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Nie
damy się!
W

ielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Chorobą Alzheimera, które
znajduje się w Poznaniu przy
ulicy Szwajcarskiej 3, zaprasza seniorów do udziału w
wykładach, warsztatach i badaniach pamięci.
Na chorobę Alzheimera cierpi w Polsce ponad 250 tysięcy
osób. Prawie tyle samo zmaga się z nią jako opiekunowie chorych. Często „36 godzin na dobę”, bez niczyjej pomocy. Najczęściej są to również seniorzy. Stąd stowarzyszenie kieruje projekt nie tylko
do ogółu osób starszych, ale
przede wszystkim do seniorów
– opiekunów osób cierpiących
na chorobę Alzheimera.
Wszyscy Wielkopolanie powyżej sześćdziesiątego roku
życia mogą skorzystać z
bezpłatnych badań pamięci i wziąć udział w wykładach
przeprowadzonych przez między innymi geriatrę i neurologa. Spotkania są otwarte, każdy senior może na nie przyjść.
Na badania pamięci, które potrwają do końca roku wystarczy się zapisać pod numerem
telefonu 61-873-90-81 w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach od 12 do 18. W projekcie przewidziano także warsztaty z psychoterapeutą, wspólne wyjście do teatru. Cel projektu jest prosty. Bardzo dobrze obrazuje go pani Adela,
sympatyczna seniorka z plakatu „Nie damy się!”.
– Stowarzyszenie od 1999
roku udziela pomocy osobom
cierpiącym na chorobę Alzheimera, ich opiekunom i bliskim
z terenu Wielkopolski – mówi
szefowa Elżbieta Fiszbach. –
Prowadzi Centrum Informacji
i Edukacji Alzheimerowskiej.
Zapewniamy opiekę wykwaliﬁkowanych opiekunek w domu
chorego, rehabilitację i wsparcie psychologa. Projekt „Nie
damy się!” współﬁnansowany
jest przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej, w ramach
Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2012-2013.
Szczegółowe informacje zawierają ulotki rozprowadzane
w najważniejszych miejscach
odwiedzanych przez seniorów
w Poznaniu, a także stronie internetowej
www.alzheimerwielkopolska.pl. awa
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Będzie przytulisko
dla bezdomnych
A
Aurelia
PPawlak
PPOZNAŃ

P

rzytulisko dla bezdomnych,
Rowe-LOVE Rataje i Sportowy Golaj – takie projekty najbardziej spodobały się mieszkańcom Poznania. I to one
mają szansę na realizację w
przyszłym roku. Dwa pierwsze na pewno powstaną. Natomiast trzeci jest dyskusyjny, ponieważ odbudowa stadionu na
Golęcinie to wydatek sięgający
dziewięciu milionów złotych.
Prezydent Ryszard Grobelny
na konferencji prasowej stwierdził, że może trzeba będzie
zmniejszyć zakres odbudowy
stadionu, albo uwzględnić kolejne projekty z listy. A tych jest
sporo, mimo że Poznaniacy mieli do wydania tylko 10 milionów
złotych. Oznacza to, że bliskie
są im potrzeby miasta w którym żyją i że można z nimi budować społeczeństwo obywatelskie, które powinno mieć wpływ
na funkcjonowanie Poznania.
Tym razem zwyciężyła wrażliwość i troska o drugiego człowieka, bo najwięcej głosów oddano na budowę przytuliska dla
bezdomnych.
W trwającym od 18 do 29
września głosowaniu nad propozycjami projektów i zadań
do budżetu na rok 2014 oddano
88 597 głosów. Frekwencja wyniosła 20,5%, w tym 67.123 głosy były ważne. Przez Internet zagłosowano 48.463 razy, w wersji papierowej głos oddało 40.134
osób. Najchętniej oddawały swoje głosy osoby w wieku 18-25 lat
(22,7%), w kategorii 26-35 lat odnotowano 22,9%, w wieku 36-45
lat zagłosowało 14,9%, w kategorii 46-55 lat – 10,2%, a w grupie 66 lat i więcej – 15,5%.
Studenci nie zameldowani w Poznaniu oddali 6.334 głosy (9,4%). Z nadesłanych propozycji do budżetu obywatelskiego stworzono listę osiemnastu
najlepszych propozycji wyłonionych przez komisję konkursową,
którą poddano pod głosowanie.
Oto wyniki. Miejsce I – 26.693
głosy (13,4%) – Przytulisko. Centrum pomocy dla osób bezdom-

nych, II – 21.673 głosy (10,9%)
– RoweLOVE Rataje. Trakt pieszo-rowerowy łączący Rataje-Park z Maltą i Wartą oraz ul.
Jana Pawła II, miejsce III – 13.599
głosów (6,9%) – Sportowy Golaj. Odbudowa stadionu na Golęcinie, IV – 12.999 głosów (6,5%)
– renowacja hali widowiskowosportowej „Arena”, V – 12.626
głosów (6,4%) – mieszkania
wspomagane dla osób niepełnosprawnych, VI – 12.108 głosów (6,1%) – akcja społeczna
Stop czerniakowi, VII – 11.206
głosów (5,6%) – bezpieczne drogi rowerowe i chodniki na Malcie z nowymi stacjami Poznańskich Rowerów Miejskich, VIII
– 10.392 głosy (5,2%) – „Zejdź-

(2%) – czterooddziałowe przedszkole modułowe „Miasto dzieci”
w Naramowicach, XIX – 3.655
głosów (1,8%) – budowa torów
łuczniczych przy ul. Urbanowskiej w Poznaniu, XX – 757 głosów (0,4%) – przyspieszenie budowy ogrodu działkowego przy
ulicy Czarnucha (Naramowice).
Wygrał pomysł Caritas Archidiecezji Poznańskiej, w którego projekcie czytamy, że przytulisko dla osób bez stałego zamieszkania jest odpowiedzią na
wzrastającą liczbę osób i rodzin
bezdomnych w Poznaniu. Trzeba stworzyć miejsce, w którym
bezdomni będą mogli zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe: zjeść posiłek, zrobić pra-

my z drogi”. Budowa chodnika
z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu ulicy Naramowickiej, IX – 9.848 głosów (5%) –
budowa ciągu pieszo-rowerowego Centrum-Wschód, X – 9.828
głosów (5%) – ławki na placu
Wolności, XI – 8.543 głosy (4,3%)
– „Wartostrada”, odcinek śródmiejski pomiędzy mostem Rocha a ulicą Czartoria, przebieg
wzdłuż ulicy Ewangelickiej, XII –
7.954 głosy (4%) – Modernizacja
Ośrodka Wypoczynkowego „Rusałka”, XIII – 7.759 głosów (3,9%)
– Forum Studenckie, rewitalizacja ulicy Święty Marcin, XIV
– 7.079 głosów (3,6%) – budowa
Centrum Sportów Wrotkarskich,
rewitalizacja alejek asfaltowych
w Parku Tysiąclecia na poznańskiej Malcie, XV – 6935 głosów
(3,5%) – rozszerzenie infrastruktury rowerowej poprzez budowę
stacji rowerów miejskich, XVI –
6.214 głosów (3,1%) – Stwórzmy
Muzeum Enigmy w Poznaniu,
XVII – 4.747 głosów (2,4%) – Plac
Asnyka, secesyjny salon ogrodowy Jeżyc, XVIII – 3.904 głosy

nie, ogrzać się, zadbać o higienę osobistą. W przytulisku będzie ogrzewalnia, punkt doraźnej pomocy medycznej, konsultacji terapeutycznej, łaźnia, jadalnia. Placówka będzie czynna przez cały rok i przyjmie jednorazowo do 40 osób. W okresie jesienno-zimowym schronienie i pomoc znajdą tu osoby bezdomne po spożyciu alkoholu.
Bezdomni są postrzegani stereotypowo, a więc poprzez wulgarne zachowanie, alkoholizm,
odpychający wygląd i zapach.
Taka grupa istnieje, ale stanowi 20 procent całej zbiorowości
bezdomnych. Dla większości z
nas ich los jest obojętny. Nazywani są marginesem społecznym, postrzegani jako patologia.
Zbliża się zima, nie bądźmy obojętni na los tych ludzi, którzy z
różnych powodów stracili dom.
Nie zawsze w sposób zawiniony.
Warto podać im rękę, wesprzeć
dobrym słowem, pomóc przetrwać. Każdy człowiek zasługuje
na szansę, by wyjść z bezdomności i uzależnienia.

FOT. RAFAŁ ŁOPKA
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Lodołamacz dla „Promyka” –
za serce i wyrozumiałość
Z BOGDANEM MAĆKOWIAKIEM – prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach rozmawia KAROLINA KASPRZAK.

– „Promyk” to nadzieja?
– Nadzieja, szczególnie dla
osób z niepełnosprawnością
i ich bliskich, na lepszą przyszłość i godne warunki życia.
Początkowo Stowarzyszenie liczyło 15 osób. Kiedy powstało,
zaczęliśmy myśleć o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej. Gmina Komorniki użyczała
nam świetlicę wiejską na te cele,
a różnego rodzaju spotkania integracyjne organizowaliśmy w
Domu Kultury „Koźlak” w Chomęcicach. Nie było łatwo, ale
radziliśmy sobie. W 2002 roku
zwróciliśmy się do gminy o pozyskanie na cele Warsztatu budynku po dawnej szkole w Dopiewcu. Własnymi rękami wyremontowali go rodzice naszych
podopiecznych i dokładnie 3
listopada 2003 roku Warsztat rozpoczął działalność, którą wsparło ﬁnansowo i wspiera po dzień dzisiejszy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu. Pomaga też Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
władze gmin oraz indywidualni darczyńcy. W tej chwili mamy
blisko 150 członków Stowarzyszenia. Potrzeby środowiska
osób z niepełnosprawnością w

na kartce papieru kółka i kreski,
a dziś malują obrazy, które później są prezentowane na wystawach artystycznych. To jest
nasz sukces, ale przede wszystkim ich samych. Sukces, który
staje się nieporównywalną z niczym formą podziękowania za
wysiłek włożony w terapię.
FOT. KAROLINA KASPRZAK

– Nieustającą aktywnością w
działaniach na rzecz poprawy
warunków życia osób niepełnosprawnych mobilizuje Pan
całe środowisko do czynów.
Skąd wzięła się pasja pracy z
poszkodowanymi przez los?
– Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w latach dziewięćdziesiątych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących przy ulicy Ognik 20 B w Poznaniu. Pełniłem funkcję wiceprezesa i tworzyłem zręby Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Ognik”. Po pewnym
czasie zauważyłem, że na terenie Komornik, gdzie mieszkam,
oraz gmin sąsiadujących (Dopiewo, Buk, Stęszew), jest dużo
osób niepełnosprawnych, które
siedzą w domach i nie mają żadnej szansy, by aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu. W
ten oto sposób zrodziła się idea
powstania Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Promyk”. Zostało ono zarejestrowane w 2000 roku.

zakresie dostępu do terapii i rehabilitacji są ogromne. Poprzez
organizację cyklicznych wydarzeń, takich jak Powiatowy Turniej Bocci czy Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik”, dajemy niepełnosprawnym możliwość pokazania, co potraﬁą, a
jest tego naprawdę wiele.

– Są uczestnicy, którym udało się podjąć pracę?
– Zatrudnienie znalazło troje
uczestników z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym. Jednym z nich
jest Mariusz, który w zakładzie
tapicerskim pracuje już trzy lata,
a pracodawca jest z niego bardzo zadowolony.

– W jaki jeszcze sposób w
Stowarzyszeniu „Promyk” jest
realizowana rehabilitacja i terapia?
– Ze wsparcia w Warsztacie
Terapii Zajęciowej „Promyk” w
Dopiewcu i utworzonej w grudniu 2012 roku jego ﬁlii w Otuszu korzysta 50 uczestników
zamieszkałych na terenie czterech gmin: Komorniki, Dopiewo, Buk i Stęszew. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale często też schorzeniami współwystępującymi
(problemami ze wzrokiem, samodzielnym poruszaniem się
i tak dalej). Raz w tygodniu, w
każdą sobotę prowadzimy zajęcia rehabilitacyjne dla młodzieży niepełnosprawnej, która nie
korzysta z zajęć w WTZ. „Promyk” obejmuje wsparciem osoby w różnym wieku – od 5 roku
życia aż do 60 lat. Organizujemy wycieczki, zarówno krajowe jak i zagraniczne, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością mają możliwość poznawania pięknych zakątków świata.
Ponadto prowadzimy szeroko
pojętą rehabilitację społeczną i
zawodową.

– „Za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia” kapituła konkursu
„Lodołamacze 2013” przyznała
Stowarzyszeniu „Promyk” statuetkę „Superlodołamacza”. Co
we współpracy z ludźmi z niepełnosprawnością jest najtrudniejsze?
– Zawsze powtarzam, że najważniejsza jest wyrozumiałość.
Współdziałanie z osobami niepełnosprawnymi i niesienie im
wsparcia w różnych sferach życia to nie to samo, co praca za
biurkiem od 7 do 15. Tu trzeba ogromnej empatii, a przede
wszystkim świadomości, że to
człowiek, który nie jest w stanie czasem zapanować nad
emocjami i wskutek tego staje
się agresywny. W takiej sytuacji
należy zachować spokój. Inną
sprawą jest, że do Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk”
traﬁają osoby po szkołach specjalnych, które często nie potraﬁą się samodzielnie podpisać, o rysowaniu nie wspomnę.
Kiedy zaczynaliśmy z nimi
współpracę, niezdarnie kreśliły

– Jakich predyspozycji osobowościowych oczekuje pan
od swoich współpracowników?
– Oczekuję przede wszystkim
zaangażowania, a nadto wyrozumiałości dla niepełnosprawnych i empatii, o których powiedziałem wcześniej. To praca szczególna. Niepełnosprawni potrzebują pomocy nie tylko
w umożliwianiu im aktywności artystycznej, ale i podstawowych czynnościach ﬁzjologicznych takich jak mycie, karmienie czy zmienianie pieluch. Bez
serca tego robić się nie da.
– Co planuje Stowarzyszenie
„Promyk” w najbliższym czasie?
– 6 grudnia 2013 planujemy uroczyste otwarcie nowego
obiektu w Konarzewie, gdzie
zostanie przeniesiony obecny Warsztat Terapii Zajęciowej
w Dopiewcu. Jesteśmy po pozytywnych rozmowach z wójtem gminy Dopiewo Zoﬁą Dobrowolską, która zapewniła, że
wszystko jest na dobrej drodze
i obiekt jest już wykańczany.
Ponadto chcemy w 2014 roku
stworzyć spółdzielnię socjalną.
Bardziej samodzielni uczestnicy zajęć terapeutycznych chcą
pracować, mieć swoje pieniądze, na co szansą będzie właśnie spółdzielnia socjalna. W
związku z tym planujemy wejść
w partnerstwo z gminą Dopiewo, a w przyszłości także z pozostałymi gminami. Docelowym zadaniem spółdzielni będzie utrzymanie czystości terenów zielonych. Na początek
planujemy zatrudnić 10 osób.
Spółdzielnia byłaby ﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej.
– Dziękuję za rozmowę.
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Talenty
Amazonek
P

oznańskie Amazonki wpadły na pomysł, by odkryć w
sobie to, co drzemało latami i
teraz ma okazję się rozwinąć.
Jednym z takich działań są
prowadzone od pół roku zajęcia plastyczne. Wszystko zaczęło się nieżyjącej Amazonki, która zasugerowała, by zachęcić koleżanki do udziału w
lekcjach. Zebrano dwunastoosobowa grupę.
Początkującymi artystkami
zajęła się Anna Kozłowska z
Centrum Kultury Zamek. Zdradziła im nie tylko tajniki rysunku, ale między innymi nauczyła
prawidłowego posługiwania się
pędzlem. Pierwsze prace zawisły już na ścianach w Klubie
Amazonek. Marzeniem uczestniczek zajęć jest wystawa w
Wielkopolskim Centrum Onkologicznym. Będzie to dowód na
to, że Amazonki potraﬁą w każdym wieku próbować swych sił
w różnych dziedzinach. awa

Troska
europosłów

P

olscy europosłowie walczą w Parlamencie Europejskim o to, by nie doszło
do zmniejszenia pieniędzy na
pomoc publiczną w kwestii
zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Głównie chodzi o zapewnienie odpowiednich warunków,
by przedsiębiorstwa były zainteresowane dawaniem pracy
takim osobom. Komisarz Joaquin Almunia zapewnił wielkopolskich europosłów Tadeusza Zwiefkę i Andrzeja Grzyba biorących udział w lobowaniu na rzecz korzystnych rozwiązań dla niepełnosprawnych, że nie ma mowy o ograniczeniu funduszów na ten
cel. Na doﬁnansowanie wynagrodzeń dla tej grupy pracowników przeznacza się w Polsce
rocznie 3 miliardy złotych. Pieniądze te dostaje 240 tysięcy
pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u około
18,6 tysięcy pracodawców. Jest
więc nadzieja, że Unia Europejska jeszcze bardziej skoncentruje się na osobach z różnymi dysfunkcjami. awa
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I POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
K
Karolina
Kasprzak
K
PPOZNAŃ

B

yła „Makumba” na wesoło, kolorowe ubrania,
wiersze, tańce, koncert grupy „Strefa zero” i konkursy.
Stres przed – i radość po występie. Bogaty dorobek artystyczny osób z różnymi niepełnosprawnościami z terenu powiatu poznańskiego pokazano publiczności w piątek
27 września w sali imienia
Jana Pawła II w Puszczykowie
podczas I Powiatowego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Zlot talentów”.
Pomysł „Zlotu talentów” powstał z inicjatywy Powiatu Poznańskiego, który wsparł ﬁnansowo to wydarzenie. Organizatorem była Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
„Pomoc Maltańska”. Prezentacje wokalne, teatralne, recytatorskie i pokaz strojów oceniało 5-osobowe jury w składzie:
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska,
Pełnomocnik Starosty Poznańskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych Elżbieta Tonder,
Katarzyna Heydel reprezentująca Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, przewodnicząca Powiatowej Społecznej
Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Krystyna Semba
i Krzysztof Błaszyk z Fundacji
imienia Królowej Polski świętej Jadwigi.
Swoje talenty prezentowali uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej: w Baranowie
przy Stowarzyszeniu „Roktar”,
w Dopiewcu przy Stowarzyszeniu „Promyk”, w Dopiewie
przy Stowarzyszeniu im. Praksedy Lemańskiej, w Drzązgowie przy Stowarzyszeniu „Razem”, w Otuszu – ﬁlii WTZ w
Dopiewcu, w Owińskach (WTZ
„Pawełek”) przy Wielkopolskim
Związku Inwalidów Narządu
Ruchu oraz przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w
Swarzędzu. Byli też niepełnosprawni artyści z Kórnickiego
Stowarzyszenia „Klaudynka”,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku, Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach, Mosińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w

Rewia
i ogrom

Śpiewają Sandra Paetz, laureatka tytułu „Talent roku 2013”
i Michał Ogoniak, uczestnicy WTZ w Swarzędzu.

Prezentacje strojów gwiazd muzyki.

ŚPIEWAŁA, LEDWO ZACZĘŁA MÓWIĆ
Sandra Paetz jest podopieczną naszego Stowarzyszenia od
drugiego roku życia. Jako mała dziewczynka, ledwo zaczęła mówić, już interesowała się piosenkami. Słuchała nagrań
i jednocześnie śpiewała, ucząc się słów i melodii. Do rozwoju talentu wokalnego pobudziły ją kontakty z Haliną Benedyk,
przyjaciółką naszego Stowarzyszenia. Sandra jest osobą pogodną, koleżeńską, chętnie śpiewa w grupie i solo. W ramach
zajęć terapeutycznych w warsztacie ma indywidualne ćwiczenia wokalne. Sandra interesuje się współczesnymi wykonawcami, śledzi ich repertuar w Internecie, uczy się go. Bierze udział we wszystkich konkursach i przeglądach twórczości, reprezentując swoje zdolności i Stowarzyszenie.

BARBARA KUCHARSKA
PREZES STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI
IM. LESZKA GRAJKA
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ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ZLOT TALENTÓW”

talentów
radości
Mosinie, Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w
Pobiedziskach oraz Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie – gospodarza „Zlotu Talentów”. Indywidualnie wystąpili Filip Cierzyński i Justyna
Kochaj-Szczecińska. Nie było
jeszcze w poznańskim powiecie imprezy z tak liczną reprezentacją niepełnosprawnych
artystów.
Występy indywidualne i grupowe kosztowały tych dzielnych ludzi mnóstwo przygotowań i pracy. Każdy z niecierpliwością oczekiwał na swój
punkt programu, a później na
ogłoszenie wyników. Rozstrzy-

I miejsce za recytację wiersza „Dziewczyna” Bolesława Leśmiana
zdobył uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” – Filia
w Otuszu Michał Szymanowicz. Dyplom wręczają członek
Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski (z lewej)
i prezes Stowarzyszenia „Promyk” Bogdan Maćkowiak.

5

gnięto konkursy (w nawiasach
zdobywcy pierwszych miejsc):
„Strój gwiazdy muzyki” (WTZ
„Pawełek”), recytatorski (Michał Szymanowicz), plastyczny „Malowana piosenka” (Magdalena Zgoła), plastyczny „Portret ulubionej gwiazdy” (Małgorzata Grzegorowska), plastyczny „Inspiracja” (Katarzyna
Kośmicka i Andrzej Budner),
plastyczny „Plakat” (M.Szymanowicz, M. Turowska, M. Nowak), wokalny (Sandra Paetz),
konkurs „Mój własny niepowtarzalny instrument muzyczny” (K. Stępniak, M. Dębska, M.
Mruk), małe formy teatralne
(WTZ „Promyk” w Dopiewcu),
taniec (WTZ „Promyk”).
Zaszczytny tytuł „Talent roku
2013” otrzymała Sandra Paetz – uczestniczka Warsztatu
Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski imienia Leszka
Grajka w Swarzędzu. Nagrody, dyplomy i podziękowania
za udział wręczał członek Zarządu Powiatu Poznańskiego
Zygmunt Jeżewski. Satysfakcja z odniesionych sukcesów
była tak wielka, że artyści okazywali ją na scenie niebywale
spontanicznie.

ZWYCIĘŻYŁ STRÓJ „OGNISTE PTAKI”

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK

Bardzo miło przywitali nas gospodarze Zlotu Talentów. Zapoznaliśmy się z pracami konkursowymi naszych przyjaciół z
innych placówek. Obejrzeliśmy przedstawienia teatralne, teledyski muzyczne i występy wokalne. Uczestniczka naszego
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach wykonała piosenkę „Cygańska Jesień”. Muzyka zespołu „Strefa Zero”
porwała wszystkich do tańca. Dwoje naszych uczestników
wygrało konkurs „Inspiracja”, pierwsze miejsce zdobył również strój „Ogniste Ptaki” wykonany w naszej pracowni tkackokrawieckiej. Po wręczeniu nagród „Strefa Zero” ponownie zaprosiła nas do wspólnego tańca i śpiewu. Bawiliśmy się świetnie, pełni niezapomnianych wrażeń wracaliśmy do domu. na

Plakat wykonany przez uczestniczki Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kórniku Honoratę Łąkowską
i Darię Gołębiewską.

Spektakl „Wspomnienia” w wykonaniu podopiecznych
Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Pobiedziskach.
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II OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE SIECIUJĄCE ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Cel: dobro osób
niepełnosprawnych
P

Patronat nad spotkaniem
objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pełnomocnik Rządu ds.
Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda. 23 października
zostało ono oﬁcjalnie otwarte przez Członka Zarządu Województwa
Wielkopolskiego Marszałka Tomasza Bugajskiego. W spotkaniu udział
wzięło około 160 osób z całej
Polski, reprezentantów ZAZ,
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i świata biznesu.
II OSSZAZ zostało zorganizowane w odpowiedzi na liczne sygnały płynące ze środowiska o konieczności spotkania i
przedyskutowania najważniejszych z punktu widzenia ZAZ
spraw, miejsca w systemie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. Podjęto zatem
wiele konkretnych, trudnych
tematów. W ciągu trzech dni
odbyły się liczne panele dyskusyjne, debata o dobrych prakty-

rem kampanii promocyjnej Zakup prospołeczny, członkiem
– współzałożycielem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych, jednym
z partnerów projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności (WCES), twórcą sieci Klubów Integracji Społecznej i wielu przedsięwzięć społecznych.

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marszałek
Tomasz Bugajski wita uczestników spotkania. Z prawej
dyrektor ROPS w Poznaniu Aleksandra Kowalska,
z lewej prezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi
Andrzej Markiewicz i wiceprezes tej organizacji Tomasz Mika.

II Ogólnopolskie Spotkanie
Sieciujące Zakłady Aktywności
Zawodowej było doﬁnansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

WERONIKA JANASZEK

kach, osobne spotkanie księgowych i kadrowych, spotkanie z prawnikami. Wiele tematów wywołało burzliwe dyskusje. Powołane jeszcze przed
spotkaniem grupy tematyczne
zobowiązały się dalej pracować nad kwestiami, które okazały się najtrudniejsze i wymagają dalszej wnikliwej analizy, w celu wypracowania rekomendacji i ekspertyz, które
pomogą zakładom aktywności zawodowej w codziennym
funkcjonowaniu.
Dyskusję na temat ZAZ prowadzi Tomasz Mika.

Gospodarzem i organizatorem II Ogólnopolskiego Spotkania Sieciujące ZAZ była
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa, która m.in. prowadzi silny
i prężnie działający Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej. Fundacja jest też inicjato-

FOT. (3X) WERONIKA JANASZEK

od koniec października
w podpoznańskim Dymaczewie odbyło się II Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakłady Aktywności Zawodowej. Zakłady Aktywności Zawodowej w całej Polsce zatrudniają osoby niepełnosprawne, prowadzą ich
społeczną i zawodową rehabilitację. Trzydniowe spotkanie było największym w dziejach zjazdem kierowników
i dyrektorów ZAZ oraz jednostek samorządu terytorialnego. Uczestniczyło w nim
bowiem aż 80% istniejących
w Polsce zakładów aktywności zawodowej i wiele osób
zainteresowanych dalszym
rozwojem tych jednostek.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli ZAZ z całej Polski.

STRONA

LISTOPAD 2013

7

Pamięć o chłopskich
bohaterach
W

Z prawej Eugeniusz Pacia – prezes Ogólnopolskiego Związku
Żołnierzy Batalionów Chłopskich Okręg Poznań.
W środku Wicewojewoda Przemysław Pacia.

FOT. (2X) AURELIA PAWLAK

iększość z nich dobiega do dziewięćdziesiątki, ale jest w nich silny patriotyzm, umiłowanie ojczyzny i
honor. Z tym większą radością
wzięli udział 15 października
tego roku w uroczystościach
związanych z 73 rocznicą powstania Batalionów Chłopskich i 196 rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki, które odbyły się w Poznaniu. Ich
współorganizatorem był znany z działalności charytatywnej na rzecz dzieci i kombatantów Przemysław Pacia, Wicewojewoda Wielkopolski.
– Od półtora roku przejeżdżając obok pomnika Tadeusza Kościuszki usytuowanego
na skwerku przy ulicach Grunwaldzkiej i Bukowskiej zastanawiałem się dlaczego nie przywrócić go do życia – mówi
wojewoda Przemysław Pacia. – Pomyślałem dlaczego by
nie połączyć tych dwóch rocznic, zwłaszcza, że generał Kościuszko był ściśle związany z
ruchem chłopskim. To on zainicjował chłopski zryw, rzucił hasło kosy na sztorc, pokazał chłopom jak wielka drzemie w nich
siła. Pomyślałam także o kombatantach, którzy w wielu przypadkach już nie uczestniczą w
życiu społecznym i należy im
się szacunek za ich postawę w
walce za Ojczyznę. Z roku na
rok ich ubywa i dlatego należy
otoczyć ich opieką oraz troską,
by wiedzieli, że są potrzebni, że
się o nich pamięta, że mogą liczyć na pomoc i uznanie społeczeństwa. Od tego roku będziemy regularnie spotykać się przy
pomniku Tadeusza Kościuszki, co nie oznacza, że spotkań z
kombatantami będzie z różnych
okazji mniej.
– Bataliony Chłopskie powinny zostać ocalone od zapomnienia, bo wykonały ogromne
dzieło – powiedział Eugeniusz
Pacia, prezes Ogólnopolskiego
Związku Żołnierzy Batalionów
Chłopskich Okręg Poznań. – Nie
znam przyczyn dla których nasza organizacja jest zapomniana. Walczyliśmy przecież o dobro Ojczyzny i dlatego Bataliony Chłopskie powinny być ocalone od zapomnienia bo wykonały ogromną pracę. Szczegól-

Kombatanckie rozmowy.
na ich aktywność była widoczna na Zamojszczyźnie, gdzie hitlerowcy opracowali tak zwany
generalny plan wschodni, zakładający wysiedlenie pięćdziesiąt milionów osób, w tym najwięcej Polaków. Właśnie tam
pokazaliśmy jak wielki potraﬁliśmy stawiać opór.
– Dla naszego pokolenia jest
to wspaniała lekcja historii _ powiedział Arkadiusz Błochowiak,
przedstawiciel PSL, współorganizator uroczystości. – Wspomagamy działania Batalionów
Chłopskich oraz związku, który ich reprezentuje w uczczeniu pamięci tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Biologia
jest nieubłagana i dlatego ważne, że w dzisiejszej uroczystości
wzięła udział młodzież poznańskich szkół. To dla nich ważne,

że mogli mieć kontakt z osobami, które pamiętają tamte czasy.
Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich
Okręg Poznań bardzo dba o
swoich członków. Pamięta o
każdym swoim kombatancie,
troszcząc się o jego sprawy codzienne. Dla wielu z tych ludzi
wyjście z domu, spotkanie się
w swoim gronie, zwykła rozmowa podzielenie się codziennymi
kłopotami jest bardzo ważna.
Zwłaszcza, że przybywa im lat
i nie zawsze potraﬁą odnaleźć
się w podeszłym wieku. Ale są
wśród nich profesor Adam Górski, który pomimo dziewięćdziesiątki nadal pracuje z doktorantami i rozwija się naukowo. Niezwykła aktywnością intelektualną i ﬁzyczną może pochwalić się Józef Nowak z Orze-

chowa, który jest tak wygimnastykowany, że bez problemu potraﬁ stanąć na głowie i co więcej gimnastyczną pasję przekazuje swoim wnukom. Do grona aktywnych działaczy należy również doktor Zdzisław Nowak, matematyk, który chętnie
włącza się w wszelkie działania
poznańskiego okręgu BCH.
Uroczystość pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki
zgromadziła
parlamentarzystów, przedstawicieli lokalnych
władz, uczniów poznańskich
szkół, a także zwykłych przechodniów, którzy zatrzymywali się pytając o charakter uroczystości. Poprzedziło ją złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową BCH w Forcie VII,
które nastąpiło poprzedniego
dnia. Ostatnia część programu
odbyła się w Muzeum Narodowym Rolnictwa Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
gdzie pod popiersiem Jana Wojkiewicza także złożone zostały
kwiaty. Po zakończeniu części
oﬁcjalnej kombatanci z różnych
formacji wspólnie zasiedli przy
jednym stole przy kawie, herbacie i placku.
– Cieszę się, że w uroczystości wzięli udział przedstawiciele różnych organizacji walczących o wolność ojczyzny –powiedział w Szreniawie Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. – Bataliony Chłopskie nigdy nie mówiły, że mają monopol na walkę w ruchu oporu, na
tworzenie państwa podziemnego, na zasługi. Jednak czasami żal ściska serce, że nie daje
się świadectwa tej prawdzie historycznej wskazując tylko na
inne formacje. Zatem trudno
się dziwić, że kombatanci BCH
mają żal, ale o tym nie mówią.
Chciałbym przytoczyć słowa Józefa Piłsudskiego, który z Wincentym Witosem w 1920 roku
bronił Ojczyzny przez wschodnią nawałnicą. Powiedział on
że „naród, który nie pamięta o
swojej historii i ludzi, którzy tę
historię tworzyli nie wart jest
szacunku współczesnych i nie
ma prawa myśleć o przyszłości”. Warto zapamiętać to przesłanie.
AURELIA PAWLAK
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Z INICJATYW WARSZTATU TERAPII
przypadający 30 września
Dzień Chłopca nasi panowie mieli wielkie święto. Jak
co roku dziewczyny przygotowały mnóstwo atrakcji. Na początek chłopcy wysłuchali humorystycznych życzeń, które
dziewczyny same wymyśliły na
tę okazję. Po życzeniach były
drobne upominki w postaci
breloczków, które przygotowała grupa dziewcząt z pracowni plastycznej. Był też konkurs
dla panów, przy którym zrywaliśmy boki ze śmiechu!

