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ryzą, kołyszą się, czasem
kurczowo trzymają się rękoma za głowę. Trudno nawiązać jakikolwiek kontakt.
Można jednak zapobiec ich
izolacji. Mowa o osobach z
wieloraką niepełnosprawnością, którym poświęcono trzecią międzynarodową konferencję naukową z cyklu „Spotkania Na Tak”. Zorganizowało ją Stowarzyszenie „Na
Tak” we współpracy z Zakładem Psychopatologii Dziecka
Uniwersytetu imienia Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Pierwsza debata w ramach
„Spotkań Na Tak” pod hasłem
„Pełnoprawni seksualnie” odbyła się 20 maja 2011 roku w
Auli Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, a druga „Władza w rękach specjalisty” 26
października 2012 roku w Collegium imienia Floriana Znanieckiego na Wydziale Nauk
Społecznych UAM. Relacje z
obu prezentowaliśmy na łamach „Filantropa Naszych
Czasów”.
Na tegoroczne spotkanie zatytułowane „Wielorako niepełnosprawni” zaproszono w piątek 25 października do auli
Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
Zainteresowanych było tak
dużo, że przydały się dodatkowe krzesła. Witająca słuchaczy dyrektor do spraw wsparcia osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenia „Na Tak” Natalia Marciniak- Madejska powiedziała, że w kraju wciąż
jest niewiele instytucji, które swoje oddziaływania kierują do ludzi z niepełnosprawnością wieloraką.
Na konferencję przyjechały osoby pracujące z niepełnosprawnymi i studenci kierunków pedagogicznych z całej Polski. Było warto, bo tuż

po 9.00 przed mównicą stanęli zagraniczni prelegenci – Andreas Fröhlich i Ursula Büker.
Fröhlich po raz pierwszy gościł w Polsce. Wystąpień wysłuchali również przedstawiciele środowisk naukowych, a
wśród nich kierownik Zakładu
Psychopatologii Dziecka prof.
dr hab. Andrzej Twardowski i
prodziekan Wydziału Studiów
Edukacyjnych prof. dr hab.
Agnieszka Cybal-Michalska.
– Sposób uczenia się i zachowywania osób z wieloraką niepełnosprawnością jest
uwarunkowany
genetycznie. Musimy zaakceptować to,
że ten człowiek ma za sobą
ogrom informacji, na który my
jako pedagodzy- terapeuci nie
mamy żadnego wpływu. Kiedy
rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, wszelkie oczekiwania rodziców stają pod znakiem zapytania – mówił Andreas Fröhlich w wystąpieniu „Kim jest dziecko? Czego
dziecko potrzebuje?“.
Prelegenci podkreślali, że na
złożoną niepełnosprawność
nakładają się problemy z oddychaniem, duszności, a co za
tym idzie, konieczność specjalistycznej opieki medycznej. O
braku wsparcia psychologicznego kierowanego do matek,
których dzieci przebywają na
oddziałach intensywnej opieki
neonatologicznej i braku specjalistów w małych miejscowościach mówiła dr Teresa
Kaczan.
Równie cenne i celne okazało się wystąpienie przedstawicielek Stowarzyszenia Na Tak
Joanny Dudziak i Joanny Baszyńskiej na temat luk w systemie wsparcia dorosłych osób
z wieloraką niepełnosprawnością. Kompleksowa pomoc
jest niezbędna na każdym etapie życia, ale merytorycznie
jest jeszcze wiele do zrobienia.
Międzynarodowej konferencji
naukowej „Wielorako niepełnosprawni“ towarzyszyła dyskusja, w której głos zabrała
między innymi prezes Stowarzyszenia „Na Tak“ Halina Słowińska.

W

skazanie obszarów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z
lokalnymi podmiotami polityki
społecznej, diagnoza jej mechanizmów, poznanie barier ją
utrudniających, określenie możliwości jej usprawnienia oraz
zdeﬁniowanie wyzwań, które
stoją przed regionalną polityką społeczną – to zagadnienia
badań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Poznaniu oraz
Centrum Rozwoju SpołecznoGospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne.

WAŻNY GŁOS
LOKALNYCH
PODMIOTÓW
Zrealizowane w okresie lipiec – październik 2013 roku
badanie pozwoliło dostrzec
przeszkody na drodze współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z lokalnymi podmiotami polityki
społecznej, ale i daje szansę
na skuteczniejszą komunikację między obiema stronami. Bez niej trudno mówić o
podejmowaniu efektywnych
decyzji na szczeblu samorządowym.
Dodatkowo badania stały
się ważnym głosem lokalnych
podmiotów w kwestii współdziałania z samorządami oraz
promocji dobrych praktyk.
Swoje uwagi zgłaszały między
innymi centra integracji społecznej, spółdzielnie socjalne,
warsztaty terapii zajęciowej,
organizacje pozarządowe, zakłady aktywności zawodowej,
ośrodki pomocy społecznej,
miejskie ośrodki pomocy rodzinie, powiatowe centra pomocy rodzinie, wojewódzkie i
powiatowe urzędy pracy.

ZRÓŻNICOWANE
NARZĘDZIA
BADAWCZE
– KOMPLEKSOWE
WYNIKI
Badanie zostało przeprowadzone za pomocą różnorodnych metod i technik
badawczych. Była to analiza
danych zastanych, ankieta
kwestionariuszowa, indywidualne wywiady z ekspertami w dziedzinach objętych
badaniem, wreszcie zogniskowane wywiady grupowe z
przedstawicielami organizacji
pozarządowych oraz reprezentantami władz samorzą-

dowych. W wyniku zastosowania tak zróżnicowanych
środków badawczych otrzymano kompetentne, a zarazem kompleksowe wyniki,
które zostały opublikowane w
raporcie z badań przygotowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Zestawienie przybliża
rezultat badania i ma za zadanie ułatwienie współpracy z
lokalnymi podmiotami polityki
społecznej.
Raport ten opracowano w
ramach projektu systemowego „Koordynacja i współpraca
na rzecz integracji społecznej
Wielkopolski”
współﬁnansowanego ze środków Unii
Europejskiej – Europejskiego
Funduszu Społecznego. Dostępny jest on na stronie internetowej instytucji.

INTERNETOWA
KOMUNIKACJA
DO USPRAWNIENIA
Publikacja dowodzi, że 70%
lokalnych podmiotów polityki
społecznej współpracowało z
przedstawicielami samorządu
lokalnego. Około 40% to podmioty działające w obszarze
rynku pracy, 38% w obszarze
edukacji, a 34% w obszarze
aktywności
obywatelskiej.
Najmniejszą grupę stanowią
lokalne podmioty polityki społecznej działające w obszarze
ochrony zdrowia.
Szczególnie ciekawe i godne uwagi są liczne przykłady
współpracy lokalnych podmiotów polityki społecznej z
przedstawicielami jednostek
samorządowych jeśli idzie o
obszar rynku pracy. Tu współdziałanie dotyczyło na ogół
realizacji projektów inicjowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
udziału w szkoleniach, korzystania ze sprzętu użyczanego
przez samorząd czy organizacji imprez integracyjnych o
charakterze lokalnym.
Najsłabiej ocenianą przez
badanych formą współpracy
podmiotów z Samorządem
Województwa
Wielkopolskiego okazał się tak zwany
e-urząd, czyli kontakt z urzędnikami za pośrednictwem
Internetu. Badani niechętnie
odnosili się do formularzy
elektronicznych argumentując
to brakiem pewności co do
systematyczności odbierania
przesyłanych informacji.
Badania pokazują również,
że najskuteczniejszym narzę-
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PROJEKT SYSTEMOWY „KOORDYNACJA I WSPÓŁPRACA
NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WIELKOPOLSKI”

Jak Samorząd Województwa
Wielkopolskiego współpracuje
z lokalnymi podmiotami
polityki społecznej?

dziem komunikacji w zakresie wymiany informacji jest
newsletter rozsyłany przez
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu, gdyż
jest źródłem wiedzy na temat
struktury polityki społecznej w regionie i możliwości
wspierania lokalnych podmiotów. Właśnie dzięki tego
typu narzędziom skutecznej
komunikacji oraz regularnemu otrzymywaniu bieżących
powiadomień podmioty mogą
włączać się w różnorodne
przedsięwzięcia z zakresu polityki społecznej, co coraz częściej czynią.

BARIERY
UTRUDNIAJĄCE
WSPÓŁPRACĘ
Z SAMORZĄDEM
Do najpoważniejszych przyczyn utrudniających współpracę lokalnych podmiotów
polityki społecznej z Samorządem zaliczono przede wszystkim bariery o charakterze
świadomościowym, wynikające z niewiedzy, braku chęci
współpracy albo braku potrzeby jej podejmowania. Do-

świadczenie pokazuje, że wielu reprezentantów organizacji
pozarządowych wciąż nie wie,
w jaki sposób może wchodzić
w kooperację z Samorządem
lub deklaruje brak zaintereso-

wania nią ze strony Samorządu. Mówi o tym wypowiedź
jednego z uczestników wywiadu pogłębionego: „Mogę
powiedzieć szczerze, że zawsze, czy to dotyczy jednostki
samorządu terytorialnego, czy
organizacji pozarządowej, czy
biznesu – zawsze jest tak, że
tak współpraca wygląda, jacy
ludzie ją reprezentują. Jeżeli,
czy ze strony jednostki Samorządu Województwa, czy to ze
strony organizacji pozarządowej, jest wola współpracy, to
myślę, że to funkcjonuje. Jeżeli
w jakiś sposób coś nie do końca funkcjonuje, to wtedy jakby

zaczynają się problemy”. Ważnym aspektem jest również
postawa lokalnych podmiotów polityki społecznej wobec prób podejmowania takiej
współpracy. Raport wskazuje,
że wiele podmiotów uznało
wcześniejsze
niepowodzenia jako powodujące niechęć
do kolejnych działań. „Nastawienie pejoratywne, z tytułu
wcześniejszych niepowodzeń,
takie szybkie zrażanie się.
Brak cierpliwości wielu organizacjom w udowadnianiu, że
warto ubiegać się o doﬁnansowanie ich działalności” – to
kolejna wypowiedź pozyskana
w wyniku przeprowadzenia
badania przy pomocy indywidualnego wywiadu pogłębionego.
Innym z kolei rodzajem
barier pozostają w opinii respondentów także utrudnienia
prawne takie jak: trudności w
interpretacji partnerstwa publiczno-prywatnego, problemy
z interpretacją oraz rozumieniem zapisów prawnych, czy
trudności związane ze stosowaniem ustawy o ochronie
danych osobowych.

OTWARTOŚĆ
NA DIALOG
Podsumowując zrealizowane w ramach projektu „Koordynacja i współpraca na rzecz
integracji społecznej Wielkopolski” Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Poznaniu badania, należy dostrzec

także propozycje usprawnienia współpracy, które zostały
przedstawione w raporcie. Takim rozwiązaniem jest między
innymi współpraca z lokalnymi izbami, cechami rzemiosł,
zrzeszeniami branżowymi i
mediami, kampanie radiowe,
prasowe, telewizyjne oraz inne
przedsięwzięcia.
Otwartość na współdziałanie oraz wzajemny dialog to
niezbędne ogniwa sprzyjające
partnerstwu lokalnych podmiotów polityki społecznej z
Samorządem Województwa
Wielkopolskiego. Analizując
różnorodne inicjatywy podejmowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
we współpracy z lokalnymi
podmiotami z całą pewnością
można stwierdzić, że choć bariery występują i jest jeszcze
wiele do nadrobienia, obie
strony starają się aktywnie
współdziałać w zakresie budowania partnerstwa, kreowania pozytywnego wizerunku
lokalnych podmiotów polityki
społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu najsłabszych grup społecznych.
OPRACOWAŁA
NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW
DOSTARCZONYCH
PRZEZ ROPS W POZNANIU

KAROLINA KASPRZAK
Projekt systemowy ,,Koordynacja
i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
– Europejskiego Funduszu Społecznego.
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zawartą w „Filantropie” charakteryzuje podejście podmiotowe.

NASZA ANKIETA

Zrozumienie
i szacunek
R

azem z wydaniem październikowym „Filantropa
Naszych Czasów” rozesłaliśmy
do naszych Czytelników ankietę, podobnie jak to czynimy od
kilku lat, aby poznać opinie na
temat czasopisma tych zwłaszcza osób, do których dociera
ono systematycznie. Chcielibyśmy bowiem, aby Czytelnicy,
zwłaszcza z niepełnosprawnościami, współredagowali z
nami ich miesięcznik i wytyczali kierunki jego rozwoju.
W ankiecie pytaliśmy o wartość merytoryczną „Filantropa”, wartość literacką i graﬁczną, komunikatywność tekstów
i ich ekspresję, czytelność rozwiązań graﬁcznych. Prosiliśmy
też o ocenę znaczenia „Filantropa” dla środowiska osób niepełnosprawnych oraz dla integracji
tegoż środowiska z całym społeczeństwem, licząc na to, że opinie i rady pomogą nam lepiej redagować wydawany od blisko 20
lat miesięcznik.
W odpowiedzi otrzymaliśmy
43 ankiety, wypełnione i w wielu
przypadkach opatrzone obszernymi i cennymi dla nas komentarzami. Przysłali je czytelnicy z
Poznania, Warszawy, Krakowa,
Łodzi, Białegostoku, Swarzędza,
Wągrowca, Śremu, Kleszczewa, Buku, Opalenicy, Puszczykowa, miejscowości takich jak Szydlak koło Ostródy, Popów koło
Łowicza i inne. Z tego „rozrzutu” wynika, że czytają nas prawie wszędzie.
W 34 ankietach wartość me-

rytoryczną, literacką, graﬁczną
i znaczenie miesięcznika dla
osób niepełnosprawnych i ich
integracji oceniono wyłącznie
na stopień „bardzo dobry”. W 9
ankietach przy niektórych punktach „postawiono” nam stopień
„średni”. Szkoda, że te właśnie
ankiety były anonimowe i nie zawierały komentarzy ani uzasadnień. Za wszystkie odesłane formularze serdecznie dziękujemy.
Stopniom „średnim” przyjrzymy
się z uwagą i postaramy się je
poprawić.
Z satysfakcją cytujemy kilka wypowiedzi, które w sposób
mądry i głęboki oddają sens naszej pracy:
Profesor Irena Obuchowska:
W moim głębokim przekonaniu zalety „Filantropa”, to po
pierwsze – podejmowanie problemów ważnych dla osób z
różnymi rodzajami niepełnosprawności i w różnym wieku;
po drugie – różnorodność treści,
bowiem zawiera zarówno artykuły dotyczące twórczości osób
niepełnosprawnych, jak odniesienia historyczne, opisy warsztatów terapii zajęciowej, informacje o szkoleniach, artykuły wspomnieniowe, opisy indywidualnych losów; po trzecie – „Filantrop” zawiera też porady udzielane przez ekspertów,
w tym prawników; po czwarte
– zawiera wiersze i opowiadania
autorstwa czytelników; po piąte – jest pięknie ilustrowany fotograﬁami i rysunkami; po szóste – i najważniejsze – całą treść

Barbara Kucharska – prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka w Swarzędzu:
„Filantrop” to jedyne czasopismo w Wielkopolsce, które tak
profesjonalnie, ze zrozumieniem
i szacunkiem traktuje sprawy i
problemy osób niepełnosprawnych oraz ich twórczość.
Maria Bednarek – czytelniczka z Warszawy:
„Filantrop” jest moim ulubionym pismem, rzetelnie informującym o wszystkich współczesnych problemach osób niepełnosprawnych. Czuje swoje powołanie i misję. Niesie wsparcie
potrzebującym, podpowiada, jak
radzić sobie z trudnościami. Jest
pismem dla wszystkich czytelników. Potraﬁ walczyć o prawa
niepełnosprawnych. Zasługuje na ludzką życzliwość, pomoc
wolontariuszy i darczyńców.
Kazimierz Graczyk – czytelnik z Łodzi:
Pismo to jest wsparciem dla
ludzi, nad którymi społeczeństwo albo się lituje, albo stawia
niżej. Tymczasem „Filantrop” to
przyjaciel tych ludzi, pokazuje
ich jako w pełni wartościowych
– takich samych, jak wszyscy
członkowie społeczeństwa.
Jacek Wichłacz – prezes Wielspinu sp. z o.o. w Poznaniu:
W mojej ocenie jest to pismo
świetne. Zawarta w nim bieżąca wiedza o sprawach środowiska osób niepełnosprawnych
(zawsze jej mało) jest potrzebna
nie tylko temu środowisku, ale i
całemu społeczeństwu. Trzeba
pomyśleć o szerokim kolportażu
„Filantropa”.

