Twój głos

piosenek smętnych
także płynie nurtem wiosny

Mówią 
że Cię z nami nie ma
gdzieś za siódmym 

jesteś niebem
to nieprawda 
– gdy zachwycasz – 
świat
swym kryształowym

 śpiewem 

Zbigniew
Okoń
RZESZÓW Na przełomie 

tysiącleci(41)

po licznych, wspaniałych wy-
stępach na festiwalach w So-
pocie, Opolu, San Remo i in-
nych, została przez złośliwy 
los strasznie pokrzywdzona na 
Autostradzie Słońca we Wło-
szech. Na szczęście, ta najja-
śniejsza z polskich gwiazd po 
kilku latach powróciła na es-
trady, by rozkwitnąć najpiękniej 
i dodać marzeniom nowych 
skrzydeł. Pozwolić uśmiech-
nąć się nawet tym najbardziej 
skrzywdzonym.

I chociaż ta przecudowna 
gwiazda znikła w 1882 roku na 
skutek ciężkiej choroby, to jed-
nak w naszej rzeczywistości 
wciąż istnieje i wzrusza. I tak 
już będzie zawsze. Także w po-
ezji:

„…Jesteś w smutkach i ra-
dościach,
gdzie się toczą ludzkie 
losy,
gdy rozczulasz kontynenty
i o ziemską miłość prosisz.

Mówią, że Cię z nami nie 
ma.

Gdzieś za siódmym jesteś 
niebem.
To nieprawda – gdy za-
chwycasz
świat swym kryształowym 
spiewem. 

W tym niesprawiedliwym 
świecie te dwie kobiety: Lady 
Sue Ryder of Warsaw i Anna 
German stały się dla dorastają-
cej Wandzi symbolami czystej 
ideologii i pięknych dokonań. 
Postanowiła pójść ich śladem. 
O ile tylko w powstającej „Soli-
darności” 1980 roku będzie mo-
gła realizować swoje polityczne 
marzenia.

Ale co innego marzenia, a co 
innego znaleźć się w skompliko-
wanych realiach Polski w okre-
sie sierpniowego zrywu 1980 
roku. Bardzo aktywna Wan-
dzia popierała zryw stoczniow-
ców gdańskich z Wałęsą na cze-
le. Wtedy wydawało się, że speł-
nią się postulaty, jakie wysuwał 
Komitet Obrony Robotników 
KOR, a także wiele innych orga-
nizacji związkowych i studenc-
kich. Hasło „Socjalizm tak, wy-
paczenia nie!”, które głosiła w 

pierwszej fazie „Solidarność”, 
było akceptowane przez więk-
szość społeczeństwa. Natural-
nie, prawie wszyscy pragnęli 
Polski niepodległej. Uprzednie 
wtargnięcie wojsk Układu War-
szawskiego do Węgier i Czecho-
słowacji ostrzegało Polaków, że 
nie będzie to łatwe, zważywszy, 
że także w Polsce stacjonowały 
jednostki armii radzieckiej.

Stan wojenny, ogłoszony 
przez generała Jaruzelskiego w 
grudniu 1981 roku, pociągnął za 
sobą internowanie wielu tysię-
cy działaczy solidarnościowych 
i opozycji, nie mówiąc o zabi-
tych w kopalni „Wujek”, a także 
w wielu innych miejscach starć 
podczas tak zwanej wojny pol-
sko-jaruzelskiej. W tej niepisa-
nej „wojnie domowej”, konfl ik-
ty przenosiły się do zakładów 
pracy, a często także dzieliły ro-
dziny. Głównym tematem spo-
ru było pytanie: czy stan wo-
jenny czy stan wojenny uchro-
nił Polskę przed wejściem wojsk 
sowieckich, czy nie? Różnie 
też oceniano generała Jaruzel-
skiego, sybiraka przecież, który 
przeszedł szlak bojowy od Le-
nino do Berlina, czy przywódcę 
„Solidarności”, który będąc in-
ternowany przebywał we wcza-
sowych warunkach w biesz-
czadzkim Arłamowie.