Święto chłopców
FOT. (3X) ARCHIWUM „WTZ PAWEŁEK”

W

Największe brawa otrzymał
Kamil, który na koniec musiał
zjeść łyżkę musztardy z mieszanką przypraw! Był przy tym
bardzo dzielny i nawet się nie
skrzywił. Po konkursach przyszedł czas na wspólna zabawę
i degustację przygotowanych
przez uczestniczki smakołyków.
My, kobiety, czekamy na rewanż
8 marca! aj

„Pawełek”
też anielsko śpiewa
O

FOT. (3X) ARCHIWUM „WTZ PAWEŁEK”

Z pewnym opóźnieniem
otrzymaliśmy zdjęcie grupy wokalnej Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Pewełek” w Owińskach, uczestniczącej w tym
przeglądzie. Drukujemy je z
satysfakcją. Przecież uczestnicy „Pawełka” też anielsko śpiewają. mb

W

FOT. ARCHIWUM WTZ „PAWEŁEK”

IX Przeglądzie Piosenki
Religijnej „Anielskie Śpiewogranie”, zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka w Swarzędzu informował już szczegółowo Michał Ogoniak w październikowym wydaniu „Filantropa” (str. 17).

Biegiem przez
Puszczę Zielonkę

niedzielę 8 września już
po raz dziewiąty braliśmy
udział w Biegu Rekreacyjno –
Pielgrzymkowym z Owińsk do
Dąbrówki Kościelnej. Bieg rozpoczął się po porannej mszy
św. w kościele p.w. św. Jana
Chrzciciela w Owińskach. Start
honorowy zaszczycił ojciec Leszek Gólczyński, proboszcz naszej paraﬁi. Pokonaliśmy trasę
długości ponad 18 km, szosą i
leśnymi duktami.
Przebieg trasy: etap I Owińska – Potasze 5,2 km, etap II Potasze – Floryda 4,0 km, etap III
Floryda – Zielonka 3,7 km, etap
IV Zielonka – Dąbrówka Kościelna 5,1 km.
W sztafecie, poza przedsta-

wicielami naszych warsztatów,
uczestniczyło ponad 40 biegaczy. Bieg zorganizowany przez
Stowarzyszenie Biegaczy „Mens
sana in corporesano” to stały
element w corocznym kalendarzu naszych imprez. M.G.
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ZAJĘCIOWEJ „PAWEŁEK” W OWIŃSKACH

Co dzień
atrakcje
W

Jesienią nad morzem
szelki, wsłuchiwaliśmy się w
szum fal, podziwialismy zachodzące słońce.

poniedziałek wybraliśmy się na spacer do
Ogrodu Botanicznego, gdzie
pani Beata pomagała Nam
w rozpoznawaniu drzew i
innych roślin. Pogoda była
wspaniała, humor dopisywał
a ogród Botaniczny zapewnił
nam ciekawe doznania.

W czwartek wybraliśmy
się przez las do Pustkowa. W
tej nadmorskiej miejscowości mogliśmy zobaczyć replikę krzyża na Giewoncie
i statek, po czym zamówioną, wieloosobową taksówką
kierowca zawiózł nas swoją do Trzęsacza, gdzie podziwialiśmy zabytki: ruiny
gotyckiego kościoła, wnętrze kolejnego kościoła, przy
którym rosły lipy – pomniki
przyrody. Widzieliśmy stadninę koni, stację kolejki wąskotorowej i kompleks pałacowo-folwarczny z okazałym parkiem.

FOT. (2X) ARCHIWUM „WTZ PAWEŁEK”

Chodziliśmy też po Pobierowie, odwiedzaliśmy sklepiki z pamiątkami. Graliśmy
w gry planszowe, bawiliśmy
się na świeżym powietrzu.

Było nam trochę smutno, że musimy pożegnać się
z morzem, ale też cieszyliśmy się, że już niebawem
zobaczymy rodziców. Przywieźliśmy nie tylko ciekawe pamiątki i zdjęcia, ale też
wspaniałe wspomnienia. E.Ś.

W

Mieszkaliśmy w kilkuosobowych domkach z łazienką, kuchnią i kominkiem,
przy którym ogrzewaliśmy
się w chłodne wieczory. Karmiła nas restauracja Flamingo, której właścicielem jest
przyjazny osobom niepełnosprawnym Jerzy Klosa.
Największą atrakcją naszego wyjazdu było morze.
Codziennie spacerowaliśmy
po plaży, zbieraliśmy mu-

FOT. (3X) ARCHIWUM „WTZ PAWEŁEK”

pierwszy dzień jesieni 23 września wyruszyliśmy do Pobierowa na
5-dniową wycieczkę. Owińska żegnały nas deszczem,
więc trochę martwiliśmy się
o pogodę, ale okazało się,
że nad morzem codziennie
mogliśmy liczyć na piękne,
błękitne niebo.

We wtorek pojechaliśmy na
grzybobranie do Puszczy Zielonki. Gdy uzbieraliśmy pełne
kosze sów i maślaków, zawitaliśmy do zaprzyjaźnionej pani
Kazi na placek drożdżowy. Po
powrocie wspólnie obieraliśmy
grzybki, a pani Lucynka razem z
grupą z pracowni gospodarstwa
domowego przyrządziła poczęstunek. Kolejny dzień to wyjazd
do kina na ﬁlm „Rycerz Blaszka,
pogromca smoków”. W czwartek pojechaliśmy na wręczenie nagród i wyróżnień na konkursie „Kwiaty mojego życia” w
siedzibie PFRON-u w Poznaniu.
Dwóch podopiecznych „Pawełka” zdobyło wyróżnienia za pracę „Królowa Kwiatów”, wykonaną w pracowni stolarskiej.
Koniec tygodnia to udział Naszych reprezentantów w I Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot talentów” w
Puszczykowie. L.S.
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Jeden Świat
w Poznaniu
S

towarzyszenie
„Jeden
Świat” działa w Poznaniu
od 1994 roku. Jest organizacją pożytku publicznego.
Od 2012 roku prowadzi w
Poznaniu Centrum Edukacji
Globalnej. Misją Stowarzyszenia jest promowanie idei
pokoju oraz porozumienia
między ludźmi. Jego członkowie wierzą, że wszyscy
ludzie mogą żyć razem w
atmosferze
wzajemnego
zrozumienia i rozwiązywać
konﬂikty bez uciekania się
do przemocy.

Jednym z głównych działań Stowarzyszenia jest organizacja programów edukacji
globalnej. Obecnie realizowane są cztery programy szkoleniowe w ramach jednego projektu: „Z perspektywy Południa – Centrum Edukacji Globalnej w Poznaniu”. W piątek, 27 września do siedziby
stowarzyszenia przy ul. Prusa 16a/13 zaproszono nauczycieli z różnych szkół z terenu

województwa wielkopolskiego, aby przybliżyć im program
„Opowiadanie świata”, wykorzystujący tradycyjne opowieści z różnych stron świata oraz
pradawną mądrość w nich zawartą. Projekt jest współﬁnansowany w ramach programu
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 roku.
W zeszłym roku przedstawiciele fundacji jeździli do różnych szkół i przeprowadzali
po jednym warsztacie promującym działania z zakresu edukacji globalnej na rzecz pokoju i poszanowania praw człowieka. W tym roku, licząc na
większy skutek, postanowiono nauczycielom przekazać
informacje na temat edukacji
globalnej z założeniem, że w
szkole odbędzie się cykl trzech
warsztatów. Jeden z nich przeprowadzi przedstawiciel stowarzyszenia, a dwa kolejne już sam nauczyciel. Tematyka warsztatów dla uczniów

szkoły podstawowej klas I-III:
„Współpraca”, „Ekologia” i
„Piękno”. Udział w programie
jest bezpłatny.

Nie widzą,
lecz
tańczą
P

Na wrześniowym spotkaniu,
które prowadziły Małgorzata Swędrowska i Magdalena
Janaszek, nauczyciele zostali
wyposażeni w książki zawierające opowiadania oraz scenariusze. Wyjaśniono im podstawowe pojęcia oraz przeprowadzono niezwykle ciekawe warsztaty. Sznurek, piórka, papier pakowy, ale i kolorowe bloki techniczne, nożyczki, klej oraz kredki pomagały
w ilustrowaniu opowieści oraz
osobistych przemyśleń i wrażeń. Uczestnicy brali też udział
w zabawach integracyjnych i
ruchowych. Nauczyli się rymowanek i wyliczanek, wprowadzających w świat opowieści
i pomagających uzyskać skupienie dzieci na słuchanym
tekście. Sposoby pracy z tekstem literackim, wydobywanie
słów kluczy, sprawdzanie stopnia przeżycia tekstu, to tylko
niektóre umiejętności nabyte
przez uczestników. Zostali zarażeni pasją opowiadania i budowania lepszego świata, bo
to właśnie od nauczycieli zależy, jaka będzie dzisiejsza szkoła i jakie będą dzieci.

odstawowe kroki bluesa, trudna i czasochłonna nauka samby. Wielu ludzi
bez ograniczeń zdrowotnych
zniechęciłoby się po kilku
lekcjach, ale oni ćwiczą systematycznie i w pełnej mobilizacji. Mowa o grupie niewidomych, która w piątkowe popołudnie 4 października w Auli Artis Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i
Dziennikarstwa w Poznaniu
pokazała swoje umiejętności
taneczne.
Pasjonaci przybyli do Auli
Artis na wykład Ewy DziedzicSzeszuły, dotyczący metody nauki tańca osób niewidomych zapoczątkowanej przez
profesora Wacława Wróblewskiego. Spotkanie zostało przeprowadzone w ramach
projektu „5 zmysłów. eMOTION” (www.5zmyslow.pl).
Prelegentka
współpracująca przez wiele lat z Wacławem Wróblewskim przyznała,
że nieżyjący już pedagog sportu i choreograf wielokrotnie
spotykał się ze stwierdzeniem:
„po co niewidomym taniec i
teatr?”. Wróblewski już w latach 60-tych zaczął uczyć niewidomych tańczyć za pomocą
powiększonego o 60 razy brajlowskiego sześciopunktu.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA

Konsultacje,
propozycje zmian
egionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przystąpił do konsultacji projektu pod nazwą „Program wyrównywania szans
osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz
pomocy w realizacji zadań
na rzecz zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami w
województwie wielkopolskim
na lata 2014–2020”.
Projekt przygotowano we
współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz poprawy
jakości warunków życia osób z
niepełnosprawnościami. Nadzór merytoryczny nad programem sprawował członek Za-

rządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski.
Prace nad programem zostały
sﬁnansowane w ramach projektu systemowego „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski”
współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nad działaniami służącymi
wyrównywaniu szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu pracował zespół roboczy, w skład którego wchodzili przedstawiciele instytucji
i organizacji pozarządowych
jak Oddział Wielkopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Urząd
Pracy w Poznaniu, Urząd Miasta Poznania, Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Autyzmem
„ProFuturo” w Poznaniu, Fundacja Pomocy Osobom Niesłyszącym „Ton”, Stowarzyszenie
Na Tak.
Propozycje, opinie i uwagi co
do celów oraz zadań programu można było zgłaszać mejlowo na specjalnym formularzu konsultacji priorytetów, celów i zadań do dnia 8 listopada
2013 roku.

KAROLINA KASPRZAK

KAROLINA KASPRZAK

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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Ile potraﬁą, można było zobaczyć tuż po zakończonym
wykładzie, kiedy pusta przestrzeń wypełniła się tańczącymi parami. O współpracy
z Wacławem Wróblewskim i
pracy z niewidomymi Dziedzic-Szeszuła opowiada w
wywiadzie, który publikujemy
obok.

Tak niewidomi uczą się
kroków tanecznych.
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Dialog
Nauczyć
z ciałem
niewidomych tańczyć T

FOT. ARCHIWUM

Z EWĄ DZIEDZIC-SZESZUŁĄ, psychologiem, rehabilitantką niewidomych,
choreoterapeutką z Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego
przy ulicy Długiej w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK.

– Osoba niewidoma, która potraﬁ zatańczyć walca
angielskiego, jive’a, tango,
rock-n-rolla oraz kilkanaście
innych tańców? Wydaje się to
mało realne.
– Dzięki metodzie pana
Wróblewskiego na której się
opieramy, osoby niewidome
można nauczyć wielu tańców.
To kwestia potrzeby zdobycia nowej umiejętności, która daje radość, zadowolenie i
szczęście. Bo przecież taniec
niesie ze sobą ogrom emocji.
– Skąd u pani, psychologa
wzięło się zainteresowanie
tańcem i przeniesieniem go
na grunt niewidomych?
– Wszystko zaczęło się w
1962 roku, kiedy mój ojciec
organizował turnusy rehabilitacyjno-sportowe dla niewidomych. Większość uczestników to byli inwalidzi wojenni, którzy nie tylko stracili
wzrok, ale bywało, że kończynę. Moja mama jako okulistka badała wszystkich uczestników, wskazując możliwości
pomocy, a ja, jako trzyletnia
dziewczynka, przesiąkałam
tą atmosferą. Uczestnicy turnusu w ciągu dnia mieli ciekawe zajęcia, ale przychodził
wieczór i nie było wiadomo,
jak go zaaranżować. Wówczas mój ojciec poprosił Wacława Wróblewskiego – wspa-

niałego tancerza, wodzireja i
pedagoga, by nauczył niewidomych tańczyć. Stojąc przed
takim wyzwaniem Wacław
Wróblewski najpierw każdego ciągnął za nogawki spodni,
by przesunąć nogi. Praca była
żmudna i nieskuteczna. W
efekcie eksperymentu Wróblewski powycinał w kartonie
po makaronie dziury na wzór
sześciopunktu Braille’a. Skutkiem jego pracy jest tablica,
która stanowi sześćdziesięciokrotne powiększenia sześciopunktu. Atmosfera zajęć tanecznych pozostała we
mnie do dziś.
– Postanowiła pani skorzystać z jego doświadczeń tanecznych i przenieść je po
latach na grunt osób niewidomych?
– To marzenie towarzyszyło mi przez wiele lat. Zaproponowałam Wacławowi Wróblewskiemu współpracę, gdy
czułam się odpowiednio przygotowana. Było to zrządzenie losu, bowiem pan Wacław właśnie szukał możliwości wznowienia tej działalności. Pisał listy do różnych instytucji w kraju i poza jego
granicami. Niestety, jego pomysł uznano za fanaberię, bo
przecież po co niewidomym
taniec, skoro najbardziej potrzebne są im laski. Postanowiliśmy, że na przekór wszystkiemu rozpoczniemy działanie. W tym czasie uczestniczyłam w Warsztatach Tańca
Współczesnego organizowanych przez Polski Teatr Tańca
pod egidą profesor Ewy Wycichowskiej. Zaproponowałam,
aby wzięła w nich udział grupa osób niewidomych. Pomogli przyjaciele, znajomi. Udało się i wspólnie z Wacławem
Wróblewskim po raz pierwszy w 2001 roku przeprowadziliśmy nasze wymarzone
warsztaty, bezpłatnie, w Centrum Kultury Zamek. Od tego
momentu impreza ma charakter cykliczny. Pierwszą gru-

pę stanowiły osoby z Poznania i okolic. Niewidomi z innych części Polski znaleźli
wspaniałe miejsce w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Owińskach. Do Poznania
na zajęcia dowozi autobus.
Od tej pory niewidomi żyją od
sierpnia do sierpnia, bo wtedy
odbywają się warsztaty, które
skutkują wielkimi przyjaźniami i całorocznymi kontaktami.
– A kiedy do tańca dołączyły zajęcia teatralne?
– Zajęcia Teatr Ruchu po
egidą Małgorzaty WalasAntoniello są elementem naszych warsztatów już od sześciu lat. Aktorka jest nie tylko wspaniała na scenie, ma
też olbrzymie doświadczenie warsztatowe, uruchamia
w uczestnikach pokłady wyobrażni i kreatywności. Etiud
powstających na zajęciach nie
powstydziłby się żaden teatr.
– W jaki sposób osoby niewidome uczą się tańca?
– Najpierw obchodzimy całą
salę, w której odbywają się
zajęcia, by poznać przestrzeń.
Kolejnym krokiem są ćwiczenia rozgrzewające, potem jest
krótki relaks, silna rozgrzewka, taniec oparty na improwizacji dający poczucie pewności siebie. Po tych zajęciach
siadamy przy stole, gdzie
znajdują się sześciopunkty Braille’a. Najpierw poznaje się kroki taneczne rękami
wykonując ruchy na tablicach,
potem nadal na siedząco nogami. Kiedy ten etap jest już
opanowany, tańczymy w kręgu, a na końcu w parach. Kilka lat temu dołączyła do nas
córka Wacława Wróblewskiego – Agnieszka Dolata, która
uczy grupę poszczególnych
tańców. Jej fachowość, umiejętności są dla niewidomych
bezcenne. Jej konsekwencja i
zaangażowanie owocuje wieloma sukcesami.

aniec daje sposobność
uwolnienia nagromadzonych emocji i rozluźnienia
mięśni ciała, zaś ruch wpływa
korzystnie na cały organizm.
Komunikacja ze światem,
dialog z ciałem oraz sztuka
były tematem konferencji naukowej pod nazwą „Człowiek
w świecie ﬁzycznym i metaﬁzycznym”, zorganizowanej
w ramach III edycji projektu
„5 zmysłów. eMOTION” w Auli
Artis Wyższej Szkoły Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
We wtorek 15 października
o prawach ﬁzyki, zasadzie zachowania pędu i innych ciekawych sprawach z tego obszaru w zabawny sposób opowiedział prof. dr hab. Piotr Pierański z Instytutu Fizyki Politechniki Poznańskiej. Prócz prelegenta głos zabrało wielu wybitnych specjalistów z dziedziny teatru, tańca i szeroko rozumianej sztuki – w tym między
innymi prof. Ewa Wycichowska z Zakładu Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w Warszawie.
Zaproszeni na konferencję
niepełnosprawni,
przedstawiciele instytucji publicznych
i organizacji pozarządowych
dzięki wydarzeniu mieli możliwość uzyskania interesujących
informacji o funkcjonowaniu
ducha i ciała człowieka. Spotkanie nazwano w podtytule:
„Rozważania o ideach łączących różne dziedziny naukowe
w kontekście połączenia materii i energii oraz integracji cielesności, intelektualności i duchowości człowieka poprzez
perspektywę sztuki tańca”.
Przypomnijmy, że projekt „5
zmysłów. eMOTION” realizuje od połowy września 2013
do połowy listopada 2013 Stowarzyszenie Edukacyjne MCA,
Agencja MT1 Production oraz
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w
Poznaniu, a ﬁnansowo wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski, Powiat Poznański i Miasto
Poznań. Więcej na www.5zmyslow.pl

KAROLINA KASPRZAK

STRONA

Dzień
Dziecka
Utraconego

P

oronienie, przedwczesna
śmierć dziecka, a w efekcie przechowywane w szaﬁe kaftaniki i zabawki. Coraz więcej rodziców w różnym wieku i o różnym statusie materialnym zmaga się z
problemem straty. Często z
nikąd nie otrzymują pomocy,
bo nie wiedzą, gdzie się zgłosić po wsparcie. 15 października każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień
Dziecka Utraconego.
Ten dzień to nie tylko zapalone w kościołach i na nagrobkach znicze symbolizujące pamięć, ale przede wszystkim
ukazanie społeczeństwu skali problemów, z którymi muszą zmierzyć się rodzice w żałobie. To też zwrócenie uwagi
na silną potrzebę zrozumienia,
wsparcia i współbycia w najtrudniejszych chwilach.
Centrum Genetyki Medycznej „Genesis” przy okazji tegorocznych obchodów Światowego Dnia Dziecka Utraconego informuje, że to choroba
genetyczna dziecka jest najczęstszą przyczyną poronienia. Błędna diagnoza, brak dostatecznych wiadomości albo
zwyczajne zaniedbanie ze
strony lekarzy – wszystko to
staje się przyczyną nie donoszenia ciąży.
Fakt ten najtrafniej obrazują wypowiedzi kobiet zawarte
w komunikacie mejlowym: „Po
pierwszym poronieniu uspokajano mnie, że to przypadek, ale właśnie okazało się,
że i druga ciąża przestała się
rozwijać. Boję się, że w ogóle
mogę nie donosić ciąży”. „Gdybym przyjmowała leki na podtrzymanie ciąży, na pewno byłoby wszystko dobrze. Mój ginekolog zaniedbał sprawę.”
O diagnostyce, zaburzeniach
genetycznych,
rehabilitacji
oraz terapii dzieci i dorosłych
z zaburzeniami genetycznymi i kwestiach z tym związanych będzie można przeczytać
w „Filantropie” już niebawem w
wywiadzie z prof. dr hab. med.
Anną Latos-Bieleńską z Centrum Genetyki Medycznej „Genesis”.

KAROLINA KASPRZAK
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XI GMINNY DZIEŃ SENIORA W BUKU

Otwarte serca dla
ludzi starszych
W

kolejce do medyka mogą
wywiązać się burzliwe
dyskusje, które sprawiają, że
ciśnienie wzrasta. Służba zdrowia stresuje Polaków – nie da
się ukryć. Wiele sytuacji budzących niepokój można jednak rozwiązać… śmiechem, o
czym przekonali widzów aktorzy prezentujący sztukę teatralną pod nazwą „W poczekalni”.
Spektakl ten w wykonaniu
przedstawicieli Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień”
w Buku, w reżyserii Alicji Króliczak, został wystawiony w
niedzielę 20 października w
bukowskiej hali widowiskowosportowej podczas obchodów XI
już Gminnego Dnia Seniora.
Na uroczystość zaprosił burmistrz Miasta i Gminy Buk Stanisław Filipiak. Zawiadomionych o
inicjatywie zostało aż 980 osób
powyżej 70 roku życia z terenu
miasta i gminy Buk, gdyż to właśnie do nich było adresowane

„W poczekalni” toczyły się burzliwe dyskusje.
spotkanie pod hasłem „Otwarte
serca dla seniorów”.
W organizacji i przeprowadzeniu imprezy pomagali wolontariusze (harcerze i harcerki) Związku Harcerstwa Polskie-

go – Ośrodek Buk imienia Kosynierów Bukowskich. Prócz pełnego emocji spektaklu seniorzy
wysłuchali koncertu kapeli podwórkowej „Junki z Buku”, przy
którym tańce trwały w najlepsze.
Aktorom i wykonawcom bili
brawa przedstawiciele władz samorządowych i instytucji: burmistrz Buku Stanisław Filipiak,
sołtysi Żegowa Tadeusz Łysiak,
Dobierzyna Tadeusz Urbański,
miejscowości Dakowy Suche
Marian Kocik, przedstawiciel
Koła Emerytów i Rencistów Maria Maćkowiak, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Grażyna Andrzejewska, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Buku Jolanta Kubiak i ksiądz
wikary Stanisław Krzymiński.

KAROLINA KASPRZAK

Koncertują „Junki z Buku”.
Rozśpiewani seniorzy.
FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK
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W roli „Jesieni”
Irena Jesmanowicz.
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niedzielne popołudnie,
13 października, Sala Balowa Zamku Królewskiego w
Warszawie wypełniła się gośćmi z całej Polski. Przyjechali, by wziąć udział w uroczystości zakończenia kampanii
społecznej SyMfonia serc. Jednym z punktów programu było
wręczenie odznaczenia Ambasador SM dla osób szczególnie zasłużonych w podnoszeniu świadomości związanej ze stwardnieniem rozsianym oraz upowszechnianiu
wiedzy o tej chorobie w społeczeństwie.

13

Ambasadorowie
dobrych serc

– Serdecznie wszystkim
dziękuję za zaangażowanie
i wsparcie w upowszechnianiu wiedzy o stwardnieniu rozsianym – powiedział otwierając uroczystość Tomasz Połeć,
przewodniczący Rady Głównej Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego. – To
dla mnie wielki zaszczyt gościć
wszystkie zaproszone osoby w
pięknej Sali Zamku Królewskiego.

Wśród laureatów znalazła się
Aurelia Pawlak, dziennikarka
„Filantropa”. Laureatka zdobyła
serca osób chorych na stwardnienie rozsiane serdecznością
i wielką wrażliwością. Bez zarzutu pozostaje jej warsztat
dziennikarski, bowiem przez
wiele lat pracowała w największym dzienniku regionalnym.
Aurelia Pawlak lubi ludzi. Potraﬁ rozwiązać język nawet najbardziej zamkniętemu w sobie

Aurelia Pawlak (z lewej)
i autorka tekstu.

Laureaci.
człowiekowi. Z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska
związała się, gdy jako dziennikarka „Filantropa” przeprowadziła wywiad ze mną. Zapoczątkowało to cykl artykułów
o naszych podopiecznych, którzy opowiadali o sobie i swoich zmaganiach z chorobą. Artykuły te miały wydźwięk społeczny i edukacyjny. Społeczeństwo mogło więcej się dowiedzieć, na czym polega ta choroba. Laureatka towarzyszy nam
w spotkaniach, patronuje pomysłom i działaniom. Cieszymy się, że jej zaangażowanie
zostało docenione w tak godny sposób.
Tytuł Ambasadora SM otrzymało piętnaście osób, w tym
także doktor nauk medycznych
Hanka Hermanowska, która
utworzyła pierwszą w Polsce
poradnię SM w Poznaniu. W
imieniu nagrodzonych odznaczeniem Ambasadora SM i laureatów Symfonii serc podziękowała doktor Ewa Łagowska:
– Zrozumieć SM nie jest łatwo, ale ci, którzy znają osoby zmagające się z tą chorobą,
wiedzą co to znaczy. Nie tylko
wspierają i pomagają, ale także starają się ukazywać osoby
z SM bez stygmatu choroby, pozostające jak najdłużej w pełnej aktywności. Dla mnie to odznaczenie jest szczególnym za-

FOT. (3X) NATASZA ŁYSIAK

– Będziemy dzisiaj honorować, przyznając odznaczenie
Ambasador SM, tych wszystkich, dzięki którym wieść o SM
i nam chorym na SM w Polsce
żyje się łatwiej. Chcielibyśmy,
aby takich ludzi dobrej woli
było jak najwięcej – dodała Helena Kładko, wiceprzewodnicząca Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia
Rozsianego.

Odznaczenie „Ambasador SM” odbiera Aurelia Pawlak.
szczytem, dziękuję za nie. Nie
czuję się aż tak mocno zasłużona, ale czuję się niezwykle uhonorowana.
– Reprezentuję grupę pielęgniarek i położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu – powiedziała
Mariola Łodzińska. – Nie czujemy się wyróżnione, bo wiadomo, że z racji naszego zawodu
niesiemy pomoc, przekazujemy
wiedzę, informujemy, jesteśmy
empatyczne w stosunku do
chorych. Zauważyłam, że Radom jest miastem szczególnie
przyjaznym dla cierpiących na
stwardnienie rozsiane. Dowodem jest ilość osób dzisiaj uhonorowanych. Mam nadzieję, że
nie jest to ostatnie nasze słowo.