MARCIN BAJEROWICZ

Przerwa w pracy
W

ielu pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne nie zna lub nie
respektuje ważnego uprawnienia tej szczególnej grupy pracowników do dodatkowej przerwy wliczanej do czasu pracy.
Przypominamy, że zgodnie z
artykułem 134 kodeksu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy
pracownika wynosi co najmniej

6 godzin, to pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Niezależnie
od tego uprawnienia, osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy, którą wykorzystać może na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas takiej dodatkowej
przerwy wynosi 15 minut i jest

wliczany do czasu pracy. Podstawę prawną stanowią: artykuł 17 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721
z późn. zm.) oraz ustawa z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t. j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94
z późn. zm.) awa

W

Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, podczas obchodów 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego, dyskutowano o zmianach w polityce społecznej, perspektywach
na przyszłość, a szczególnie o
roli służby drugiemu człowiekowi. Do udziału w obchodach
zaprosili Wojewoda Wielkopolski i Samorząd Województwa
Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski Piotr
Florek zwrócił uwagę na szczególną misję, jaką pełnią pracownicy socjalni w bezpośrednim działaniu. Nawiązał do tragedii wybuchu gazu 14 listopada
w Jankowie Przygodzkim (wsi
położonej niedaleko Przygodzic w powiecie ostrowskim w
województwie wielkopolskim)
wskutek czego domy spłonęły, a mieszkańcy stracili cały dorobek życia. W kontekście ludzkich dramatów najbardziej uzewnętrznia się potrzeba wsparcia, które świadczą przedstawiciele tego zawodu.
Rangę profesji podkreślał także członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Tomasz
Bugajski i dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu Aleksandra Kowalska.
– To wy jesteście osobami stykającymi się z ludźmi, którzy nie
chcą korzystać z pomocy społecznej, ale sytuacja zmusza ich
do tego. To wy jesteście osobami, dzięki którym niepełnosprawni pozamykani w domach
wychodzą na zewnątrz i mogą
normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Często trzeba pokonywać różnego rodzaju bariery i
państwo to czynicie. Za tę wyjątkową pracę pragnę wam w dniu
dzisiejszym podziękować – mówił do pracowników socjalnych
Tomasz Bugajski.
Wykład „Polityka społeczna
dziś i jutro” przedstawił prof. dr
hab. Mirosław Grewiński z Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Janusza Korczaka w Warszawie. Prelegent przybliżył współczesne problemy oraz wyzwania
socjalne wymuszające dyskusję o systemie polityki społecznej. Mówił o bezrobociu, ubóstwie, wykluczeniu społecznym,
aktualnych koncepcjach w wielosektorowej polityce społecznej
i kierunkach jej rozwoju. Zwrócił uwagę, że nie trzeba kończyć
studiów, aby być wrażliwym na
sprawy społeczne. Przedstawił
dylematy dotyczące rzeczywistej
skuteczności i efektywności projektów systemowych ﬁnansowanych z Europejskiego Funduszu
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Pomocy i Usług Socjalnych zamiast Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie, wprowadzenia minimalnego dochodu socjalnego zamiast kryterium dochodowego, uproszczonego katalogu świadczeń pieniężnych i
niepieniężnych, nowych specjalności zawodowych pracowników socjalnych oraz innych.

OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W WIELKOPOLSCE

Najważniejsze
– być wrażliwym

Obchody Dnia Pracownika
Socjalnego w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim uświetniły prezentacje twórczych działań podopiecznych systemu pomocy społecznej: zespołu muzycznego „Dzieciaki z podwórka” z piosenką „Razem radę
damy!”, zespołu wokalno-instrumentalnego
„Szczęśliwa

FOT. ARCHIWUM ROPS

wane przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej 2013, do których zaliczają się: rozwój usług
socjalnych
(proﬁlaktycznych,
aktywizacyjnych, interwencyjnych), wprowadzenie Centrów

Głos zabrała także dyrektor Wydziału Polityki Społecz-

nej Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego Maria Krupecka, która wspomniała o niewystarczających środkach ﬁnansowych na realizację działań podejmowanych przez pracowników socjalnych, ale i czynnych
staraniach w kierunku poprawy
tej sytuacji.
Omówiono również reformy
pomocy społecznej zapropono-

Pracownicy socjalni z całego Województwa Wielkopolskiego.
Wraz z nimi na pierwszym planie od lewej: członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski, dyrektor Biura
Wojewody Wielkopolskiego Andrzej Plesiński, dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Maria Krupecka i dyrektor ROPS Aleksandra Kowalska.
13”, który działa przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Środzie
Wielkopolskiej i przedstawienie teatralne pod nazwą „Fatalne
zaręczyny” w wykonaniu członków Stowarzyszenia Dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego „Bądźmy razem” w Międzychodzie.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Społecznego, rozdzielenia pracy
administracyjnej od terenowej,
uzależniania pomocy ﬁnansowej
od chęci aktywizacji. Wypowiedzi tej z zainteresowaniem wysłuchali przedstawiciele instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

FOT. ARCHIWUM ROPS

Życzenia pracownikom socjalnym z okazji ich święta składał
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Tomasz Bugajski.

Śpiewają „Dzieciaki z podwórka”.

Obchody Dnia Pracownika
Socjalnego ﬁnansowane były ze
środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
oraz projektów realizowanych
w ROPS w Poznaniu pod nazwą
„Podnoszenie kwaliﬁkacji kadr
pomocy i integracji społecznej
w Wielkopolsce” oraz „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej w Wielkopolsce”, współﬁnansowanych ze
środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KAROLINA KASPRZAK
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Z ,,Promyka”
– na stadion w Buku

sobotę 12 października Bukowski Klub Biegacza oraz Ośrodek Sportu
i Rekreacji, przy udziale Stowarzyszenia na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk”,
zorganizowali na stadionie
w Buku bieg pod hasłem „BIEGAM BO LUBIĘ, POMAGAM,
BO CHCĘ. W imprezie tej
wzięli udział uczestnicy WTZ
Promyk w Otuszu i Dopiewcu
oraz sprinterzy z Bukowskiego Klubu Biegacza. Był to bieg
na 400 m.
Jako pierwsi wystartowali
uczestnicy „Promyka”. Zawodnicy mający jakiekolwiek problemy w poruszaniu się, byli
wspierani przez doświadczonych biegaczy, którzy w trakcie
biegu służąc swoim ramieniem
pomagali im dobiec do mety. W
ten sposób dopingowali nas,
aby biec coraz szybciej. Dzięki
temu jeszcze bardziej czuło się

potrzebę uzyskania jak najwyższego jak na swoje możliwości
wyniku. Jako pierwszy dystans
400 m. ukończył Dariusz Karpiński, a druga była Kamila
Gibka z Promyka w Dopiewcu.
Natomiast jako trzeci, a zarazem jako pierwszy z otuskiego

ydział Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Poznania zachęca do włączania się w promowanie idei
powstawania pogotowi rodzinnych. Są one nadzieją dla
dzieci pozbawionych wsparcia
i należytej opieki ze strony biologicznych rodziców.
Ideę pogotowi rodzinnych popiera projekt pod nazwą „Taki
mały a VIP” – tworzenie systemu
ochrony dzieci w wieku do lat
5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem, doﬁnansowany z

W

izjoner o wielkim sercu, wspaniały człowiek
– takie słowa z ust kilkuset
osób zaproszonych 16 listopada 2013 na uroczystą Galę
Wielkopolskiego
Centrum
Onkologii można było słyszeć bardzo często o Julianie
Malickim Dyrektorze WCO.

„Promyka”, bieg ukończył Przemysław Mikołajczak. Po chwili
na mecie pojawiła się Małgorzata Turowska, także z „Promyka” w Otuszu. Następnie do
mety szczęśliwie dotarła reszta
promykowych biegaczy.
Po wyczerpującym wyścigu
sprinterskim, wszyscy nasi zawodnicy otrzymali medale oraz
odblaskową opaskę z napisem
„Aktywna Gmina Buk”. Gdy opadły emocje można było poczęstować się drożdżówkami i napić
wody. Z około półgodzinnym
opóźnieniem na stadion dotarł
Marcin Kasperski. Wprawdzie
ominął go bieg, w którym uczestniczyli jego koledzy z ,,Promyka'', Marcin jednak sprężył się i
wygrał wyścig. Tym sposobem
pokonał biegaczy z Bukowskiego
Klubu Biegacza!

Jubileusz 60-lecia tej instytucji na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zaszczycili swoją obecnością m.in.: Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Prezydent Poznania Ryszard Grobelny, Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu Grzegorz Skrzypczak, Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Grzegorz Oszkinis, Prezydent
Piły Piotr Głowski, Wiceprezydent Kalisza Daniel Sztandera, Wicestarosta Pilski Kazimierz Sulima, Ksiądz prałat
Jan Stanisławski, Posłowie na
Sejm RP Wojciech Ziemniak i
Jacek Tomczak.

MICHAŁ SZYMANOWICZ
UCZESTNIK WTZ PROMYK
W OTUSZU

Pogotowie rodzinne
W

POBIEDZISKA

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ ,,PROMYK''

W

Marcin
Wojcieszak

Programu Wspólnotowego DAPHNE III, którego partnerem jest
między innymi Miasto Poznań.
Na stronie internetowej projektu (www.daphne3.childunderprotection.eu/?pogotowia-rodzinne,49) znajdujemy wyczerpujące informacje na temat zadań pogotowi rodzinnych oraz
zasad ich prowadzenia.
Pogotowie rodzinne może
prowadzić osoba, która spełnia wymogi ustawowe odnośnie
sprawowania pieczy zastępczej,
nie jest pozbawiona władzy ro-

dzicielskiej ani ograniczona co
do czynności prawnych, nie ma
przeciwwskazań zdrowotnych i
mieszka na terenie Polski.
Pomocnymi instytucjami w
zakresie sprawowania pieczy
zastępczej w formie pogotowia
rodzinnego jest Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” (tel. 61
86 73 561) i Dział Opieki Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu (tel. 61
86 09 923).

KAROLINA KASPRZAK

Wielkopolskie
Centrum
Onkologii jest jedynym ośrodkiem w Wielkopolsce prowadzącym pełne leczenie skojarzone nowotworów: leczenie chirurgiczne, radioterapię
i chemioterapię. Rocznie w
Centrum hospitalizowanych
jest 20.300 chorych, wykonywanych 6.000 operacji oraz
4.000 zabiegów ambulatoryjnych. Radioterapii poddawanych jest 6.500 chorych.
– Szpital podlega Samorządowi Województwa Wielkopolskiego i od 60 lat świadczy bardzo szczególne usługi.
Opieka onkologiczna i walka z nowotworami wymaga
szczególnego podejścia do
pacjentów. Dziękuję za pracę, zaangażowanie i pomoc
dla pacjentów, którzy dzięki wam mają poczucie nadziei na zwycięstwo – jako
pierwszy zabrał głos Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.
Wicewojewoda
Przemysław Pacia pokusił sie o ciekawe zestawienie:
– Pan Julian Malicki jest
czwartym dyrektorem WCO
w ciągu 60 lat jego istnienia.
W tym czasie w naszym kraju
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WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 60 LAT W SŁUŻBIE CHORYM

FOT. (4X) MARCIN WOJCIESZAK

Res Sacra Miser – cierpiący
jest rzeczą świętą

urzędowało 24 premierów i w
Wielkopolsce 11 wojewodów.

były słowa jednego z pacjentów:

– Tak zacny jubileusz jest
też wspaniałą okazją do wyrażenia podziękowań. Dzisiaj po prostu z całego serca
dziękuję Państwu za wszystko – dołączył tymi słowami
Ryszard Grobelny Prezydent
Poznania.

– W WCO jest inny świat.
Wśród całego personelu od
najniższego do najbardziej
prestiżowego stanowiska panuje jakże szlachetna zasada
– serdeczność i uśmiech. Pacjent jest najważniejszy i każda chwila spędzona w szpitalu ma być jak najcieplejsza.