Również w rodzinie Bartka i 
Beatki nie było jednolitego zda-
nia w wielu kwestiach tego spo-
ru. Wandzię, którą stan wojen-
ny zastał w Anglii, namówio-
no, by nie wracała do kraju. Do 
tego dość przypadkowo pozna-
ła w Londynie młodego Niem-
ca, w którym się zakochała. No 
właśnie… i to wbrew staremu 
powiedzeniu, które nie było jej 
obce w Krakowie i Nowej Hucie 
o legendarnej Wandzie z pol-
skiej ziemi, co nie chciała Niem-
ca. A ona właśnie „zechciała”, 
pomimo okrutnej przeszłości i 
drugiej wojny światowej. „Czło-
wieczy los” Ani German, która 
też miała w sobie kilka kropelek 
niemieckiej krwi, w znacznym 
stopniu usprawiedliwia taki czę-
sto niespodziewany splot ludz-
kich dróg i miłosnych niespo-
dzianek. 

cdn.
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Fraszki

Lech
Konopiński Fraszki

PTAKOM PODOBNI
Niebieskich ptaków
rozpacza stadko,
że świat jest ludzi
nieludzką klatką.

ZWYCIEZCY
Przekują miecze
na lemiesze,
żeby przeorać
naszą kieszeń.

WYBRANIEC
Na głowie – ciernie,
na rękach – łańcuch;
tak idę wiernie
pośród wybrańców. 

SKĄPIEC
Też dał cegiełkę,
I to nie małą,
Taką, że dawców
Zamurowało.

PSIA WIERNOŚĆ
Starajcie się
nie zawieść zwierząt;
wszak one w nas
jak w bogów wierzą.

USTOSUNKOWANY
Przez swoje stosunki
doszedł do fortunki,
a stracił fortunę
przez jeden stosunek. 

LUDZKIE DZIEŁO
Porządku stworzyć
się nie udało,
więc stworzyliśmy
zamęt i chaos. 

PIANA
Z pianą na ustach
wyglądasz srogo,
więc spójrz do lustra,
brzytwą się ogol.

RZĄDY WIĘKSZOŚCI 
Mądrzy w demokracji
wybić się nie mogą!
Większość – płaci haracz
Głupim demagogom.

MOJE DOBRO
Ten, kto pragnie
mego dobra,
wie, jak się
do niego dobrać.

Z KSIĄŻKI 
„FRASZKOPIS Z KONOPI“

NA BEZRYBIU
Nie jest jeszcze
Tak źle chyba,
Bo i ślimak
Teraz… ryba.

MUZYKALNY
Rzekł, gdy fl ecisty
Gry pięknej słuchał:
Mieć taki talent – 
To nie w kij dmuchał. 

OBIECANKI
Cudów zrobić
Się nie uda
Tam gdzie kłamstwo
I obłuda.

NUDA
Usta milczą,
Dusza śpiewa…
Ona wzdycha,
A on ziewa.

CIUŁACZ
Grosz do grosza,
No i proszę,
Już w skarbonce
Ma… dwa grosze.

EXPOSE
Wizja dobrobytu
I wciskanie kitu. 

WIATRY
Powiało z Zachodu
I też pełno smrodu.

WYOBCOWANI
Szczęścia szukacie
W obcym kieracie.

KWIATY POLSKIE
Będą mało polskie,
Niedorozwinięte,
Jeśli od korzeni
Zostaną odcięte. 



STRONA45SIERPIEŃ 2013

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Zatrzymywanie 
zegarów 

– Pani Joasiu – rozpoczął dy-
rektor Skowronek, zwracając 
się do swojej nowej sekretarki 
i bawiąc się przy tym nowym 
długopisem – pracuje pani do-
piero kilka dni. Do pracy pani 
nie mam uwag, ale… będę mu-
siał panią ukarać. Bo co panią 
upoważnia do manipulowania 
przy zegarach w holu i koryta-
rzu?!

– Panie dyrektorze – w 
oczach Joasi malował się 
strach – ja nic nie wiem o ja-
kichś zegarach, to jakaś po-
myłka albo pomówienie.

– Czyżby?! – przerwał Skow-
ronek. – nawet przewodniczą-
cy Rady Zakładowej mówił, że 
skoro tylko pani przechodzi, 
wszystkie zegary później nie 
działają. Co prawda, ja tego 
nie stwierdziłem, ale skoro inni 
tak mówią…

– Ale ja naprawdę nie mam 
nic wspólnego z zegarami – 
przerwała Joasia. – Poza tym 
jak, przecież one wiszą zbyt wy-
soko, abym mogła je dosięgnąć.