Po raz szósty odbyła się także Symfonia serc. Organizatorzy nie spodziewali się takiego zaangażowania. Na początku tej inicjatywy było sześciu laureatów, teraz odznaczono czternaście osób. Nagrodzono także zwycięzców konkursu
dla mediów „1000 Twarzy SM”.
Galę uświetnił recital Aleksandry Resztik i Tadeusza Szlenkiera przy akompaniamencie
Katarzyny Sokołowskiej. W ten
październikowy wieczór Zamek Królewski stał się miejscem spotkania ludzi wielkich
serc, którzy potraﬁą dostrzec
chorych, zagubionych, zmagających się z codziennością i
własnymi ograniczeniami.

RÓŻA KORCZYŃSKA
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I WIELKOPOLSKIE FORUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Zwiększyć
świadomość
społeczną
P

rzeprowadzone badania dowiodły, że blisko 2, 5 miliona Polaków cierpi na zaburzenia nerwicowe, 200 tysięcy ma
za sobą próby samobójcze, a
23% doświadczyło problemów
zdrowia psychicznego. O formach pomocy, terapiach, a w
szczególności proﬁlaktyce rozmawiano w piątek 11 października w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – Oddział
w Poznaniu podczas I Wielkopolskiego Forum Zdrowia Psychicznego.
Forum zorganizowało Stowarzyszenie „Psyche Soma Polis” i
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Oddział w Poznaniu w
partnerstwie z Akademią Walki z Rakiem, Centrum Psychoterapii Integralnej, Wielkopolskim Centrum Onkologii i Fundacją na Rzecz Zdrowia Populacyjnego i Międzynarodowego
„Dla zdrowia”.
Wydarzenie pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka przy wsparciu ﬁ-

nansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego było
adresowane do przedstawicieli
organizacji pozarządowych pracujących w sferze zdrowia i pomocy społecznej, ludzi z problemami zdrowia psychicznego, studentów nauk społecznych
oraz specjalistów.
Rozpoczynająca cykl wystąpień prezes Stowarzyszenia „Psyche Soma Polis” Joanna Zapała w wykładzie „Wymiary zdrowia psychicznego” przyznała, że wiele osób, które zgłaszają się po pomoc do Stowarzyszenia, nie otrzymało wcześniej
(choćby podczas nauki w szkole
średniej czy na studiach) dostatecznych informacji co do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
i emocjami, jakie wskutek nich
powstają.
Ciekawe było też wystąpienie
reprezentanta Pracowni Muzykoterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii dr. n. biol. Małgorzaty Stańczyk o muzykoterapii jako czynniku służącym poprawie stanu psychicznego czło-

wieka. Dźwięki, aktywność artystyczna i twórcza, sprzyjają naszemu samopoczuciu, ale niezwykle ważna jest też wiedza
dotycząca zaburzeń i sposobów
ich leczenia.
Zaprezentowane przez Joannę Zapałę wyniki badań na temat chorób psychicznych i liczby chorych w Polsce pokazały, ilu ludzi potrzebuje specjalistycznej pomocy. Wciąż niewiele wiemy na temat depresji. O jej
różnych obliczach powiedziała
przedstawicielka Polskiego Instytutu Eriksonowskiego Dorota
Młynek-Nowaczyk.
Cel I Wielkopolskiego Forum
Zdrowia Psychicznego to właśnie zwiększenie świadomości społecznej w zakresie problemów zdrowia psychicznego,
promocja zdrowego stylu życia
i aktywności człowieka na różnych płaszczyznach. Zorganizowano je w ramach projektu
pod nazwą „Psyche Soma Polis – promocja wiedzy o zdrowiu
psychicznym”.

KAROLINA KASPRZAK

Z psem do pracy
D

la wielu osób niepełnosprawnych pies asystujący umożliwia normalne funkcjonowanie. Ułatwia wyjście
z domu, zrobienie zakupów,
wyjście do pracy. Bywały głośne przypadki, choćby ten, o
którym pisaliśmy w „Filantropie”, gdy niewidomej kobiecie
nie pozwolono z psem asystującym wejść do marketu. Problem ten rozwiązuje ustawa z
21 listopada 2008 roku.
Zgodnie z nią osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do
obiektów użyteczności publicznej wraz z psem asystującym,
w szczególności do budynków
i ich otoczenia, przeznaczonych
na potrzeby administracji pu-

blicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w
tym także budynków biurowych
i socjalnych. Wyjątek stanowią
obiekty sakralne. Uprawnienie to
przysługuje również w środkach
transportu kolejowego, drogo-

wego, lotniczego i wodnego oraz
w innych środkach komunikacji
publicznej.
Osoba
niepełnosprawna
może pojechać z psem asystującym do sanatorium na czas
trwania turnusu sanatoryjnego.
Z oczywistych względów osoba ta powinna mieć zapewnioną możliwość korzystania z pomocy psa asystującego również
w czasie posiłków czy zabiegów. Z psem można także pójść
do pracy. W przypadku ﬁrm prywatnych lub mieszczących się w
budynkach mieszkalnych właściciel takiego miejsca może jednak nie zgodzić się na wstęp
psa. awa

O

rganizatorem zabrzańskiego, a równocześnie największego Zakładu Aktywności Zawodowej
na Śląsku, bo zatrudniającego blisko 100 pracowników o znacznym i częściowo
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jest Fundacja „Nadzieja-Dzieci”.
Fundacja zawiązana została w 1999 roku w Gliwicach
z inicjatywy przedsiębiorców,
przede wszystkim z branży budowlanej, a jej pomysłodawcą był Wiesław Okoński,
ówczesny radny Samorządu Województwa Śląskiego,
późniejszy poseł na Sejm RP,
obecny prezes Zarządu Fundacji.
Jak większość tego typu organizacji
pozarządowych,
Fundacja powstała z potrzeby niesienia pomocy najbardziej pokrzywdzonym przez
los, bezradnym, zagubionym
– dzieciom ze szkół specjalnych, domów dziecka oraz
bardzo biednych i zaniedbanych rodzin z naszego regionu, a szczególnie z terenu Gliwic, Zabrza i powiatu gliwickiego. Od 2003 roku posiada
status organizacji pożytku publicznego.
Z kontaktów z naszymi
podopiecznymi wykrystalizował się podstawowy nasz cel
– rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, których schorzenia związane są przede
wszystkim z dziecięcym porażeniem mózgowym. Największą satysfakcją jest przywrócenie takim dzieciom radości
z normalnego życia, ukończenie przez nie szkoły, warsztatów terapii zajęciowej, danie
pracy, przywrócenie im god-

Pracownik
obsługujący hafciarkę.
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ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ FUNDACJI „NADZIEJA-DZIECI” W ZABRZU

Efektywność ekonomiczna
i rehabilitacja zawodowa
podstawowym każdego ZAZ,
w tym ZAZ prowadzonego
przez naszą Fundację, jest zatrudnianie i rehabilitacja osób
z orzeczeniem o znacznym
lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności.

Stąd nasz kolejny zrealizowany projekt, czyli otwarcie
w grudniu 2003 roku wspomnianego ZAZ, Zakładu Poligraﬁcznego Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrzu. W następnych latach powstają dwa
następne, o proﬁlu krawieckim i introligatorskim. W roku
2013 przeprowadziliśmy udaną restrukturyzacje polegającą na połączeniu trzech ZAZ
w jeden organizm Zakładu
Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja-Dzieci”. Obecnie zatrudniamy 101 pracowników o znacznym i częściowo umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności. Ludzie,
których od urodzenia lub na
skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności los skazał na
domowy areszt, zostali skutecznie wyrwani z marazmu,
beznadziei, samotności. To jedyne miejsce, gdzie większość
z tych osób może pracować
i zarabiać. W naszym Zakładzie Aktywności Zawodowej
zdobywają nie tylko kwaliﬁkacje, ale nade wszystko przekonanie o własnej wartości,
umiejętnościach radzenia sobie w codziennych, wydawałoby się najzwyklejszych, sytuacjach na ulicy, w autobusie, sklepie, urzędzie, zabawie,
w kontaktach z obcymi ludźmi.
Dla części naszych beneﬁcjentów ZAZ jest przystankiem na
drodze do pracy w normalnych
zakładach. O skuteczności rehabilitacji zawodowej prowadzonej przez ZAZ świadczy ponad 80 naszych byłych
pracowników, którzy na przestrzeni ostatnich 5 lat znaleźli swoje trwałe miejsce na wolnym rynku pracy.

FOT. ARCHIWUM

ności i niezbędnych umiejętności potrzebnych do w miarę
samodzielnego życia już jako
osobom dorosłym.

Jedno z dwudziestu dwóch stanowisk krawieckich.
Po 10 latach doświadczeń możemy z pełną odpowiedzialnością i pewnością
stwierdzić, że podstawowy cel
rehabilitacji zawodowej, w postaci stałego zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na wolnym rynku pracy, osiągnęliśmy dzięki zapewnieniu naszym beneﬁcjentom już w ZAZ
normalnych warunków pracy
celowej, zorganizowanej i komercyjnej. Komercyjnej, czyli podlegającej normalnej ocenie rynkowej i rygorom rynkowym, tak przez sprzedającego,
jak i kupującego.
Mimo że Zakład Aktywności Zawodowej w ustawodawstwie polskim istnieje już
13 lat, nadal deﬁnicja działalności ekonomicznej jest niewyraźna, a śmiem twierdzić
– świadomie zamazywana.
Trudno zaprzeczyć, że działalność gospodarcza w ZAZ
ma charakter zorganizowany i ciągły, natomiast trzecia
cecha, wynikająca z deﬁnicji
działalności gospodarczej zapisanej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, zarobkowość, nie jest
przez organizatora ZAZ zamierzona. Można w to miejsce zapisać inną cechę: rehabilitację zawodową. Nie moż-

na bowiem rehabilitacji zawodowej prowadzić bez działalności gospodarczej.
To, że działalność gospodarcza ZAZ spełniania kryterium „działalności zarobkowej”, nie przekreśla rehabilitacji, a wręcz ją wzmacnia. Działalność zarobkowa
nie oznacza jednak, że ZAZ to
jednostka organizacyjna, której celem podstawowym jest
osiągnięcie zysku. Taki cel bowiem mają wyznaczone spółki prawa handlowego. Celem

Reasumując, uważamy, że
ZAZ jest typowym przedsiębiorstwem społecznym, a jego podstawowy cel społeczny, tworzenie miejsc pracy
dla osób niepełnosprawnych
oraz zapewnienie pracownikom – uczestnikom ZAZ szans
na rehabilitację społeczną
i zawodową, osiągane są dzięki działalności ekonomicznej.
W tym sensie działalność gospodarczą ZAZ należy traktować jako instrument służący
wyłącznie do osiągania celów
społecznych, a jeśli ma być to
instrument efektywny, nie powinniśmy pozbawiać go podstawowych narzędzi zapewniających efektywność, czyli np. możliwości inwestycji
w zakład i jego dalszy rozwój.
Obowiązujące obecnie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej o działalności ZAZ efektywności takiej
nie służy, a wręcz ją uniemożliwia.

MAREK JURKIEWICZ
DYREKTOR ZAKŁADU
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
FUNDACJI „NADZIEJA-DZIECI”
W ZABRZU

CYKL ARTYKUŁÓW O ZAKŁADACH
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Porozumienie Redakcji miesięcznika „Filantrop Naszych
Czasów” i Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych owocuje prezentowaniem w każdym numerze czasopisma kolejnego zakładu aktywności zawodowej, należącego do Związku. Ideą przyświecającą powstawaniu tego cyklu
jest popularyzowanie wiedzy na temat roli społecznej, zawodowej i rehabilitacyjnej tych jednostek.
W tym numerze poznają Państwo największy w województwie śląskim Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrzu. Dyrektor ZAZ Marek Jurkiewicz podkreśla, jak ważna dla prawidłowego funkcjonowania każdej
jednostki tego typu jest działalność gospodarcza.
Zapraszamy do lektury. KD
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osy osób niepełnosprawnych pokazują, że mimo
trudności potraﬁą one odnaleźć się w świecie społecznym. Posiadają talenty twórcze, a w podejmowanych inicjatywach cechuje je wyjątkowe zaangażowanie i odpowiedzialność. Dokonania literackie niepełnosprawnych
autorów „Filantropa” zostały
po raz kolejny zaprezentowane młodzieży.

DRZWI SZEROKO OTWARTE W „ŻURAWINCE”

Blisko
z człowiekiem

Wspólny koncert.
użo radości, urządzenia
umożliwiające komunikację, miłość i wzajemne zrozumienie, aktywny udział w
życiu kulturalnym oraz szansa na wypowiedzi na łamach prasy – to propozycje, które zgłoszono w środę
2 października podczas dnia
„Drzwi szeroko otwartych” w
poznańskim Stowarzyszeniu
na Rzecz Dzieci i Młodzieży z
Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”.
Propozycje wpisały się w
temat przewodni Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego, przypadającego w pierwszą środę października „Zmień mój świat w minutę”. Na stronie internetowej
www.worldcpday.com osoby z
mózgowym porażeniem dziecięcym, ich bliscy i przyjaciele mogli zamieszczać informacje na temat sposobów poprawy jakości życia osób z MPD.
Twórczych pomysłów możliwych do przeczytania lub obejrzenia w minutę nie brakowało też w „Żurawince”. Dotyczyły one między innymi sfery
mobilności, niezależności i dostępności komunikacji.
Na spotkanie przybyły nie
tylko dorosłe osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym,
ale też wolontariusze, kandydaci do tej roli i wszyscy, któ-

rzy chcieli dowiedzieć się więcej o Stowarzyszeniu. Zabawa
w pająka polegająca na przekazywaniu kłębka wełny znanej osobie, a następnie stworzeniu z niej sieci, była okazją
do integracji i dzielenia się doświadczeniami.
Jedną z dorosłych osób z
mózgowym porażeniem dziecięcym, z którą goście mogli porozmawiać był Leszek.

NIEZWYKŁY DZIEŃ
Od pewnego już czasu zajmuję się wolontariatem i dzięki temu znam kilka
wspaniałych, niepełnosprawnych osób. Jednak nigdy nie
zastanawiałam się, jak one
funkcjonują i żyją.
Dzisiaj dzięki spotkaniu z
redaktorami „Filantropa” poznałam historię pani Agaty. Otwarła ona szerzej moje
oczy na to, jak czyjeś życie
może być zmienione, lecz
pomimo to pełne twórczego,
duchowego wysiłku i może
nawet bardziej szczęśliwe,
niż życie ludzi pełnosprawnych.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

D

Tym razem było to spotkanie z uczniami Gimnazjum
imienia Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku. Towarzyszyła nam uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu Agata Kiejdrowska.

29-letni mężczyzna ukończył
studia teologiczne, a obecnie kończy także informatykę. Utalentowana artystycznie
i wokalnie okazała się z kolei
Dominika, która na spotkaniu
zaśpiewała piosenkę dedykowaną swojemu ojcu.
W środowe przedpołudnie
w „Żurawince” został też wyemitowany pokaz zdjęciowy z
obchodów 20-lecia Stowarzyszenia (o jubileuszu pisaliśmy
w październikowym wydaniu
„Filantropa”, str. 6 i 7). Dzięki obecności Aleksandry Koziorowskiej ze Stowarzyszenia Na Tak goście poznali metodę terapii Watsu, która polega na pracy z ciałem w ciepłej
wodzie, a jej naczelną zasadą
jest myśl: „Po prostu być blisko z drugim człowiekiem bez
żadnych intencji”. Więcej informacji o Watsu można przeczytać na stronie internetowej
Stowarzyszenia Rozwoju Terapii Wodnych Watsu Polska:
www.watsu.org.pl Na zakończenie grupa „Żurawina Djembe” i goście dali piękny koncert,
który pokazał jak wiele można
zdziałać będąc razem.

Marta Sielimowicz odczytuje propozycje pomysłów
przygotowane przez uczestników spotkania w ramach
Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego.

Wolontariat jest dla mnie
bardzo ważny. Uwielbiam patrzeć na uśmiechnięte twarze podopiecznych, wiedząc,
że się do tego przyczyniłam.
Uważam, że każdy człowiek
może pomagać osobom niepełnosprawnym i doświadczać tego wspaniałego uczucia. Żeby się przemóc, potrzebny jest pierwszy, prosty
gest porozumienia i zwykła
rozmowa. Może ona pozytywnie zmienić czyjeś życie
i dać wiele satysfakcji. Będę
się starać, by inni ludzie dzielili ją ze mną. Chciałabym zawsze kierować się w życiu
tym przekonaniem i nabywać
nowe doświadczenia związane z wolontariatem.

WERONIKA ANTKOWIAK
UCZENNICA GIMNAZJUM W
KÓRNIKU

Autorka przeczytała brajlem wiersz „Niepełnosprawność” Marty Dąbkowskiej, który
tu prezentujemy. Jego treść bardzo poruszyła młodych ludzi.
Przekonali się, że nawet najbardziej złożona niesprawność nie
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„FILANTROP” W GIMNAZJUM IMIENIA HR. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W KÓRNIKU

Pytali o książki,
czytali apele o pomoc
MARTA DĄBKOWSKA

Niepełnosprawność
Jakie kwaliﬁkacje trzeba posiadać,
By niepełnosprawnym mogli cię nazwać?
Pełnosprawnym cię nazwą,
Jeśli masz zdrowe ciało.
Czy to nie za mało?

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

O swoim życiu osoby niewidomej opowiada Agata Kiejdrowska
z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu.
Z prawej Marcin Bajerowicz.

Uczniowie z zainteresowaniem przeglądali nasz miesięcznik
i książki Fundacji „Filantrop”, zawierające twórczość
osób niepełnosprawnych.
przeszkadza w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.
Przewodniczący
Zarządu Fundacji Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Filantrop”
Marcin Bajerowicz opowiedział o wydawnictwach książkowych, które są efektem wieloletniej pracy twórczej osób z
niepełnosprawnościami i całego ich środowiska.
Uczniowie z zainteresowaniem czytali zamieszczone w
„Poczcie Filantropa” apele o
wsparcie. Ciekawiło ich, jak
Agata funkcjonuje w świecie
ludzi widzących.

Interesująco mówiła o swojej pracy wolontariuszki uczennica Weronika Antkowiak. Jej
tekst, nadesłany po spotkaniu
do naszej redakcji, publikujemy na stronie 16.
Za pomoc w organizacji
spotkania serdecznie dziękujemy dyrekcji szkoły i nauczycielce Anetcie Szarzyńskiej
– prezesowi Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”.

KAROLINA KASPRZAK

Można mieć dłonie sprawne jak chirurg
I do nikogo ich nie wyciągać.
Można do każdego wyciągać dłoń,
Nie umiejąc utrzymać szklanki wody.
Można mieć zdrowe obie nogi
I nie wychodzić poza własne progi.
A można z trudem poruszać nogą
I wciąż podążać w stronę kogoś.
Można cieszyć się tym, co jest piękne
Mając ciemną zasłoną zamknięte oczy.
Można mieć wzrok dobry jak sokół
I nie widzieć niczego wokół.
Można rozwiązywać trudne zadania
I nazywać siebie mądrym człowiekiem,
A można nie wiedzieć,
W jakim żyje się wieku,
Lecz zawsze myśleć o drugim człowieku.
Można być pięknym i przed ludźmi uciekać,
A można mieć twarz skrzywioną,
Lecz wciąż się do innych uśmiechać.
Można nie widzieć, nie mówić, nie chodzić,
Lecz być sprawniejszym od zdrowych.
Można mieć sztuczne serce,
Ale przed sobą nieść je na ręce.
Można być przykładem zdrowia,
Nie rozumiejąc,
Co pod pojęciem człowiek się chowa.
Można mieć ciało kalekie,
A być pełnosprawnym człowiekiem.
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października obchodzono „Światowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem”. Na
apel Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie
zorganizowano akcje: „Wrzuć
złotówkę na grochówkę” oraz
zbiórkę artykułów żywnościowych.
Uczniowie kwestowali na terenie szkoły, a dobrowolne datki do oznakowanych czerwonym krzyżem na białym tle puszek, wrzucali rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy
szkoły, jak i uczniowie. Wrzucano monety i banknoty. W ramach
zbiórki żywności przynoszono
olej, cukier, konserwy, ryż, makaron, mąkę, kaszę, płatki, dżemy itp. wszystko z aktualną datą
przydatności do spożycia. Zbiórka rozpoczęła się już przed godziną 8:00 i z minuty na minutę kartony zapełniały się jedzeniem. Dawano prosto z serca, co
kto mógł.
Do akcji włączyły się dzieci
z zerówek i uczniowie klas od
pierwszych do szóstych. O tym,
jaki charakter miały akcje może
świadczyć między innymi to, że
Ulka, która zapomniała o ogłoszonej wcześniej zbiórce, oddała swoje batoniki, które przyniosła na śniadanie. Wszyscy chcieli pomóc. Bardzo budująca jest
życzliwość uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie,
ich chęć pomocy najuboższym
oraz wrażliwość na problem niedożywienia i głodu.
Przyniesione produkty spożywcze zgromadzone w kilku
kartonach oraz puszki z zebranymi datkami, tego samego dnia
zostały przewiezione do Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego
PCK w Poznaniu na ulicę Górna
Wilda 99 A-B.
Jak się okazuje, nie trzeba być
dorosłym i dużym; można być
małym, lecz mieć wielkie serce.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA

Powrót na Termy
19

października członkowie
Wielkopolskiego
Związku Inwalidów Narządu
Ruchu po raz kolejny wybrali
się na Termy Maltańskie. Grupa składała się z osób, które
uczestniczyły w poprzedniej
wyprawie, jak i tych, którzy
traﬁli tu po raz pierwszy.
Przy kasie każdy otrzymał
opaskę przypominającą zegarek z czytnikiem, który służył
jako klucz otwierający wszelkie drzwi, zarówno do wejścia
jak i do szafek w szatni. Takie
nowinki techniczne ułatwiają pracownikom pływalni pracę, między innymi ustalenie
ile osób weszło, a ile wyszło
z obiektu, a co za tym idzie
zwiększają bezpieczeństwo
korzystających z Term.
Część wybrała szatnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, inni, mimo poruszania się o kulach i laskach,
zmierzyli się z szatnią ogólnodostępną i dali radę. Posadzki
na basenie najczęściej są mokre, dlatego osoby z niepełnosprawnością ruchową skorzystały ze specjalnie przystosowanych wózków inwalidzkich znajdujących się na Termach. Ponarzekano, że na basenie brakowało dodatkowych
poręczy i innych udogodnień

FOT. ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

Dzień Żywienia
i Walki z Głodem

dla niepełnosprawnych ruchowo, ale nic nie było w stanie
zepsuć radosnego nastroju. Jeden pomagał drugiemu. W grupie przyjaciół można było liczyć na wzajemna pomoc.
Jednemu, podobało się jacuzzi, innym basen solankowy,
a jeszcze innym zjeżdżalnie,
wirowanie w bączku lub walka z wielką falą. Najodważniejsi jednak korzystali z basenu zewnętrznego. Na dworze panowała temperatura +4
stopnie Celsjusza, a w obiekcie +33 stopnie. Niesamowi-

te wrażenia czekały każdego,
kto przepłynął granice między
basenem wewnętrznym a zewnętrznym. Nad wodą unosiły się tajemnicze opary, ratownicy ubrani byli w cieple kurtki i zimowe czapki, a członkowie WZINR pływali beztrosko.
Komu robiło się trochę za zimno, wpływał do wnętrza Term.
Zadanie współﬁnansowane
było przez Wielkopolski Urząd
Wojewódzki.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA

Szansa na pracę
T

rwa rekrutacja do projektu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
w Maltańskim Ośrodku Pomocy w Poznaniu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc
Maltańska.
Projekt
współﬁnansowany
jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki i przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Dołączyły: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji oraz Caritas Polska.
Zainteresowani udziałem muszą mieścić się w przedziale
wiekowym od 16 lat do 59 lat (w

przypadku kobiet), do 64 lat (w
przypadku mężczyzn), być osobą nieaktywną zawodowo lub
bezrobotną, przedstawić orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób posiadających niepełnosprawność sprzężoną). Zainteresowani, którzy zgłoszą się
do projektu, otrzymają: staże (ﬁnansowane w ramach projektu),
indywidualne szkolenia zawodowe, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, indywidualne zajęcia praktyczne u pracodawców,
szkolenia podnoszące kwaliﬁkacje z kursem obsługi komputera, transport i opiekę asystentów osób niepełnosprawnych
w uzasadnionych przypadkach,
konsultacje z prawnikiem i in-

nymi specjalistami, pomoc psychologa i doradcy zawodowego,
zakup sprzętu, opłatę czesnego, kursów przygotowawczych
do egzaminów, opłaty egzaminacyjne oraz zakup książek do
nauki.
W ramach projektu prowadzone są konsultacje ze specjalistami różnych dziedzin, warsztaty aktywizacji zawodowej,
szkolenia podnoszące kwaliﬁkacje, szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych
potrzeb i możliwości. Zainteresowani mogą się zgłaszać do
ośrodka Kawalerów Maltańskich w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 42/1 w Poznaniu lub
zatelefonować pod numery 61841-14-25, 693-979-725, a konsultanci przyjadą do domów.
awa
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Święto Pyry
w TON-ie
Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ

Ś

więto pyry w Towarzystwie Osób Niesłyszących ma już swoją tradycję.
28 września przy ul. Kolejowej w Poznaniu było smacznie i wesoło. Częstowano
plackami ziemniaczanymi, w
Wielkopolsce zwanymi plendzami, były też frytki, ziemniaczki pieczone i szare kluchy z kapustą. Wiele atrakcji
przygotowano zwłaszcza dla
dzieci.

szyły się stempelki z ziemniaków. Nie minęła chwilka,
a mieniło się od kolorowych
autek, serduszek, domków,
drzewek, piesków, kotków,
odciskanych farbami plakatowymi na papierze. To jednak
nie koniec ziemniaczanych
konkurencji. Trzeba było jeszcze tak rzucić pyrką, by strącić piramidę rolek z papieru
toaletowego, następnie traﬁć nią do wiaderka, a później
jeszcze zrobić slalom z ziemniakiem na talerzu.
Warto było mieć także doświadczenie w zamiataniu,
gdyż w jednym z zadań należało między przeszkodami
z wiaderek przesuwać ziemniaka po podłodze przy pomocy miotły, tak, jakby grało się w hokeja. Niesforne pyrki uciekały, ale uczestnicy mieli ogromną frajdę próbując je
okiełznać. Na zakończenie
wszystkie dzieci zostały obdarowane paczkami z prezentami.
Imprezę doﬁnansował Urząd
Miasta Poznania.

PCK
w Ogrodzie
Botanicznym

1

W kilka minut powstało
spore stadko jeży i spora ilość
żaglówek. Powodzeniem cie-

FOT. (3X) ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

Powitanie odbyło się w kręgu, gdzie zamiast powitalnej
iskierki puszczano naszą poznańska pyrkę. Podawano sobie ją z rąk do rąk, rzucano nią
do kolegi lub koleżanki jak piłeczkę, następnie przekazywano sobie pod kolanem uniesionej nogi. Później należało
ją podrzucić, klasnąć i złapać
– i dopiero wtedy oddać kolejnej osobie. W następnym okrążeniu trzeba ją było delikatnie kopnąć do najbliżej stojącej osoby. Inne z zadań polegało na tym, że należało stanąć
jeden za drugim w rozkroku,
a następnie przekazać ziemniaka stojącemu z tyłu koledze pomiędzy nogami. Czasami były dwa podejścia, bo za
pierwszym razem ziemniaczek gdzieś się potoczył i było
przy tym sporo śmiechu.
Jedna z konkurencji polegała na poszukiwaniu ziemniaków ukrytych w pomieszczeniach TON-u. Pochowano
je w różnych miejscach, leżały na parapetach, krzesłach i
pod nimi, na bufecie i na wieszaku na ubrania. Najbardziej
wytrwałym i spostrzegawczym
udało się znaleźć nawet kilka
sztuk. Dla uczestników poszukiwań przewidziano nagrody
w postaci lizaków. Dzieci robiły jeżyki z ziemniaków oraz
żaglówki z żaglem z kolorowego papieru.
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października w sali wykładowej Pawilonu Ekspozycyjno-Dydaktycznego w Ogrodzie Botanicznym odbyło się
coroczne spotkanie z opiekunami szkolnych kół PCK. Organizatorem konferencji był Wielkopolski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża.
Podziękowano wyróżniającym
się kołom.
Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Poznaniu Leszek Fibich wręczył Odznaki Honorowe
PCK IV stopnia Katarzynie Karnickiej i Sławomirowi Jaworskiemu. Poinformowano o akcjach:
Wyprawce dla Żaka, Gorączce Złota, Światowym Dniu Walki z Głodem, Czerwonokrzyskiej
Gwiazdce i Wielkanocy z PCK,
współpracy z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy, Honorowych Krwiodawcach, Organizacji dnia z HIV i AIDS i Walentynkach z PCK. Wręczono nagrody przedstawicielom szkół, które zajęły trzy pierwsze miejsca w
akcji „Gorączka złota”. Wzięło w
niej udział 75 szkół.
Zaproponowano by z okazji
95-lecia PCK w roku szkolnym
2013/14 w ramach działalności kół zorganizować konkursy,
spotkania z ciekawymi ludźmi i
przygotować gazetki szkolne. Justyna Kowalska Zych przedstawiła program prewencyjno-proﬁlaktyczny „Chroń Dziecięce
Uśmiechy” kierowany do dzieci w wieku 6-12 lat. Dla uczniów
w wieku 6-9 lat przeznaczone
są specjalne zeszyty edukacyjne pod tytułem „Ja i moje zęby”,
z kolei zeszyty dla młodzieży w
wieku od 10-12 lat noszą tytuł:
„Ja i mój uśmiech”.
W spotkaniu wzięli udział
również pracownicy Urzędu
Wojewódzkiego, operatorzy numeru 112, którzy opowiadali o
specyﬁce swojej pracy i swoim
projekcie kierowanym przede
wszystkim do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
uczącym, jak zachować się w sytuacji nagłego zagrożenia życia.
Na koniec głos zabrała przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która zachęcała uczniów do udziału w projektach „Bądźmy zdrowi,
wiemy, więc działamy”, „Nie pal
przy mnie proszę” oraz „Czyste
powietrze wokół nas”.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB
STARSZYCH W ŚREMIE

Empatia,
szacunek
i zrozumienie

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Chwila odpoczynku.