Atmosfera na sali rzeczywiście była podniosła oraz
pełna ciepłych słów i gestów
podziękowań. Wielu znamienitych gości wyrażało swój
podziw dla pracy całego personelu WCO. Wzruszające

Za swoje zaangażowanie,
za pracę, za serce i za opiekę uhonorowanych zostało
kilkudziesięciu pracowników.
Wśród odznaczeń i wyróżnień znalazły sie też te naj-

ważniejsze i najwyższej rangi
– nadawane przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej.
Niezwykle trafnie i oddając
cały charakter pracy wszystkich pomagających chorym w
WCO określił Marszałek Marek Woźniak:
– Anioły z całą pewnością
towarzyszą całemu personelowi WCO w codziennej pra-

cy, a niektórzy z Was sami są
aniołami.
Po zakończonej oﬁcjalnej
części uroczystości wystąpiła w porywającym koncercie wielka gwiazda polskiej
sceny muzycznej Małgorzata Ostrowska z zespołem. Porwała tłum uczestników do
wspólnej zabawy, tańców i
śpiewania.
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Nasza Paraﬁa Jaś i Małgosia
P

o raz kolejny gościliśmy w
naszym warsztacie aktorów
z Krakowa. Tym razem przedstawili znaną z dzieciństwa
bajkę o Jasiu i Małgosi. Pomimo że wszyscy ją doskonale znamy, okazało się, że nieco odkurzona wersja potraﬁła
wszystkich zaskoczyć.

Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

O

koło 12 lat temu nastąpił
radosny moment, początek odprawiania mszy świętej
dla naszego Stowarzyszenia.
Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był ks. Henryk Ogrodnik. Kontynuatorem naszych
spotkań na Eucharystii był ks.
Eugeniusz Guździoł. W 2007
roku zaproponował nam czynny udział we mszach świętych
poprzez służbę przy ołtarzu.
Był „ojcem” naszej ministrantury przez okres sześciu lat. Od
ponad roku „ojcem” naszej ministrantury jest ks. Dariusz Salski.
Jako ministranci paraﬁi pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia jesteśmy wdzięczni klerykowi Dariuszowi Bugajskiemu
za naukę służby. W każdy poniedziałek, wtorek i piątek wypełniamy kościół swoją obecnością, a moc mszy świętej przepełnia nasze serca. Uczestnictwo we mszy świętej jest dla nas
wielkim darem. Oprawą liturgii
Słowa Bożego zajmują się: Agata Kiejdrowska (osoba niewidoma) oraz Mirosława Penczyńska (osoba słabowidząca). Obie
koleżanki posługują się sześciopunktowym pismem Braille’a, w
ten sposób przygotowują czytania i z głębi serca odczytują ich
treść.
Nasze Stowarzyszenie bierze
czynny udział w życiu paraﬁi.
Podczas uroczystości Bożego
Ciała tworzymy jeden z ołtarzy,
do których idziemy podczas
procesji. Uczestniczymy w festynach kościelnych gdzie prezentujemy swoje prace oraz swoje
umiejętności wokalne, współpracujemy z „CARITAS”, również

z redakcją „Listu do chorych”.
Od 9 lat nasze Stowarzyszenie
jest organizatorem Przeglądu
Piosenki Religijnej „Anielskie
Śpiewogranie”. Odbywa się on
co roku pod patronatem księdza
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Na każdym naszym przeglądzie wraz z naszymi przyjaciółmi z innych stowarzyszeń i
zaproszonymi gośćmi oddajemy
poprzez śpiew hołd Bogu oraz
błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Każdy występujący śpiewa jak umie najlepiej. Wszystkie
trudności z jakimi nasi artyści
zmagają się na co dzień, mijają
podczas ich występu. Punktem
kulminacyjnym dla wszystkich
jest wysłanie naszych radości,
próśb i podziękowań do nieba –
wyrażają to kolorowe baloniki.
6 października na Gali Banku
Miłosierdzia Pani Barbara Kucharska, przewodnicząca Stowarzyszenia, otrzymała wyróżnienie-statuetkę „Signum Caritatis” – Świadectwo Miłości. Pani
Basia powiedziała, że wyróżnienie odbiera jako wyraz wdzięczności dla pracy i poświęcenia rodziców, specjalistów, wolontariuszy, pomocy kapłanów i oﬁarności darczyńców.

Śmialiśmy się z niezbyt
grzecznego Jasia, który wciąż
oszukiwał swoją zapracowaną siostrę Małgosię. Drwił z
ostrzeżeń taty, bo myślał, że
niebezpieczeństwo nie istnieje. Zmienił zdanie dopiero, gdy
na swej drodze spotkał Babę
Jagę, która chciała go utuczyć
i zjeść. My też musimy uważać

na to, co jest dobre, a co złe
oraz wiedzieć jak je odróżniać.
Barwne kostiumy i ciekawa
dekoracja dopełniały całości
tego przedstawienia. Cieszymy
się, że mogliśmy zobaczyć tak
ciekawe i bardzo pouczające
przedstawienie. Przypomniało
nam dzieciństwo i czas, gdy
rodzice czytali nam tę bajkę na
dobranoc.
Bardzo dziękujemy aktorom
z Krakowa za tak mile spędzony czas. Zachęcamy wszystkich do sięgania po niezapomnianą klasykę. Ona nie tylko bawi, ale też uczy i rozwija.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

Chce się żyć
16

października nasz WTZ
udał się do Multikina w
Galerii Malta na ﬁlm pod tytułem „Chce się żyć”. Każdy z nas był ciekaw, o czym
jest ten ﬁlm. Po obejrzeniu wiemy, że jest oparty na
prawdziwej historii niepełnosprawnego Mateusza, który mimo trudności w komunikacji ze światem zewnętrznym i licznych przeciwności
losu, udowadnia, jak wiele
może zdziałać siła ludzkiego
ducha. Cały ﬁlm obejrzałem z
zaciekawieniem.
Muszę powiedzieć, że po raz
pierwszy byłem na seansie ﬁlmowym o tematyce, z jaką

sam się zmagam, czyli o niepełnosprawności. Film udowodnił mi, że jak coś chcemy
osiągnąć, możemy tego dokonać pomimo swej niepełnosprawności. Widzimy wtedy, że
walka ze słabościami dnia codziennego się opłaca. Chce się
żyć dla takich chwil. W „Chce
się żyć” nie ma na szczęście
łatwego pocieszenia i naiwnej nadziei, że każdą ścianę da
się zburzyć. Jest tu za to wiara w hart ducha, który pozwala przetrwać niejedną życiową
gorszą chwilę. Na 100 % obejrzę ponownie go w telewizji,
sądzę że warto.

MICHAŁ OGONIAK
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PPOZNAŃ

P

ewnego lipcowego wieczoru tego roku Beata z
córką Kasią wyszły z psem
na spacer. Było ciepło, sympatycznie i nic nie wskazywało, że na szerokim chodniku w Baranowie za kilka
minut wydarzy się tragedia.
Niestety, rozpędzony uczestnik nielegalnego wyścigu
w szybkim aucie z całej siły
uderzył w spacerujące kobiety. Beatę uderzenie wyrzuciło w powietrze. Poobijana
Kasia do dziś walczy ze złymi wspomnieniami, korzystając z pomocy psychologa.
Od tamtego dnia minęły cztery miesiące. Kasia nie
może wyzwolić się z traumy,
dlatego korzysta z pomocy
psychologa, a Beata przechodzi żmudną rehabilitację, próbując odzyskać sprawność.
Jedną rękę nadal może unieść
tylko na kilka centymetrów,
potem następuje blokada i dalej ani rusz. Może zapomnieć
o swojej kolekcji szpilek, bo
wie, że już nigdy ich nie włoży. Tak samo jak o obcisłych
sukienkach wiszących w szaﬁe. Jej ﬁgura została częściowo zdeformowana i nikt nie
daje gwarancji na odzyskanie
dawnej sprawności. Wypadek
Beaty i Kasi zmusił całą rodzinę do zmiany życiowych planów. Syn zrezygnował z wyjazdu do Australii, mąż musiał zmienić godziny pracy, a
Kasia swój plan przygotowania się na wymarzone studia.
W ciągu jednego dnia uporządkowane życie całej rodziny zostało wywrócone do góry
nogami.
– Znaleziono mnie kilka
metrów od wypadku przy
ogrodzeniu sąsiada – wspomina Beata. – Sprawca się
nie zatrzymał, objechał to
miejsce, zobaczył, czy żyje
i najzwyczajniej w świecie
odjechał. Nie bardzo wiedziałam, co się dzieje, bo
straciłam przytomność. Gdy
ją odzyskałam trwała już akcja ratunkowa. Pogotowie
odwiozło mnie do szpitala
przy ulicy Lutyckiej. Miałam
poobijane nerki, wątrobę,
płuca i głowę. Do tego doszły
złamany bark, ręka, wyrostki kręgosłupowe, miednica,
kość piszczelowa i uszkodzone nerwy. Czułam potwor-

Walka o godne
odszkodowanie

FOT. AURELIA PAWLAK

A
Aurelia
PPawlak
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Beata z córką Kasią.
ny ból, miałam wrażenie, że
jak ktoś mnie podniesie, to
rozpadnę się na kawałki. Zanim przyjechało pogotowie,
Kasia klęczała przy mnie i
trzymała moją głowę między
swoimi kolanami. W szpitalu
operowali mi rękę, a potem
musiałam leżeć, by zrosła się
miednica. Wróciłam do domu
i kolejne dziesięć miesięcy
leżenia plackiem, powrót do
szpitala, zdjęcia, badania. Lekarze zdjęli z nogi gips i zalecili chodzenie. Okazało się,
że lewa noga się nie zgina, z
ręką do tej pory nie jest najlepiej. Potem znowu badania
i rehabilitacja.
Beata miała szczęście, bo
ma oddaną rodzinę, która
zapewniła jej najlepszą opiekę, ale nie mogli złagodzić
cierpienia i złych myśli, które
w gorsze dni przychodziły jej
do głowy. Musiała ściąć swoje
długie włosy, bo krótka fryzurka ułatwiała codzienną pielęgnację. Powoli uświadamiała
sobie, że traci atrybuty kobiecości, że staje się kimś innym,
nową osobą, która będzie musiała się nauczyć żyć od nowa.
Oczywiście, trzeba było kupić
specjalne łóżko, wydać mnóstwo pieniędzy na leczenie.
Na tym nie koniec, bo potrze-

ba co najmniej dwóch lat, by
odzyskać czucie, nie wiadomo, co będzie z kolanem, ponieważ na razie umieszczony
w ręce gwóźdź uniemożliwia
przeprowadzenie rezonansu.
Teraz we znaki daje się Beacie
prawe kolano. Cierpi także Kasia, córka Beaty. Bardziej psychicznie niż ﬁzycznie. Zawsze
była bardzo usportowiona,
ale teraz uprawianie sportów
sprzed wypadku nie wchodzi
w grę. Przeżyta trauma ustępuje bardzo wolno, wpływając
na jej codzienne życie. Choć
na pierwszy rzut oka Kasia
wydaje się pogodną i wesołą
dziewczyną, to w jej głowie
nadal znajdują się ogromne
pokłady lęku.
– Postanowiłam zwrócić się
do Kancelarii Prawniczo-Brokerskiej Adversum, by wywalczyć odszkodowanie za
uszczerbek na zdrowiu mówi
Beata. – To dla mnie luksusowa sytuacja, bo moja rodzina tylko donosi potrzebne dokumenty, a resztą zajmuje się
kancelaria. Równolegle toczy
się sprawa karna z urzędu.
Zakończono przygotowania i
teraz czekam mnie proces. Na
razie dostałam od ﬁrmy ubezpieczeniowej tak zwaną kwotę bezsporną w wysokości
12.000 złotych, a moja córka
ani złotówki, bo uznano, że w
jej przypadku odszkodowanie
się nie należy.
– Nasza kancelaria kompletuje dokumentację i dostarcza ją bezpośrednio ubezpieczycielowi, ograniczając tym
samym stresy osobie poszkodowanej – dodaje Paweł Jankowski, specjalista do spraw
obsługi roszczeń „Adversum”. – Po drugiej stronie siedzi urzędnik, który nie widzi
poszkodowanego i podejmuje
decyzje nie zawsze sprawiedliwe. Tak było w przypadku
Kasi, gdzie roszczenie zostało odrzucone. A tymczasem
ona także była oﬁarą wypadku i choć może mniej ucierpiało ciało, ale za to podupadła psychika.
Największe załamanie Beata miała, gdy zdjęli jej gips
i nie mogła ruszać nogą, ale

trwało to krótko, bo chęć życia zwyciężyła. Cierpiała psychicznie, gdy aż siedem osób
musiało ją podnosić, by zmienić prześcieradło. Beata wie,
że przed nią długa i ciężka
droga. Teraz czeka, jak potoczy się sprawa o jej odszkodowanie. Kasia została całkowicie pozbawiona złudzeń, że
otrzyma choć złotówkę.
– Nigdy przy roszczeniach
z odpowiedzialności cywilnej
nie ma jednej wypłaty, ważne,
jakie ono jest wysokie – dodaje Paweł Jankowski z „Adversum”. – To, co otrzymała Beata, to była kwota uznaniowa towarzystwa ubezpieczeniowego, a naszym zadaniem
jest wyegzekwowanie takiej
sumy, jaka się jej faktycznie
należy. Sprawa na pewno traﬁ do sądu, chyba że przedtem
dojdziemy do porozumienia z
ubezpieczycielem.
– Mama jest bardzo dzielna, ale wszyscy widzimy, jak
bardzo cierpi – dodaje Kasia.
– Ona nie mówi o tym, ale codziennie mierzy się z niezwykle trudną codziennością. To,
co nam nie sprawia żadnej
trudności, dla niej jest niewyobrażalnym wysiłkiem. Cieszymy się, że mama pracuje w
miejscu, gdzie na nią czekają.
To daje jej poczucie bezpieczeństwa, bo wiele osób po
takich wypadkach nie ma już
do czego wracać. Taki dramat
może zniszczyć człowiekowi
życie, doprowadzić do głębokiej depresji i pozbawić chęci
życia. Ale towarzystwa ubezpieczeniowe nie biorą tego
pod uwagę. Dla nich każda
wypłata jest umniejszeniem
zysków. Stąd tak trudno uzyskać taką kwotę, jaka przysługuje stosownie do stopnia odniesionych cierpień.
Paweł Jankowski zapewnia,
że kancelaria zrobi wszystko
co możliwe, by pomóc Beacie.
Nie jest to pierwszy przypadek gdy udało się wywalczyć
ogromne kwoty dla poszkodowanych. Zwłaszcza, że „Adversum” ma doświadczenia i
wie jak to zrobić, by efekt był
zadawalający.
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XII POWIATOWY TURNIEJ BOCCI W DOPIEWIE

Liczy się
tylko
nadzieja
Ż

Bez barier
i ograniczeń

ona czekała na niego w
domu i martwiła się, że długo nie wraca. Kiedy przyszła
wiadomość, że miał wypadek,
była zrozpaczona. Dr Maciej
Frąckowiak w 2002 roku doznał poważnego urazu czaszkowo-mózgowego, który doprowadził go na skraj śmierci.