– Dobrze, tym razem daruję 
pani – przerwał dyrektor. – Ale 
skoro się to powtórzy, nie ręczę 
za siebie!

*
Minęło kilka dni. U dyrek-

tora miała się odbyć nara-
da produkcyjna, w której za-

KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

�  Wycieraczka – lament 
skorupiaczka.

�  Bukszpan – krzew 
pozujący na ważniaka.

�  Balsam – zabawa bez 
gości.

�  Kalambury – 
bezczeszczę łajania.

�  Katastrofa – oprawcy 
zwrotka niech cię nie 
spotka.

�  Klasyfi kacja – młodzież 
rozbrykana ostro 
oceniana.

Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

K
G
Ł

Kalambury
�  Ksantypa – żona 

sprawdzona tylko dla 
typa.

�  Latawiec – przed 
wyborami z miasta do 
miasta.

�  Materialistka – 
w zieleni wszystka. 

�  Masztalerz – pytanie 
przed obiadem.

�  Merynos – Mani kluka 
futra szuka.

�  Palta – pozwolenie na 
palenie. 

�  Szybowiec – przejście 
wzbronione dla 
baranów. 

�  Weryfi kacja – wybryki 
Weroniki. 

�  Wsypa – wpadka na 
poduszkę.

�  Zasłona – stora 
przesolona.

�  Żołądek – dębowy 
osesek.

�  Biurokrata – etapy 
kariery złego 
urzędnika.

�  Kratka – lód 
na krosnach, 
będzie wiosna. 

�  Długowieczność – 
spłata w ratach
na stare lata.

�  Jelito – je li to, 
co mu żołądek 
przyrządzi. 

�  Myśliwiec – księga 
aforyzmów 
(lub kalamburów). 

wsze uczestniczyli wszyscy 
„najważniejsi” w fabryce, mię-
dzy innymi Wojciech Kowal-
ski, przewodniczący Rady Za-
kładowej.

– Dowiedziałem się, panie 
dyrektorze – w głosie Kowal-
skiego można było zauważyć 
nutkę protestu – że z mojego 
powodu umila pan życie pani 
Joasi.

– Jakie pretensje! – nastro-
szył się dyrektor. – Sam mi 
powiedziałeś, i to chyba po 
trzech dniach jej pracy, że ze-
gary się psują.

– Dyrektorze – Kowalski 
uśmiechnął się tajemniczo – 
domyślam się, że to było, gdy 
po raz pierwszy ją zobaczy-
łem.

– I co z tego?! – widać było, 
że dyrektor nie cieszy się 
jego wypowiedzią. – Ale sam 
stwierdziłeś, że zegary się psu-
ją, gdy ona pojawia się w po-
bliżu.

– Panie dyrektorze – wi-
dać było, że Kowalski hamu-
je śmiech. – Ja po prostu żarto-
wałem sobie.

– A co zegary mają wspólne-
go z żartami?!

– A mają! Ja nawiązywałem 
do tego, że to fajna dziewczy-
na.

– Dalej nie rozumiem!

– To już nie mój problem – 
Kowalski był zniecierpliwiony. 
– To był żart, do cholery! Żar-
towałem, że na jej widok, gdy 
przechodzi, zegary z podziwu 
się zatrzymują!

Tu Kowalski wybuchnął 
śmiechem.

– Cały Kowalski! – odezwał 
się, śmiejąc serdecznie, pierw-
szy sekretarz Komitetu Zakła-
dowego. – To dziwne, towa-
rzyszu dyrektorze. Kowalski 
jest znany ze swoich niespo-
tykanych dowcipów. Mojej po-
przedniczce, towarzyszce Ha-
lince, też powiedział, że gdy 
idzie korytarzem, to zegary na 
jej widok z podziwu się zatrzy-
mują.

– I co?! – padły pytania ze-
branych.

– Dumna była. Tłumaczyła 
to tym, że nie ze względu na 

jej urodę, lecz z szacunku dla 
jej partyjnej funkcji.