Aleksandra Sibilska recytuje wiersz „Lata seniora”.
Z lewej instruktor kulturalno-oświatowy Tadeusz Kaczmarek
i mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem
Halina Piotrowska.

P

ełni energii seniorzy zajęli parkiet w Auli Jana
Pawła II przy Paraﬁi pw.
Najświętszego Serca Jezusa
w Śremie na kolejnym spotkaniu integracyjnym pod
hasłem: „Wszystko dla seniorów”. We wtorek 1 października z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Starszych recytowano wiersze, śpiewano piosenki i
tańczono.
W spotkaniu wzięli udział
mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem,
Domu Pomocy Społecznej
przy ulicy Farnej w Śremie,
podopieczni Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,
członkowie Wielkopolskiego
Związku Inwalidów Narządu Ruchu – Koło w Śremie,
Związku Reumatyków i ich
Sympatyków, Związku Emerytów i Rencistów oraz grupy seniorów Młodzi Duchem
z Jezioran – dzielnicy Śremu.

Gości powitał dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w
Psarskiem Hieronim Bartkowiak. Obecny na spotkaniu
burmistrz Śremu Adam Lewandowski zwrócił uwagę,
że młodsze i średnie pokolenie od ludzi starszych może
się wiele nauczyć, dlatego
winniśmy okazywać im empatię, szacunek i zrozumienie.
Piosenki w stylu retro śpiewała młoda, utalentowana wokalistka Roxana Tutaj.
Wystąpił zespół SAX-TRIO.
Była też loteria fantowa.
Mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem
Aleksandra Sibilska recytowała wiersz „Lata seniora”.
Szczególne podziękowania
skierowano do darczyńców,
bez których gestu serca to
wydarzenie nie mogłoby się
odbyć.

KAROLINA KASPRZAK

P

olskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Poznań – Nowe Miasto
im. Franciszka Jaśkowiaka we
współpracy z Zespołem Szkół
z Oddziałami Sportowymi nr 5
– Szkoła Podstawowa nr 53 im.
Pawła Edmunda Strzeleckiego
w Poznaniu-Głuszynie zorganizowało w sobotę 5 października rajd turystyczny imienia
Pawła Edmunda Strzeleckiego.
Wzięło w nim udział blisko
130 osób, w tym członkowie Koła

PTTK „W zasięgu ręki” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Uczestnicy poznali miejsce urodzenia
polskiego podróżnika (Strzelecki przyszedł na świat w rodzinie
szlachcica herbu Oksza – dzierżawcy Głuszyny).
Do wyboru przewidziano trzy
trasy rajdowe: trasę I „Strzeleckiego”, gdzie pokonano pieszo
około 8 km od Poznania-Starołęki do schroniska szkolne-

K

rzędz – Gortatowo – Uzarzewo
– Wierzenica i trasa dowolna.
Uczestnicy rajdu zwiedzili między innymi Skansen
Pszczelarski w Swarzędzu,
Młyn Wodny w Mechowie, Muzeum Łowiectwa i Myślistwa
w Uzarzewie i Kościół w Wierzenicy. Wierzenicka świątynia jest skarbnicą dzieł sztuki
dzięki właścicielom wsi Cieszkowskim, a nagrobek Augusta Cieszkowskiego w postaci odlewanych w brązie drzwi
wybitnym dziełem polskiej nagrobnej rzeźby romantycznej.
Na rajdowców czekał też
konkurs wiedzy o Auguście
Cieszkowskim i okolicach Wierzenicy. Na zakończenie proboszcz Paraﬁi pw. św. Mikołaja Przemysław Kompf, który na
jej terenie prowadzi NZOZ Katolicki Ośrodek Wychowania i
Terapii Uzależnień Caritas Archidiecezji Poznańskiej, wręczył najliczniejszym drużynom
puchary za udział (I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 65
w Poznaniu, II Szkoła Podstawowa w Wierzonce, III Szkoła Podstawowa nr 1 w Owińskach), a komandor rajdu Eugeniusz Jacek upominki konkursowe.

olejny, pełen interesujących wędrówek po szlakach powiatu poznańskiego rajd turystyczny zorganizowało Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Łaziki” w Swarzędzu oraz Oddział Środowiskowy PTTK – Poznań Nowe
Miasto imienia Franciszka
Jaśkowiaka. W sobotę 12 października na mecie przy drewnianym Kościele pw. św. Mikołaja w Wierzenicy spotkali
się rowerzyści i miłośnicy pieszych wycieczek – w tym osoby z niepełnosprawnością.
Jesień u Augusta Cieszkowskiego (hrabiego żyjącego w
latach 1814 – 1894, który był
jednym z najwybitniejszych ﬁlozofów polskich XIX wieku,
ekonomistą i działaczem narodowym) przywitali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 65
w Poznaniu, Szkoły Podstawowej w Wierzonce, Szkoły Podstawowej nr 1 w Owińskach
oraz dorośli.
Do wyboru była trasa piesza:
Swarzędz – Zieliniec – Gruszczyn – Kobylnica – Wierzenica,
gdzie do przejścia było około
6 kilometrów, trasa rowerowa:
Poznań – Zieliniec – Ligowiec
– Janikowo – Mechowo – Wierzenica, trasa rowerowa: Swa-

KAROLINA KASPRZAK
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RAJD TURYSTYCZNY IMIENIA PAWŁA EDMUNDA STRZELECKIEGO

Puchar dla Szkoły
Podstawowej nr 53
w Poznaniu – Głuszynie.

go w Głuszynie, trasę II „Sypniewskiego”, po której uczestnicy poruszali się rowerami na
odcinku Poznań Malta – Darzybór – Krzesinki – Głuszyna i trasę III, którą każdy z uczestników przebył według własnego
uznania.
Na zakończenie komandor
rajdu Eugeniusz Jacek dziękował
wszystkim za udział. Najliczniejsze drużyny (Szkoła Podstawowa nr 53 w Głuszynie i Szkoła
Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie) otrzymały puchary i upominki. Rozstrzygnięto konkurs
wiedzy, w którym odpowiadano
na pytania dotyczące odkrywcy i
jego zasług.

KAROLINA KASPRZAK
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Pamięci wielkiego
podróżnika

Podziękowanie za udział dla reprezentantów
Szkoły Podstawowej nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie
(w środku Eugeniusz Jacek, komandor rajdu).
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Poznawali życiorys
hrabiego

Puchary najliczniejszym drużynom
wręczał proboszcz Przemysław Kompf.

Rajdowcy na mecie.
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BIEL I CZERŃ W GALERII „ZIELONA”

BARBARA TYSZKIEWICZ
POZNAŃ

Tworzyli to,
co jest im bliskie

***
Wąska alejka
gdzieś czarny kruk
jesienne liście
u twoich stóp.
Idziesz tak wolno
nie spieszysz się
jest taki piękny
jesienny dzień.
Jeszcze na liściach
poranna mgła
w kropelkach tęczy
cisza trwa.
Cicho samotnie
idziesz przez park
nie jest tu smutno
więc skąd ten żal.
Czas szybko biegnie
nikt nie wie gdzie
chcesz go zatrzymać
lecz nie da się.

iele czasu uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielone Centrum”
w Poznaniu pracowali nad
dziełami, które można było
zobaczyć podczas wernisażu
3 października. Konie, pejzaże, pomosty, tańczące kobiety, akty i zwierzęta tym razem
w dwóch kolorach – białym i
czarnym.
Prace zaprezentowane w
„Galerii Zielona” na poznańskich Garbarach powstały pod
kierunkiem opiekuna pracowni plastycznej Elżbiety Krupińskiej. Czwartkową wystawę zainaugurowała etiuda taneczna
do utworu Michaela Jacksona
„Black or White” w wykonaniu
Aldony Wiśniewskiej, Ewy Adamiak, Ryszarda Koniecznego i
Katarzyny Stempin. Etiudę wraz
z uczestnikami opracował Paweł Nyga. Stroje uszyła instruk-

Imieniny
arcybiskupa

Z

naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu wybraliśmy się 18 września do katedry poznańskiej,
aby uczestniczyć w uroczystej
mszy świętej w intencji księdza arcybiskupa metropolity
poznańskiego Stanisława Gądeckiego.
Katedra wypełniona była gośćmi z różnych grup duszpasterskich, paraﬁi i zgromadzeń zakonnych. Homilię wygłosił biskup Grzegorz Balcerek, a chór
śpiewał chorał gregoriański. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć
w tej uroczystości. Po zakończeniu Eucharystii spotkaliśmy się z
solenizantem w zakrystii i złożyliśmy mu życzenia imieninowe, podziękowaliśmy za objęcie
patronatem naszego przeglądu
„Anielskie Śpiewogranie” oraz
zaprosiliśmy na przyszłoroczną
jubileuszową edycję.
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W

Etiuda taneczna.
tor pracowni krawieckiej Zoﬁa
Łotocka.
Autorzy prac: Dariusz Simiński, Andrzej Głogowski, Natalia
Modrzyńska, Ewa Kowalka, Pa-

W Galerii „Zielona”.

tryk Misun, Marta Budzyńska,
Emilia Hampel, Bartłomiej Walkowiak, Wojciech Segiet, D.W. i
Aldona Wiśniewska wykonali je
ołówkiem, pisakiem i pastelami.
Tematyka była dowolna. Chodziło o zabawę światłem i walorem.
Natalia Modrzyńska stworzyła
rysunki przedstawiające pomosty, inni zaś skupili się na pejzażach, zwierzętach.
Absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu (obecnie
Uniwersytet Artystyczny) Aldona
Wiśniewska na wystawie pokazała szkice wykonane na przestrzeni pięciu lat. Przedstawiały
akty, kobiety w tańcu i konie. Nie
były to jednak wszystkie dzieła
artystki. W swoim dorobku ma
ich wiele, podobnie jak inni utalentowani twórcy z „Zielonego
Centrum”.

KAROLINA KASPRZAK

Prezent dla siebie

MICHAŁ OGONIAK

FOT. WALDEMAR WYLEGALSKI

S

tarsze osoby często czują
się samotne i zapomniane. Siedzą w swoich domach
i unikają kontaktów z innymi ludźmi. Tymczasem wiele klubów seniora, stowarzyszeń oraz innych organizacji skupiających osoby starsze organizuje mnóstwo
atrakcyjnych zajęć. Tak jest
w przypadku Stowarzyszenia
„małych braci Ubogich” w Po-

znaniu, gdzie zorganizowano zajęcia z rękodzieła. Przyszło sześć uczestniczek, które przy wsparciu wolontariuszki zrobiły etui na okulary
i telefony. Przy okazji wszyscy świetnie się bawili, a panie swoje dzieła mogły zabrać do domu.
Dla niektórych seniorek było
to nie lada wyzwanie, bo nie

zawsze za pierwszym razem
udało się nawlec nitkę lub prosto zszyć dwa kawałki materiału. Stowarzyszenie planuje podobne zajęcia prowadzić
systematyczne i zwiększyć ich
częstotliwość. To szansa odkrycia talentów, zrobienia czegoś pożytecznego, wyjścia z
domu i spotkania się w miłym
towarzystwie. awa
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olontariusze – uczniowie Gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich, harcerze, członkowie
Młodzieżowej Rady Gminy
Dopiewo wsparli bezinteresownie organizację kolejnego „Pożegnanie lata w Rybojedzku” – coroczną imprezę
realizowaną przez Ośrodek
ZHP w Buku we współpracy
ośrodkami pomocy społecznej w gminach Buk, Dopiewo
i Stęszew.
W sobotę 28 września w
Rybojedzku na terenie Bazy
Szkoleniowo- Wypoczynkowej
Ośrodka ZHP w Buku w najlepsze trwała zabawa taneczna,
skoki na trampolinie, puszczanie olbrzymich baniek mydlanych, malowanie twarzy i wioska Smerfów. Spotkaniem zawiadował komendant Ośrodka ZHP w Buku phm. Dariusz
Sokołowski. Tego dnia dała się
poznać jako utalentowana wokalistka między innymi Zuzanna Czarnecka, mieszkanka wsi
Dębienko w gminie Stęszew,
która jest utalentowana także
plastycznie.
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Skoki na trampolinie,
malowanie twarzy
Impreza miała charakter integracyjny, bowiem wraz z
liczną grupą 150 zuchów i harcerzy bawiły się liczne osoby z
niepełnosprawnościami wraz
rodzinami – podopiecznymi
wspomnianych ośrodków pomocy społecznej w wymienionych gminach Buk, Dopiewo i
Stęszew. Byli także uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dopiewcu, prowadzonego przez Stowarzyszenie Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach.
Towarzyszyła wszystkim dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Elżbieta Bijaczewska, kierow-

W roli Smerfów doskonale sprawdzili się uczniowie Gimnazjum
imienia Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie.
nicy ośrodków pomocy społecznej, opiekunowie i rodzice. Pogoda dopisała. Były także przejażdżki bryczką. Nie-

którzy miłośnicy grzybobrania
wybrali się na łowy ciekawych
okazów w pobliskim lesie.

KAROLINA KASPRZAK
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Osobom z niepełnosprawnościami towarzyszyły
(od lewej): kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku
Jolanta Kubiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska i radna Miasta
i Gminy Buk Alicja Króliczak.

Puszczanie olbrzymich baniek mydlanych.

Śpiewa Zuzanna Czarnecka z Dębienka.
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Zamiast piwa
A

ktywni poznaniacy, a
wśród nich biegacze z naklejkami „Jestem Na Tak” spotkali się 5 października na Cytadeli. Przebiegli 5 kilometrów, by wspomóc osoby z
niepełnosprawnością ze Stowarzyszenia Na Tak. „Biegiem po paliwo” – tak brzmiało hasło wydarzenia, które
zainaugurowało II edycję akcji „Litr paliwa zamiast piwa”.
Bieg miał na celu pozyskanie środków na codzienny dowóz osób z niepełnosprawnością na zajęcia terapeutyczne w placówkach Stowarzyszenia Na Tak. Każda biegnąca osoba to 1 litr paliwa (którego koszt wynosi mniej więcej 5,50) otrzymany od sponsorów. Popierających ideę było
wielu. Pobiegła aktorka i ambasadorka akcji „Litr paliwa
zamiast piwa” Katarzyna Bujakiewicz, olimpijczyk Rafał Wieruszewski, franciszkanin ojciec Leonard Bielecki,
drużyna z Lions Club Poznań

New Design, ekipy biegowe Night Runners, Kobiety Biegają i
Klub Biegacza UE Poznań. A
wraz z nimi – wielu poznaniaków. Więcej informacji o akcji
„Litr paliwa zamiast piwa” na
stronie internetowej www.litrpaliwa.pl
Na sobotnim wydarzeniu nie
zakończyła się jednak akcja
pomocowa, bo wsparcie potrzebne jest nieustająco. Stowarzyszenie Na Tak realizuje szereg inicjatyw służących
osobom z niepełnosprawnością w codziennym życiu. W
październiku tego roku ruszyła także III edycja „Bezcennych
korków” – akcji, z której całkowity dochód przeznaczany
jest na podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Kamyk”. Każdy, kto chciałby poświęcić swój wolny czas
i wspomóc to przedsięwzięcie
może kontaktować się na numer telefonu: 514-238-389.

Marcin Piotrowski – Liber rozdaje autografy.

KAROLINA KASPRZAK

Pociągiem
bez barier
Z

inicjatywy Związku Pracodawców Kolejowych w
partnerstwie z PKP Intercity,
Wars i I2 Studio Projektowe w
dniach 16 – 19 października został zrealizowany projekt „Tour
d’Pologne” pod hasłem „Teraz
nasza kolej”. Cztery osoby z
niepełnosprawnością w 90 godzin odwiedziły 16 miast wojewódzkich podróżując koleją.
– Celem wyprawy jest zaktywizowanie ludzi niepełnosprawnych oraz uświadomienie
im, że mimo barier w infrastrukturze mogą podróżować i w pełni uczestniczyć w życiu publicznym – mówi na portalu Onet.pl
pomysłodawca i kierownik wyprawy Przemysław Noworzyń.
To już druga taka wyprawa. W
ubiegłym roku przez 75 godzin
niepełnosprawni odwiedzili 10
stolic europejskich. W tym roku
przyszedł czas na miasta wojewódzkie.
W pokonywaniu barier architektonicznych pomagali pra-

cownicy kolei. Jak przebiegała
podróż, możemy zobaczyć odwiedzając stronę społecznościową akcji na fejsbuku (www.
facebook.com/tourdp), gdzie
zamieszczono zdjęcia z wyprawy. Na jednym z nich widać, jak
Piotr na wózku inwalidzkim za
pomocą specjalnego podjazdu
wsiada do pociągu.
Niepełnosprawni podróżnicy do stolicy Wielkopolski zawitali 16 października o 18.20,
a o 19.42 ruszyli w dalszą podróż. Przez cztery dni odwiedzili
między innymi Warszawę, Kraków, Białystok, Rzeszów, Lublin,
Szczecin.
Podsumowując tę niezwykłą
akcję pozostaje życzyć wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, by podróżując koleją każdego dnia napotykały jak
najmniej barier do pokonania i
jak najwięcej empatii ze strony
pracowników PKP oraz współpasażerów.

KAROLINA KASPRZAK

Wojownicy z podziękowaniem za udział.

W

czwartek 3 października
jesienna aura zawitała
do Domu Pomocy Społecznej
w Lisówkach w powiecie poznańskim. Warsztat malowania ustami, seniorki ustrojone kolorowymi liśćmi, drama
i rzeźba ciał, powitania uroczej mimy oraz wiele innych
atrakcji czekało na uczestników XI już Festynu Integracyjnego „Barierom Stop” o puchar Starosty Poznańskiego.
Na spotkanie przyjechali mieszkańcy domów pomocy społecznej z Poznania, Łężeczek, Jarogniewic, Gniezna, Wrześni i Psarskiego.
Byli też seniorzy z Dziennego Domu Pobytu „Pogodna jesień” w Buku, dzieci i młodzież
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, reprezentanci Ośrodka Wspomagania
Rodziny, Fundacji im. Królowej
Polski Świętej Jadwigi w Puszczykowie, Klubu Seniora „Pro-

myk” w Dopiewie, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w
Śremie, Domu Dziecka w Bninie, Domu Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie oraz warsztatów terapii zajęciowej w Swarzędzu, „Promyk” w Dopiewcu
i Otuszu, „Pawełek” w Owińskach i im. Praksedy Lemańskiej w Dopiewie,
Talenty i umiejętności artystyczne osób z niepełnosprawnością
prezentowane w „Schronie sztuki”, czyli pomieszczeniu przeznaczonym na cele promocji dokonań twórczych podziwiali: wicestarosta Tomasz Łubiński,
członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu Teresa Gromadzińska i wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Aldona Janyszak-Laska.
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XI FESTYN INTEGRACYJNY „BARIEROM STOP” O PUCHAR STAROSTY POZNAŃSKIEGO

Malowanie ustami,
śpiew Sandry z Liberem
Gościem wydarzenia była
stypendystka Stowarzyszenia
„Amun”, autorka książki „Dwie
sekundy” Mariola Wower, która
pokazała, w jaki sposób tworzy obrazy ustami. O książce
i dokonaniach artystki powiedział przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Filantrop”
Marcin Bajerowicz. Na scenie

zaśpiewała w duecie z polskim
raperem Marcinem Piotrowskim (znanym jako Liber) zwyciężczyni I Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej
Osób Niepełnosprawnych „Zlot
talentów” Sandra Paetz.
Był warsztat jesienny prowadzony przez prof. zw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Kazimierza Rabę, pokaz

Zygmunt Jeżewski wręcza Stanisławowi Jagodzie
puchar Starosty Poznańskiego.
tańca w wykonaniu absolwentki wiedzy o teatrze i współzałożycielki Teatru Tańca „koINSPIRAcja” Andrei Brendel, konkurencje: balonikowe zwierzęta, rzut kasztanem, wieża i odgadywanie liści.

O książce „Dwie sekundy” mówi Marcin Bajerowicz.
Z lewej jej autorka Mariola Wower, artystka malująca ustami,
z córką Joanną.

Puchar Starosty Poznańskiego otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem koło Śremu, a stało się tak nie tylko za
sprawą zaangażowania druży-

KAROLINA KASPRZAK
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W „Schronie sztuki”.

ny we wszystkie konkurencje,
ale i jej odważnego reprezentanta Stanisława Jagody, który
po mistrzowsku wyrecytował
przed publicznością wiersz.
Puchar, dyplomy i podziękowania grupom wręczał członek Zarządu Powiatu Zygmunt
Jeżewski i dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach
Ryszard Bartoszak.

Uczestnicy festynu.
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óżny jest stosunek dzieci
do szkoły: niektóre czują
się w niej dobrze, są lubiane,
uzyskują potwierdzenie swojej wartości, swojej inteligencji. Jednak większość dzieci
szkoły nie lubi, ma do szkoły
stosunek jak do grypy: trzeba
przez to przejść.
Przy ocenie czyjejś inteligencji kierujemy się różnymi kryteriami. I dotyczy to także nauczycieli, jakkolwiek można
by sądzić, że stosowane przez
nich kryteria są bardziej jednolite. Tak jednak nie jest. Większość nauczycieli za inteligentnego uważa ucznia bystrego,
to jest takiego, którego cechuje szybkość i trafność odpowiedzi. Już rzadziej oceną inteligentnych cieszą się uczniowie,
których cechuje wnikliwość i
reﬂeksyjność, ponieważ te właściwości wymagają namysłu,
a więc i czasu przy odpowiedziach. Natomiast uczniowie
dobrze wychowani, uczynni,
posłuszni, nader często mają
opinię inteligentnych, niezależnie od poziomu swoich uzdolnień. I na odwrót: uczniowie
mający zawsze swoje zdanie,
umiejący się przeciwstawić autorytetom, uczniowie, z którymi
nauczyciele mają różne trudności – bywają często oceniani jako mniej inteligentni. A już
naprawdę niełatwo dostrzec inteligencję u ucznia leniwego,
nie chcącego się uczyć.
Inteligencja jest konstruktem psychologicznym, pojęciem uogólniającym różne
umysłowe zdolności. W odmiennych czasach i kulturach
są inne wobec niej oczekiwania. Na przykład odmienne wymagania stają wobec człowieka żyjącego w dżungli, niż wobec tego, który mieszka w mieście. Sposób, w jaki sobie człowiek z tymi wymaganiami radzi, świadczy o jego inteligencji. Tak więc inteligencję rozumie się zazwyczaj jako zdolność rozwiązywania problemów, szczególnie nowych
i trudnych, przy czym zdolność ta może być większa lub
mniejsza.
Inteligencja, jakkolwiek ma
podłoże genetyczne, to jednak wpływ na jej ukształtowanie się ma w dużej mierze
środowisko, w jakim się człowiek wychowuje, przy czym
decydujące wydają się być najwcześniejsze lata życia.
I jakkolwiek wszyscy dostrzegamy zróżnicowaną inteligencję dzieci, to jednak
szkoły zostały zorganizowane zgodnie z „fabrycznym” mo-

Uskrzydlić
inteligencję
FOT. KAROLINA KASPRZAK
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delem: każdy uczeń powinien
opanować taki sam materiał,
w takim samym czasie, w taki
sam sposób podany, przy wykorzystaniu takich samych pomocy naukowych. Współczesna pedagogika pragnie odejść
od tego modelu, czyni to jednak powoli i nieśmiało.
U podstaw tradycyjnego modelu szkoły leży rozumienie inteligencji jako pewnej ogólnej
zdolności umysłowej, tak jak to
podano wyżej. Takiemu rozumieniu inteligencji przeciwstawia się koncepcja inteligencji
wielorakich (Gardner i współpracownicy), która ujmuje ludzką inteligencję pluralistycznie,
to znaczy, wykazuje istnienie
szeregu równoważnych inteligencji, co najmniej siedmiu. W
koncepcji tej wyróżniono: inteligencję językową (cechującą m.in. poetów i pisarzy), logiczno-matematyczną (niezbędną dla ludzi nauki), przestrzenną (będąca zdolnością tworzenia umysłowych modeli świata przestrzennego, co jest niezbędne dla rzeźbiarzy, inżynierów, także żeglarzy); muzyczną (organizującą świat dźwięków),
cielesno-kinestetyczną
(cechującą tancerzy i sportowców, ale także rzemieślników).
Do tego dochodzą dwa rodzaje inteligencji personalnej: jedna
nazywana inteligencją interpersonalną (polega na zrozumieniu innych – powinni ją posiadać nauczyciele, a także polity-

cy), druga intrapersonalną – dotyczy ona zdolności do wglądu
w siebie, czyli autoreﬂeksji.
W tej koncepcji inteligencja
odnosi się do kontekstu kulturowego czy społecznego, obejmuje nie tylko ludzkie myślenie, ale też działanie. Jest powiązana z tym, co w danym
środowisku ważne.
Według Gardnera owe wielorakie ludzkie zdolności, nazywane inteligencjami, są od siebie w znacznym stopniu niezależne. To znaczy, ktoś kto
ma wysoką inteligencję muzyczną, nie musi mieć także
wysokiego poziomu inteligencji innego rodzaju. Jednakże
wszyscy ludzie posiadają pewne podstawowe zdolności każdej inteligencji, różna jest tylko
ich kombinacja. Stąd tak wiele
dzieci ma trudności w nauce,
bowiem tradycyjne nauczanie
szkolne preferuje inteligencję
językową i logiczno-matematyczną. Dzieci o takiej kombinacji inteligencji, w której dwie
wymienione nie zajmują czołowego miejsca – mają małe
szanse na powodzenie w nauce szkolnej.
Dla edukacji naszych dzieci koncepcja inteligencji wielorakich ma duże znaczenie. Ze
względu na to, że inteligencje
są różne, przy tym przejawiają
się w rozmaity sposób na różnych etapach rozwoju – zarówno kształcenie uczniów, jak i ich

ocenianie, powinno być do tego
dostosowane. Według Gardnera i jego współpracowników
już w wieku przedszkolnym nauczanie powinno służyć odkrywaniu przez dziecko własnych
predyspozycji. Należy więc pilnie obserwować, co dziecko
szczególnie interesuje, co lubi
robić, do czego samodzielnie
dąży. Ujawnienie się uzdolnień
zdarza się bowiem samo z siebie, często w sposób zaskakujący dla otoczenia dziecka. Widoczne to jest szczególnie przy
uzdolnieniach muzycznych i
matematycznych. Inne inteligencje ujawniają się mniej wyraziście i zazwyczaj później,
ale każde dziecko należy obserwować i stwarzać mu okazje do
uzewnętrznienia się uzdolnień.
Gdy się ujawnią – niezbędne
jest ich pielęgnowanie, bowiem
przy braku wsparcia zdolności
dziecka mogą „zwiędnąć”.
Zgodnie z koncepcją inteligencji wielorakich nauczanie szkolne powinno być jak
najdalej zindywidualizowane,
skoncentrowane na jednostce, a nie ujednolicające. Szkoła
powinna rozwijać różne uzdolnienia, różne inteligencje dzieci. Aby je poznać, należy stwarzać dzieciom wiele rozmaitych okazji, podsuwać różne
materiały, wprowadzać dzieci w różne sytuacje. Tylko wtedy, gdy uczniowie robią to, co
naprawdę sprawia im przyjemność i co ich interesuje, następuje „uskrzydlenie”, będące radością z własnej twórczości.
A potem skrzydła niosą wciąż
wyżej i wyżej...
Z koncepcji inteligencji wielorakich płynie szereg ważnych
wniosków. Przede wszystkim
ten, aby zawsze pamiętać, że
dzieci są różne i że także ich inteligencje są zróżnicowane. To
szkoła powinna dostosować
nauczanie dziecka do rodzaju jego inteligencji, a nie na odwrót. Postulat ten nie jest łatwy
do zrealizowania. Ale to, co łatwe, nie wymaga inteligencji. A
skoro istnieje tak wiele rodzajów inteligencji...

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III
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unt, szok i paraliżujący
lęk, bo objawy schorzenia powracają niczym bumerang. Według danych w Polsce tylko zaledwie 12% spośród 40 tysięcy chorych na
stwardnienie rozsiane jest leczonych w ramach programu
Narodowego Funduszu Zdrowia. Coraz szerzej propagowane kampanie społeczne
zachęcają chorych do zawarcia związku małżeńskiego,
posiadania potomstwa, podejmowania pracy. Za co wyżywić bliskich, jak wychować
dzieci, gdy choroba postępuje
i sprawność z każdym dniem
się pogarsza, gdzie znaleźć
zatrudnienie, jak żyć, kiedy
jest się na wózku lub, co gorsze – przykutym do łóżka – o
tym nie jest głośno.