D

Doktor Maciej Frąckowiak
i Katarzyna Bujakiewicz.
Historię tego niezwykłego
człowieka można było przeczytać w wywiadzie mojego
autorstwa, opublikowanym w
październikowym, tegorocznym
wydaniu „Filantropa Naszych
Czasów'' na stronie 9.
W piątek 22 listopada w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu odbyło się spotkanie autorskie promujące książkę „Reset”,
w której dr Maciej Frąckowiak
opisał swoja trudną drogę powrotu do zdrowia.
Wieczór zorganizowany z
inicjatywy Fundacji „Memento”
zgromadził środowisko lekarzy,
osób z niepełnosprawnościami,
ale i wszystkich, którym z różnych powodów losy autora są
bliskie.
Fragmenty książki „Reset”
przeczytała znana polska aktorka Katarzyna Bujakiewicz. Oprawą muzyczną był występ Tria
Smyczkowego „Sonore” oraz absolwentki klasy harfy Akademii
Muzycznej imienia Jana Ignacego Paderewskiego w Poznaniu
Cecylii Matysik-Igniś.
Książka „Reset” niesie ważną reﬂeksję: w chwili zagrożenia, kiedy balansujemy na granicy życia i śmierci, wszelkie dobra materialne są bez znaczenia. Liczy się czas i nadzieja, że
nie wszystko stracone. Całkowity dochód ze sprzedaży książki
zostanie przeznaczony na budowę oddziału późnej rehabilitacji
wraz z zespołem poradni specjalistycznych w Poznaniu.

KAROLINA KASPRZAK

W tegorocznym XII Powiatowym Turnieju Bocci zorganizowanym z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach i Powiatu Poznańskiego
wzięło udział blisko 150 uczestników i 45 drużyn.
Była reprezentacja Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach, Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach, Zespołu Szkół Specjalnych w Stęszewie, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” w Poznaniu, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i
ich Rodzin „Roktar”, Stowarzyszenia Na Tak, Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” w
Kórniku, Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w Kostrzynie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum „Zawsze Razem” w
Poznaniu, Stowarzyszenia Kulturalnego imienia Praksedy Le-

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK
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la jednych były to kolejne rozgrywki, dla innych
przygoda dopiero się rozpoczęła. W sobotę 26 października w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie znów
zapłonął znicz olimpijski.

Reprezentacja Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pawełek”
w Owińskach z Elżbietą Bijaczewską, Bogdanem Maćkowiakiem,
dyplomem, dwoma pucharami i pluszowymi przyjaciółmi
– Ewo i Popem.
mańskiej w Dopiewie, Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski imienia Leszka
Grajka w Swarzędzu, Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących „Ognik”
w Poznaniu oraz gospodarzy –
uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu i Otuszu.
Osobom z niepełnosprawnością towarzyszyli opiekunowie,
terapeuci zajęciowi, przedstawiciele instytucji i władz samorządowych, a wśród nich dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu Elżbieta
Bijaczewska, prezes Stowarzyszenia „Promyk” Bogdan Maćkowiak, radni Powiatu Poznańskiego Leszek Nowaczyk i Mirosław Wieloch.
Zaskoczeniem dla organizatorów okazał się 9-letni Miłosz Bronisz, uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Zawsze Razem” na poznańskim Piątkowie, który na
turniej przyjechał z rodzicami.
Było to pierwsze spotkanie Miłosza z boccią. Dzięki życzliwości wiceprezesa „Żurawinki” i zarazem trenera bocci Mieczysława Nowaka szybko opanował tę umiejętność. Nikt nie
spodziewał się, że w tym dziecku tkwi tyle siły i motywacji, że
niejeden sprawny dorosły mógłby mu pozazdrościć.
Wszystkim drużynom wręczono dyplomy i puchary w podziękowaniu za udział. I miejsce
zdobyła drużyna „Pawełek I”, II
miejsce „Pawełek II”, a III „Otusz
II”. Rozgrywki wsparł Powiat Poznański, ﬁrma General Logistics
Systems, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie, Novol
i Gmina Dopiewo.

Na Tak czekają na wyniki.

KAROLINA KASPRZAK
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yjątkowa atmosfera zawładnęła salą budynku
przy ulicy Szkolnej 13 w podpoznańskim Dopiewcu w piątek 22 listopada. Tego dnia
osoby z niepełnosprawnością wzięły udział w IX Powiatowym Przeglądzie Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik”, organizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach.

IX POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Realizacja Przeglądu była
możliwa dzięki wsparciu ﬁnansowemu Powiatu Poznańskiego i wymienionego stowarzyszenia.

Powiat Poznański reprezentował wicestarosta Tomasz
Łubiński. Występy oceniało
jury w składzie: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Elżbieta Bijaczewska,
radna gminy Komorniki Mariola Łuczak i kierownik Domu
Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie Jerzy Pelowski.

Przyjechali uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski imienia Leszka Grajka
w Swarzędzu, Wielkopolski
Związek Inwalidów Narządu
Ruchu – Koło w Owińskach,
Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących
„Ognik” w Poznaniu i Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Razem” w
Kostrzynie (WTZ ma siedzibę
w Drzązgowie). Występowali też uczniowie Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego imienia Janusza
Korczaka w Mosinie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum „Zawsze razem”
w Poznaniu, podopieczni Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
Utalentowanych „Galiarda” w
Poznaniu, Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie oraz
indywidualne osoby niepełnosprawne z powiatu poznańskiego. Na scenie nie zabrakło
oczywiście gospodarzy, czyli
przedstawicieli Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w
Dopiewcu i jego ﬁlii w Otuszu.

11

„Złoty Słowik”
wart płyty
Talenty osób z niepełnosprawnością podziwiała też
dyrektor Wydziału Zdrowia i
Polityki Społecznej Starostwa
Powiatowego Teresa Gromadzińska oraz radna gminy Buk
Alicja Króliczak.
Artyści w zespołach, duetach i solo wykonali utwory z repertuaru Mezo, Ireny Jarockiej, Artura Gadowskiego,
Krzysztofa Krawczyka oraz innych gwiazd polskiej estrady.
Przygotowali też teksty piosenek specjalnie na tę okazję. Na
zakończenie wszyscy otrzymali statuetki „Złotego Słowika”. Powstał pomysł, aby dorobek zgromadzony na przestrzeni lat dzięki organizacji corocznego Powiatowego
Przeglądu Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik”
wydać w formie płyty. Dokonania uczestników Przeglądu są
tego warte.

IX Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych
„Złoty Słowik” otwiera wicestarosta poznański Tomasz Łubiński.
Z prawej prezes „Promyka” Bogdan Maćkowiak.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk”
– Filia w Otuszu w piosence „Ona jest ze snu”
z repertuaru Artura Gadowskiego.

Duet Sandra Paetz i Michał Ogoniak
z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu.

Najmłodsi wykonawcy – uczniowie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Zawsze razem” w Poznaniu.
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Nadzieja dla
chorych na SM
„N

igdy nie poddawaj się
życiu. Pozwól, aby ono
podporządkowało się tobie” –
tę ważną myśl przekazuje za
pośrednictwem swojej strony
internetowej 19-letnia Gabriela
Zenka, u której zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. Jest,
obok Emilii Ratajczak i Wojciecha Stańko, bohaterką ﬁlmu
dokumentalnego „SM”.
Wszyscy troje chorują na to
nieuleczalne schorzenie. Choć
szokująca diagnoza spada na
nich niczym grom z jasnego nieba w bardzo młodym wieku, nie
załamują rąk. Postanawiają odmienić swoje życie. Malarka
Emilia, fotograf Wojciech i tancerka Gabriela w dokumencie
opowiadają o swoich pasjach,
a zwłaszcza radości i czerpaniu
jej z każdej chwili. Niezachwiany optymizm daje siłę do walki
innym chorym.
Merytorycznymi partnerami
ﬁlmu „SM” są: Polskie Towarzy-

stwo Neuropsychologiczne, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Narodowe Centrum Kultury. Medialnie przedsięwzięcie wspiera Dziennik
Bałtycki, Radio Plus, Fotomaraton.pl, Stopklatka.pl i Wielkopolska Telewizja Kablowa.
Przez kilka miesięcy twórcy ﬁlmu dokumentalnego zbierali środki na jego realizację za
pośrednictwem portalu crowdfundingowego wspieramkulture.pl Pod koniec października na stronie ﬁlmu na Facebooku pojawiła się informacja, że przygotowania mają się
ku końcowi. Drogę powstawania ﬁlmu i sam dokument gorąco polecam wszystkim chorym
oraz ich bliskim. Szczegółowe informacje można znaleźć
na stronie internetowej portalu wspieramkulture.pl: http://
wspieramkulture.pl/projekt/327-Film-Dokumentalny-SM

KAROLINA KASPRZAK

Spacerkiem
po Poznaniu
P

onad tysiąc osób przemierzyło Śródkę, Jeżyce i Chwaliszewo w ramach cyklu „Przechadzki – kino, kawiarnia i spacer”. Ostatnia, zamykająca tegoroczną edycję, odbyła się
27 października. Przewodnik
poprowadził spacerowiczów
przez uliczki Śródki i opowiedział o historii tego miejsca.
Przechadzki odbywały się co
dwa tygodnie od maja do października. Były trzy trasy. Pierwsza wiodła przez Jeżyce, gdzie
można było zobaczyć kościół
Serca Pana Jezusa, Rynek Jeżycki, Starą Zajezdnię, Stare
ZOO oraz Dom Tramwajarza,
gdzie na zakończenie serwowano słodki poczęstunek i przygotowywano projekcję ﬁlmu. Druga trasa obejmowała Chwaliszewo poszerzone o Plac Kolegiacki, Farę oraz ulicę Gołębią. Zwiedzano kościół Wszystkich Świętych, Starą Gazownię,
a wędrówkę kończył słodki po-

częstunek. Z kolei Śródka oferowała możliwość przyjrzenia się
powstającemu Centrum Historii
Ostrowa Tumskiego, zwiedzanie kościoła Świętej Małgorzaty na Rynku Śródeckim, kościoła Świetego Kazimierza oraz zespołu poklasztornego Reformatów.
Na koniec wycieczki była
słodka niespodzianka w prowadzonej przez Fundację „Barka” kawiarni „W starej piekarni”.
„Przechadzki – kino, kawiarnia
i spacer” organizowane w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji odbywają się od 2007
roku. W poprzednich oraz w tej
edycji spacerowicze obserwują
zmiany, jakie dzięki Programowi Rewitalizacji zachodzą w
pokazywanych obszarach miasta. Pierwsza edycja obejmowała Śródkę, potem dołączono
Chwaliszewo, a w ubiegłym roku
Jeżyce. awa

Z

akład Drukarsko-Introligatorski Stowarzyszenia
Teatr Grodzki – Zakład Aktywności Zawodowej – został utworzony w ramach
struktur Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki. Stowarzyszenie powstało w 1999 roku
jako organizacja pożytku publicznego, która skupia artystów, pedagogów i animatorów kultury działających
na rzecz grup zagrożonych
społecznym wykluczeniem,
z ograniczonym dostępem
do świata kultury i sztuki.
W strukturze Stowarzyszenia działają dwa zakłady aktywności zawodowej: Zakład Aktywności Zawodowej
Zakład Introligatorsko-Drukarski Stowarzyszenia Teatr Grodzki, który utworzono
w 2004 r., oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-SzkoleniowoWypoczynkowy Zakład Aktywności Zawodowej Laliki, który powstał w 2008 roku
posiadający wpis do rejestru
ośrodków, w których mogą
się odbywać turnusy rehabilitacyjne.
W wyremontowanym budynku rozpoczęły działalność
Warsztat Terapii Zajęciowej
„Jesteś Potrzebny!” i ZAZ.
Zakład Introligatorsko-Drukarski zatrudnia 40 osób niepełnosprawnych: 7 osób niewidomych i niedowidzących,
18 osób chorujących psychicznie, 9 osób z dysfunkcją ruchu, 6 osób zaliczonych
do znacznego stopnia niepełnosprawności z innych przyczyn. Są to osoby w wieku
od 25 do 64 lat, które pracują w pracowniach: introligatorskiej, drukarskiej i graﬁki
komputerowej, oraz 14 pracowników kadry obsługoworehabilitacyjnej.
W pracowni drukarskiej
osoby niepełnosprawne pod
kierunkiem instruktora wykonują usługi z zakresu druku
metodą sitodruku i oﬀsetu. Są
to: wizytówki, papier ﬁrmowy,
ulotki, broszury, plakaty, kartki świąteczne i okolicznościowe, teczki ofertowe, akcydensy, książki, aﬁsze, kalendarze
itp. Ponadto w drukarni można wykonać usługi w zakresie:
foliowania do formatu B2 (folia matowa lub z połyskiem),
falcowanie, cięcie, zszywanie,
listwowanie kalendarzy.
W pracowni introligatorskiej wykonuje się: oprawę
prac dyplomowych, bindowanie, termobindowanie, laminowanie, listwowanie, oprawę miękką i twardą, falcowa-

Zimowa pocztówka.

Papierowe teczki.

Kartka świąteczna.
nie, foliowanie, cięcie papieru, zszywanie drutem, zszywanie pudeł, klejenie opakowań i książek, kartki pocztowe okazjonalne, pudełka na
prezenty, papierowe lub płócienne torby reklamowe.
W pracowni graﬁki komputerowej wykonywane są prace w zakresie profesjonalnego składania tekstu, przygotowania i obróbki materiałów
przeznaczonych do druku.
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ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

Praktyki zawodowe formą
aktywizacji społeczno-zawodowej
wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Zakład
kierujący na praktykę postanowień niniejszej umowy, a także w razie naruszania przez pracowników
zasad porządku i dyscypliny
pracy oraz przepisów BHP
i przeciwpożarowych. Rozwiązanie umowy może dotyczyć wszystkich: grupy bądź
pojedynczego pracownika –
w zależności od wyboru podmiotu przyjmującego.

PRAKTYKI
ZAWODOWE
Praktyki to nabywanie przez
pracownika ZAZ umiejętności praktycznych potrzebnych
do wykonywania pracy przez
realizację zadań w miejscu
pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Praktyka odbywa się na
podstawie trójstronnej umowy pomiędzy: kierującym na
praktyki, czyli ZAZ, zakładem
pracy, w którym będzie się
odbywać przygotowanie zawodowe, oraz osobą z niepełnosprawnością oddelegowaną na nowe stanowisko pracy. Podmiot przyjmujący pracownika na praktykę zapewnia warunki materialne do realizacji praktyki zawodowej.