– No tak – zasępił się dy-
rektor – ale jak ja mam te-
raz uspokoić Joasię? Przecież 
dziewczynie musi być przy-
kro, pracuje u nas dopiero kil-
ka dni.

– Jest na to sposób – Kowal-
ski hamował śmiech, ale wi-
dać było, że ma jakiś pomysł. 
– Niech pan powie Joasi, że 
poznał pan przyczynę zatrzy-
mywania się zegarów, bo sko-
ro się pojawia, to jego zegar 
w gabinecie nagle zatrzymu-
je się.

– A może nie tylko zegarek – 
wtrąciła z przekąsem dyrektor 
do spraw pracowniczych. 

– Niech pan słucha kobiet, 
one wiedzą najlepiej o stawa-
niu zegarów – zauważyli inni.

– Ciekawe, czy moja żona 
też – odrzekł z uśmiechem dy-
rektor.

– Jeżeli coś nie będzie tak, to 
Kowalski panu pomoże!

– Moi drodzy, u mnie na roz-
wód już za późno… 
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M. Misztal
o pomocy
publicznej
Nowe regulacje unijne i 

rozporządzenia Komisji 
Europejskiej, wyrok Trybuna-
łu Konstytucyjnego w sprawie 
wydłużenia czasu pracy osób 
z orzeczeniem o niepełno-
sprawności w stopniu umiar-
kowanym i znacznym oraz 
problem składek odprowa-
dzanych do ZUS przez fi rmy, 
które utraciły status zakładu 
pracy chronionej były przed-
miotem kolejnego semina-
rium szkoleniowego prowa-
dzonego przez Monikę Misz-
tal – eksperta w dziedzinie 
pomocy publicznej udzielanej 
przedsiębiorcom zatrudniają-
cym osoby niepełnosprawne.

Spotkanie z udziałem praco-
dawców i przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych zor-
ganizowano w czwartek 18 lip-
ca w sali sesyjnej Urzędu Mia-
sta Poznania przy Placu Kole-
giackim z inicjatywy Komisji 
Rodziny i Polityki Społecznej 
Rady Miasta Poznania. 

Pytania wzbudziła kwestia 
dokumentacji, jakiej może żą-
dać do okazania Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych od zakła-
du pracy chronionej przy po-
stępowaniu pokontrolnym 
(kontrolę przeprowadza Urząd 
Skarbowy na prośbę PFRON). 
Monika Misztal wyjaśniła, że w 
takiej sytuacji należy brać pod 
uwagę tylko te dokumenty, któ-
re były przedmiotem kontroli. 

– Trudna sprawa związana 
z zatrudnianiem osób z nie-
pełnosprawnością i dofi nan-
sowaniem do wynagrodzeń 
jest nie tylko problemem Pol-
ski, ale blisko 90% państw na-
leżących do Unii Europejskiej. 
W 2015 roku będzie najpraw-
dopodobniej możliwa zmiana 
przepisów – powiedziała Mo-
nika Misztal. 

Prelegentka wspomnia-
ła również, że istnieje praw-
dopodobieństwo powrotu do 
siedmiogodzinnego czasu pra-
cy (w przypadku osób z orze-
czeniem o niepełnosprawno-
ści w stopniu umiarkowanym 
i znacznym). Powiedziała też 
między innymi o ulgach we 
wpłatach na PFRON, pomocy 
publicznej oraz pomocy de mi-
nimis (wsparciu dla fi rm). 

 KAROLINA KASPRZAK

13 czerwca Warsztat Te-
rapii Zajęciowej w 

Czeszewie zorganizował 
integracyjny piknik dla dzie-
ci z Przedszkola „Koszałek-
Opałek” w Miłosławiu, który 
odbył się na placu przy bu-
dynku OSP w Czeszewie.

Na piknik przyjechały dzie-
ci wraz z przedszkolankami 
i dyrektor Aleksandrą Na-
rożną. Na przybyłych ocze-
kiwali uczestnicy i terapeu-
ci z czeszewskiego Warsz-
tatu przebrani w stroje pi-
rackie. Zaproponowali dzie-
ciom wspólną zabawę w pi-
rackim stylu. Małych pira-
tów podzielono na grupy, do 
każdej grupy dołączyło kil-
ku uczestników. Każda grupa 
wzięła udział w pirackich za-
daniach: rzucanie drewnianą 
kotwicą, przeciąganie liny, 
groźny piracki okrzyk, kręce-
nie sterem zgodnie ze wska-
zówkami, bieg między pa-
chołkami w pirackim kapelu-
szu na głowie. Za każde do-
brze wykonane zadanie gru-
pa otrzymywała pieczątkę.