ODCZUWASZ
SENNOŚĆ?
PRZECZYTAJ
TE ZDANIA!
Kolejny „temat nie do kawy”
(tak rozmowy o trudnych sprawach określił kiedyś jeden z moich dyskutantów, o czym pisałam
w sierpniowym wydaniu „Filantropa Naszych Czasów” na stronie 23), którym chciałabym zająć uwagę czytelników, dotyczy
sytuacji chorych na stwardnienie
rozsiane w Polsce. Brak środków
na leczenie, długie terminy oczekiwania na wizyty u specjalistów
i bezpłatną rehabilitację – to tylko nieliczne problemy, jakie dotykają tę grupę.
Stwardnienie rozsiane (z języka łacińskiego sclerosis multiplex – w skrócie SM) to przewlekłe schorzenie demielinizacyjne
ośrodkowego układu nerwowego, którego przyczyna wciąż pozostaje nieznana. Na ogół zapadają na nie ludzie młodzi.
Z początku człowiek może
nie widzieć z pewnej odległości
na przykład numeru rejestracyjnego nadjeżdżającego pojazdu
i odczytuje ten objaw jako zwyczajne pogorszenie wzroku albo
zupełnie ignorować powracające co jakiś czas zmęczenie organizmu. Często jednym z pierwszych objawów są właśnie zaburzenia widzenia, równowagi,
koordynacji ruchów i przemęczenie. Dalej jest już tylko gorzej,
bo SM – wbrew „proroctwom”
niektórych lekarzy wchodzących w skład komisji do spraw
orzecznictwa rentowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych –
nie ustępuje, a przybiera na sile.
Chory, który teraz porusza się
przy pomocy kuli, za kilka bądź
kilkanaście lat może nie móc
wstać z łóżka i być osobą abso-
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Walczyć – mimo
przeszkód
lutnie zależną od innych. Trzeba
pamiętać, że stwardnienie rozsiane jest chorobą o tysiącu twarzach. U każdego przebiega inaczej.
Tylko nieliczni mają szansę
skorzystania z leczenia ﬁnansowanego z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo trzeba spełnić szereg kryteriów. Biurokracja
nieprzerwanie góruje nad empatią i zrozumieniem, respektowaniem należnych praw, poszanowaniem godności, człowieczeństwem. W Polsce leczenie w ramach programu NFZ trwa zaledwie 5 lat, gdyż brakuje środków.
Koszty terapii farmakologicznej
są ogromne i mało kogo stać na
to, by wykładać z własnej kieszeni. O konieczności systematycznych ćwiczeń usprawniających
nie wspomnę. Chorym zmniejsza się świadczenia rentowe lub
w ogóle ich pozbawia. Do głębi porusza tekst1 opublikowany na stronie internetowej www.
medonet.pl, gdzie autorka Halina Pilonis dogłębnie ilustruje sytuację chorych na SM w Polsce
opatrzając go danymi liczbowymi, z których na potrzeby niniejszego artykułu korzystam.

USIĄŚĆ NA WÓZEK
INWALIDZKI
Z czasów wcześniejszej edukacji nie zapomnę nigdy doświadczenia polegającego na
przebyciu wyznaczonej trasy na wózku inwalidzkim. Dla
mnie, osoby zdrowej, był to nielada wyczyn. Nie sposób opisać
słowami poczucia niemocy, gdy
nagle usiądzie się na wózek. Jak
przejechać po chodnikach pełnych dziur, znaleźć się szybko w
nadjeżdżającym właśnie autobusie, a potem przesiąść się do
tramwaju ze schodami, nie używając nóg? Dla niepełnosprawnych ruchowo to nie trening
przygotowujący do zawodu, a
codzienne życie. Ludzie nie zawsze okazują sobie życzliwość.
Można stanąć na środku drogi i rozpłakać się albo zacisnąć
zęby i iść dalej.
„Bywa czasami tak, że życie
zaczyna nam przypominać nieustającą wojnę z czasem. Wojnę, w której przeciwnikiem nie

są ludzie, ale coś, co tkwi w nas
samych. I właśnie to coś sprawia, że stajemy na polu bitwy
całkowicie bezsilni – wprawdzie z odwagą w sercach, gotowi do nawet najbardziej zaciętej batalii – ale jednocześnie
z poczuciem bezradności, bo
tak naprawdę nie mamy pojęcia kiedy i skąd przyjdzie kolejne uderzenie. Często przegrywamy bitwy, ale nigdy nie zapominamy, że wojna wciąż trwa i
trwać będzie dopóty, dopóki będziemy w stanie zacisnąć pięści
i z dumnie uniesioną głową powiedzieć: „Nie poddam się. Jeszcze nie teraz. Dam radę!”” – pisze chora na SM autorka książek Anna Koprowska-Głowacka
na swoim blogu.
Kiedy śledzę nowinki dotyczące polskiej służby zdrowia, a
co za tym idzie, trudności, z którymi muszą zmierzyć się chorzy
na stwardnienie rozsiane, odnoszę wrażenie, że taki trening z
wózkiem przydałby się niejednej osobie pełnosprawnej choćby po to, by zrozumieć jak wielkim darem jest samodzielność
i niezależność. Jeśli go mam,
mogę wspierać tych, którzy potrzebują pomocy. Na to jednak
trzeba społecznej świadomości, a nade wszystko sporej dozy
zrozumienia. Świadomość ciągle niedostateczna, serca zaś
uśpione. Trzeba wyrwać je z letargu.

OBUDZIĆ
NADZIEJĘ
NA LEPSZĄ
PRZYSZŁOŚĆ
Zdecydowanie za krótki okres ﬁnansowania leczenia w ramach programu NFZ, a
co najgorsze – przerwanie terapii farmakologicznej po 5 latach – pociąga za sobą konsekwencje w postaci pogorszenia stanu zdrowia zarówno ﬁzycznego jak i psychicznego. Lęk związany z postępami choroby przerasta wszelkie
1

siły. Dlatego chorych niejednokrotnie dotyka depresja. W literaturze specjalistycznej brakuje badań empirycznych na temat samobójstw chorych na
SM, co nie oznacza, że zjawisko nie istnieje. Nie dojdzie
jednak do niego, jeżeli chory w
porę otrzyma fachową pomoc
(na przykład ze strony organizacji takich jak Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego).
Realizatorzy kampanii społecznych adresowanych do
tej grupy przekonują, że choroba nie jest wyrokiem. Można żyć normalnie, pracować,
mieć dzieci. W teorii założenie to okazuje się najzupełniej
słuszne, ale w praktyce – nie
jest już tak oczywiste. SM to
nic innego, jak wspomniana
przez Annę „nieustająca wojna
z czasem”. Jeśli trwa, czy jesteśmy w stanie myśleć o powiększeniu rodziny? Dziecko przecież będzie potrzebowało nas
przez 18 lat, a nawet dłużej.
A co zrobić, jeśli w najmniej
spodziewanym momencie SM
da o sobie znać i sprawność
się pogorszy? Nie każdy i nie
zawsze może liczyć na wsparcie bliskich. Odrębną sprawą
są niebagatelne trudności w
pozyskaniu zatrudnienia, ale
to temat na oddzielny artykuł.
Chorzy na SM napotykają na
rozmaite przeciwności zarówno w sferze zdrowotnej, zawodowej jak i osobistej.
Tytułowa „Walka – mimo przeszkód” winna być nie tylko wysiłkiem samych chorych o równe prawa, lecz całego społeczeństwa. Nieuleczalna choroba, a co się z nią wiąże, ograniczenie sprawności, nie wybiera. Póki jesteśmy zdrowi, możemy przywracać chorym pogodę ducha. Obudzić nadzieję
na lepszą przyszłość i na to, że
w chwilach największego kryzysu nigdy nie będą pozostawieni sami sobie.

KAROLINA KASPRZAK

Materiał informacyjny „Stwardnienie rozsiane”, który można znaleźć wpisując
w górny pasek wyszukiwarki Google adres: http://www.medonet.pl/zdrowie-na-codzien,artykul,1689697,1,stwardnienie-rozsiane,index.html, wzbudził sporo emocji zarówno wśród chorych jak i ich bliskich oraz całego środowiska społecznego.
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IV FESTIWAL PIOSENKI
ŻOŁNIERSKIEJ
SENIORÓW

„Wspólnota” wspomina
wiosnę i lato

Pieśni z lat
wojny

R

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Seniorzy śpiewali z pamięci.
Jednym z takich wyzwań był
IV Festiwal Piosenki Żołnierskiej, zorganizowany z inicjatywy Zespołu Dziennych Domów
Pomocy Filia nr 1 „Klub Centrum” w Poznaniu. W czwartek
26 września w auli Jana Pawła II
przy Paraﬁi pw. św. Michała Archanioła na Stolarskiej 7 umiejętności wokalne przedstawiały
zespoły muzyczne z dziennych
domów pomocy i klubów seniora. Radny Miasta Poznania
Wojciech Wośkowiak odczytał
list intencyjny od honorowego
patrona wydarzenia Prezydenta
Poznania Ryszarda Grobelnego.
„Modlitwa
partyzancka”,
„Pod żaglami Zawiszy”, „Marsylianka Wielkopolska” czy
„Pierwszy pułk poznański” –
tych utworów można było posłuchać w czwartkowe popołudnie. Gościnnie wystąpiła Reprezentacyjna Orkiestra Kolejarzy z Poznania. Nim rozpoczęło się spotkanie, były liczne próby i powtórki tekstów piosenek.
Seniorzy śpiewali z pamięci. Z
roku na rok Festiwal cieszy się
coraz większym powodzeniem,
o czym świadczyła wypełniona
po brzegi kościelna aula.

KAROLINA KASPRZAK

ato już za nami, a nam zostały już tylko wspomnienia. Pierwsze ciepłe dni powitaliśmy cofając się do czasów, kiedy mieszkańcami Poznania byli Bambrzy. Nasza
bamberska biesiada przypomniała kulturę poznańskich
Bambrów dzięki występom
przygotowanym przez mieszkańców Zakładu OpiekuńczoLeczniczego przy ulicy Grobla w Poznaniu, przy którym
działa nasze Stowarzyszenie
Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób Psychicznie Chorych „Wspólnota”.
Bamberskim występom towarzyszyły charakterystyczne
stroje, tańce i pieśni. Na terenie ZOL-u znalazł się również
bamberski bufet, a w nim stosowne potrawy. Całości towarzyszyła dobra zabawa przy
muzyce biesiadnej.
W czerwcu Stowarzyszenie
rozpoczęło realizację projektu „Integralność”, który współﬁnansowany jest ze środków
Wojewody
Wielkopolskiego. Projekt oparty na arteterapii przez sztuki wizualne. Realizowany jest od czerwca do
grudnia tego roku i skierowana do mieszkańców Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego oraz
osób uczestniczących w terapii dziennej. Spotkania przyczyniają się do wyrażenia i poznania własnych emocji oraz
doświadczenia twórczej pracy
w grupie. Uczestnictwo w nich
dostarcza pacjentom nowych

FOT. ARCHIWUM
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zeczywistość, w której
żyją nie jest dla nich łaskawa. Nie starcza na życie,
lekarstwa, ubrania. Dokucza
samotność i alienacja. Poczuciu wyobcowania seniorów,
bo o nich mowa, zapobiegają
dzienne domy pomocy i kluby
seniora. Efekty udziału w zajęciach prowadzonych przez
te placówki są widoczne. Seniorzy nie tylko wychodzą do
ludzi, ale też stawiają czoła
różnym wyzwaniom.

doświadczeń, umożliwia ekspresję emocji i ma na celu zredukowanie części symptomów
i dolegliwości wynikających z
choroby. Umożliwia odkrycie i
rozwój talentów uczestników.
W sierpniu dziedziniec Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
zamienił się w słoneczne Włochy. Mieszkańcy przybrali role
włoskich gwiazd estradowych i
sportowych, nie zabrakło wśród
nas również gondolierki. Spotkanie zaczęło się od krótkiej
opowieści o historii Włoch, począwszy od czasów starożytnych aż po współczesność. Następnie przyszedł czas zaprezentowania włoskich piłkarzy
wraz z czirliderką oraz występy
muzyczno-recytatorskie, przygotowane przez podopiecznych. Była degustacja włoskich

potraw oraz zabawa przy włoskiej muzyce.
Lato zakończyliśmy wycieczką do Kórnika pod hasłem „Piraci”. Była to wycieczka integracyjna, w której licznie uczestniczyli pensjonariusze ZOL-u, przedstawiciele personelu oraz członkowie
Stowarzyszenia. Zwiedziliśmy
kórnicke Arboretum i udaliśmy
się w rejs statkiem po jeziorze
Kórnickim. Na zakończenie był
obiad w „Tawernie pod żaglami”.
Wyjazd został całkowicie sﬁnansowany ze środków uzyskanych w ramach 1% podatku
za 2012 r. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazując swój
1% przyczynili się do jego zorganizowania. na

Praca dla ludzi z autyzmem
F

undacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie w celu
wsparcia
przedsiębiorstw
społecznych w zakresie pozyskiwania nowych klientów
stworzyła portal promujący
przedsiębiorczość społeczną
pod nazwą wybieram.es
W bazie produktów i usług
ekonomii społecznej możemy znaleźć produkty z kategorii kultury i rozrywki, rękodzieła artystycznego, wypoczynku i
sportu, wiedzy, zdrowia i urody
oraz innych.

Wybierając na przykład kategorię „rękodzieło” i podkategorię „ceramika” poznamy dzieła sztuki wykonane w Pracowni Rzeczy Różnych „Synapsis”,
a ściślej Zakładzie Aktywności
Zawodowej przy Fundacji „Synapsis”. W zamieszczonej informacji czytamy, że to pierwsze przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające osoby z autyzmem oraz zespołem Aspergera.
Jest również oferta warsztatów rękodzielniczych dla dzie-

ci i dorosłych (z krawiectwa,
patchworku, ﬁlcowania, decupage’u, ozdabiania pudełek, tworzenia biżuterii) Spółdzielni Socjalnej „Lilai Design”
z Cieszyna na Śląsku. Z kolei
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Inspiro” z Podłęża na Małopolszczyźnie ma w
swojej ofercie warsztaty komputerowe i matematyczne oraz
kurs języka angielskiego i włoskiego. Więcej na www.wybieram.es

KAROLINA KASPRZAK
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ymagana długość włosów splecionych w warkocz to 25 centymetrów” – tak
napisało na swojej stronie internetowej Stowarzyszenie,,Wygraj Siebie” mające swoja
siedzibę w Lesznie. Tym działaniem włączyło się do akcji
„Daj włos”, prowadzonej przez
warszawską Fundację Rak’n’Roll Wygraj Życie.
Zbiórka włosów w Lesznie
rozpoczęła się oﬁcjalnie 7 października tego roku, ale nieformalnie trwała od lipca. Zorganizowało ją leszczyńskie Stowarzyszenie,,Wygraj
Siebie”,
któremu udało się namówić
do współpracy salon fryzjerski
Classic, mieszczący się na Placu Metziga. Włosy zostaną wykorzystane do produkcji peruk
dla osób po chemioterapii. Okazało się, że mieszkańcy Leszna i
okolicznych miejscowości mają
wielkie serca. Na ścięcie pięknych, długich, gęstych włosów
zdecydowały się panie w różnym wieku, ale przede wszystkim nastolatki i dorosłe dziewczyny. Do salonu przychodziły brunetki, blondynki, rude, by
wesprzeć akcję i pomóc tym,
dla których peruka po chemioterapii jest koniecznością. Rozumiały, że każdy włos jest w
tym przypadku na wagę złota.
Akcję patronatem objęli prezydent Leszna Tomasz Malepszy
i lokalne media.
– Pomysł związany ze zbiórką włosów powstał w warszawskiej Fundacji Rak’n’Roll jeszcze
za życia jej założycielki Magdy
Prokopowicz i był realizowany
pod hasłem „Daj włos” – mówi
Teresa Rękosiewicz, szefowa
Stowarzyszenia,,Wygraj
Siebie” w Lesznie. – Postanowiłam,
że przyłączymy się do tej akcji. Przyłączyliśmy się do warszawskich organizatorów, nadając przedsięwzięciu nazwę
„Podaruj innym. Podziel włos
na czworo”. Na każdym kroku
podkreślamy, kto jest organizatorem głównej akcji. My się tylko dołączyliśmy, wspierając ten
pomysł na naszym terenie. Fundacja Rak’n’Roll u nas nie działała, dlatego panie się cieszą,
że nie muszą jeździć, aby ściąć
włosy w Zielonej Górze, Poznaniu lub Jeleniej Górze. Nieformalnie akcja trwa od lipca i od
razu był odzew. Jako pierwsza
podarowała swój warkocz sześcioletnia Hania ze Starej Góry.
Zachwyciła mnie dojrzałość tej
dziewczynki, która wiedziała,
po co przychodzi, w jakim celu
i dla kogo. Potem zainteresowanych zaczęło przybywać.
Do współpracy Stowarzyszenie,,Wygraj Siebie” zapro-

Oddali swoje
włosy chorym
nie wykorzystane do zrobienia
peruk w umówionych perukarniach.

Od prawej: Grażyna Banasik, prezydent Leszna
Tomasz Malepszy i Teresa Rękosiewicz.

– Zdecydowałam się, umówiłam i ścięłam, a właściwie ścięto mi włosy. Bałam się od samego rana, ale jak już usiadłam i
bardzo troskliwie się mną zajęto, poczułam się kimś ważnym. Fryzurka wyszła znakomicie dzięki pani Kindze, a co najważniejsze podarowałam włosy osobie, która zdecydowanie
bardziej ich potrzebuje niż ja.
Serdecznie zachęcam. Pomórzcie innym kobietom – napisała
w komentarzach internetowych
Kasia.
Największym zaskoczeniem
dla wszystkich związanych z
akcją był warkocz pewnej pani,
która przez pięćdziesiąt lat
przechowywała go w szaﬁe. Takie prezenty także są przyjmowane, bo stanowią dar serca.
Była także pani, która wcześniej
już trzy razy oddała swoje włosy
na peruki w Poznaniu. Ucieszyła się, że teraz może to zrobić w
Lesznie i nie jeździć specjalnie
do stolicy Wielkopolski.

siło salon fryzjerski Classic, w
którym cięcie odbywa się bezpłatnie. Każda osoba oﬁarująca
swoje włosy wychodzi z nową,
wybraną przez siebie fryzurką.
Jest to efekt nawiązanej umowy partnerskiej z tym salonem,
bowiem wcześniej właśnie tutaj odbywały się warsztaty dla
osób po chemioterapii oraz zajęcia z fryzjerstwa i kosmetyki.
Do akcji przyłączył się także zakład fryzjerski Venezia z Sierakowa.
– Do połowy października w
ścinaniu włosów udział wzięło siedemnaście osób – dodaje Teresa Rękosiewicz. – Kolejni
umawiali się z fryzjerami. Zanim akcja ruszyła na dobre dostaliśmy, dwanaście kompletów
włosów wcześniej ściętych. Zadzwoniła do mnie także pani z
informacją, że przysyła do nas
swoje włosy z Ostrołęki. Staramy się nagłaśniać naszą akcję,
gdzie tylko można. Mamy pla-

katy, zamieściliśmy informacje
na stronach internetowych: naszej, Urzędu Miasta, na Facebooku. Robimy co możliwe, by tę
inicjatywę rozpropagować. Akcja jest otwarta, będziemy o
niej przypominać, zaś podsumowanie odbędzie się w styczniu przyszłego roku. Zebrane
włosy zostaną przekazane do
Fundacji Rak’n’Roll, a następ-

– Do naszej akcji bardzo pozytywnie ustosunkowały się
władze Leszna – dodaje Teresa
Rękosiewicz. – To było bardzo
ważne, bo dzięki temu dotarliśmy do wielu osób. Zbiórka w
Lesznie trwa, każdy, kto chciałby podarować swoje włosy,
może skontaktować się z Stowarzyszeniem „Wygraj Siebie”
telefon: 691 956 717 lub bezpośrednio z Salonem FryzjerskoKosmetycznym Classic, telefon:
65 520 24 14

AURELIA PAWLAK

FOT. STOWARZYSZENIE ,,WYGRAJ SIEBIE”
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Niewidomi H
czytają
P

ania to estetka. Wszystko
w jej mieszkaniu jest na
swoim miejscu. Z uśmiechem
częstuje mnie zieloną herbatą.
Na pierwszy rzut oka wygląda
na zdrową, zadowoloną z życia. Ale to tylko pozory. Chora
na stwardnienie rozsiane Hania niedawno miała poważny rzut, jest po turnusie rehabilitacyjnym w Bornem Sulinowie. Nie zamierza się poddawać. Pomimo choroby nauczyła się pływać i marzy o skoku
na bungee.
Hania Szymkowiak z zawodu jest pielęgniarką i o swojej chorobie wie prawie wszystko. Dzięki temu wie jak postępować w sytuacjach ekstremalnych. Ma wyrozumiałych przełożonych i grono wiernych przyjaciół, którzy zawsze pomogą.
Wielomiesięczne absencje w
pracy są przyjmowane ze zrozumieniem i Hania zawsze ma
gdzie wracać. To duży komfort
psychiczny, zwłaszcza dla osoby tak poważnie chorej. Wcześniej zajmowała się noworodkami, ale gdy zachorowała, powierzono jej tak zwaną „papierologię”. O początkach swojej
choroby mówi bardzo fachowo.

rzyjaźń to wyjątkowy
dar, na który warto czekać. Przyjaciel to ktoś, kto
wywołuje uśmiech i sprawia, że wszelkie ciężary
dnia codziennego stają
się lżejsze. Przepiękną interpretację „Małego Księcia” Antoine’a de Saintprzedstawili
Exupéry’ego
wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych imienia Synów Pułku w Owińskach we
wtorek 15 października w
nowym gmachu Biblioteki
Raczyńskich przy Alei Marcinkowskiego w Poznaniu.

Spotkanie odbyło się w ramach
Międzynarodowego
Dnia Białej Laski, przypadającego właśnie 15 października. Fragmentów książki
czytanych brajlem słuchali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45 imienia Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej
„Poznań” w Poznaniu. Dzieci, młodzież i dorosłych powitał dyrektor Biblioteki
Wojciech Spaleniak oraz dyrektor SOS-W w Owińskach
Maria Tomaszewska.

– Zaczęło się zaburzenia czucia na policzku i wzdłuż ręki –
wspomina. – Początkowo lekarze podejrzewali, że coś złego
dzieje się z sercem. Okazało się,
że to nie to. Pojawiła się przeczulica czyli nadmierna wrażliwość,
a potem niedoczulica. Mogłam
wszystkiego dotykać, ale niczego nie czułam. Przedmioty podnoszone lewą ręką z niej wypadały. Miałam wówczas 28 lat,
pracowałam, życie się przede
mną otwierało, a tu nagle musiałam wszystko przewartościować. Do tej pory pamiętam słowa mojej lekarki rodzinnej, która stwierdziła, że to może być
stwardnienie rozsiane. Miała rację. Skierowała mnie do neurologa, wykonano zdjęcie rentgenowskie odcinka szyjnego. Dostałam skierowanie do szpitala,
minął miesiąc, zanim tam traﬁłam. W międzyczasie objawy się
cofnęły. Wykonano badania, ale
zmian patologicznych nie wy-

kryto. Rezonansu nie wykonano i diagnozy, że to stwardnienie
rozsiane, nie postawiono.
Po roku konsultantkę okulistyki zaniepokoiła szerokość
źrenic oczu Hani. Znowu badanie, wywiad, rezonans. Inny
neurolog wykrył nieprawidłowości. Po trzech tygodniach
wyszła ze szpitala z diagnozą:
stwardnienie rozsiane.
– Jeszcze więcej dowiedziałam się o tej chorobie, opiekując się jako wolontariuszka podczas nauki w szkole medycznej
osobą chorą na stwardnienie
rozsiane - mówi. – Zbiór teorii
i praktyki bardzo mi się przydał.
Jak Hania zareagowała na
wiadomość o chorobie? Odpowiada przekornie, że się ucieszyła, bo po roku badań w końcu dowiedziała się, co jej dolega.
Lekarze zalecili interferon, ale w
jej przypadku lek nie zadziałał.
W czasie terapii wystąpiło kilka
rzutów. Pozostała rehabilitacja

Być matką dziecka

Dzięki inicjatywie widzące
dzieci mogły przekonać się,
że brak wzroku nie wyklucza dostępu do wiedzy, a rówieśnikom pozbawionym go
należy się bezwzględna akceptacja, szacunek i wsparcie. W 2012 roku w ramach
Międzynarodowego
Dnia
Białej Laski, obchodzonego
od 1964 roku, wychowankowie SOS-W odwiedzili halę
nowego dworca PKP w Poznaniu, w tym nowy gmach
Biblioteki Raczyńskich.

N

iecodzienna
codzienność naszego „Domu
godnego życia” w Kobyłce,
jak pięknie nazwał ten dom
redaktor naczelny „ Filantropa” Marcin Bajerowicz (wydanie z sierpnia tego roku,
str. 35)… Jak tę niecodzienną codzienność opisać?
Jak przekazać to, co działo się na spotkaniu 19 września w Kobyłce z panią profesor Małgorzatą Sekułowicz? Jednak spróbuję podzielić się z czytelnikami odczuciami, które towarzyszyły zarówno mnie, jak i innym
uczestnikom spotkania.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

KAROLINA KASPRZAK

Fragmenty „Małego Księcia”
prezentują
Monika Kaźmierczak (z lewej)
i Natalia Marendziak.

Codziennie

Od przeszło dwudziestu
lat znam panią profesor Małgorzatę Sekułowicz, niezwykłą i empatyczną kobietę, która przez całe życie zawodowe pomaga tym, którym jest
trudno, którzy różnie radzą sobie w trudnej roli rodzica osoby z niepełnosprawnością.
Pani profesor pracuje w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz w Katedrze Nauk Humanistycznych
i Promocji Zdrowia Akademii

Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu. Swoją najnowszą książkę „Wypalanie się sił
rodziców dzieci z niepełnosprawnością” poświęciła problematyce stresu rodzicielskiego, a bardzo skromnie powiedziała na naszym spotkaniu,
że uczyła się od nas, rodziców.
Jeśli prześledzimy chociażby tytuły kolejnych jej książek: „Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów
życiowych” (2000 r.), „Wypalanie zawodowe nauczycieli
pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przyczyny – symptomy
– zapobieganie – przezwyciężanie” (2002 r.), „Nauczyciele szkolnictwa zawodowego wobec zagrożenia wypalaniem zawodowym – analiza przypadków” (2005 r.)
– to dojdziemy do wniosku,
że moja teza o empatyczności oraz chęci pomocy jest
w pełni uzasadniona. Jak na
okładce pisze sama autorka, Ta książka jest kierowana przede wszystkim do „pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, a także

lekarzy, pielęgniarek i innych
grup zawodowych stykających się z rodzicami zwłaszcza opiekującymi się dziećmi z niepełnosprawnością lub
przewlekle chorymi”.
Na wstępie jej nowej książki przedstawione są sylwetki dwóch matek, o diametralnie różnym postrzeganiu
siebie w tej roli matek dorosłych już osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Autorka nie ocenia postaw
ich, naświetla jedynie, jakże inaczej można postrzegać
swoją trudną w obu przypadkach sytuację. Jak pisze
sama autorka: „dwie postaci i dwie historie, podobne
– a jednak różne, ukazujące procesy adaptacji do trudnego rodzicielstwa dziecka z niepełnosprawnością,
procesy przebiegające w zupełnie inny sposób. Dlaczego?”. I tak naprawdę to cała
książka jest odpowiedzią na
to pytanie. I tu znowu zacytuję autorkę: „Na co dzień w
swoich doświadczeniach terapeutycznych, w kontaktach z rodzicami dostrze-
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zmaga się z chorobą

i leki objawowe. Według neurologów powinna być objęta dalszym leczeniem, ale nie kwaliﬁkuje się, bo ma we krwi wirusa, który po uaktywnieniu może
wywołać niepożądane skutki
podczas podawania. Drugi powód to niespełnienie wymogów
stawianych przez NFZ. Okazuje
się, że w jej mózgu jest za mało
zmian. Brzmi to paradoksalnie,
ale na bezduszne przepisy niema rady.

Hania do sprawy podeszła
pragmatycznie. Wiedziała na
czym stoi, a to pozwoliło jej na
konkretne działania. Nie należy
do osób, które płaczą w poduszkę. Pokonuje przeszkody, zmaga się z codziennością, stara się
żyć normalnie. Może nawet bardziej niż normalnie, bo ciągle
podejmuje wyzwania, które nawet dla ludzi zdrowych są trudne do zrealizowania.
– Postanowiłam nauczyć się
pływać – mówi. – Zdawałam sobie sprawę, że ciało może odmówić posłuszeństwa. Ale wytrwałość i siła woli się opłaciły.
Teraz pływanie sprawia mi wiele radości, jest wspaniałą formą
rehabilitacji.
Jak u niej objawia się rzut?
Dyskomfortem po przespanej
nocy, w czasie porannej aktywności. Wyznacznikiem zbliżającego się rzutu są schody prowadzące do jej mieszkania. Gdy
musi się zatrzymywać na pół-

mi, rozpiera mnie radość, a następnego dnia traﬁam do szpitala z rzutem. Trudno cokolwiek
zaplanować. Ta choroba uczy
elastyczności.
Hania stara się funkcjonować
normalnie. Podejmuje różne wyzwania, ale czasami na pewnym
etapie się wycofuje. Ale po pewnym czasie nich wraca. Do ulubionych zajęć Hani należy szydełkowanie i czytane książek.
Te zajęcia ją uspokajają i wyciszają. Tak jak każdy lubi marzyć. Stąd skok na bungee, który ma w planach. Chce robić to,
co jest dla niej ważne i potrzebne. Nie zwraca uwagi na reakcje
otoczenia. Tak jest na przykład
z laską, z którą chodziła po mieście po jednym z rzutów. Motto Hani? W każdej sytuacji być
sobą. Zdobywa nowe umiejętności, dzięki którym podnosi się
jej poczucie wartości.

piętrach, to sygnał, że dzieje się
coś niedobrego. U Hani objawy rzutu wzmagają się każdym
dniem. Wymienia najczęściej
występujące. Osłabienie siły i
niedowład szczególnie kończyn
dolnych powoduje, że poruszanie się zabiera coraz więcej czasu i energii. Wykonanie samodzielnie kilku kroków to już wyczyn. Z trudem utrzymuje równowagę, występują zmiany czucia, wzmacnia się zaburzone
napięcie mięśni (spastyka) i częściej występuja bolesne skurcze.
Co potem? Szpital, sterydy i rehabilitacja. Nic więcej nie można zrobić. Trzeba zaakceptować
swoją sytuację i próbować sobie
z nią radzić.
– Aby nadać życiu kolorów
trzeba nauczyć się cieszyć się
drobnymi rzeczami – zapewnia. – Specyﬁczna w stwardnieniu rozsianym jest nieprzewidywalność. Dzisiaj jestem w pracy,
spędzam miło czas z przyjaciół-

AURELIA PAWLAK

niepełnosprawnego
głam wiele osób zmęczonych, zniechęconych i niezadowolonych. Ale spotkałam także rodziców, którzy
pomimo licznych trudności
nadal czerpali zadowolenie
z życia i odczuwali satysfakcję z niego. Byli niezłomni w
swoich działaniach na rzecz
rodziny i innych potrzebujących. W ten sposób dostrzegłam intrygującą dychotomię w obrazie rodziców
dzieci z niepełnosprawnością, której wyjaśnienie stało się celem podjętych przeze mnie badań”.