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. Wierzymy, że cykl, w którym zakłady aktywności zawodowej przedstawiają swoją historię, formy niesionej pomocy osobom niepełnosprawnym i proﬁle działalności, przyczyni
się do większego zrozumienia roli tych jednostek.
W tym numerze poznają Państwo Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Drukarsko-Introligatorski w Bielsku-Białej. Dyrektor ZAZ Marcin Słonka zwraca szczególną uwagę na rolę
praktyk zawodowych, które są jednym z narzędzi umożliwiających niepełnosprawnym pracownikom ZAZ znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Zapraszamy do lektury. KD

FOT. (5X) ARCHIWUM ZAZ

Praktyka zawodowa może
być organizowana w systemie zmianowym, z tym że
nie może wypadać w porze
nocnej. Praktyka zawodowa
pracowników jest prowadzona indywidualnie lub grupowo. Liczba pracowników
w grupie powinna umożli-

Drukowanie.

W introligatorni.

wiać realizację programu
szkolenia dla danego zawodu
lub stanowiska i uwzględniać
jego specyﬁkę, przepisy BHP,
przepisy prac wzbronionych
dla osób z niepełnosprawnością oraz warunki lokalowe
i techniczne w miejscu odbywania praktyki zawodowej.
Praktyka zawodowa przebiega według „Programu praktyk”
i podlega udokumentowaniu
– w zaświadczeniu o odbyciu
praktyki zawodowej. Sprawy
nie ujęte w umowie są pisemnie uzgadniane między stronami. Umowa zawarta jest na
czas realizacji praktyki zawodowej. Podmiot przyjmujący
pracownika na praktykę ma
prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu

W 2012 roku oddelegowano 9 osób do odbycia praktyk
w trzech zakładach, z czego 4 osoby otrzymały propozycję pracy. Wszystkie cztery podpisały umowy o pracę
w Zakładzie Pracy Chronionej
„Bogmar” w Bielsku-Białej.
W tym roku 6 osób uczestniczyło w programie praktyk.
Wszyscy zostali oddelegowani do 4 zakładów, z czego
4 osoby zostały zatrudnione –
dwie w PPHU Amanda z Bielska-Białej i po jednej w Hutchinson Bielsko-Biała oraz
NZOZ Kaniów.
Zaprezentowany model zawiera wiele szczegółowych
informacji, ale należy zawsze
pamiętać o konieczności indywidualizacji i elastycznego dostosowania programu
oraz form i trybu udzielanego
wsparcia do potrzeb poszczególnych osób.
Mimo całego zawirowania
i negatywnego doświadczenia
ze skomplikowanym i ciągle
zmieniającym się systemem
pomocowym, optymistyczne
jest to, że coraz więcej pracodawców zmienia swój sposób
myślenia o osobach z niepełnosprawnością, patrząc na
nie przez pryzmat ich unikatowych umiejętności, które
mogą znacznie wzmocnić
potencjał przedsiębiorstwa
i podnieść efektywność pracy
całego zespołu.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.poligraﬁa.bielsko.pl

MARCIN SŁONKA
DYREKTOR ZAKŁADU
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
W BIELSKU-BIAŁEJ
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OBCHODY „PAŹDZIERNIKA
EKONOMII SPOŁECZNEJ”

M

ożliwość
odwiedzenia
stoisk wystawienniczych
podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu
poznańskiego, prezentacje artystyczne, dyskusje i wymiana
doświadczeń wpisały się w obchody „Października Ekonomii
Społecznej”, a ściślej Targów
Ekonomii Społecznej pod nazwą „Z przyjemnością o pożytecznym!” w sobotę 26 października na Placu Wolności w
Poznaniu.
Inicjatorem
„Października
Ekonomii Społecznej” odbywającego się pod patronatem
Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej
oraz Marszałka Województwa
Wielkopolskiego Marka Woźniaka było Centrum Promocji i
Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP oraz Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w
Poznaniu.
W przeddzień (25 październi-

ka) Targów Ekonomii Społecznej w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim zorganizowano
konferencję pod hasłem: „Społecznie i z zyskiem, czyli ekonomia społeczna w praktyce”, podczas której głos zabrali prelegenci zaznajomieni z tematyką ekonomii społecznej i wdrażaniem
dobrych praktyk.
Ważnym punktem były sobotnie Targi. Mieszkańcy Poznania,
powiatu poznańskiego i Wielkopolski poznali między innymi działalność Stowarzyszenia
Psyche Soma Polis, Drużyny
Szpiku i innych organizacji. Był
quiz dotyczący narkotyków, porady dietetyczne dla chorych na
czerniaka, instrukcja budowania
zimowej budki dla kota, pokaz
Karate. Konferencja oraz Targi
Ekonomii Społecznej odbyły się
również 18 i 19 października w
Lesznie.

KAROLINA KASPRZAK

Nie dać się
rakowi
W

tym roku już po raz
ósmy
Stowarzyszenie
„Psyche Soma Polis” zaprosiło lekarzy specjalistów, psychologów, dietetyków, terapeutów, studentów oraz osoby zmagające się ze schorzeniami terminalnymi i niepełnosprawnością do udziału w wydarzeniu pod nazwą
„Zwrotnik Raka” – kampanii
promującej psychoonkologię.
Przedsięwzięcie trwające w
dniach 15–17 listopada na terenie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – Oddział Zamiejscowy w Poznaniu przy
ulicy Kutrzeby 10 zostało doﬁnansowane ze środków Urzędu Miasta Poznania oraz środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Przez trzy dni chorzy oraz
ich bliscy mogli wziąć udział
w ciekawych warsztatach,
spotkaniach i dyskusjach. Był
blok wykładów psychodietetycznych, warsztaty: „Co robić, żeby ciało nie bolało. Jak z
wiekiem być coraz sprawniejszym?”, „Podejście uważności i
współczucia w pracy z pacjentami onkologicznymi oraz niepełnosprawnymi”, „Naczynia
połączone – dbaj o siebie, gdy
ktoś bliski choruje”.
Zainteresowani zapoznali
się również z działalnością organizacji pozarządowych, które prezentowały swoje inicjatywy w specjalnie przygotowanej „Streﬁe organizacji pozarządowych”. Można było także wykonać badanie znamion
skóry i zasięgnąć porad specjalistów.

KAROLINA KASPRZAK

. FOT. MARCIN BAJEROWICZ

W Poznaniu
i Lesznie o dobrych
praktykach

Autorka tekstu w rozmowie z uczniami.
Z lewej Bartłomiej Walkowiak

„D

ziękuję za twoją historię” – powiedziała
do Bartłomieja Walkowiaka
jedna z uczennic po zakończeniu spotkania w Zespole
Szkół w Kórniku. Te słowa
najlepiej obrazują sens naszych rozmów z młodzieżą,
które prowadzimy od 2011
roku.
Zespół Szkół w Kórniku

J

ak przezwyciężyć lęk podczas pierwszego kontaktu
z osobą niepełnosprawną, w
jaki sposób pomóc jej w pokonywaniu własnych ograniczeń i doskonaleniu umiejętności twórczych – o tym
rozmawialiśmy w czwartek
7 listopada na spotkaniu z
uczniami Gimnazjum imienia
Jana Kochanowskiego w Dopiewie.
Młodzież, która tworzy grupę integracyjną „Lubimy być
razem” i na co dzień wspiera
osoby niepełnosprawne z gminy Dopiewo, miała wiele pytań.
Na spotkanie do Gimnazjum
przyjechała z nami autorka to-

przy Poznańskiej 2 odwiedziliśmy we wtorek 29 października. Kolejna niezapomniana wizyta była możliwa dzięki życzliwości dyrekcji i grona pedagogicznego.
Jak zwykle przedstawiliśmy
młodzieży dorobek wydawniczy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” i miesięcznik „Filantrop Naszych Czasów”, któ-

miku wierszy „Teraz zaśpiewa
słońce” i laureatka II nagrody w
poznańskim konkursie literackim „Moje losy” za „Słoneczny
blog” Magdalena Molenda-Słomińska.
Przewodniczący
Zarządu
Fundacji „Filantrop” Marcin
Bajerowicz opowiedział o
książce „Dwie sekundy” Marioli Wower, z której twórczością
członkowie grupy mieli okazję
zapoznać się w czwartek 26
września („Filantrop Naszych
Czasów” 10 2013, strona 39),
zbiorze 12 autobiograﬁi osób
niepełnosprawnych „Moje Kilimandżaro”, książce Euniki
Lech „W życiu liczy się życie”,

Grupa integracyjna „Lubimy być razem”
i przedstawiciele „Filantropa”.
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„FILANTROP” W ZESPOLE SZKÓŁ W KÓRNIKU

Ta opowieść zostawiła
ślad w sercu

FOT. KAROLINA KASPRZAK

ry zgromadził na przestrzeni
lat wiele wartościowych tekstów, zwłaszcza autobiograﬁi
osób niepełnosprawnych.

Uczniowie Zespołu Szkół w Kórniku czytają nasz miesięcznik.

Uczestnik
Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielone Centrum” Bartłomiej Walkowiak opowiedział uczniom klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego imienia Generałowej Jadwigi Zamoyskiej i Technikum o swojej
walce o zdrowie. Poprzez tę
historię pokazał młodym ludziom, że osobom z niepełnosprawnościami należy się
bezwzględny szacunek. Że
mimo ograniczeń zdrowotnych mogą aktywnie uczestniczyć we wszystkich sferach
życia, doskonalić umiejętno-

ści twórcze i spełniać marzenia. Na zakończenie opowiedzieliśmy o idei społecznej samopomocy, realizowanej poprzez systematyczne
publikacje apeli, które można przeczytać w „Poczcie Filantropa”.
Miłym zaskoczeniem była
wypowiedź jednej z uczennic, która powiedziała do
Bartka: „dziękuję za twoją
historię”. Inni dzielili się doświadczeniami z wolontariatu i akcji charytatywnych.
Cieszymy się niezmiernie, że
mieliśmy okazję poznać tak
wrażliwą, pełną empatii i gotowości do współdziałania
młodzież.

KAROLINA KASPRZAK

„FILANTROP” W GIMNAZJUM W DOPIEWIE

fraszkach Jerzego Szulca „Gdyby człowiek był człowiekiem”
oraz lirykach Magdaleny Molendy-Słomińskiej.
Zarówno pełna słońca poezja jak i odczytane fragmenty
„Słonecznego blogu” wzbudziły zainteresowanie słuchaczy.
Autorka opowiedziała o trudnościach, które towarzyszą jej
w codziennym funkcjonowaniu oraz o tym, jak ważne jest
stwarzanie osobom z niepełnosprawnością szans na pełnoprawny udział w życiu społecznym.
Uczniowie dzielili się własnymi doświadczeniami w
kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Nastoletni Adrian opowiadał o radości, jaką
daje mu uczestnictwo w grupie „Lubimy być razem”. Dla

jego koleżanki Marianny najbardziej wzruszający okazał
się moment, kiedy niemówiący podopieczny na jej słowa
odpowiedział uśmiechem, bo
wówczas pojęła, że choć nie
porozumiewa się werbalnie,
wszystko rozumie.
Spotkanie po 45 minutach
dobiegło końca, ale trudno
było się żegnać, gdyż dyskusja i wymiana spostrzeżeń na
temat funkcjonowania ludzi z
niepełnosprawnością w społeczeństwie okazała się niezwykle potrzebna. Wrażliwym
i oddanym sprawie uczniom
życzymy wytrwałości oraz dalszych sukcesów. Za wyjątkowe
chwile dialogu dziękujemy dyrektorowi Gimnazjum Ludmile
Kucharskiej.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Zaprzyjaźnieni
z niepełnosprawnymi

Marcin Bajerowicz omawia książkę „Dwie sekundy”
Marioli Wower ze Stęszewa. Obok autorka tomiku
„Teraz zaśpiewa słońce” Magdalena Molenda- Słomińska.
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C

zy o niepełnosprawności intelektualnej można
mówić wyłącznie w sposób
kontrowersyjny? Czy upośledzenie umysłowe musi być powodem do wstydu? Czy uwagę na osoby niepełnosprawne
zwrócą tylko obrażające je
hasła? Takie pytania zrodziły
slogany promujące kampanię
informacyjną na rzecz osób z
niepełnosprawnością intelektualną pod hasłem „Zrozum i
daj mi żyć”, realizowaną przez
Stowarzyszenie
Olimpiady
Specjalne Polska.

FOT. ARCHIWUM FUNDACJI „POMOCNA MAMA”

Pomóżmy
„Pomocnej
Mamie”

F

undacja „Pomocna mama”
powstała po kilkunastu
latach dobroczynnej działalności i pomocy dla wielu
potrzebujących, dzięki kobiecie o wielkim sercu – Lidii
Bukowskiej. To ona, wrażliwa na ludzki los i ciągle niezaspokojone potrzeby tych,
którzy wielokrotnie nie wiedzą, gdzie szukać pomocy,
sprawiła, że życie wielu osób
nabrało kolorów, radości i
sensu.
Każdy z nas jest jak pomocna mama” – to motto fundacji. Jej wolontariusze każdego dnia udowadniają światu i
sobie, że jakikolwiek odruch
dobroci jest w życiu niezwykle potrzebny. Pomagają i poświęcają swój czas, swoja pracę i swoje pieniądze, by fundacja mogła dalej działać i nieść
dobro. Fundacja nie otrzymuje
żadnych subwencji i doﬁnansowań. A pomysłów w fundacji na jej działalność jest bardzo dużo. Najnowszy projekt to wyremontowanie, wyposażenie i otwarcie Gabinetu Zdrowia. Dzięki uprzejmości przyjaciela fundacji Piotra
Magielskiego, który nieodpłatnie udostępnił lokal w podpoznańskim Kaźmierzu, już niedługo – miejmy nadzieję – Gabinet zaprosi pierwsze klientki.
Zatrudnione w nim będą podopieczne „Pomocnej mamy”,
a dochód z działalności zasili konto fundacji na rehabilita-

cje i leczenie chorych dzieci.
Gabinet
Zdrowia
zaprosi
wszystkich porady dietetyczne
i z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, zabiegi ﬁzjoterapeutyczne i kosmetyczne.
Jednak pomimo wielkiego
zaangażowania
podopiecznych fundacji i pomocy miejscowych rzemieślników, do
całkowitej realizacji zamierzonego celu brakuje, niestety,
pieniędzy. Fundacja „Pomocna
mama” zwraca się więc z prośbą o wsparcie, by można było
dokończyć remont i otworzyć
podwoje Gabinetu Zdrowia w
podpoznańskim Kaźmierzu.
Wśród ludzi dobrego serca
przekazywana jest z ust do ust
piękna sentencja: „każdy dobry
uczynek wraca do Ciebie podwójnie”. Pomóżmy Pomocnej
mamie, dajmy hojnością swojego portfela dowód na dobroć
na świecie i podarujmy nadzieję na spełnienie marzeń i zatrudnienie podopiecznym fundacji.
Wszelkie przejawy Państwa dobroci w formie ﬁnansowej prosimy kierować na Konto bankowe Fundacji Pomocna
Mama BZ WBK 46 1090 1346
0000 0001 1867 7033
Pomoc w innej formie również mile widziana. Kontakt: lidia.bukowska@pomocnamama.pl, www.pomocnamama.pl

MARCIN WOJCIESZAK

,,JEST JAK PLAMA”
„Zespół Downa jest jak plama na koszuli, której nie możesz sprać”. „Zespół Downa jest
jak czkawka, której nie możesz
zatrzymać”. „Zespół Downa jest
jak atak śmiechu w miejscu,
gdzie nie można się śmiać”.
„Zespół Downa jest jak tęsknota do kogoś, kto mieszka tylko
w książce”. „Zespół Downa to
ciągła tęsknota do doskonałości”. „Zespół Downa to sen, który tylko mnie się podoba”. „Zespół Downa to oryginalność,
której nie wybierałam”. Takie
hasła pojawiły się na początku
listopada na bilbordach w największych miastach Polski.