A potem: bitwa morska. 
Naprzeciwko siebie stanęły 
wszystkie grupy i mali pira-
ci stoczyli największą pirac-
ką bitwę, obrzucając się pa-
pierowymi kulkami. Następ-

W WARSZTACIE TERAPII ZEJĘCIOWEJ W CZESZEWIE

Piracki piknik 
z przedszkolakami

nie sprzątanie – każdy spie-
szył się, by jego drużyna była 
pierwsza. Za każdą dobrze 
wykonaną konkurencję każ-
da grupa piracka otrzymy-
wała na kartkę stempel po-
twierdzający udział w kon-
kurencji. Zabawa była wy-
śmienita. Na zakończenie 

Zbigniew
Strugała
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spotkania mali piraci otrzy-
mali od nas pamiątkowe dy-
plomy i upominki. Przed-
szkolaki obdarowały nas la-
tarkami. 

Integracyjne spotkania 
Warsztatu i przedszkolaków 
z miłosławskiego przedszko-
la trwają już od roku 2009. 
Dzięki spotkaniu z osoba-
mi niepełnosprawnymi, po-
łączonemu ze wspólną zaba-
wą, dzieci mają okazję oswo-
ić się z niepełnosprawnością 
i widokiem osoby na wóz-
ku inwalidzkim. Im młod-
sze dziecko, tym bardziej na-
turalnie reaguje na niepeł-
nosprawność, tym szybciej 
przełamuje strach, niepew-
ność, a także może zaspoko-
ić swoją dziecięca ciekawość 
i przekonać się, że ktoś, kto 
jest nieco inny, może być tak-
że świetnym towarzyszem 
do wspólnych zabaw. 
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Wychodząc naprzeciw 
potrzebom zawodo-

wym i społecznym osób z 
dysfunkcją narządu wzro-
ku poznańskie biuro Fun-
dacji „Szansa dla niewido-
mych” prowadzi obecnie re-
krutację benefi cjentów do 
projektu dofi nansowanego 
ze środków PFRON „Kwalifi -
kacje drogą do pracy – no-
woczesna aktywizacja za-
wodowa osób z dysfunkcją 
wzroku”. 

Inicjatywa jest adreso-
wana do osób niepracują-
cych, posiadających aktual-
ne orzeczenie o niepełno-
sprawności ze względu na 
wzrok w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym. W ra-
mach projektu istnieje możli-
wość bezpłatnego udziału w 
kursach doszkalających, któ-
re pozwolą nabyć kwalifi ka-
cje administratora stron in-
ternetowych, profesjonalne-
go pracownika NGO, specja-

listy do spraw marketingu 
oraz dziennikarza (dzienni-
karstwo prasowe, interneto-
we i radiowe). 

Prócz tego będą realizowa-
ne grupowe warsztaty umie-
jętności miękkich (zasady 
dobrej współpracy w grupie, 
aktywne formy poszukiwa-
nia pracy, ćwiczenia dotyczą-
ce asertywności i odporności 
na stres), indywidualne kon-
sultacje z doradcą i warsztaty 
grupowe dotyczące zakłada-
nia własnej działalności go-
spodarczej.

Aby wziąć udział w pro-
jekcie należy zgłosić się te-
lefonicznie (61) 64 65111, 
695966542, mejlowo po-
znan@szansadlaniewido-
mych.org lub osobiście w 
siedzibie Tyfl opunktu Funda-
cji „Szansa dla niewidomych” 
w Poznaniu przy ulicy Linde-
go 4-6 (parter, pokój 2). 

 KAROLINA KASPRZAK

Raz do roku w Klubie Senio-
ra „Złota Jesień” na os. Po-

wstań Narodowych przy Domu 
Kultury „Jagiellonka” obchodzi 
się jubileuszowe urodziny se-
niorów.