FOT. ARCHIWUM

W rozdziale „Specyﬁka
funkcjonowania
rodziców
dzieci z zaburzeniami w
rozwoju pod wpływem chronicznego stresu – utrudnienia, problemy, adaptacja” autorka przedstawia charakterystyczne cechy i przyczyny
stresu rodzicielskiego. Są to
między innymi: ograniczone możliwości zmiany sytuacji, wieloletnia zależność
osoby niepełnosprawnej od
opieki innych, poczucie braku kompetencji niezbędnych
do sprostania wymaganiom,

ka niepełnosprawnego, brak
zadowolenia z intymnych
kontaktów z mężem, znaczne obciążenie ﬁnansowe, odczucie rezygnacji z dawnych
planów i marzeń, uciążliwości wynikające z przedłużającej się niesamodzielności dziecka, brak pomocy w
prowadzeniu domu (przeważnie ze strony męża), stałe uczucie zmęczenia, lęk
przed przyszłością.

Profesor Małgorzata Sekułowicz (z prawej) i autorka tekstu.
obciążenia związane z kontaktem z profesjonalistami.
Autorka przytacza też (za
Reyman, Kucyper z 1994 r.)
listę 19 najczęściej powtarzających się utrapień życiowych, wymienianych przez
matki dzieci z niepełnosprawnością (między innymi): niewystarczająca ilość
snu, często sen przerywany, płytki, konieczność usta-

wicznego skupienia uwagi na dziecku, bycie z dzieckiem przez cały czas, brak
czasu na rozrywki, niemożność odpoczynku, konieczność korzystania z publicznych środków lokomocji,
uciążliwość częstych wizyt
u specjalisty, brak sił ﬁzycznych, brak zrozumienia dla
problemów związanych z
faktem bycia matką dziec-

Badania autorki dowodzą,
że pomimo upływu lat i lepszej pomocy dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością
problemy, niestety, pozostają nadal nie rozwiązane na
tyle, by wspomóc rodziców.
Cóż ja, jako matka, mogłabym dodać do tych jakże merytorycznych i wieloletnich
badań i obserwacji poczynionych przez profesjonalistów? Zachęcam Państwa do
zapoznania się z tą książką
i skorzystania z tych narzędzi do badania stresu rodzicielskiego, które opracowała
i przedstawiła autorka.

JADWIGA CZAPLICKA
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FESTIWAL TAŃCA TOWARZYSKIEGO 2013
GRAND PRIX SENIOR HOBBY

– Na świecie nie ma społeczeństwa wolnego od konﬂiktów. Nie omijają żadnej grupy
społecznej. Jak odróżnić konﬂikt, który prowadzi do destrukcji od tego niosącego za
sobą pozytywne zmiany?
– W naszym społeczeństwie
pokutuje jeszcze dziedzictwo
poprzedniego systemu, dlatego ludzie obawiają się konsekwencji, tego co może sprawić
ich werbalna reakcja, dlatego
wolą milczeć i hołdują zasadzie
„nie wychylaj się”. Albo załącza się coś wojennego, bitewnego, agresywnego, co samo w sobie moim zdaniem nie jest wcale
złe, o ile nie jest nagłą, niepohamowaną falą wcześniej nagromadzonych emocji, która nieświadomie nas porywa. Problem
w tym, że uczestnicy konﬂiktu
często nie potraﬁą rozróżnić czy
ma on charakter konstruktywny czy destrukcyjny. Osoby od
lat pracujące w organizacjach
pozarządowych doskonale wiedzą jak sobie z tym radzić. Oni
wiedzą, że pewne sprawy trzeba
przedyskutować, że nie zawsze
jest miło i wesoło.

Na wózkach
i z muzyką

Niepełnosprawni przekonywali, że warto dbać o formę.

S

– Intrygujący był tytuł szkolenia, który prowadził pan w
Centrum Bukowska, a mianowicie „Spacerkiem na K2” – wykorzystywanie trudnych sytuacji w organizacjach do rozwoju”. Skąd wzięło się to skojarzenie?
– Na myśl przyszły mi wypra-

łej Polski. Były to osoby powyżej 35 roku życia, dla których taniec jest największą pasją. Owacje zebrał zespół taneczny „Promyk”. Niepełnosprawni artyści
najpierw zaprezentowali krótki pokaz ćwiczeń sprawnościowych, a następnie profesjonalny
układ taneczny.
Integracyjny Turniej Tańca Towarzyskiego na Wózkach zorganizował Krzysztof Czapliński. Dla tancerzy na wózkach
i ich pełnosprawnych partnerów było to ważne wydarzenie,
bo pozwoliło zaprezentować talent przed publicznością. W hali
sportowej POSiR tańczyła między innymi Katarzyna Błoch z
Markiem Zaborowskim.

P
Paweł
G
Grochowski
PPOZNAŃ

S
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obotnie popołudnie 5 października stało się ważnym
momentem dla tańczących
na wózkach osób z niepełnosprawnością i członków zespołu artystycznego „Promyk”, który działa przy poznańskim Stowarzyszeniu Na Tak.
Tego dnia o 17.00 w hali sportowej Poznańskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Przeźmierowie przy okazji dwudniowego (5-6 października) Festiwalu Tańca Towarzyskiego 2013
Grand Prix Senior Hobby odbyły
się pierwsze pokazy w ramach
Integracyjnego Turnieju Tańca
Towarzyskiego Na Wózkach.
Sambę, tańce latynoamerykańskie oraz wiele innych wykonały pary seniorów z ca-

Katarzyna Błoch i Marek Zaborowski.

posób na jesienne znużenie
to świetna zabawa. Taką
właśnie atrakcję swoim podopiecznym zafundowało 20
października w wielkim namiocie tuż przy stadionie Lecha
Polskie Towarzystwo Chorób
Nerwowo-Mięśniowych
Oddział Regionalny w Poznaniu.
– Takie imprezy organizujemy wraz z Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji od 2010 roku –
mówi Jolanta Kolasińska-Wlazło,
przewodnicząca Oddziału Regionalnego w Poznaniu i dyrektor WCR. – Uczestnikami spotkania są beneﬁcjenci programów prowadzonych przez Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji.
Realizujemy ich kilka, a skierowane są do seniorów, młodzieży, dzieci i osób niepełnosprawnych. Wszystkich zapraszamy
do wspólnej zabawy i integracji,

wy wysokogórskie podczas których mierzymy się sami z sobą.
Gromadzi się zespół ludzi, planują, rozmawiają, ale na szczyty wchodzą najsilniejsi. Jest przygoda, ryzyko, podnosi się adrenalina, trzeba nauczyć się dystansować się od emocji. W organizacjach, podobnie jak na
wyprawach
wysokogórskich,
aby odnieść sukces konieczna
jest mieszanka pracy zespołowej oraz indywidualizmu w odpowiednich proporcjach. Bez
obu tych czynników trudno jest
realizować wizje, które powołują wiele grup do życia. I podobnie jak w górach, trudno o bezpieczeństwo i osiąganie wcześniej ustalonych celów w jakimkolwiek zespole bez otwartego
wyrażania różnicy opinii. Trzeba
być trochę razem i jednocześnie
trochę osobno.
– Czego chciał pan nauczyć
uczestników szkolenia?
– Przede wszystkim tego, że
warto poznawać siebie i być
sobą działając w świecie, używając do tego różnych zachowań z bogatego, wewnętrznego repertuaru. Jest nam wtedy
łatwiej, nawet w trudnych sytuacjach, ponieważ nasze zachowania są nacechowane większą elastycznością. Poznawać
się wzajemnie, mieć świadomość, jak to działa na inne osoby. Obserwować otoczenie. Wyciągać wnioski czy nasze sposoby myślenia pozwolą na realiza-

by mogły choć na chwilę oderwać się od codziennych problemów.
Taneczną zabawę prowadził wodzirej Kazimierz Chojna,
były zabawy i konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, czytanie bajek, spotkanie z piłkarzami Lecha i wspaniały koncert
Agnieszki Czyż, znanej z programu „The Voice of Poland”.
Uczestnicy spotkania byli
zgodni, że to fantastyczny pomysł. Rodzice mogli wymienić
doświadczenia z rehabilitacji
swoich pociech, skorzystać z indywidualnych porad psychologa
i rehabilitanta, a najbardziej zadowolone były dzieci. Dzięki takim zabawom spotykają się ze
swoimi rówieśnikami z podobnymi problemami, świetnie się
bawią, co pomaga im przejść
przez nieraz bardzo ciężką rehabilitację.
– Jesień jest takim okresem, w
którym wszyscy się smucą – dodaje Pani Jolanta. – My mówimy:
dość smutkowi, bawmy się i zapomnijmy o otaczającej nas szarości.
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Konﬂikt nie zawsze niszczy

FOT. AURELIA PAWLAK

Z MACIEJEM GENDKIEM, trenerem, psychologiem, magistrem zarządzania zmianą
organizacyjną z Ośrodka „AKNA” w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK.

cję wspólnych celów. To również
swoisty papierek lakmusowy dający rozeznanie czy jest nam po
drodze. Jeżeli nasze postrzeganie rzeczywistości w organizacjach jest rozbieżne, to wówczas
dobrze byłoby, aby obie te odmienne wizje wyraziły się, być
może nawet konkurowały ze
sobą, w otwartym konﬂikcie.
– Co jest najważniejsze, by
osiągać zamierzone rezultaty?

– Zaufanie. Bez tego nie zrobi się niczego konstruktywnego. Dopiero wtedy można prowadzić konstruktywny konﬂikt,
w którym nie chodzi o to, by zrobić komuś na złość, sączyć jad,
uzewnętrzniać antypatię, a nawet agresję, ale wypracować coś
konkretnego, dobrego, pożytecznego. Bywa, że dyskusja ma gorący przebieg, podnosi się ciśnienie i daje o sobie znać adrenalina, ale to jedyna droga, aby
później prawdziwie, głęboko zaangażować się i wziąć na siebie
odpowiedzialność za podejmowane działania. W konsekwencji
członkowie zespołu wzajemnie
się pilnują. Nie chodzi o nadzór
o charakterze policyjnym, ale o
wzajemną motywację, przypominanie, analizowanie na bieżąco różnych sytuacji. Nie chodzi
o wchodzenie w kompetencje,
ale wspólną odpowiedzialność.
Wszystko po to, by osiągnąć zaplanowany cel. Ta logika opiera się na książce „Pięć dysfunkcji
pracy zespołowej” Patricka Lencioni. Jest to opowieść o przywództwie. Autor opowiada o fascynującym i złożonym świecie
zespołów ludzkich. Stworzył fa-

bułę z pozornie prostym przesłaniem adresowanym do wszystkich, którzy chcą stać się wyjątkowymi liderami zespołów.
Lencioni nieustannie przypomina, że przywództwo wymaga odwagi i przenikliwości. Odkrywa pięć dysfunkcji stanowiących samo sedno przyczyn częstych trudności, jakie przeżywane są w pracy zespołowej. Autor
nakreśla model i etapy działań,
dzięki którym będzie można pokonać te przeszkody i budować
spójne i skuteczne zespoły.
– Podczas szkolenia padło
określenie „jak nakarmić potwora”. Zabrzmiało groźnie.
– W organizacjach częstym
problem jest fakt, że osoby, które mają wysoką pozycję lub posiadają doskonałe kompetencje,
zapominają o tym, że kiedyś także zaczynały od zera. Karmienie
potwora to wyrzucenie z siebie
złych emocji wobec tych, którzy
w hierarchii są wyżej. Jak to zrobić? Można wyżyć się na jakimś
przedmiocie, wykrzyczeć, wyżalić się przyjaciołom, rzucić poduszką. Innymi słowy, gdy szef
budzi negatywne uczucia, cza-

sami lepiej mu tego nie mówić,
a nagromadzonym wobec niego
złym emocjom dać upust właśnie w taki sposób. Druga bardzo istotna sprawa to poszukanie w szeﬁe czegoś dobrego, coś
co nam imponuje, co naprawdę
choć trochę w nim podziwiamy.
– Na jakie problemy zwracali uwagę uczestnicy szkolenia?
– Przede wszystkim mówili o
konﬂiktach, czy naprawdę można nakarmić potwora i jak postępować z szefami psychopatami i
despotami. Wiele spraw kręciło
się wokół relacji międzyludzkich,
świadomości własnej przywilejów. Rozmawialiśmy również o
podejściu do pracy nad sobą jako
o wyzwaniu, co wiązało się ściśle z przestawieniem swojego
sposobu myślenia. Bardzo ważne jest wychodzenie z schematów, które nas ograniczają i sprawiają, że żyjemy jak w gorsecie.
Wyskoczenie z niego może sprawić, że będziemy żyli jeszcze
szczęśliwsi, bo nasze zachowania będą bardziej elastyczne, dostosowane do tego, kim naprawdę jesteśmy oraz sytuacji, które
los rzucił na naszą drogę.

ZABAWA W WIELKOPOLSKIM CENTRUM REHABILITACJI

FOT. (2X) PAWEŁ GROCHOWSKI

Mówimy: dość smutkowi
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sobotni wieczór 14 września 2013 roku po raz drugi odbył się charytatywny konkurs dla młodych projektantów mody pod nazwą „HeartFashion 2013”. Konkurs powstał z inicjatywy Uczelnianej
Rady Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu i
Fundacji Start z Kulturą. Główną ideą „HeartFashion” jest co
roku połączenie kulturalnego
wydarzenia z akcją charytatywną, dlatego wszystkie środki zebrane podczas organizacji
konkursu, a także w trakcie licytacji zostały przekazane na
rzecz Stowarzyszenia „Nasze
Serce”. Tegoroczna gala odbyła się na terenie Term Maltańskich w Poznaniu.
Do tegorocznej edycji konkursu napłynęło wiele zgłoszeń,
do ﬁnałowego etapu przeszło 8
uczestników i jeden duet. Podczas gali zaprezentowali swoje kolekcje, a jury pod przewodnictwem znanego stylisty Tomasza Kacykowa, w skład którego wchodzili ludzie ze świa-

ta mody, kultury i nauki, m.in.:
Agnieszka Woch-Juchacz, Agata Manowska, Kuba Bonecki,
Rafał Nowiński, Sebastian Gradzik, Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Maciej Mańkowski, Michał Figurski, Izabela Buczyńska, Kajetan Góra, Maria Korzeniowska, Iza Bartosz i Juliusz
Donajski przyglądali się każdej
kolekcji, by później zadecydować, kto wygra.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Marlena Czak, drugie – Dawid Smoliński, a trzecie
– Agnieszka Rogozińska i Anna
Diakovic. Z kolei wyróżnienie od
Elżbiety Smorawińskiej otrzymały Agnieszka Rogozińska i
Anna Diakovic. Laureaci za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca otrzymali: indeks na studia
pierwszego lub drugiego stopnia
w Wyższej Szkole Umiejętności
Społecznych w Poznaniu na kierunku wzornictwo ze specjalnością projektowania ubioru (dla 1
osoby), indeks na studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie, na
kierunku malarstwo ze specjalnością kostium i rekwizyt sceniczny, a za trzecie miejsce staż
w Krawiectwie INFINI.
Ambasadorami HeartFashion
są: dr Agnieszka Woch-Juchacz,
Elżbieta Smorawińska, Ewa
Zwierzchowska i Robert Manowski.

– Kim chciałaś zostać, będąc
dzieckiem?
– Prokuratorem… Później postanowiłam moje życie związać
z dziennikarstwem.
– Jak wspominasz czas studiów dziennikarskich w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych i Dziennikarstwa w
Poznaniu?
– Z dużym sentymentem. Poznałam wielu wspaniałych,
przychylnych mi ludzi. Martę
Cugier i Grzegorza Stróżniaka z
zespołu Lombard zaprosiłam do
rozmowy na antenie Internetowej Rozgłośni Radiowej Panda
w Wyższej Szkole Umiejętności
Społecznych. Dziś Marta i Grzegorz to moi przyjaciele. Poznałam też Olę Kłosowską.
– Dlaczego właśnie dziennikarstwo radiowe, a nie telewizyjne czy internetowe?
– Moja przygoda z radiem zaczęła się od audycji poświęconej grupie BAJM. Zaprzyjaźniłam
się z jednym z prezenterów Radia Słupca, które zaproponowało mi współpracę. Wspólnie tworzymy Radio Sezam. Współpracuję jako wolontariuszka z portalami Coolturalni24.pl – Lepsza
strona Kultury i NetFan.pl.

– Kochasz również fotograﬁę…
– To moja pasja. Wiem, że z
powodu mojej niepełnosprawności moje kadry nie będą idealne. Ale biorę fotografuję zawsze,
kiedy mam okazję.
– Kochasz też i tworzysz poezję.
– Poezja to duże słowo. W moich tekstach wyrażam samą siebie. W świecie słowa pisanego
znalazłam ciszę i ukojenie.
– Pamiętasz swój pierwszy
wiersz?
– To było 11 lat temu. Wylewałam swoje emocje na papier. Są
to teksty różnej jakości... Musiałam jeszcze po prostu dojrzeć.
– Twoim marzeniem było by
wydać swój tomik poezji.
– Było ono dla mnie nieosiągalne. Ale spotkałam na swojej
drodze ludzi, którzy mnie inspirują. Jednym z nich jest Krzysztof Cybul. Dzięki nim zaczęłam
materializować swoje marzenia. Tomik jest efektem nie tylko mojej pracy, a wielu osób, które swoim zaangażowaniem i determinacją sprawiły, że mogłam
to marzenie spełnić.
– Spełniło się na tegorocznej gali ﬁnałowej konkursu He-

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

„Jakoś mi idzie…”

J

akoś idzie mi – mówi o swojej
codzienności Piotr Banaszak
z Runowa. Mieszka ze swoim
rodzeństwem Krystyną i Darkiem, którzy są na rentach inwalidzkich. Kiedy istniał PGR,
przepracował 10 lat w Runowie w mieszalni pasz, gdzie ładował worki na przyczepy. Potem nie otrzymał już zatrudnienia w nowej ﬁrmie. Przeszedł
na rentę inwalidzką. Ma pięćdziesiąt lat.
Skończył 10 klas. Najpierw
uczęszczał do podstawówki w
Kórniku, gdzie robił rysunki, malował, grał w piłkę. Potem cho-

dził do podstawówki w Pierzchnie.
Minął rok, jak zmarli jego rodzice – najpierw mama Regina,
potem ojciec Antoni, który pracował jako stróż. Pani Regina
prowadziła gospodarstwo domowe, gotowała obiady. Opiekunem trojga rodzeństwa jest teraz siostra Mirka, która mieszka
w Poznaniu, założyła rodzinę,
pracuje w sklepie. Raz w tygodniu na niedzielę przyjeżdża samochodem i zaopatruje rodzeństwo. Zrobiła prawo jazdy, może
prowadzić samochód.
Pan Piotr kiedyś nie umiał
przygotowywać obiadów. Teraz
już potraﬁ, gdyż nauczył się tego
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku, do którego uczęszcza od początku powstania tej placówki, kierowanej przez Anitę Wachowiak. Gotuje tam obiady, zamiata, rysuje,
maluje, lepi w glinie, robi rzeźby, chodzi na basen, z siostrą
ze Zgromadzenia Zakonnego
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo pracuje w ogródku, co przydaje mu się w domu
na działce, bierze udział w różnych zajęciach.
Pan Piotr należy do Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową
„Klaudynka”. Uczestniczy w zabawach i wycieczkach organizowanych przez „Klaudynkę”.

ROBERT WRZESIŃSKI

Konsultować
skutecznie
W

pięknym Zamku w Rokosowie trwa pierwsza
edycja bezpłatnego szkolenia adresowanego do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z Wielkopolski. Do udziału zaprosiło Stowarzyszenie Instytut
Zachodni wraz z partnerem
szkolenia – Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Rokosowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Zjazdy pierwszej edycji odbywają się w terminach 7–8
listopada, 26–27 listopada i
13–14 grudnia, a zjazdy dru-

giej edycji są zaplanowane na
10–11 stycznia, 17–18 stycznia i
24–25 stycznia.
Szkolenie dotyczy konsultacji społecznych na przykładzie
podmiotów sieci „Działamy razem” i obejmuje zagadnienia
skutecznej komunikacji (dla
przedstawicieli NGO), program
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, narzędzia służące prowadzeniu
konsultacji. Kurs w Rokosowie
to łącznie 36 godzin szkoleniowych. Jest współﬁnansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KAROLINA KASPRZAK
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GALA FINAŁOWA HEARTFASHION 2013

– Są to ludzie, którzy swoim
zaangażowaniem i ciepłym słowem wspierają nas przy organizacji wydarzenia. Dzięki serdeczności i pomocy, którą otrzymujemy każdego dnia, możemy
stworzyć tak duży event – tłumaczy organizatorka i pomysłodawczyni HeartFashion Aleksandra Kołosowska. – Dziękujemy im za każde miłe słowo, które
otrzymujemy nawet w tych najtrudniejszych chwilach.
Podczas Gali zostało także
dzięki Wydawnictwu Psychoskok spełnione marzenie nie-

FOT. MARIA ZUBOWICZ

Wieczór mody
i tomik poezji

Spełnione marzenie Ani Król i wręczenie jej tomiku wierszy.
pełnosprawnej dziewczyny Ani
Król, która właśnie tego dnia
otrzymała w prezencie od wydawnictwa swój pierwszy tomik
poezji.

Wieczór na Termach Maltańskich nad poznańską Maltą poprowadzili: Aleksandra
Kołosowska oraz prezenter
znany z programu „Pytanie na
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śniadanie” w TVP 2 Mateusz
Szymkowiak. Podczas Gali wystąpili artyści znani z telewizyjnych programów: „The Voice of Poland”, „X Factor” czy
‘Mam Talent”: Natalia Sikora,
Ewa i Kasia Goławskie, Olga
Barej, Filip Mettler, Marcin
Spencer, Paweł „Biba” Binkiewicz i Adam Bieranowski. Podczas gali odbyła się również licytacja różnych przedmiotów i
gadżetów przekazanych przez
znakomite osoby. Licytowana
była m.in.: biżuteria od Anny
Orskiej, piłka z podpisem Piotra Reissa i książka Janusza Leona Wiśniewskiego „Na Fejsie
z moim synem”. Oprócz pokazów konkursowych odbył się
również pokaz kolekcji Inﬁni.
Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Poznania
Ryszard Grobelny, Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych JM prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, Dziekan
Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych i prof. Andrzej Maciej
Łubowski.
Podczas gali w wyniku zbiórki publicznej zebrano 2995,44 zł.
Sumę tę wpłacono na konto stowarzyszenia. Na miesiąc przed
ﬁnałową galą w Poznaniu odbyło się kilka wydarzeń promujących tę imprezę, m.in. „Koncert
z Sercem”.

FOT. STUDIO PAULINA LUPA

Wybrałam teksty
głosem serca
Z ANNĄ KRÓL – autorką tomiku poetyckiego „Rozmowy z tobą” rozmawia
ROBERT STĘPIŃSKI.
art Fashion – otrzymałaś swój
pierwszy tomik poezji wydany
przez wydawnictwo Psychoskok. Co wtedy czułaś?
– To było ogromne przeżycie.
Byłam bardzo zaskoczona.
– Czym się kierowałaś wybierając wiersze do tomiku?
– Inspiracją do pisania są dla
mnie bliscy mi ludzie, tacy jak
Marta Cugier. Pewnego dnia dostała ode mnie jeden z moich
tekstów. Spodobał się jej. Obudziła we mnie poczucie, że to,
co robię, ma sens. Ola jest drugą ważną osobą w tej historii.
Kiedyś powiedziałam jej o swoich marzeniach. Przyszedł czas
na podjęcie decyzji, komu przekazać pieniądze zebrane podczas tegorocznej Gali Heart Fa-

shion. Ola powiadomiła mnie,
że część z zebranych pieniędzy przez Fundację Start z Kulturą, której jest wiceprezesem,
zostanie przekazana na wydanie mojego tomiku „Rozmowy z Tobą”. To zbiór moich rozmów z bliskim mi osobami. Na
okładce jest motyl – symbol nowego otwarcia. Wybrałam teksty
głosem serca. Znajdziesz w nich
głównie lęk... To emocje, o których trudno mi mówić.
– Nasz wspólny znajomy,
nieżyjący już Marek Siwek miał
swoje motto: „Jestem niepełnosprawny, ale nie gdy śpiewam.
A Twoje hasło przewodnie?
– Marek był i jest moim hasłem. Jego postawa i to jak radził sobie z przeciwnościami

losu. Bardzo żałuję, że nie mogę
mu już powiedzieć wielu rzeczy. W tomiku znajdziesz tekst,
który napisałam z myślą o Marku krótko po tym, jak odszedł. A
inne hasła? Mam ich wiele…
– Co dla Ciebie znaczy słowo
integracja?
– Przede wszystkim – normalność. Mam świadomość tego, że
moja niepełnosprawność w dużym stopniu określa moje życie.
Staram się jednak, by nim nie
rządziła.
– A marzenia, które chciałbyś spełnić?
– Jedno z nich – popływać z
delﬁnami. Chciałabym także zarabiać pisząc i wydając kolejne prace. To niesamowite uczucie, kiedy bierzesz do ręki coś, co

jest sygnowane Twoim nazwiskiem.
– Gdzie może ciebie zobaczyć, posłuchać, poczytać twoje słowa ktoś zainteresowany
twoją twórczością?
– Posłuchać mnie można na
antenie Radia Sezam, poczytać – na łamach „Filantropa” i
wspomnianych portalach. Jeśli
ktoś ma ochotę zapraszam do
sieci, na facebook’a i na bloga:
https://www.facebook.com/pisaneemocjami; http://blacksoul-blackann.blogspot.com/
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KSIĄŻKA

Strofy pachnące
kwiatami
„W

ychodź z twarzą, nie
stroń od człowieka,
pozdrawiaj ludzi” – to słowa
zawarte w wierszu „Zakładka
do notatnika”, który znajdujemy w tomiku „Rozczesana
Ziemia” pedagoga, terapeuty, animatora kultury i wieloletniego pracownika Domu
Pomocy Społecznej „Kombatant” w Warszawie Marii Bednarek. Teksty poetki były kilkakrotnie prezentowane na
łamach „Filantropa Naszych
Czasów”.
Najnowszy zbiór utworów
poetyckich autorka w znacznej
mierze poświęca rodzinnej ziemi w Hyżnem na Rzeszowszczyźnie. Tytułowa „Rozczesana Ziemia” to nie zwyczajny
kawałek łąki, ale coś wyjątkowego, co „przyprawia o zawrót
głowy”. Tam jest czas, by dbać
o rośliny, dom i ludzi w potrzebie. Tam jest również miejsce
na miłość prawdziwą, jedyną,
wyjątkową.
Wiersz „Mowa ciała dalii”
dedykowany tragicznie zmarłej Kasi Monice Wiecińskiej
przypomina o kruchości życia,
bo w zawirowaniu codzienności można nie zdążyć zachwycić się ogrodowymi kwiatami,
zapachem pól, rozgwieżdżonym niebem.

niezwykłą pogodę ducha, radość i optymizm. „Rozczesana
Ziemia” to dorobek powstały
na przestrzeni kilkunastu lat.
Autorka w roku 2012 wydała
również tomik zatytułowany
„Tylko usiąść i śpiewać”. Jest
członkiem
Stowarzyszenia
Autorów Polskich Warszawskiego Oddziału II, Klubu „Nasza twórczość” Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Klubu
Eurydyty przy Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” oraz
innych organizacji. Osoby zainteresowane mogą nawiązać
kontakt z poetką za pośrednictwem mejla: maria@bednarek.org

Bednarek wkłada w strofy

KAROLINA KASPRZAK

– Coraz bardziej zatraca się
wrażliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Jest
to szczególnie widoczne w dużych aglomeracjach. W gminie
Rychwał, w której jest pan wójtem, kwestie pomocy, szczególnie osobom niepełnosprawnym, są bardzo widoczne.
– Niestety, z roku na rok zauważamy coraz więcej osób, które potrzebują pomocy. Powszechność występowania niepełnosprawności stawia przed nami
nowe wyzwania. Osoby niepełnosprawne, jak my wszyscy, chcą
prowadzić niezależne życie, dlatego staramy się im to umożliwić.
– Po raz kolejny w tym roku
przekazano
potrzebującym
pieniądze zebrane podczas
balu charytatywnego. Kto i dlaczego je otrzymał?
– Przekazaliśmy je osobom
potrzebującym na rehabilitację.
Pomoc kierowana jest przede
wszystkim do dzieci niepełnosprawnych. Rozumiem, że fundusze te są kroplą w morzu potrzeb, ale w miarę naszych możliwości staramy się wspierać potrzebujących. Dzięki organizacji trzech bali charytatywnych
udało się zebrać 27.800 złotych i
wesprzeć 29 osób. Na turnusy rehabilitacyjne wyjechało 13 dzieci wraz z rodzicami, natomiast
7 osób otrzymało wsparcie pieniężne.
– Pomoc państwa z roku na
rok jest coraz mniejsza. Także
gminy mają ograniczone możliwości wspierania. Jak pan zamierza temu zaradzić? Będzie
więcej imprez, zbiórek, akcji
charytatywnych?