CZUJĄ SIĘ
IGNOROWANI
W Internecie zawrzało. Jedną z
pierwszych osób, które skomentowały „zaplamioną kampanię”

S

krzywdzone dziecko może
przez całe życie borykać
się z traumą, która uniemożliwi mu prawidłowe funkcjonowanie. Utrzymujące się latami
złe emocje wywołują bardzo
poważne skutki. Uporanie się z
nimi może trwać wiele lat. Stąd
tak ważna jest rodzina, w której wychowuje się dziecko. Jeśli
dzieje się w niej coś niedobrego, dziecko trzeba chronić.
Gdy zauważymy, że dziecko jest krzywdzone powinniśmy powiadomić odpowiednie
instytucje. Powody do niepokoju dają siniaki, ślady skrępowania, rany, blizny, oparzenia, niewytłumaczalne złamania. Często zastraszone dziecko nie powie, co dzieje się w jego rodzinie. Nie przyzna się, że tata lub
mama je bije, bo obawia się pogorszenia swojej sytuacji. O
tych problemach związanych z
dziećmi i rodziną dyskutowano
5 listopada podczas spotkania
Komisji Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Poznania.
Wzięli w nim udział między innymi przedstawiciele Wydzia-

była psycholog i telewizyjna „Super niania” Dorota Zawadzka.
Hasła określiła jako „okropne”.
Z inicjatywy rodziców niepełnosprawnych intelektualnie dzieci
powstał list otwarty w sprawie
kampanii. Zwołano konferencję
prasową, którą poprowadzili Michał Olszański i znany prezenter
telewizyjny Zygmunt Chajzer,
kojarzony głównie z reklamami
proszków do prania. „Plamy” tym
razem nie udało się wywabić.
Co ciekawe, hasła kampanii
wymyślili opiekunowie dzieci
z zespołem Downa. Autorka
kampanii Suzan Giżyńska w
rozmowie z „Gazetą Wyborczą”
przyznała, że „Każde hasło to
wypowiedź rodzica lub osoby
z zespołem Downa1”. Usiłowała tłumaczyć też całe przedsięwzięcie. „Co robi osoba, której
nie poświęca się wystarczająco
dużo uwagi? Rozrabia. Dlatego
rozrabiamy, dlatego zrobiliśmy
tę kampanię. Jesteśmy daleko
na świecie, jeśli chodzi o zajmowanie osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Nie
skupiajmy się na haśle, na tym,
co jest poprawne. Skupmy się
na tym, jak te osoby czują się
z nami, jaka jest nasza reakcja,
gdy je widzimy” – argumentowała.

WSTYDZĘ SIĘ
CIEBIE
Trudno jednak nie koncentrować się na tym, co właści-

łu Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Centrum Wspierania Rodzin
Zastępczych „Swoboda”, Pogotowia Rodzinnego.
Polskie prawo przewiduje
wiele rozwiązań, między innymi tak zwanego asystenta rodziny. Doktor Izabela Krasiejko, adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii imienia Jana Długosza i konsultantka metodyczna wypowiedziała się na stronie internetowej www.asystentrodziny.info, że asystentura rodziny polega na towarzyszeniu
rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem
mocnych stron członków rodziny, krewnych oraz społeczności
lokalnej. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z
sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci.
Efektem powinno być odzy-
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Hasła jak czkawka
we, gdy hasła ośmieszają, a
co najgorsze – stawiają osoby
z zespołem Downa w bardzo
niekorzystnym położeniu. Zarówno plama na koszuli jak i
czkawka kojarzy się źle. Ubranie z „plamą, której nie można sprać” natychmiast wyrzucamy do kosza, zaś dokuczliwą „czkawkę, której nie można zatrzymać”, traktujemy jako
wstydliwy problem i uciekamy
od ludzi.
Czy zatem w identyczny
sposób mamy pojmować czyjąś niepełnosprawność? Jak
brud, powód do wstydu? Giżyńska przyznaje, że w kampanii chodziło o pokazanie, jak
społeczeństwo traktuje osoby z deﬁcytami intelektualnymi. Jej zdaniem ludzie z zespołem Downa często przez pełnosprawnych traktowani są
właśnie jak „plama na koszuli”,
jak intruzi których należy omijać. Są wyśmiewani i narażeni
na wykluczenie.
Prawdą jest, że dyskryminacja i stygmatyzacja dotyka
tę grupę w znacznym stopniu. A zwłaszcza hasła kampanii uderzają z brutalnym
impetem w godność osób z
niepełnosprawnością
intelektualną. Czyżby dlatego, że

wolno je poniżać, ponieważ
nie potraﬁą się bronić? Jestem
przekonana, że potencjalny odbiorca (człowiek, który
nie funkcjonuje na co dzień
w środowisku osób z niepełnosprawnością i nie zna
wagi sprawy) czytając hasła
na bilbordach nie odbierze
ich pozytywnie. Nie odbierze
ich dobrze także młodzież,
w której winna być rozbudzana społeczna wrażliwość,
empatia i poszanowanie drugiego człowieka niezależnie
od jego ograniczeń. Dzieci
na podwórku czasem wołają
na siebie: „Ty Downie”. Ten
stygmatyzujący zwrot teraz
może ulec modyﬁkacji na: „Ty
Downie, odejdź jak najdalej,
jesteś jak plama na koszuli”.
Tak właśnie, w moim odczuciu, będzie się kojarzył człowiek z zespołem Downa osobie, która nie zna specyﬁki
trisomii chromosomu 21.

CORKY I „CELA:
ODPOWIEDŹ
NA ZESPÓŁ DOWNA”
Kiedy zostałam zaproszona
do wirtualnej dyskusji powziętej przez środowisko osób z
niepełnosprawnością, miałam
wrażenie, że hasła kampanii to

żart. Teraz wiem, że to po prostu brak wyobraźni. Gromadząc materiały prasowe przypomniałam sobie ﬁlm „Dzień
za dniem” emitowany w latach
dziewięćdziesiątych,
który
opowiadał o codziennym życiu
rodziny Thatcherów. Głównym
bohaterem był Corky, chłopak z
zespołem Downa. Film w prosty i naturalny sposób ukazał
chwile z życia niepełnosprawnego nastolatka oraz jego bliskich. Informował o wadze
sprawy. Niestety, jego popularność dawno minęła. Teraz rozwiesza się na ulicach skandaliczne bilbordy, pełne uwłaczających sloganów.
Właściwe podejście do tematu znajdziemy też w książka napisana przez matkę
dziecka z zespołem Downa
Annę Sobolewską „Cela: odpowiedź na zespół Downa2”.
Autorka pokazuje Celę jako
osobę radosną, zdolną do
nawiązywania
przyjaźni,
kontaktową. Ukazuje też momenty doświadczania emo1

2

cjonalnego bólu i cierpienia,
ale czyni to w sposób rozważny i mądry. Zawarte w publikacji prace plastyczne (ilustracje) wykonane przez Celę
pokazują, że choć jest niepełnosprawna intelektualnie, rozumie świat i wszystko, co się
na nim dzieje.

CELOWE
WYŚMIEWANIE?
Kampania pod hasłem „Zrozum i daj mi żyć” wywołała
burzę w środowisku osób z
niepełnosprawnością. Czy realizatorom przedsięwzięcia
chodziło wyłącznie o zrobienie zamieszania? Czy gdyby
zdecydowali się na inny wariant i zamiast wyśmiewać
osoby z zespołem Downa,
pokazali je na przykład w
różnych rolach społecznych
(dobry pracownik, przyjaciel,
partner, opiekun), inicjatywa nie zostałaby zauważona
przez odbiorców?

KAROLINA KASPRZAK

Cytowane słowa pochodzą z artykułu autorstwa Justyny Sucheckiej zamieszczonego 6 listopada 2013 roku na stronie internetowej wyborcza pl. (http://wyborcza.
pl/1,75478,14903077,Zespol_Downa_jak_plama__Autorzy_kampanii_wyjasniaja_.html)
Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa W.A.B. w 2002 roku.

Rodzinę trzeba wspierać
skanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym
życiem, co pozwoli im być samodzielnym oraz tak wypełniać
rolę rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.
– Reforma systemu wsparcia
rodziny rozpoczęła się w momencie wejścia w życie 1 stycznia 2012 roku ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej – powiedział Marek
Oziemkowski, kierownik Działu Opieki Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Poznaniu. – W pierwszej części
ustawy sformułowano zadania
związane ze wsparciem rodziny.
Obejmują one również asystenta rodziny. To ważna osoba, która oprócz pracownika socjalnego bardzo często bywa w rodzinie. Jej zadaniem jest doprowadzenie do tego, by dzieci się tam

znajdujące do pieczy zastępczej
traﬁć nie musiały, ale skoro już
tam traﬁą, to asystent powinien
zadbać, by z rodziny zastępczej
lub placówki opiekuńczej mogły
wrócić. Piecza zastępcza ma zastępować rodzinę, ale nie na stałe. Wiele osób nie rozumie tych
pojęć i rodzinę z pieczą zastępczą traktuje jako rodzinę adopcyjną. Warto zapamiętać, że piecza zastępcza umożliwia powrót dziecka do domu, natomiast w sytuacji, gdy jest to nierealne, rozpoczyna się procedura adopcyjna. Do tego dochodzą
sprawy związane z systemem
świadczeń, kompletowanie dokumentów.
– Asystenci rodziny działają
w Poznaniu od czterech lat, wypracowaliśmy dobrze funkcjonujący model – powiedział Mścisław Mysłek, asystent rodziny z
Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro-

dzinie w Poznaniu. – Asystent
działa na styku trzech ról: pracownika socjalnego, osoby dającej wsparcie psychiczne i trenera umiejętności życiowych. Powinien dobrze poznać rodzinę,
którą ma pod opieką i zaangażować się w jej problemy. Musi
być dobrym psychologiem, socjologiem, doradcą życiowym
i posiadać odpowiednie cechy
osobowości. Jednym z jego zdań
jest pomoc w stosowaniu w codziennym życiu zdobytej na kursach wiedzy, aby członkowie rodziny, wracając do domu, nie
wracali do starych nawyków. To
trudne zadanie, bo między ludźmi jest mnóstwo emocji, trzeba reagować na ich dynamikę,
tworzyć więzi, zdobywać zaufanie, poznawać członków rodziny i ich problemy. Asystent
może zastąpić funkcjonujący w
MOPR model pomocy. Każdy w

tym modelu: psycholog, pedagog, trener, kurator, dzielnicowy,
koordynator pieczy zastępczej,
widzi problemy rodziny w sposób wycinkowy, natomiast asystent ma spojrzenie całościowe.
Bywa niezbędny w sytuacji, gdy
potrzebna jest pomoc, gdy trzeba zmierzyć się z lękiem, strachem, agresją, oporem, dać nadzieję, wsparcie duchowe i zwykłą życzliwość.
Projekt związany z asystentami rodziny się kończy. Czy w
przyszłym roku będą mogli dalej
działać? To zależy od zabezpieczenia ﬁnansowego. Trudno sobie wyobrazić Poznań bez takiej
pomocy. I tak na wszystkie poznańskie rodziny przypada zaledwie siedmiu asystentów, a to
stanowczo za mało.

AURELIA PAWLAK
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Kurs rękodzieła

A

kademia Radości Życia organizuje Roczny Kompleksowy Kurs Instruktora Rękodzieła. Potrwa on do września
2014 roku. W programie jest
decoupage, ﬁlcowanie, ceramika, ﬂorystyka, wikliniarstwo,
robótki ręczne, rękodzieło dla
dzieci, wystrój wnętrz, tworze-

nie biżuterii i inne formy artystyczne.
Kurs skierowany jest do psychologów, pedagogów, trenerów, animatorów, pracowników
przedszkoli, ośrodków pomocy
społecznej, osób związanych z
kulturą i sztuką oraz dla początkujących i zaawansowanych
hobbystów amatorów. Obejmuje zajęcia dydaktyczne i praktyczne.
Nauka będzie się odbywać w
grupach maksymalnie dziesięcioosobowych na weekendowych zjazdach. Po ukończeniu
kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Zajęcia poprowadzą trenerzy, wyspecjalizowani
w danej dziedzinie rękodzieła.
Więcej na stronie internetowej
Akademii Radości Życia. awa

W

piękną, słoneczną sobotę 28 września 373
osoby wyruszyły na trasy
rajdu turystycznego „Do celu
różnymi drogami”, zorganizowanego przez Oddział PTTK
Poznań-Nowe Miasto, a sﬁnansowanego przez Powiat
Poznański.