Na tegorocznym spotkaniu 13 
czerwca był wiceprzewodniczą-
cy Rady Osiedla Jagiellońskie-
go, Oświecenia, Powstań Naro-
dowych Zbigniew Stachowiak i 
przewodnicząca Komisji ds. Kul-
tury i Rozjemstwa Rady Marian-
na Stefaniak.

Prowadząca „Złotą Jesień” 
Małgorzata Andrzejewska ży-

czyła jubilatom, by zawsze do-
brze się czuli w swoim klubie. 
Byli nimi: Mirosława Bernard, 
Stanisław Sartowicz, Kazimiera 
Byczyk i Aleksandra Gierke. Ob-
darowano ich kwiatami. Szcze-
gólne życzenia otrzymała Miło-
sława Włódarczyk, która w tym 
roku skończy 98 lat.

Zofi a Florek specjalnie dla ju-
bilatów napisała wiersze, któ-
re odczytała Mirosława Bernard. 
Śpiewał dla nich chór „Bel Can-
to”, na pianinie akompaniował 
Florian Piechowiak. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Zaprzeczam samemu sobie,
Że jestem miernym człowiekiem.
Zaprzeczam innym ludziom, 
Że nic na tym świecie nie znaczę.
Zaprzeczam całemu światu,
Że nic zrobić dobrze nie potrafi ę.
Zaprzeczam w marzeniach i słowach.
Czasami czynem lub gestem.
Tylko wciąż mam wątpliwości,
Czy jest sens ciągnąć to jeszcze?
Czy ktoś to w ogóle zrozumie?
Czy znajdę odpowiedź w sobie?
Dlaczego tak naprawdę
To wszystko właśnie robię?
Mocno tym wszystkim zmęczony,
Chcę przerwać ten krąg zaklęty.
Lecz czuję podświadomie,
Że jeśli plan w czyn wprowadzę,
To umrze ważna część we mnie.
Będę niepełnym człowiekiem,
I nic na to już nie poradzę.

BARTŁOMIEJ WALKOWIAK

Szansa 
dla niewidomych
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Śpiewa chór „Bel Canto”.

Jubilaci w „Złotej Jesieni”Zaprzeczenia
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Już po raz jedenasty Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Kwilczu i Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Koło Nr 1 w tej miejscowo-
ści zorganizował Dzień Sportu 
dla Osób Niepełnosprawnych.

15 czerwca w sali środowi-
skowo-sportowej w Kwilczu ba-
wiło się ponad 300 osób niepeł-
nosprawnych z powiatu między-
chodzkiego, szamotulskiego i 
nowotomyskiego.

Uczestnicy brali udział w kon-
kurencjach sprawnościowych, 
przygotowanych przez organi-
zatorów, a prowadzonych przez 
wolontariuszy.

Dużą atrakcją był występ ze-
społu wokalno-instrumentalne-
go „Na górze”, który podbił serca 
uczestników i gości.

Wójt Gminy Kwilcz Stanisław 
Mannek zwrócił się do licznie 
zgromadzonych osób niepełno-
sprawnych, przekazując im sło-
wa uznania i zachęcił do wspól-
nej zabawy.
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Trudna ta układanka.

DZIEŃ SPORTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KWILCZU

Wspólna radość 
i zabawa

Zespół „Na górze”. Motocykliści nie zawiedli.

Rzut do kosza.

Ten mecz wygrały panie.

Wśród gości byli: Jakub Rut-
nicki – poseł na Sejm RP, Zbi-
gniew Ajchler – Radny Sejmiku 
Wielkopolskiego, przedstawicie-
le powiatów i gmin oraz sponso-
rzy. Pierwsza konkurencja – rzut 
do kosza – była właśnie dla go-
ści. Wygrały ja panie.

Jak zwykle nie zawiedli mo-
tocykliści z Poznania, Kórnika i 
Szamotuł, dostarczając uczest-
nikom Dnia Sportu wielu nieza-
pomnianych wrażeń. Nie mniej 
radości sprawiły pokazy stra-

żackie ratownictwa drogowego 
i pożarniczego. Do godzin popo-
łudniowych wszyscy bawili się 
przy akompaniamencie zespołu 
muzycznego, składającego się z 

wolontariuszy. Dzień Sportu zor-
ganizowano dzięki zrozumie-
niu, wrażliwości i pomocy dar-
czyńców.

HALINA SIERSZULSKA