K
Katarzyna
Dobicka
D

MARIA BEDNAREK

PPOZNAŃ

Za tymi daliami
za tymi daliami
gdzie wysoka trawa
w kołysce sadów, łąk i pól
gniazdem dla siedmiorga piskląt
stał nasz rodzinny drewniany dom
z komina tlił się dym za dymem
miodem pachniały herbaty lipowe
pęczniały pieśnią wełniane przędze
fermentowało wino głogowe
dziś tylko przestrzeń za daliami
mięciutka trawa głaszcze myśli
dziś tylko w sobie zapłakałam –
przedpole jutra się oczyści

P

o wakacjach Schron Kultury Europa zaprosił na 60 już
Koncert Festiwalu Artystycznego „Mimo wszystko w Przystani”. Tym razem był to koncert
wyjątkowy, bo zorganizowany z okazji ukończenia szkoły
muzycznej przez jednego z występujących tego wieczoru artystów.
Grzegorz Dowgiałło, bo o nim
mowa, jest niewidomym chłopakiem, dla którego muzyka stanowi jedną z najważniejszych w
życiu rzeczy. Gdy w 2009 roku
po raz pierwszy występował
na scenie Schronu Kultury Europa, Roman Kawecki, prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej „Rol-

– To prawda, państwo obarcza gminy coraz to większymi obowiązkami, jednakże nie
idą one w parze z funduszami,
dlatego staramy się podejmować różne inicjatywy. Jedną z
nich była przeprowadzona pod
koniec wakacji akcja „Plecak”,
podczas której zbierano artykuły szkolne, niezbędne do skompletowania wyprawek szkolnych
dla dzieci z rodzin borykających
się z tym problemem. Ponadto poprawiamy sytuację materialnej mieszkańców między innymi poprzez dożywianie dzieci w szkołach oraz przygotowywanie paczek żywnościowych
dla najbardziej potrzebujących.
Będziemy kontynuować zbiórki i
akcje charytatywne, które choćby w niewielkim stopniu pomogą mieszkańcom naszej gminy.
– Jedną z form pomocy są
kolonie i obozy organizowane
przez władze Rychwała. Dokąd jeżdżą wypoczywać dzieci
z waszej gminy?
– W tym roku z rożnych form
wypoczynku letniego skorzystało około 260 dzieci i młodzieży
pełnosprawnej i niepełnosprawnej z naszej gminy. W wakacyjnej ofercie znalazły się kolonie
w Górach Świętokrzyskich dla
78 dzieci, obóz międzynarodowy nad Bałtykiem dla 30 najlepszych uczniów oraz półkolonie na Rychwalskiej Równinie, w których uczestniczyło 75
dzieci. Były także wakacyjne zajęcia w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale. Ponadto 46
dzieci rolników z terenu naszej

na”, obiecał mu zorganizowanie koncertu dyplomowego po
ukończeniu szkoły muzycznej.
Grzegorz skończył Szkołę Muzyczną w Krakowie w klasie fortepianu jazzowego, więc i dana
mu obietnica została dotrzymana. 21 września odbył się recital
absolwenta, zatytułowany „Dyplom z Mezaliansem”.
Gdy przyjaciele Grzegorza –
Łukasz Baruch, Przemek Cackowski, Mariusz Trzeciak, Iwona Zięba i Karolina Żelichowska – tworzący wraz z nim zespół Mezalians Art dowiedzieli
się o koncercie, od razu zapytali, czy nie mogą wspólnie świętować sukcesu Dowgiałły. W ten
sposób koncert dyplomowy stał
się koncertem z Mezaliansem.
Mezalians Art jest zespołem,
który stopniowo powstawał od
2011 roku. Najpierw tworzyli go
Grzegorz i Łukasz. Ponieważ
Łukasz uważał Grzegorza za
prawdziwego artystę, a siebie za
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Mam dużo serca
dla niepełnosprawnych

FOT. AURELIA PAWLAK

ZE STEFANEM DZIAMARĄ, wójtem Gminy i Miasta Rychwał rozmawia AURELIA PAWLAK

gminy wyjechało na kolonie do
Sarbinowa. W trosce o zdrowie
i dobrą kondycję nie tylko małych mieszkańców naszej gminy, w ramach realizacji kampanii
„Postaw na rodzinę!” organizujemy różnego rodzaju wydarzenia
kulturalne, sportowe i rekreacyjne, a wśród nich rodzinne zawody sportowe, pikniki czy też rajdy rowerowe.
– Skąd bierze się u pana taka
wrażliwość na losy innych? Za-

zwyczaj włodarze skupiają się
na gospodarce, inwestycjach,
budowie dróg. Natomiast sprawy społeczne często zostają
gdzieś na boku.
– W każdej gminie, również w
gminie Rychwał, ogromne znaczenie mają sprawy gospodarcze, ale nie możemy skupiać całej uwagi tylko na tej dziedzinie. Niesienie pomocy innym ludziom to przede wszystkim zrozumienie ich problemów. Naszym obowiązkiem jest umożli-

wienie osobom niepełnosprawnym i potrzebującym, w miarę
możliwości, prowadzenia normalnego życia zgodnie z prawami i zasadami obowiązującymi
w społeczeństwie. Zadaniem samorządu jest przede wszystkim
organizowanie wsparcia i pomocy osobom będącym w potrzebie.
– Jakie ma pan plany i marzenia, by poprawić sytuację
mieszkańców gminy, którzy
znaleźli się w bardzo trudnych
sytuacjach zdrowotnych, materialnych?
– Niskie dochody oraz trudna
sytuacja na rynku pracy i wysoka liczba bezrobotnych sprawiają, że coraz więcej osób zmuszonych jest do korzystania z
pomocy społecznej. Staram się
więc poprawiać sytuację życiową mieszkańców między innymi przez zdobycie dla Gminy Rychwał inwestorów, którzy stworzyliby nowe miejsca
pracy. Szczególną opieką otaczam osoby niepełnosprawne,
gdyż zaakceptowanie niepełnosprawności swojej lub kogoś bli-

DYPLOM Z MEZALIANSEM

FOT. KATARZYNA DOBICKA

Świętowanie
w gronie przyjaciół
amatora, powiedział, że występując razem na scenie, dopuszczają się mezaliansu. Nazwa się
przyjęła, do zespołu zaczęły dołączać kolejne osoby. Mezalians
występował na Festiwalu Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych „Widzieć Muzyką”, zdobywając w 2012 roku grand prix.
Dziś zespół tworzy sześć osób
– przyjaciół mieszkających w
różnych miastach Polski, którzy
mimo dzielącej ich na co dzień
odległości, nadal pozostają ze

skiego jest bardzo trudne i ważne jest, aby z tym problemem nie
zostać samemu i wiedzieć, do
kogo się zwrócić. W Gminie Rychwał osoby niepełnosprawne
już w wieku przedszkolnym objęte są systemem opieki edukacyjnej, więc w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz ich potrzeb, organizuję oddziały integracyjne w rychwalskich placówkach oświatowych. Niemałym problemem
są również bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej, które staram
się sukcesywnie zmniejszać. Podejmuję również działania mające na celu proﬁlaktykę i rozwiązywanie problemów z uzależnieniami, przemocą w rodzinie oraz ochroną zdrowia.
Współpracuję także z organizatorami wszelkich badań proﬁlaktycznych, mających na celu zapobieganie chorobom poprzez
ich wczesne wykrycie i leczenie.
Mam nadzieję, że działania w
tym zakresie wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców naszej gminy.

sobą w bliskich relacjach, potraﬁą podczas wspólnego występu
zaśpiewać tak, jakby ćwiczyli razem każdego dnia.
Grzegorz Dowgiałło jest osobą dysponującą niezwykłym głosem, który potraﬁ sprostać trudnym utworom Czesława Niemena. Zaśpiewana przez Grzegorza piosenka „Dziwny jest ten
świat” wywołała gromkie owacje. „Dyplom z Mezaliansem”
był koncertem, który momentami wzruszał, ale także bawił.
Grzegorz okazał się doskonałym
konferansjerem, potraﬁącym budować nastrój towarzyszący zapowiadanym utworom.
W rozmowie po koncercie
Grzegorz przyznał, że jego marzeniem jest pójście na studium
pedagogiczne. „Chcę się nauczyć, jak uczyć” – mówił Grzegorz. Ponadto poznaje i doskonali sztukę bycia frontmanem.
Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć powodzenia.
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radycją stało się już dzielenie z czytelnikami „Filantropa” wrażeniami z kolejnych corocznych zlotów „Grupy Opty” – Stowarzyszenia im.
Lecha Wierusza w Świebodzinie. Tegoroczny XXXIX Zlot w
dniach 12 – 15 września był realizacją kilkuletnich planów i
marzeń wielu naszych członków i sympatyków.
Było nas 26 uczestników z
różnych stron kraju. Bazą był
Ośrodek Wypoczynkowo- Rehabilitacyjny Caritas w Myczkowcach w Bieszczadach. Rolę
komandora powierzyliśmy Marylce Orłowskiej z Orelca, córce
naszego wspaniałego nauczyciela, wychowawcy z lat pobytu w Lubuskim Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym w
Świebodzinie, profesora Jana
Sobocińskiego.
Po rozlokowaniu się w
Ośrodku uczestniczyliśmy we
mszy świętej z naszymi intencjami i za tych, których już nie
ma pośród nas. Nie było tradycyjnego wieczoru i długich Polek i Polaków rozmów, lecz
krótkie spotkanie w miejscowej kawiarence, bo już o 4 rano
mieliśmy wyjechać autokarem
do Lwowa. Byliśmy w Medyce
na przejściu granicznym trzecim autokarem, a kilkanaście
minut po naszym przyjeździe
było ich już ponad dziesięć. W
niecałą godzinę byliśmy już na
Ukrainie.
Dojazd do miasta przebiegał po nowej wygodnej drodze.
Lwów przywitał nas mżawką,
co wynagrodził nam przewodnik pan Tadeusz, lwowianin
od pokoleń, bo wniósł klimat
przedwojennego miasta i w dodatku mówił do nas lwowską
polszczyzną – wypisz, wymaluj
jak Szczepcio i Toncio.
Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od głównego dworca
kolejowego – secesyjnego cacka, wybudowanego w latach
1899-1903 według projektu W.
Sadłowskiego. Potem przebijaliśmy się poprzez korki, by dojechać do cmentarzy Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich.
Po drodze byliśmy w Katedrze
św. Jura, uznawaną za jeden z
najdoskonalszych pomników
epoki późnego baroku.
Cmentarz Łyczakowski to nekropolia elity polskiego, świadcząca o polskich korzeniach
miasta. Jednak spotyka się pomniki i epitaﬁa w innych językach: ukraińskim, niemieckim,
łacińskim, rosyjskim, francuskim, rumuńskim, węgierskim.
Osoby słabiej chodzące pośród
nas zwiedzały cmentarz pojazdem typu „Melex”. Są tu pochowani luminarze polskiej kultu-

Z „Grupą Opty”
we Lwowie

W operze.

Na Cmentarzu Łyczakowskim.

FOT. Z. ŁYCZAKOWSKI, A. MEDYŃSKI
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Na lwowskich ulicach.

ry: Stefan Banach, Władysław
Bełza, Benedykt Dybowski, Seweryn Goszczyński, Artur Grottger, Maria Konopnicka, Julian Ordon, Gabriela Zapolska i
inni. Trwają prace nad renowacją starych pomników. Popierajmy wpłatami akcję zbiórki,
bo widoczne są jej rezultaty.
Ze wzruszeniem chodziliśmy
alejkami odtworzonego Cmentarza Orląt Lwowskich. Uroczystego otwarcia tej nekropolii dokonali 24 czerwca 2005
roku prezydenci Ukrainy i Polski – Wiktor Juszczenko i Aleksander Kwaśniewski. Tuż obok
jest Memoriał Wyzwoleńczych
Zmagań Narodu Ukraińskiego. Oba te obiekty są symbolem
pojednania naszych narodów.
Byliśmy też w secesyjnym
Hotelu George, po prostu: Żorż,
naprzeciwko pomnika Adama
Mickiewicza. W tym hotelu zatrzymywali się m.in. Józef Bem,
Józef Piłsudski, Balzak, Liszt, a
z balkonu śpiewał do tłumów
Jan Kiepura. A wieczorem – w
Operze na spektaklu „Latający Holender” Ryszarda Wagnera, wystawionym z okazji dwusetnej rocznicy urodzin twórcy przez zespół z Doniecka, w
międzynarodowej obsadzie.
Drugiego dnia zwiedzaliśmy Katedrę Ormiańską, Kościół Jezuitów, Kościół Dominikanów, Katedrę Łacińska, Kaplica Boimów, Cerkiew Wołoską, czy Cerkiew Przemienienia Pańskiego, pomniki, muzea,
ulice. Niestety, stan ulic i udogodnienia dla niepełnosprawnych jeszcze w powijakach, to
tak jak u nas ze dwadzieścia lat
temu. Ale wszędzie czuliśmy
sympatię i życzliwość.
W niedzielę, już w Myczkowcach, byliśmy w Centrum Kultury Ekumenicznej i Ogrodzie
Biblijnym, a dyrektorowi Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas ks. Bogdanowi
Janikowi podziękowaliśmy za
miły pobyt. Zachęcam do peregrynacji naszymi śladami. Wystarczy mocno tego pragnąć.
Nas wspomaga więź sprzed lat.
Polecam gorąco galerię zdjęć
na naszej stronie www.opty.
info.

ANDRZEJ MEDYŃSKI
PREZES „GRUPY OPTY”

STRONA

LISTOPAD 2013

XVI OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA LZS W EŁKU

10 lat WTZ
w Zbąszyniu

Sukces niepełnosprawnych
sportowców z Kalisza

Rywalizacja rozpoczęła się
następnego dnia na Stadionie
Miejskim w Ełku i Plaży Miejskiej. Impreza trwała do soboty. Odbył się blok rekreacyjny (8
konkurencji), zlot turystyczny (7
konkurencji) i blok integracyjny.
Dla sportowców takie sportowe
spotkanie to ogromne święto, do
którego przygotowują się przez
cały rok. Był to chyba największy zlot sportowców-amatorów
w naszym kraju. „Jeśli wystarto-

MARIUSZ PATYSIAK

W

arsztat Terapii Zajęciowej w Zbąszyniu, utworzony przez Społeczną Fundację Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, obchodziły 1
października 20-lecie swojego
istnienia. Warsztat liczy obecnie 35 uczestników, którzy rozwijają swoje umiejętności manualne w siedmiu pracowniach
: artystycznej, komputerowej,
modelarskiej, krawiecko-hafciarskiej, ogrodniczej, plastycznej i gospodarstwa domowego.
Uczestnicy zajęć rozwijają także swoje zdolności muzyczne,
występując w zespole perkusyjnym „Tamburino”.
Jubileuszowa uroczystość odbyła się w Zbąszyńskim Centrum Kultury. Całą działalność
zbąszyńskiego WTZ zaprezentowano w ﬁlmie, wyreżyserowanym przy pomocy opiekunów. Obecni byli: starosta powiatu nowotomyskiego Andrzej
Wilkoński, burmistrz Zbąszynia
Tomasz Kurasiński, przewodniczący Rady Miejskiej Zbąszynia
Marek Furman, burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing, dyrektor PCPR w Nowym Tomyślu
Teresa Sienkiewicz, wójt gminy
Miedzichowo Stanisław Piechota, dyrektor PCPR w Świebodzinie, uczestnicy WTZ, ich rodzice, przyjaciele i zaproszeni goście z organizacji i stowarzyszeń
współpracujących z WTZ w Zbąszyniu.

DAWID MOSKA

FOT. (2X) WANDA KOSMALA

dniach 29 do 31 sierpnia
odbyły się XVI Ogólnopolskie Igrzyska LZS EŁK. Wzięło
w nich udział około 850 osób
z 16 województw w 50-osobowych reprezentacjach, a także osoby niepełnosprawne.
Otwarcie Igrzysk odbyło się 29
sierpnia w Amﬁteatrze Ełckiego Centrum Kultury. Poprzedził
je barwny korowód, który ze
stadionu miejskiego przeszedł
ulicami miasta.

FOT. (3X) MARIUSZ PATYSIAK
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wałeś i dotarłeś do mety, masz
prawo czuć się zwycięzcą” – takie motto przyświecało zawodnikom, które głosił podczas zawodów i wręczania medali Władysław Kosiniak-Kamysz, obecnie Minister Pracy i Polityki Społecznej, pełniący również funkcję Przewodniczącego Rady
Głównej Krajowego Zrzeszenia
LZS.
Celem wyjazdu naszych
uczestników było rozwijanie
umiejętności sportowych osób
niepełnosprawnych,
zdrowa
sportowa rywalizacja i współzawodnictwo, przyjaźnie i integracja z młodzieżą oraz reprezentacjami LZS i lokalną społecznością. Tego typu zawody są znakomitą formą terapii osób niepełnosprawnych poprzez rywalizację w duchu sportowym i koleżeńskim. Zawodnicy czerpią
radość z osiąganych wyników w
sporcie.
Nad sprawnym przebiegiem
konkurencji czuwali sędziowie i
grupa wolontariuszy. O zajętym
miejscu decydowała suma zdobytych punktów przez zespół.
W klasyﬁkacji końcowej dotyczącej osób niepełnosprawnych
nasza drużyna zajęła I miejsce.
Zawodnicy otrzymali 11 medali
w tym 4 złote, 2 srebrne, 5 brązowych.
Na wysoki wynik zawodników klubu „Barycz” przy Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, WTZ Przygodzice w Ostrowie Wielkopolskim, którzy brali udział jako reprezentacja Wielkopolski, wpływ miały zwycięstwa w konkurencjach lekkoatletycznych i rekreacyjnych
m.in. Agnieszki Janoty – 3 złote medale i 1 srebrny oraz Martyny Zybały – 3 brązowe medale i 1 złoty.
Inni nasi medaliści to Justyna
Wieczorek – medal srebrny, Patrycja Mikołajczak, Jolanta Robotnikowska – medale brązowe.
Igrzyska były bardzo udane
dzięki dobrym wynikom sportowym, wspaniałej atmosferze i
pięknej pogodzie. Sukces naszej
drużyny w kategorii osób niepełnosprawnych stał się sukcesem
całej Reprezentacji Wielkopolski,
która zajęła pierwsze miejsce.
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Zdrowa Sobota

F

undacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na platformie e-learningowej www.
elearn.e-centra.pl zaprasza
do zapoznania się z ofertą kursów z zakresu obsługi
programów komputerowych,
telemarketingu,
przystosowań stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakładania i prowadzenia własnej ﬁrmy. Aby skorzystać z kursu należy zarejestrować się, a następnie zalogować na platformie.
Z propozycji szkoleniowej
mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością. W ofercie
znajduje się między innymi
kurs dotyczący współpracy z
osobami z różnymi rodzajami
niepełnosprawności i doﬁnansowania do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych. Informacje o pozostałych inicjatywach
Fundacji na stronie internetowej www.aktywizacja.org.pl

Senator Mieczysław Augustyn i Ewa Kozłowicz – kierownik MOPS w Czarnkowie przy stoisku
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

KAROLINA KASPRZAK

a niezwykły pomysł wpadli członkowie Zakonu
Maltańskiego, otwierając internetowy sklepik z różnymi
przedmiotami, które doskonale nadają się do codziennego użytku, na pamiątki oraz
prezenty dla bliskich i przyjaciół. Ta forma działalności ma wesprzeć dzieła zakonu, który wiele dobrego robi
dla ludzi poszkodowanych
przez los. Robienie zakupów
jest proste i bezpieczne. Wystarczy wejść na stronę www.
sklep.zakonmaltanski.pl
Co możemy tam kupić? Aluminiowy
breloczek-latarkę,
rozmaite długopisy, kubki, koszulki, witraże, książki, parasol maltański oraz mnóstwo
innych rzeczy. Zebrane w ten
sposób fundusze pozwolą zrealizować wiele potrzebnych
przedsięwzięć. awa

FOT. (3X) ARCHIWUM

Marzenia
w sklepiku
N

Stowarzyszenie chorych na czerniaka.

S

wój mały jubileusz obchodziła
organizowana na chodzieskim rynku
impreza pod nazwą Zdrowa Sobota. To już bowiem
od pięciu lat Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”
zaprasza na główny plac
miasta mieszkańców Chodzieży, promując dbałość o
zdrowie za pomocą świadomej proﬁlaktyki.
Wzorem lat ubiegłych,
także i tym razem organizatorzy nie mogli narzekać
na frekwencję, gdyż stoisk,
gdzie można było przeprowadzić darmowe badania
proﬁlaktyczne, było znacznie

więcej niż w latach poprzednich. W imprezie wzięli
udział: Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka z Poznania z akcją „Badaj znamiona”, Ambulans do poboru
krwi z Drużyną Szpiku z Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych z Rataj, wspieranych przez Marię Homan z
Drużyny Szpiku z Poznania,
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne – Oddział Terenowy w Poznaniu z badaniami dla seniorów, Firma KIND
Aparaty Słuchowe z Poznania z badaniem słuchu, Firma OSTEODENS z Bydgoszczy z badaniem densytometrycznym kości (badania

współﬁnansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego),
Badania mammograﬁczne,
wspierane przez Chodzieski
Klub Amazonek, Firma AnevTherapy z Poznania z proﬁlaktyką osteoporozy, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego z Czarnkowa,
Zdrowa Żywność, Książka o
Zdrowiu.
Zdrowa Sobota zdobyła w tym roku wyróżnienie
w konkursie Wielkopolska
Otwarta dla Niepełnosprawnych jako dobra praktyka
działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie
chodzieskim.

HONORATA PILARCZYK

Drużyna Szpiku z Rataj.
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Opętanie liczbą,
granicą, meteorologią…
P

przeczytałam, że Plný chcąc
doświadczyć granic możliwości własnego ciała „wszył
sobie bez znieczulenia w
skórę twarzy i rąk nić obuwniczą, a także poprzekuwał twarz igłami”. Skąd gotowość do takich eksperymentów? Dla Koška z kolei niezwykłą rolę odgrywają zjawiska meteorologiczne
– wierzy, że jest w stanie nad
nimi zapanować.

isząc tę relację ciągle
jestem pod wrażeniem
prac autorów wystawionych w poznańskiej Galerii
„tak” w ramach międzynarodowego projektu „Timelessness”.
Otoczone kółkami cyfry,
diagramy, za pomocą których zapisywany jest sposób
rozumienia tego, co się dookoła dzieje, zafascynowanie meteorologią, ale i nietypowe ilustracje anatomiczne, niejednemu człowiekowi mogłyby wydawać się
czymś niepojętym lub wręcz
bezsensownym. Tak tworzy
dwójka artystów z kręgu art
brut – Zdeněk Košek i Lubos
Plnỳ. Chociaż nie byli obecni 22 października w „tak”,
ich osobowości artystyczne,
a nade wszystko silnie zaakcentowany w obrazach autentyzm, skupiał uwagę widzów.

Uczestnicy wernisażu.

Przed wernisażem odbyło się spotkanie, w którym wzięła udział przedstawicielka Stowarzyszenia
„ABCD Collection” w Pradze
Terezie Zemánková. Przybliżyła publiczności sylwetki twórców. Wystawę dotyczącą ponadczasowości i
pojęcia czasu otworzyła dyrektor Galerii „Tak” Anna Leonowicz.
zdumiona,

gdy

Wystawa zyskała wsparcie
ﬁnansowe Wydziału Kultury
i Dziedzictwa Urzędu Miasta Poznania. Patronat honorowy sprawowało Czeskie
Centrum Warszawa. Partnerem projektu było Stowarzyszenie „ABCD Collection” Paryż – Praga, a znak wystawy przygotowała Małgorzata Gurowska.
Były też twarze – obrazujące silną fascynację ciałem.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

Byłam

Znamienne dla twórczości obu mężczyzn z problemami zdrowia psychicznego jest to, że nie ulegają żadnym stereotypom. W sztuce idą własną drogą. Żadna
analiza nie odda głębi tych
dzieł – można je zaakceptować lub deﬁnitywnie odrzucić. Dla mnie są niezwykłe i niepowtarzalne – w pełni zasługujące na społeczne
uznanie.

W takich notesach powstają rysunki artystów.

Niezwykłość obrazów skupiała uwagę widzów.
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Czeszewo
we Wrocławiu
Z
Zbigniew
Strugała
S

U

Przejażdżka po Odrze.

Przed jednym z zabytków.
bami i największymi w Polsce
organami. Widzieliśmy też bazylikę Św. Elżbiety Węgierskiej z
wieżą wysokości 91,46 m z wieku XIII i katedrę św. Marii Magdaleny z XI wieku.

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ W CZESZEWIE

czestnicy i terapeuci z
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie byli 14 września we Wrocławiu na wyciecze, zorganizowanej przez
Miłosławskie
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom
Chorym i Niepełnosprawnym.
W muzeum sztuki zwiedziliśmy Panoramę Racławicką –
wielki obraz zwycięstwa wojsk
Polskich nad rosyjskimi pod dowództwem generała Tadeusza
Kościuszki w roku 1794, namalowany przez Jana Stykę i Wojciecha Kossaka w roku 18931894. Byłem pod wielkim wrażeniem tej ogromnej wizji.
Zwiedzaliśmy z przewodnikiem Stare Miasto: wrocławski
rynek z malowniczymi kamienicami, dwa maleńkie, dawne
domki artystów, pozostałość domów otaczających niegdyś zamkniętym wieńcem cmentarz
kościoła św. Elżbiety, połączone łękiem bramy, żartobliwie nazywane Jasiem i Małgosią, pomnik Aleksandra Fredry, fontannę zbudowaną ze szklanych
płyt, ratusz wrocławski, zamek
na Ostrowie Tumskim z XII i
XIII wieku, archikatedrę św. Jana
Chrzciciela, wybudowaną prawdopodobnie w roku 1000, z zabytkowym ołtarzem i witrażami,
kaplicami Zmartwychwstania i
św. Jana Chrzciciela, płaskorzeź-

Spacer w deszczu ulicami Wrocławia.

Szliśmy mostem miłości,
gdzie na poręczach wisi pełno
kłódek, które zakładają zaślubione pary, a kluczyk wyrzucają
do rzeki na znak, że nigdy się nie
rozstaną. Ciekawostką Wrocławia krasnale z brązu, które można spotkać w różnych miejscach
starego miasta.
Wybraliśmy na godziny rejs
statkiem po Odrze. Zwiedziliśmy
Park Szczytnicki z widowiskowo-sportową hala stulecia, wybudowaną w latach 1911–1913,
w roku 2006 uznaną za obiekt
światowego dziedzictwa UNESCO. Jest licznie odwiedzana
także ze względu na bliskość
pergoli z fontanną multimedialną, ogrodu japońskiego i ZOO.
Dziękujemy Miłosławskiemu
Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym za tę wycieczkę, a naszym
opiekunom za pomoc.

M. Molenda-Słomińska
POZNAŃ

14.11.11.
SIŁOWNIĘ
CZAS ZACZĄĆ
Hip hip hura! Wykupiłam karnet na siłownię. Po dłuższej przerwie wreszcie zmobilizowałam
się. Pierwszy dzień najgorszy. Po
bieżni, rowerku i maltretowaniu
się na innych przyrządach nogi i
całą resztę mam jak z waty. Tydzień, dwa i się wciągnę. I będzie
mi dobrze. Choć już dziś było mi
po siłowni dobrze, bo było ciepło, a ogólny nastrój nie zważał
na listopadową szarzyznę, tylko
przykleił mi optymizm i uśmiech.
A walczyłam wszystkimi siłami,
żeby otworzyć ciężkie, szykujące się do snu powieki, mózg i
wszystko, by ubrać się i wyjść z
domu. Najgorzej jest zasiedzieć
się. Tak bez ruchu, z coraz bardziej ogłupiającym telewizorem.
No, dobra – jesień, zima – czas
oglądania, czytania i „misiowania” w ciepłych kocach i z gorącą herbatą. Też to lubię i zastanawiam się, jak ja będę dobrowolnie, z niczyjej, a z własnej,
nieprzymuszonej woli, wychodzić na siłownię, gdy zaczną się
zawieruchy, śnieżyce i te minus
dwadzieścia. Cóż, albo przyjemność grzania się w domku, albo
przyjemność deptania pedałów.
Od tego deptania będą dalsze
przyjemności. Rozprostuję kości,
poprawię kondycję, ze dwa kilogramy może gdzieś zgubie i będzie mi się wydawało, że wszystkich lubię. Właśnie, inni poniektórzy rodacy i nie rodacy powinni wyżywać swój nadmiar energii i agresji w sporcie, a nie w wyrywaniu chodników… Więc siłownię czas zacząć.