Odwiezie i przywiezie
W

ładze Poznania zawarły
umowę z ﬁrmą TaxiM1,
która będzie świadczyć usługi
dla osób niepełnosprawnych.
Można je zamówić pod telefonami 61-8222-222 i 19669.
Cena dla osoby, która sama lub
przy niewielkiej pomocy może
wsiąść do samochodu, obejmuje opłatę początkową 6,18
złotych. Natomiast taryfa I to
2,18 złotych za kilometr, tary-

Meta znajdowała się przy
Kościele w malowniczej Wierzenicy. Wśród uczestników
dużą grupę, liczącą 88 osób,
stanowili
niepełnosprawni. Uczestnicy mieli do wyboru 10 tras – dziewięć przygotowanych przez organizatorów oraz jedną według własnego opracowania. Sympatycy nordic walking mogli wę-

fa II – 3,27 złotych, taryfa III –
4,36 złotych , a taryfa IV – 6,54
złotych. Opłata za oczekiwanie kosztuje 32 złote za godzine, a dla osób potrzebujących
szczególnej pomocy przeznaczone są busy ze specjalistycznym podnośnikiem. Pozwala on wsiąść do pojazdu bezpośrednio na wózku inwalidzkim. Cena takiej usługi wynosi
12 złotych. awa

B
Piknik lubońskich seniorów
okazji Dnia Seniora 65
członków Stowarzyszenia
Społeczny Funduszu Ludzi
Dobrej Woli oraz Koła nr 61
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Luboniu uczestniczyło 12 października w pikniku w leśnictwie
Konstantynowo, gmina Mosina.
Przewodnicząca Koła PZERiI Zoﬁa Skok-Łukomska skła-

dała życzenia solenizantom.
Dla uczestniczących w imprezie 80-latków zaśpiewano „Sto
lat”. Życzenia złożono państwu
Stefanii i Stanisławowi Leśnym z
okazji 50-lecia małżeństwa.
Były kiełbaski z ogniska, zbieranie grzybów i tańce. Najlepszym tancerzem okazał się najstarszy członek Koła nr 61 PZERiI – 88-letni Bronisław Preiss.

ROBERT WRZESIŃSKI
FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Z

rody to miejscowość, gdzie
na świat przyszła Emilia
Sczaniecka – kobieta, która poświęciła część swego życia pomagając innym. To tu właśnie
zostali przyjęci radośnie 20
października uczestnicy kolejnego, jedenastego już rajdu z
cyklu Wielcy Wielkopolanie.
W tej miejscowości turyści trasy autokarowo-pieszej, zanim
udali się na wędrówkę, wzięli udział we mszy świętej, a następnie zapoznali się z historią miejscowego Kościoła i narodzinami pani Emilii. Kolejnym
punktem na trasie był Pakosław, gdzie również mieszkała i
zmarła Szczaniecka. Tu znajduje się jej skromna Izba Pamięci.
Następnie, po 6 kilometrowym
marszu, piechurzy dotarli do Michorzewa, gdzie jest pochowana
nasza bohaterka.
Na mecie w miejscowej Szkole Podstawowej noszącej jej imię
czekała na nich smaczna turystyczna grochówka oraz organizatorzy z Oddziału PTTK Poznań-Nowe Miasto. Rowerzyści dotarli na metę rajdu dwoma

drować na specjalnie przygotowanej dla nich trasie. Rowerzyści dotarli na miejsce mety
pięcioma trasami prowadzonymi przez wykwaliﬁkowaną
kadrę. Piechurzy wędrowali
na jednej typowo pieszej trasie
oraz dwóch autokarowo-pieszych. Na jednej z nich wiodącej z Kicina wędrowała grupa
wózkowiczów. Duża grupa turystów przybyła trasą dowolną
opracowaną według własnych
możliwości. Byli w tej grupie
piesi, rowerzyści jak również
turyści samochodowi.
Trasy przebiegały przez
atrakcyjne przyrodniczo i historycznie miejsca, których do
tej pory turyści nie mieli oka-

trasami prowadzeni przez wykwaliﬁkowaną kadrę turystyczną. Osoby pragnące samodzielnie zwiedzać piękne zakątki powiatu poznańskiego i nowotomyskiego, przybyli trasami opracowanymi samodzielnie. Dla
wszystkich chętnych oprócz grochówki przygotowano konkurs
wiedzy o Emilii Sczanieckiej.
Na zakończenie rajdu wszyscy uczestnicy, a było ich 212,
udali się na grób pani Emilii w
celu złożenia kwiatów i zapalenia zniczy oraz zwiedzenia
miejscowego kościółka. W rajdzie nie zabrakło wspaniałych,
turystów jakimi są osoby z niepełnosprawnością. Było ich tym
razem 59. Najliczniejsza drużyna reprezentowała zespół Szkół
Specjalnych nr 102 w Poznaniu.
Drugie miejsce pod względem
liczebności zajęła Szkoła Podstawowa nr 51, też z Poznania,
a trzecie – Szkoła Podstawowa z
Michorzewa.
Rajd doﬁnansowało Miasto
Poznań i Gmina Swarzędz.

EUGENIUSZ JACEK
KOMANDOR RAJDU
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RAJDY ODDZIAŁU PTTK POZNAŃ-NOWE MIASTO

Do celu różnymi drogami
Po wyczerpującej wędrówce z
przyjemnością każdy udał się
pod wiatę turystyczną, gdzie
czekała grochówka oraz napój
chłodzący.
Najliczniejsza ekipa, jaką
stanowiła młodzież reprezentująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach,
otrzymała puchar i dyplom. Następne puchary i dyplomy zdobyły drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 82 w Poznaniu oraz

FOT. (3X) ARCHIWUM

zji poznać. Rowerzyści z trasy
V i VIII oraz uczestnicy trasy I
zwiedzali Muzeum Łowiectwa
i Myślistwa w Uzarzewie. Ponadto młodzież brała udział
w pokazowej lekcji przyrodniczej w powyższym muzeum.
Na mecie wszyscy brali udział
w konkursach sprawnościowych, za co byli wynagradzani
drobnymi nagrodami. Następnie poszczególne grupy zwiedzały kościół paraﬁalny p.w.
Św. Mikołaja. Grupy były oprowadzane przez przewodnika.

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy i Zespół Szkół Specjalnych nr
102 w Poznaniu. Nagrody wręczał radny Gminy Swarzędz
Piotr Cichewicz i dyrektor
Wydziału Promocji Starostwa
Powiatowego w Poznaniu Andrzej Wróblewicz. W rajdzie
udział wzięli między innymi
mieszkańcy Dopiewa, Skórzewa, Konarzewa, Suchego Lasu,
Kiekrza, Murowanej Gośliny,

Bolechowa, Owińsk, Czerwonaka, Swarzędza, Kostrzyna,
Kórnika, Dąbrówki, Lubonia,
Poznania, Swarzędza, Kobylnicy, Zalasewa, Koziegłów, Rokietnicy, Kostrzyna, Pobiedzisk,
Wierzonki. Odjeżdżając do domów wszyscy umawiali się na
następną wyprawę turystyczną.

EUGENIUSZ JACEK
KOMANDOR RAJDU

FOT. (2X) ARCHIWUM

Wielcy Wielkopolanie –
Emilia Sczaniecka
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Poznański
„Słodki tramwaj”
K
Katarzyna
Dobicka
D
PPOZNAŃ

J

uż ponad 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę, z czego niemal 1/3 jeszcze o tym nie wie – takie wyniki przedstawia ﬁrma Novo
Nordisk wraz z Akademią Leona Koźmińskiego w najnowszym, czwartym już raporcie
„Cukrzyca. Ukryta pandemia.
Sytuacja w Polsce”. Przeciętny obywatel nie zna specyﬁki cukrzycy, nie zdaje sobie
sprawy z tego, że może na nią
chorować. Dlatego organizowane są takie akcje jak „Słodki tramwaj”.
14 listopada obchodziliśmy
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Z tej okazji Koło Pomocy Dzieciom z Cukrzycą i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę
zorganizowały drugą tego typu
akcję, czyli „Słodki tramwaj”.
W drugiej połowie listopada
na ulice Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Warszawy, Wrocławia i Rzeszowa wyjechały
tramwaje, trolejbusy, trambusy i autobusy, w których można było zbadać poziom cukru
we krwi.
Poznański „Słodki tramwaj”
kursował po centrum miasta
w sobotę 16 listopada. Podczas
czterogodzinnej akcji niemal

200 osób skorzystało z okazji,
wsiadło do tramwaju i zbadało poziom cukru, zasięgnęło
informacji na temat choroby,
skorzystało z porad. U trzech
osób wykryto zagrożenie zachorowania na cukrzycę. Zostały odpowiednio poinstruowane i skierowane do lekarza
w celu dalszej diagnostyki.
Ciężka praca dwóch pielęgniarek mierzących poziom
cukru we krwi i wielu wolontariuszy, wyśmienita oprawa
aktorsko-muzyczna i zainteresowanie Poznaniaków złożyły się na powodzenie całej
akcji. Organizatorom zależało na tym, by każdy mógł zrobić pierwszy krok i sprawdzić,
czy nie jest chory. Była to również doskonała okazja do edukowania mieszkańców miasta,
uświadamiania im, że cukrzyca może dotknąć każdego. I że
wcale nie musi być wyrokiem.

Koncertuje Kapela Podwórkowa „Eka”.

Powstają karykatury prezesa.

S

zczególnie osoby starsze
odczuwają lęk przed chorobą, samotnością, przemijaniem. Lekarstwem na to jest
miłość, która w pełni pomaga
przeżywać człowieczeństwo.
Warto zatem wsłuchać się w
głos własnego serca i powiedzieć: „żyję nie dla siebie, ale
dla innych”.
Tę reﬂeksję niosło spotkanie
poetycko-muzyczne pod nazwą
„A jednak po nas coś zostało”
zorganizowane w środę 6 listopada w Domu Dziennego Pobytu
„Pogodna jesień” w Buku. Wzięli w nim udział seniorzy z gminy
Buk, na co dzień uczestnicy zajęć społeczno-kulturalnych prowadzonych przez tę placówkę.
W nostalgicznej listopadowej inscenizacji fragmenty twórczości
znanych polskich poetów, nawiązujące do tematyki przemijania, odczytała kierownik Domu
Alicja Króliczak.
Były też muzyczne akcenty i
okazja do zamyśleń. Na zakończenie pokrzepiające słowa, że
świadomość odejścia wcale nie
musi być bolesna, jeśli potraﬁmy
ją zaakceptować. Zawsze jest

też czas na wyświadczanie dobra drugiemu człowiekowi. Kiedy wieczornica dobiegła końca,
seniorzy zasiedli przy stole, by
porozmawiać i cieszyć się wzajemną obecnością.
Dom Dziennego Pobytu „Pogodna jesień” w Buku powstał 15
listopada 2010 roku z inicjatywy
radnej Miasta i Gminy Buk Alicji
Króliczak. Poprawa jakości życia
bukowskich seniorów leżała jej
na sercu. Dziś to miejsce wypełnia nie tylko rodzinna atmosfera
i ciepło bijące od ludzi, ale też ich
liczne sukcesy artystyczne.
Odbywają się tu zajęcia komputerowe, warsztaty muzyczne, gimnastyka, masaż, warsztaty rękodzielnicze i decoupage.
W „Pogodnej jesieni” nikt się nie
nudzi, a drzwi dla każdego są
zawsze otwarte. W poniedziałki
prowadzone są spotkania dotyczące tradycji innych krajów. Są
też zajęcia kulinarne, wycieczki, dyskusje, imprezy okolicznościowe, pogadanki, spotkania.
Wspólna jest także wigilia, dzięki której w ten wyjątkowy dzień
ludzie starsi nie są pozostawieni sami sobie.
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PIKNIK INTEGRACYJNY BUKOWSKIEGO TOWARZYSTWA „AMAZONKI”

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

Najtrudniejsza
– karykatura prezesa
inne stawiały czoła slalomowi
i rzutowi do bramki w specjalnych alko-goglach. Było sporo
śmiechu, bo nie zawsze udawało się strzelić celnie. Sprawdzianem okazało się też karmienie jogurtem z zawiązanymi oczami, przenoszenie piłe-
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czek, zbieranie grzybów i łowienie ryb.
W konkurencjach wzięły
udział drużyny z Buku, Nowego Tomyśla, Opalenicy, seniorzy z Dziennego Domu Pobytu
„Pogodna jesień” oraz przedstawicielki Bukowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego.
Dodatkową atrakcją były
scenki obrazujące, trudne czasem, rodzinne relacje, które
przygotowała bukowska młodzież z klas gimnazjalnych
oraz występ Kapeli Podwórkowej „Eka” z Gostynia.

KAROLINA KASPRZAK

Uczestnicy pikniku. Pierwsza z prawej Elżbieta Mazur
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

„A

mazonki” z powiatu poznańskiego, czyli kobiety po mastektomii potraﬁą świetnie się bawić. Rysowały karykatury, grały w piłkę w alko-goglach, karmiły z
zawiązanymi oczami, zbierały grzyby, łowiły ryby, a nawet przenosiły piłki pingpongowe na łyżce.
Zmagania odbywały się w

podczas pikniku integracyjnego Bukowskiego Towarzystwa
„Amazonki” w niedzielę 17 listopada w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy Grodziskiej 13 w Buku.
Początkowo
najtrudniejsze wydawało się rysowanie
portretu – karykatury prezesa. Kiedy jedne panie kreśliły ołówkiem pierwsze kontury,

Karmienie z zawiązanymi oczami.

W DOMU DZIENNEGO POBYTU „POGODNA JESIEŃ” W BUKU

– Dom Dziennego Pobytu
„Pogodna jesień” bierze udział
w dwóch projektach: projekcie
„Łączymy siły i pokolenia”, ﬁnansowanym ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
i realizowanym przez Dom
Dziennego Pobytu w Grodzisku Wielkopolskim oraz w projekcie pod nazwą „S.O.S. Przegląd twórczości bożonarodzeniowej osób w wieku 50+”, ﬁnansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.
Dzieje się u nas bardzo dużo. W
codziennych zajęciach systematycznie bierze udział blisko
40 osób, a zdeklarowanych jest
75. Najstarsza uczestniczka ma
93 lata – opowiada Alicja Króliczak.