17.12.11.
ZAPOMNIANY
SMAK ZDROWIA
Od dwóch dni leżę w łóżku,
a raczej pół leżę. W tej pozycji
mogę jeść, czytać, no i zabrałam się za pisanie. Umysł sprawny, nogi ręce i reszta też. Kawałek pleców mi wysiadło. Nerwoból zadomowił się pod łopatką i
jest królem całego ciała. Każdy
ruch to niewyobrażalny ból, aż
pot się leje, a muszę raz na jakiś
czas iść do toalety. Wyglądam
gorzej jak ruski paragraf. Żeby
wstać na nogi i przejść kawałek,
muszę mieć brodę schowaną w
cycki, a prawą rękę za głową na
karku. Tak jeszcze mogę trochę
przejść.
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Słoneczny blog

Super. Robota leży, ja leżę, a
święta tuż, tuż. Cztery dni wolnego i plany miałam, że ho ho. I
znów lampka przypominająca:
niczego nie odkładaj na później.
Tak jak było kiedyś z moim wierszem. W nocy miałam w głowie
wiersz. Nie chciało się mi wstać
i rano już wiersza nie było. Teraz
też zaplanowałam porządki, zakupy. O tej porze miałam być na
spotkaniu studenckim i wszystko przepadło.
Czas, którego miałam za
mało, nagle dostał przedłużacza.
Na razie czytam zaległości. W
telewizji nawet w sobotę nie ma
nic. Emitują ﬁlmy, które oglądałam ze sto lat temu na DVD.
W pogoni za tym… w sumie
nie wiem czym, zapomniałam
jak smakuje zdrowie. Każdy ruch
bez bólu uświadamia mi, że za
chwilę mój ból minie. Wstanę i
pójdę sobie dalej. A co z tymi, co
są terminalnie chorzy i ból mają
od zawsze na zawsze?
Nadchodzą święta, nadchodzą i reﬂeksje. Wszyscy sobie
życzą zdrowia i niech to będzie
najważniejsze.

23.12.12
NIECH SIĘ STANIE
CUD…
Tydzień minął mi w łóżku. Już
nie wiem, co byłoby lepsze: grypa czy zapalenie nerwu, który
właśnie mnie ubezwłasnowalnia. Lekarz był, lekarstwa przepisał. Nie pomogło, tylko w żołądku mydło się mi zrobiło, bo
chyba pół apteki zżarłam. Jak mi
pójdą bańki nosem i uszami, to
się nie zdziwię. Teraz pielęgniarka przychodzi skoro świt i kłuje
mi pośladki. Jutro wigilia i niech
się stanie cud. A cudem będzie,

jak mi przejdzie i za kilkanaście
godzin będę mogła z moim kochaniem wsiąść w autobus i dojechać do rodzinki na wieczerzę
wigilijną.
Za oknem jeszcze wczoraj
było biało, jeszcze można było
sobie wyobrazić święta. Teraz
białość płacze deszczem i szarzeje wszystko dookoła. Jak tu
czuć święta, jak jestem cała pogięta. Czasem tylko czuć przez
szparę od drzwi lekki zapach
kapusty z grzybami gotowanej
przez sąsiadów.

24.01.12.
CUDU NIE BYŁO,
ALE PRAWIE
WIDZIAŁAM GO
NAD TAMIZĄ
Porobiło się, oj, porobiło. Nie
pisałam cały wiek. No, może
pół. Nie byłam w stanie. Cudu
nie było, czyli święta w bólu, na
zastrzykach i z toną leków. To
samo było z Sylwestrem. I tak do
połowy stycznia. W międzyczasie zrobiłam badania. prześwietlania. I już nie wiem, co wyszło,
a co nie wyszło, ale prawdopodobnie mam dyskopatię szyi. Lekarz mi nic na ten temat nie powiedział, a stwierdził, że prawie
wszyscy dziś mają dyskopatię.
No i gadaj z takim. Poczytałam
trochę o tym w necie. Zanim pójdę na ostatnie badanie, to już ból
mi minął. Coraz bardziej pasuje mi powiedzenie mojej mamy:
”lepiej zdrowo umrzeć niż iść do
lekarza”. Kurde, coś w tym jest.
Ale żeby tego było mało, to ledwo odstawiłam leki przeciwbólowe, to teraz muszę łykać znowu jakieś świństwa na przeziębienie. Kaszel jak u gruźlika, ka-

tar, z nosa leci jak z kranu i na
dodatek wysiadły mi struny głosowe, piszczę jak zarzynana
mysz. Przeziębienie przywiozłam z Londynu. Taa … leciałam
samolotem. Pierwszy raz. Czasem jeszcze są pierwsze razy.
Londyn dotknęłam tylko rąbkiem duszy i oka, niczym dzika gęś przelatująca przez miasto. Za mało czasu było na zwiedzanie, ale tych kilka chwil wystarczyło, by tym miastem się
zauroczyć. Wielki szal Tamizy
otula Londyn, a w nocy odbijają się w niej miliony świateł i rzeka wygląda jakby była obsypana
klejnotami. A największą brochą szala Tamizy jest Most Bridge. Moim zdaniem znacznie bardziej urokliwy pod osłoną nocy,
niż za dnia. Być może dlatego,
że w dzień wszystko w nim i na
nim płakało deszczem. Londyn
płacze deszczem często i gęsto. Jak na styczeń było tam ciepło. My w kozakach i zimowych
kurtkach, a co niektórzy londyńczycy chodzili w półbutach. Nawet w półbutach bez skarpet, co
zauważyłam w metrze.

02.02.12.
PAMIĘCI WISŁAWY
SZYMBORSKIEJ
***
Odchodzą ludzie
Wbijamy krzyże w ziemie
Odchodzą poeci
To oni wbijają
W zakamarki naszych serc
Spisane niegdyś
Swoje serca

09.02.12.
FIOLETOWA I BIAŁA
BIEDRONKA
Od ponad dwóch tygodni jestem na zwolnieniu lekarskim.
Nie pisałam tu, bo musiałam
produkować się na innym poziomie. Miałam jeszcze opisać Londyn… Wszystko odłożone w czasie staje się wyblakłe. Odwlekając zapiski stanu emocjonalnego, pozwoliłam na wywietrzenie z pamięci przeżytych wówczas chwil.
Początek roku u mnie pod
znakiem chorób. Najpierw plecy,
potem przeziębienie gigant, a teraz leczę ospę. Kurde no, w tym
wieku przyplątała się ospa. Wyglądałam (już mogę użyć cza-
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su przeszłego) jak ﬁoletowa biedronka, bo lekarz przepisał mi
roztwór ﬁoletu gencjanowego,
a moje kochanie zamiast smarować mi wysypkę, to dodatkowo pomalował pieprzyki i inne
miejsca, gdzie wydawało się
mu, że coś wyskoczy. Po trzech
dniach takiego malowania mogłam wskoczyć na drzewo i udawać śliwkę. Nie miałam zamiaru potem szorować tego szczotką drucianą
Wyszukałam w necie inny
specyﬁk na ospę. Z ﬁoletowej
biedronki przerobiłam się na
białą. Specjalny puder pomógł
szybciej. Już nie jestem nawet
biała. Za to dziś na dworze zrobiło się biało, andersenowo, lirycznie a nawet romantycznie.
Dwudziestostopniowy mróz odpuścił. Śnieg nadał jasności miastu. Podziwiam krajobraz z za
okna. Jeszcze mam L4.

03.03.12.
ZNIECZULICA
Marzec zjawił się kolejny
raz w kalendarzu. Znów przyniesie nam wiosnę. Już dziś ziemia nią zapachniała, bo słońce
glebę połaskotało. Młodzieży też
przygrzało, bo im głupota zaczęła parować spod ich jeszcze niewykształconych intelektualnie
czaszek. Szczególnie było to widoczne w czasie ferii zimowych.
Mąż o mało zębów nie stracił.
Zwrócił tylko uwagę dwom nastolatkom płci męskiej, że nie
sika się pod sklepem, to się prawie na niego rzucili. Następnego
dnia słyszałam historię, jak znajoma musiała wzywać pogotowie do czternastolatki upitej do
nieprzytomności, którą trzymało
pod pachami dwóch wyrostków.
Twierdzili, że nic się nie stało. A
mała miała zakrwawiony tył głowy i było wtedy minus dwadzieścia na dworze. Jakby została w
miejscu, gdzie upadła, nazajutrz
pozamiatano by ciało i duszę.
Albo następna historia: dwóch
„mądrych”, co najpierw nawąchało się czegoś nieokreślonego,
a potem bawiło się w podpalanie
balkonów na parterze. W tramwajach, w czasie ferii, częściej
piwo lało się litrami. Przerażające jest to, że dorośli nie reagują. Boją się? Być może, ale więcej postawiłabym na znieczulicę. To już nabiera mocy niczym
epidemia. Byłam wstrząśnięta opowieścią przyjaciółki, jak z
kolei jej przyjaciółka przewróciła
się niefortunnie w swoim mieszkaniu, łamiąc nogę w kilku miejscach i w biodrze. Wołała prawie
pół godziny o pomoc. Nikt z sąsiadów nie zareagował, pomimo
że ją znają i wiedzą, że choruje
na zanik mięśni.
cdn.
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Lech
Konopiński

NADGORLIWCOM
Nie wychodź ze skóry!
Widok będzie ponury,
gdy ukaże się szkielet
ze śladami po ciele.

AKTYWIŚCI
Przejawiają
aktywność:
palcem w bucie
chcą kiwnąć.

OSZOŁOM
Skąd się wśród elit
bierze oszołom?
Dzięki kolesiom
i przyjaciołom.

Fraszki
ROZUM

IDEOWCY

Gdy ci życia losy
rozumu nie dały,
mów, że masz go dosyć:
bądź zarozumiały.

Każda banda
ma swój sztandar.

NIEPIŚMIENNI

BOGACZOWI

Wiedzą analfabeci
Jak się donosy kleci.

Biedaka przyodziej
nim cię złupi złodziej.

CUDZA I WŁASNA

BLICHTR
– Co kocha goły?
– Wysoki połysk.

Bieda cudza
nas pobudza;
własna bieda
znieść się nie da.

POPULARNOŚĆ

PRZECIĄG!

Zwiewna jak płomień
jest popularność,
a wszyscy do niej
jak ćmy się garną.

Zamykaj usta,
gdy głowa pusta.
Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI”

RANDKA W CIEMNO
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Rzekła mu półsenna:
Skąd ty bierzesz siły,
Zobacz, nawet świece
Już się wypaliły.

WARIACJE

UKIERUNKOWANY

Tak swojego pieska
Polubił idiota,
Że na jego punkcie
Ma po prostu kota.

Nie najlepiej widzi,
Co wokół się toczy
Ten, kto założone
Ma klapki na oczy.

Fraszki
DOMNIEMANIA

TRESURA

Nie licz, że się uda
W domu tworzyć cuda
Tam, gdzie dominuje
Kłamstwo i obłuda.

Gdy jest odpowiednio
Psubrat wyszkolony,
Wtedy widzi medal
Tylko z jednej strony.

SŁAWA I CHWAŁA

BLONDYNKA

Kapral wyszkolony
Nawet i fachowo.
Sam wojny nie wygra…
Chyba że z teściową.

Nawet włoski orzech
Połknęła w całości,
Bo nie mogły rozgryźć
Go zęby mądrości.

ŁYSINY

POWÓDŹ

Po ostatnim
Wyrwanym zębie
Zrobiło się łyso
I w gębie.

Serce się kraje,
Kiedy zalewa
Tych, którym wcale
Się nie przelewa.
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Aforyzmy Fraszki
KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

 Czas szybciej niszczy
idoli niż plakaty, które ich
lansowały.
 Dawniej na milicjantów
wołano „władza”,
obecnie na policjantów
mówimy „psy”.
 Najczęściej wygrywa
trybun, który ma słabą
głowę, ale mocne struny
głosowe.
 Niejedną sprawę już
oklaskano, nim stała się
fatamorganą.
 Otwarto wszystkie drzwi
do wolności? – Strzeż się
przeciągów.
 Gorąca miłość szybko
zamienia się w parę.
 Miłość płonie do wesela.
Potem zaczyna się
zpopielać

 Orzeł jest silnym
ptakiem. Polskiemu
ostatnio ciąży korona i
opadają skrzydła.
 Podobno wciąż
wszystkiego nam mało.
Ale złud mamy w bród.
 Polskie barchanowe
reformy nie pasują do
unijnej elegancji.
 Po nadmiarze upojnych
marzeń następuje kac
rozczarowań.
 Rząd, co płynie pod prąd,
szybko osiąga dno.
 Tylko naturyści nie
uznają żadnych reform.
 Zawsze u nas modne:
zrzędzenie a nie
rządzenie.
 Gdy atakuje polityczne
bielmo (lub zaćma),
najlepszy optyk jest
bezradny.

AROGANCJA
T
Tadeusz
J.
Maryniak
M
WARSZAWA
W

NOBILITACJA
ATU CZYNI CUDA
Zdarza się,
Że treﬂowy walet
Od króla pik
Ma więcej zalet.

PEWIEN POLITYK
Pyskować
Przestał,
Gdy wlazł
Na piedestał.

PO POLSKU
Najczęściej
Wyprawiamy fety
Przed dotarciem
Do mety.

ŁŁÓDŹ

B

ył letni, wczesny poranek. Zapowiadał się upalny
dzień. Pracownice przędzalni z
lekkim strachem spoglądały w
okna. Upał, choć za murami, w
salach produkcyjnych powodował warunki trudne do zniesienia.
– Kryśka, coś ty, zwariowała?! – zapytała zdziwiona prządka Maćkowiak wagową Krystynę Nowak. – Taki upał, a ty do
pracy w portkach?
– A – machnęła jakby zakłopotana jakby zakłopotana Nowak. – To wszystko przez majtki.
– A co majtki mają do tego?!
Gdybyś założyła je na te portki,
to dopiero byłoby ciekawie.
– Nie mogłam tak zrobić, bo
mi zginęły – odrzekła Nowak patrząc w ziemię.
– Jak to zginęły?! – nie ustępowała Maćkowiak. – A co, nie
masz innych?
– Nie mam, bo tamte wieczorem wyprałam i jeszcze nie wyschły. Te przygotowałam, kła-

Zguba
dąc z innymi ciuchami na krześle…
– A co twój chłop?
– Gdzieś się zawieruszył, skoro świt. Ale co on ma do moich
majtek?
– Oj, co ty bredzisz! – na twarzy Maćkowiak pojawił się szelmowski uśmiech. – Kto jak kto,
ale każdy facet lgnie do damskich majtek jak pszczoła do
miodu!
– Ale nie po kilku latach małżeństwa – Nowak pokiwała głową z politowaniem. – Teraz to
sąsiad, a nie mąż. Sprawa majtek interesuje go, jak przyjdzie
napity i też kończy się tylko na
chęciach.
– To prawda – zgodziła się
Maćkowiak. – Tylko nie wiedziałam, że to sąsiad.
I nagle posmutniała.
– A tobie co?! – Nowak zauważyła posępniejącą minę koleżanki.

Chwaliły się
Badyle:
– I na nas
Siadały motyle.

OZDOBA
Największą ozdobą
Jest być sobą.

PROŚBA
Zrób coś Boże,
By nie było gorzej.

PO REFORMIE
Kilogram kaszanki
I dwie mazowszanki.
Otóż wczoraj wychodzę na podwórko psu dać jeść i patrzę,
a mój stary gołębie gania. I to
czym?! Na długiej tyczce ma jakąś szmatę, wywija nią, straszy
gołębie, a one fruwają po niebie
jak oszalałe.

WSPOMNIENIE Z PRL-U
K
Kazimierz
Graczyk
G

Najczęściej asy
Mają w nosie masy

– A, lepiej zajmimy się praca –
odrzekła niechętnie Maćkowiak
i odeszła do swojej maszyny.

*
– Jak twoje majtki? – zapytała koleżankę następnego dnia
Maćkowiak. – Domyślam się, że
się znalazły, bo nie jesteś w portkach.
– Oj, znalazły się, znalazły
– odrzekła tajemniczo Nowak.
– Jak ci opowiem, to nie uwierzysz…
– Tak? – nie wytrzymała Maćkowiak. A co się stało?!
– Nie uwierzysz.
– Powiedz!
– Hańba. Tylko nie wiem:
moja czy mojego męża – w głosie Nowak był dziwny smutek.
– Jaka hańba? Co ty opowiadasz?
– To samo powiesz – rozpoczęła Nowak – gdy ci powiem.

– No dobrze, ale co maja gołębie do twoich majtek?! – przerwała Maćkowiak. – Gdy go zawołałam na obiad, spóźniony,
ale obiad, on położył tyczkę tuż
przy progu. Spojrzałam i osłupiałam…
I zawiesiła głos.
– Dlaczego?! – niecierpliwiła
się Maćkowiak.
– Na końcu tej tyczki do ganiania gołębi były przymocowane
moje majtki! Myślałam, że mnie
szlag traﬁ. A on spokojnie odpowiedział, że potrzebował szmatę na kij. Moje majtki uznał za
szmatę!
– Dobrze, że były wyprane –
mówiła śmiejąc się Maćkowiak.
– Bo w przeciwnym razie współczułabym gołębiom.
– Zgadzam się z tobą, bo gdyby nie były wyprane, i to przy
mojej tuszy…
Tu Nowak wskazała na swoje okazałe ciało. Było okazałe.
Ostatnio podczas badań okresowych ważyło 105 kilogramów.
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A

ktywność to cecha psychiczna, od młodości będąca rysem mojej osobowości. Aktywność wzięła się u
mnie stąd, że zamieszkiwanie
od dzieciństwa jedynie z mamą
bardzo wcześnie nobilitowało
mnie do roli pomocnika w gospodarstwie domowym.
Staram się żyć w zgodzie z
maksymą głoszoną przez niektóre organizacje, działające na
rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami, zgodnie z którą
życie normalne – na ile jest ono
tylko możliwe – to najlepszy lek,
jaki można zalecić choremu. Jest
to zapamiętany przeze mnie – z
jednego z programów „Radiowej
Jedynki” autorstwa Wojciecha
Urbana – fragment wypowiedzi
mężczyzny przygotowującego
się do wyprawy w górskie łańcuchy Ameryki Północnej, a poruszającego się na inwalidzkim
wózku.
Istotny jest dla mnie umysłowo-twórczy charakter pracy zawodowej oraz bardzo dobre ustosunkowanie się do mojej
sytuacji władz uniwersyteckich,
które sprawiło, że warunki pracy zostały ustalone z uwzględnieniem mojego stanu zdrowia. Życie moje toczy się głównie w mieszkaniu zgodnie z rozkładem, wytyczonym tak przez
okoliczności zdrowotne – na
przykład odpoczynek po posiłkach czy też ćwiczenia kończyn
dolnych w chodzeniu – jak i okoliczności inne, głównie te, które
są związane z pracą.
W bezpośrednim otoczeniu,
w tym oczywiście w mieszkaniu, staram się – o ile jest to tylko możliwe – przyczyniać się do
utrzymania porządku „z wysokiej półki”. Nie chcę bowiem, by
ktoś mnie odwiedzający ewentualne zaniedbania w tym zakresie przypisywał mojej chorobie i
niepełnosprawności. Cieszę się,
gdy osoby, odwiedzające mnie
dłużej lub krócej, zauważają tę
moją porządkową „obsesję”, tak
jak Maciej Tomaszewski ze sklepu ze sprzętem medyczno-rehabilitacyjnym przy Wszystkich
Świętych, mój dostawca pielucho-majtek.
– Panie – powiedział kiedyś do
mnie mój imiennik – ja chodzę
też do zdrowych. Czy pan myśli,
że u któregoś z nich znajduję tak
równiutko ułożony koc na kanapo-tapczanie, jak to się zdarza u
pana?
Mieszkanie – przez swój roz-

PO JEDNOROCZNYM STOSOWANIU CLONOZEPAMU W LATACH
2008-2009

Światełka w tunelu
– atomy nadziei
kład i wyposażenie – umożliwia
mi podejmowanie wielu czynności, których bym nie wykonywał
lub które stałyby dla mnie otworem w zakresie jedynie ograniczonym z uwagi na konsekwencje daleko idącego zmniejszenia się u mnie sprawności motorycznej w rezultacie uzależnienia po clonazepamie.
Oto przykłady. Gdyby nie balkon „loggia” (4,5 m długości), o
ileż trudniejsze byłoby udawanie się na spacery, które właśnie dzięki niemu funduję sobie
sam jako czas kontroli i usprawniania swojego chodzenia, Gdyby nie zestaw sześciu uchwytów zamontowanych w łazience (a mam ich cztery również i
w holu), nie byłoby możliwe wykonywanie przeze mnie samodzielnie pełnego zestawu czynności higienicznych, zwłaszcza
w wannie, Gdyby nie łóżko rehabilitacyjne wraz z poprowadzonym z suﬁtu uchwytem trójkątnym, moje ranne wstawanie byłoby znacznie bardziej utrudnione (z okresu jego braku mam za
sobą kilka przypadków wypadnięcia z niego).
Oto ewidentne zdarzenia i sytuacje, kiedy na własnej skórze
odczułem poprawę mojego stanu w latach 2012-2013:

Niedziela 24 czerwca 2012
roku około godziny 15, opuszczając domowe w.c. stopą niebezpiecznie zjechałem z progu, zaczynając ewolucję „wywrotkową”. Pewien byłem, że za
ułamek sekundy nieuchronnie
i bezwładnie spocznę na podłodze! Ale wtem poczułem, że
obronne i energiczne ruchy rąk
sprawiają, iż tułów mój zaczyna
z powrotem „osadzać się” na nogach! To był zapewne cud, którego zaistnienie zawdzięczam
swojej Mamie w niebie!
Niedziela 21 kwietnia 2013
roku około godziny 14 z samochodu taxi do klatki „b” blok 16
na dystansie około 20 metrów
(os. M. Kopernika, ul. Newtona) przeszedłem samodzielnie
bez zachwiań i bez niczyjej pomocy w rozmowie z panią Ireną
Olkiewicz, do której w gościnę
właśnie się udawałem. „Wyczyn”
poprzedzały: krótka drzemka
przedpołudniowa, mocna kawa,
wysprzątanie kuchni odkurzaczem, ubranie się, jazda taksówką z bardzo miłym taksówkarzem.
Żeglarz poruszający się na pokładzie żeglarskiej łodzi wydaje
się być modelem mojej obecnej
sytuacji lokomocyjnej, która wyłoniła się w wyniku abstynenFOT. KAROLINA KASPRZAK

M
Maciej
Sieradzki
S

cji po rocznym stosowaniu clonazepamu (padaczka lekooporna i zaburzenia krążenia kręgowo-podstawnego) w łączności
z choreo-atetotyczną postacią
dziecięcego porażenia mózgowego. Każda podłoga bądź podłoże, po którym stąpam, jest teraz łodziarską „trampoliną”, której ruchy ja muszę „wyczuwać”,
a nawet „przewidywać” i „wyprzedzać”. Stosując tę strategię,
chodzi mi się lepiej (pewniej),
choć do sytuacji sprzed 2010
roku droga wydaje się jeszcze
długa i ciernista.
Wypracowałem sobie pewne zachowania, które staram się
stosować, czując, że zaczyna się
u mnie ewolucja „wywrotkowa”:
zachwianie się (w tył) lub przechył (w prawo bądź lewo). Jako
najważniejsze z nich wymieniłbym:
Pośpiesznie wykonuję odpowiednio energiczne i możliwie
skoordynowane ruchy rąk celem znalezienia dla swojego ciała nowego punktu ciężkości, który pozwoliłby mi uniknąć upadku, a jednocześnie ustawić je w
pozycji, którą ono normalnie dotąd najczęściej zajmowało.
Energiczne i szybkie zaciśnięcie pięści ze skutkiem ustabilizowania pozycji ciała, które już zaczęło wchodzić w stan wytrącania z równowagi, a tym samym
wejścia w stan ewolucji „wywrotkowej” (kończącej się zazwyczaj upadkiem).
Zachowania te nie zawsze
skutkują jednakowym wynikiem.
Najczęściej zdarza się to wówczas, gdy ewolucja „wywrotkowa” jest w stanie początkowym.
Upadek – jeżeli jest już daleko
posunięty w swoim „stawaniu
się” – dokonuje się jednak nieuchronnie. Interesujące wydaje się to, że – tak jak odczuwam
to ja sam – zdarzają się chwile
trwające dłużej lub krócej, kiedy
to wyraźnie lepiej mi się chodzi!
Rano wystarczy do tego półlitrowy kub mocnej kawy naturalnej
z mlekiem bez dodatku cukru, w
ciągu dnia między innymi jakieś
wybitnie pozytywnie lub negatywnie emocjonujące wydarzenie, na przykład rozmowa osobista lub przez telefon.
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Gwiazdy dla Wojtka
cha. Artyści dodatkowo przekazali płyty z autografami, które można było zakupić jako cegiełkę podczas koncertu. Bilety na ten wyjątkowy wieczór w
Teatrze Rampa zostały sprzedane w dwa dni.
– Artyści swoim głosem pragnęli uderzyć do serc jak najszerszego grona słuchaczy z
przesłaniem otwartości i wraż-

liwości na los ludzi ciężko doświadczonych przez los, a myślących i czujących, pragnących życia tak jak my – mówi
Alicja Majewska. Stąd tytuł
koncertu, cytat z piosenki Zbigniew Wodeckiego: „nauczmy
się obok siebie żyć”.
Dzięki hojności publiczności
udało się zebrać 16 tys. złotych.

ROBERT STĘPIŃSKI

Wszyscy wykonawcy.
ostatni dzień września
w Teatrze Rampa w
Warszawie odbył się wyjątkowy koncert charytatywny na
rzecz Mariusza Wojciecha Łapińskiego, który w wyniku porażenia mózgowego cierpi na
chorobę neurologiczną.
Uniemożliwia mu ona normalne funkcjonowanie. Wywołała poważne zburzenia mowy
i tak zwane ruchy mimowolne.
W koncercie, którego pomysłodawczynią i główną organiza-

torką była piosenkarka Alicja
Majewska wystąpili jej przyjaciele: Irena Santor, Katarzyna
Zielińska, Halina Frąckowiak,
Krzysztof Daukszewicz, Zbigniew Wodecki, Włodzimierz
Korcz, Łukasz Zagrobelny, Elżbieta Starostecka, Michał Bajor, Olga Bończyk, Agata Zakrzewska.
Całkowity dochód z koncertu zatytułowanego „Nauczmy się żyć obok siebie” przeznaczono na leczenie Wojcie-

FOT. ARCHIWUM
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Śpiewa Łukasz Zagrobelny, przy fortepianie Włodzimierz Korcz.

Komputer
nie gryzie
W

ielkopolska Rada Koordynacyjna Centrum Bukowska zorganizowała kurs tworzenia stron internetowych,
bowiem Internet stanowi dzisiaj równoległą rzeczywistość.
Uczestnicy poznawali wirtualny świat teoretycznie i praktycznie.
– Trudno się promować, nie
mając strony internetowej – zapewnia Justyna Ochędzan, szefowa Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związek Organizacji Pozarządowych w Poznaniu. – Nie wszyscy korzystają z
Facebooka, jest grupa osób, która wręcz bojkotuje ten kanał informacyjny, stąd strony internetowe są dla organizacji pozarządowych koniecznością. Uznaliśmy więc, że warto zorganizować szkolenie z tworzenia takich stron na darmowej, ogól-

nodostępnej aplikacji. Po takim
szkoleniu będzie można samodzielnie stworzyć newsletter, a
także formularze online. Te dane
można potem eksportować w
formie pliku Excel. Nie tworzyć
tabelek, zbierać formularzy i spisywać danych, bo system zrobi
to sam.
W szkoleniu wzięło 25 osób,
głównie młodzi ludzie z organizacji, które dopiero powstały oraz z już istniejących, zainteresowanych wprowadzaniem
zmian. Były też osoby starsze
pragnące nauczyć się podstawowych działań internetowych, rozumiejących i doceniających nowoczesne formy komunikacji.
Szkolenie było połączone
z ćwiczeniami praktycznymi.
Przez kilka dni w sieci widniała strona testowa, by uczestnicy
mogli poćwiczyć. awa

ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
www.komdruk.pl y mail: komdruk@wp.pl
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złonkowie
Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu zatęsknili za latem i 28 września
wybrali się na wycieczkę do
Poznańskiej Palmiarni, największej i najstarszej w Polsce. Ma już 102 lata. Gdy tylko
odwiedzający przestąpili jej
próg, urzekła ich zieleń, ciepło i kolorowe rybki. Ci, którzy kupili wcześniej dla nich
pokarm, mieli okazję zobaczyć ich przepiękny taniec.

Niepełnosprawni
w Palmiarni
dzonym świecie. Zanurzyć się
w przepiękne zapachy egzotycznej roślinności. Urzeczeni
miejscem członkowie WZINR
nie mieli ochoty na opuszczenie Palmiarni. Aby oddalić ten moment, zajrzeli jeszcze do kawiarni „7 kontynentów” mieszczącej się w tym samym budynku, gdzie przy kawie i deserze dzielili się wrażeniami.

Podróż przez poszczególne pawilony wśród bogatej roślinności różnych stref klimatycznych pod opieką przewodnika dała wszystkim wiele niezapomnianych wrażeń. Szukali bananów na bananowcu, oglądali mimozę, wanilię,
drzewko kawy arabskiej, owadożerny dzbanecznik i kakaowiec. Drzewo ﬁgowe z ﬁgami,
kaktusy, a wśród nich kwitnące okazy, ﬁkusy, palmy i paprocie – wszystko zapierało dech
w piersiach. A co krok niespodzianka: storczyki, kolorowe papugi ary, stawy z nenu-

Impreza była współﬁnansowana przez Urząd Wojewódzki i Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA

farami, pomarańcza i limonki. Ścieżkami między bogatą
zielenią drepczą miniaturowe
kurki. Zwiedzający z zainteresowaniem przyglądali się żółwiom, biczogonowi afrykańskiemu, agamie błotnej, gekonowi lamparciemu, a nawet
wijom.
Atrakcją były baseny i akwaria pełne egzotycznych ryb,
między innymi wielkie sumy,
piranie i płaszczki. Wizyta w
Palmiarni w niczym nie przypomina zwiedzania innych
miejsc. Tu nie tylko się ogląda, tu można przysiąść na ławeczce i zakosztować ciszy i
spokoju, o tak trudno w rozpę-
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