Kreatywność Alicji Króliczak, zapał do działania, a nade
wszystko wielkie serce i niespotykana wrażliwość na los bliźniego sprawiają, że ludzie starsi
mogą w „Pogodnej jesieni” czuć
się jak w prawdziwym domu. To
jedno z nielicznych miejsc tego
typu, bo takich placówek wciąż
brakuje. Szczególnie w małych
gminach i na wsiach seniorzy
skazani są na brak opieki medycznej i socjalnej, wykluczenie
i alienację. Tu mogą zasiąść w
wygodnych fotelach, posłuchać
muzyki, przygotować ciepłe posiłki, nauczyć się obsługi komputera i Internetu, dzielić własnymi radościami i troskami z
przyjaciółmi. Tutaj zawsze czeka na nich uśmiech i dobre słowo. Tu nikt o nich nie zapomina.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Tu drzwi są zawsze otwarte

Uczestniczki zajęć artystycznych prezentują prace wykonane
między innymi techniką decupage.
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W

czwartek 14 listopada
poznańskie Amazonki
wysłuchały wykładu Renaty
Ślebody pod hasłem „Wellness – zasady, styl życia,
proﬁlaktyka chorób cywilizacyjnych”.
„Wellness” to stan dobrego
zdrowia i samopoczucia. O ten
stan trzeba samemu zadbać.
Nie można się tylko poświęcać
pracy zawodowej, a zdrowie pozostawić medycynie. „Wellness”
oznacza też dążenie do możliwie najdłuższego zachowania
młodości, zdrowia i dobrego samopoczucia.
Filozoﬁę „Wellness” stworzył
amerykański lekarz dr Halbert
Dunn w 1959 roku. Po raz pierwszy połączył on ﬁtness i dobre
samopoczucie. Twierdził, że ciało i umysł powinny pozostać w
równowadze. To on wprowadził
nazwę „Wellness” do użytku codziennego. „Wellness” ma za zadanie doprowadzić do harmonii
pomiędzy ciałem i umysłem. Na
„Wellness” składa się wszystko,
czym ludzie się otaczają, co robią, co konsumują, aby czuć się
dobrze. Jest to m.in. dieta, gimnastyka i relaks. awa

LEOKADIA RYŚ

***

Srebrna gwiazda
zadrgała na niebie,
pachnie rosa i bzy.
Idziemy, przytuleni
do siebie,
ja czuję to samo,
co ty.
Słyszysz?
Wietrzyk szeleści.
Ale minie, ja wiem.
Wiem, to nie jawa,
to jest tylko sen.
Jeszcze teraz
idziemy złączeni,
usta czule
otula nam mrok.
Nagle drgniemy,
ze snu obudzeni,
jakby w pustkę
we śnie traﬁł krok.
Ja wiem wszystko,
tak samo jak ty.
I osobno
serce mi zabiło,
i osobno
serce twoje drży.

Ustawa może zaszkodzić
niepełnosprawnym
Z MONIKĄ MISZTAL-LICIŃSKĄ, właścicielką Kancelarii Edukacji
i Pomocy Prawnej rozmawia AURELIA PAWLAK.

FOT. AURELIA PAWLAK

„Wellness”
– zdrowie Amazonek

– Czy nowelizacja ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych zgodnie z
projektem ustawy okołobudżetowej z 18 września tego
roku może zaszkodzić osobom niepełnosprawnym?
– Moim zdaniem tak, bo ustawa okołobudżetowa, która wejdzie w życie 1 stycznia 2014
roku, w założeniach zmniejsza doﬁnansowanie dla pracowników niepełnosprawnych.
Szczególnie dotkliwie odczują tę zmianę osoby z tak zwaną
umiarkowaną niepełnosprawnością. Według opinii rządowych miały być zmniejszane
doﬁnansowania dla osób z małym stopniem niepełnosprawności, a systematycznie zwiększane dla tych z umiarkowanym i większym stopniem. Nagle bez żadnej zapowiedzi doﬁnansowanie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zostało zmniejszone o 36 procent. To uderzy
w pracodawców, którzy właśnie dla tych niepełnosprawnych zwiększyli poziom zatrudnienia. Tracąc to doﬁnansowanie ﬁrmy staną na granicy opłacalności, ponieważ pracodawcy uwzględniają je w swoim rachunku dochodowym i od niego uzależniają ceny. Będą musieli to robić, by utrzymać zatrudnienie.
– Czy dla pracodawców to
jedyny powód do obaw?
– Trzeba pamiętać, że osoby
niepełnosprawne są mniej produktywne, należy im się dodatkowy urlop dziesięciodniowy,
trzytygodniowe zwolnienie na

uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, dodatkowa przerwa w pracy. Z punktu widzenia pracodawcy są to dla niego istotne obciążenia. Gdy doﬁnansowanie spada o 36 procent, to wielu z nich musi natychmiast redukować zatrudnienie, by przetrwać na rynku.
Szczególnie boleśnie odczują
to spółdzielnie inwalidów, będące już teraz na granicy opłacalności. Prawdopodobnie się
rozwiążą. Natomiast pracodawcy reprezentujący branże usługowe będą zmuszeni zredukować nie tylko zatrudnienie, ale
przede wszystkim ceny.
– Bezrobocie osób niepełnosprawnych bardzo wzrośnie?
– Proces ten będzie rozłożony
w czasie. Pracodawcy nie zastosują zwolnień grupowych, ponieważ nie będzie ich na to stać.
Wiele osób niepełnosprawnych
nie zarejestruje się w urzędach
pracy, bo mają renty. Miażdżące
dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych skutki ustawy będą
odczuwalne w skali dwóch lat.
Nie ma co liczyć na to, że otwarty rynek pracy wchłonie tych ludzi.
– Skąd takie przekonanie?
– Okazuje się, że pracodawcy zupełnie nie mają wiedzy, że
płacą karę z tytułu nie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Uważają, że wpłata na
PFRON jest podatkiem. Pewien
pracodawca próbował tłumaczyć, że on nie może zatrudniać
osób niepełnosprawnych, bo
mają one w orzeczeniach całkowitą lub częściową niezdolność
do pracy i żaden lekarz medycyny pracy nie wyda im stosownej zgody na podjęcie jakiegokolwiek zajęcia. Mało tego, ten
przerażony pracodawca wyraził swoje obawy, co będzie jak
przyjdzie Państwowa Inspekcja
Pracy i nałoży na niego kary?
Takie podejście do sprawy jest
dla mnie nie do przyjęcia, bo
świadczy o niewiedzy, indolencji i niedoinformowaniu. Z tych
przykładów wynika, że jeżeli liczymy, że otwarty rynek pracy
przyjmie rzeszę zwolnionych
niepełnosprawnych, to spotka
nas gorzkie rozczarowanie.

– Dlaczego tak się dzieje?
– Bo przedsiębiorcy z otwartego rynku pracy w dziewięćdziesięciu procentach wolą płacić karę na PFRON niż zatrudniać niepełnosprawnych. Jest to
dla nich niewiadoma, pojawiają
się obawy, że mogą napotkać na
problemy i rozmaite komplikacje. Poza tym dochodzą do tego
doświadczenia zakładów pracy chronionej, które uczą, że nie
wszystko jak takie stabilne, jakby się wydawało. Stąd lęk pracodawcy w pewnym sensie ma
swoje uzasadnienie.
– Co zrobić w sytuacji, gdy
ktoś nigdy nie traﬁł na rynek
pracy z lenistwa czy wygodnictwa?
– Teraz taki człowiek będzie
aktywizowany, bo pojawia się
coraz więcej programów umożliwiających takie działania, ale
w praktyce nie ma szans na zatrudnienie. A to dlatego, że osoby, które wypadły z rynku, ale
chcą pracować, będą oblegać
pracodawców. A ci zwracają
uwagę na motywację kandydatów. Czy są roszczeniowi, czy
chętni do wykonywania obowiązków. Z góry wiadomo kogo
zatrudni.
– Co zrobić z ludźmi, którzy zostaną zaktywizowani do
pracy, ale i tak jej nie dostaną?
– Twórcy wspomnianej ustawy nie zdają sobie sprawy z
konsekwencji. Weźmy chociaż
spółdzielnie i ﬁrmy ochroniarskie, w których pracownicy bardzo mało zarabiają. A powinni
więcej, bo w przeciwnym razie
trzeba będzie ich zwolnić lub
zatrudnić ich na umowę-zlecenie. Administracja i politycy uważają, że przedsiębiorcy zniosą absolutnie wszystko
i dadzą sobie radę w każdej sytuacji. W dużych miastach problem ten będzie mniej odczuwalny, ale w małych miasteczkach nowa sytuacja stanie się
bardzo dotkliwa. Nie chciałabym źle wróżyć, ale przyszłość
dla zakładów pracy chronionej
rysuje się w czarnych barwach.
Po raz kolejny przekonujemy
się, że interesy osób niepełnosprawnych są mało ważne.
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55 LAT POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W POZNANIU

Wsparcie
dla potrzebujących

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Ewa Rzepka wita publiczność. Obok Paweł Kuleszewicz.

Wręczono złote i srebrne odznaki.

N

iesienie pomocy starszym,
chorym, niepełnosprawnym, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie konkursów plastycznych i literackich, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz wiele innych inicjatyw wpisuje się w działalność
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS)
w Poznaniu.
W sobotę 16 listopada w Auli
Poznańskiej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
imienia Mieczysława Karłowicza na Solnej uroczyście świętowano 55 lat działalności organizacji. Na widowni zasiedli dzia-

łacze PKPS z Czarnkowa, Dusznik, Gostynia, Grodziska, Kostrzyna, Kościana, Krzyża, Kórnika, Nowego Miasta nad Wartą, Swarzędza, Śremu, Wronek
i zarządów dzielnicowych w Poznaniu: Grunwald, Jeżyce, Nowe
Miasto i Stare Miasto. W obchodach wzięły udział m.in. władze samorządowe, przedstawiciele domów pomocy społecznej, dziennych domów pomocy
społecznej, klubów seniora. Byli
też przedstawiciele mediów: „Filantropa Naszych Czasów”, który sprawował patronat medialny
i „Głosu Wielkopolskiego”.
Wszystkich serdecznie przywitała prezes Zarządu Wojewódzkiego PKPS Ewa Rzepka.

Odczytano list gratulacyjny
Prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego i Wojewody
Wielkopolskiego Piotra Florka.
Głos zabrała dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Maria Krupecka, zastępca
dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Izabela Synoradzka i wicedyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Poznaniu
Wojciech Zarzycki. Wśród gości
honorowych byli sekretarz generalna PKPS Ewa Kuruluszwili
i Zdzisław Pośnik – dyrektor do
spraw inwestycji i rozwoju Rady
Naczelnej PKPS.
Złotymi odznakami PKPS „Za
wieloletnią bezinteresowną pracę na rzecz potrzebujących pomocy” uhonorowano: Jana Kwaśniewskiego z Krzyża, Teoﬁla
Marciniaka z Książa, Teresę Piękoś z Krzyża, Teresę Redelbach
z Wildy, Tadeusza N. Rzepkę ze
Starego Miasta, Łucję Szulkowską ze Swarzędza i Mirosławę
Szulkowską z Brodnicy. Srebrne odznaki otrzymali: Hieronim
Bartkowiak ze Śremu, Marek
Czajka ze Starego Miasta, Sławomir Drozd ze Śremu, Karol
Rynkowski i Anna Dunal ze Starego Miasta, Małgorzata Grobelna z Kościana, Magdalena Hałupka z Kórnika, Agnieszka Juskowiak ze Śremu, Mirosław
Juszczak ze Szczytników, Marian Kasprzak ze Starego Miasta, Kazimiera Kuberacka i Maria Labijak z Kórnika, Stanisława Łowińska ze Starego Miasta,
Małgorzata Łucka, Bożena Majerczyk, Marek Pakowski, Barbara Skibska i Elżbieta Urbańska ze Śremu oraz Grażyna Wilk
z Warszawy.
O idei PKPS mówił dyrektor Polskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Humaniu Igor Krywoszej.
Przyjechał do Poznania z Ukrainy, aby oﬁcjalnie podziękować
Bogdanowi Wesołkowi z jednostki terenowej PKPS w Kórniku, który zorganizował w Polsce
pomoc (specjalne produkty żywnościowe) dla 11- miesięcznego

dziecka na Ukrainie, chorującego na fenyloketonurię.
Sobotnie popołudnie uświetnił artystycznie Marek Czajka
(tenor), Karol Drynkowski (fortepian), Karina Olejniczak (śpiew),
Mirosława Święcicka (sopran),
Mateusz Doniec (akordeon), Stanisława Łowińska (poezja) i chór
z Filii nr 6 Zespołu Dziennych
Domów Pomocy Społecznej
„Klub Słoneczna Przystań”. Rolę
konferansjera pełnił Paweł Kuleszewicz. Dodatkową atrakcją był
pokaz mody „50+” i mody młodzieżowej, którą zaprezentowały dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej „Tulipanki” prowadzonej
przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS.
Pośród wielu pozornych działań, spotów reklamowych i ekonomicznej rywalizacji, Polski
Komitet Pomocy Społecznej staje się instytucją o wyjątkowej roli,
bo swoją działalność ukierunkowuje na bezpośrednie wsparcie.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania osoby starszej, niepełnosprawnej albo zagrożonej
niepełnosprawnością, udzielanie szeroko rozumianej pomocy
psychologicznej, prawnej, organizowanie różnorodnych form
wypoczynku, prowadzenie dożywiania, punktów pomocy socjalnej, klubów seniora, świetlic
socjoterapeutycznych, przeciwdziałanie patologiom społecznym, realizacja badań ankietowych, konferencji, koncertów i
aukcji charytatywnych – wszystko to mieści się w działaniach
PKPS.

KAROLINA KASPRZAK

Na widowni brakowało miejsc.
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Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ

N

iewiele jest organizacji pozarządowych, które mogą
się pochwalić takim stażem.
23 listopada 2013 roku Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu obchodził XXXlecie swojego istnienia.
O godzinie 15 w progach restauracji Rycerska w Poznaniu
pojawiło się ponad 100 osób.
Panowała atmosfera bardzo
rodzinna. Nie było wszystkich
członków, a tylko Zarząd Główny Związku oraz delegacje z
kół: Gniezna, Śremu, Wrześni,
Środy Wielkopolskiej, Owińsk
i Poznania. Organizacja liczy
prawie 3.000 tysiące członków, dlatego trudno byłoby znaleźć odpowiednie miejsce, by
wszystkich pomieścić. W holu
restauracji można było zapoznać się z wystawą okolicznościową związaną z XXX-leciem
Związku – były kroniki, zdjęcia,
listy gratulacyjne, medale i statuetki.
Uroczystość była okazją do
wspomnień, ale i do podziękowań zarówno prężnie działającym kołom, jak i przyjaciołom i
dobroczyńcom Związku, dzięki
którym dotychczasowe działania i sukcesy Związku były możliwe. Dlatego wśród dostojnych
gości, którzy zaszczycili swoją
obecnością obchody jubileuszu
znaleźli się: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Tadeusz
Tomaszewski, członek Zarządu
Powiatu Poznańskiego – Zygmunt Jeżewski, pełnomocnik
Prezydenta Miasta Poznania ds.
osób niepełnosprawnych – Dorota Potejko, burmistrz Miasta
Środa Wielkopolska – Wojciech
Ziętkowski, przedstawiciel Gminy Czerwonak, dyrektor SAPO
– Roch Kowalski, dyrektor od-

XXX-LECIE WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU INWALIDÓW

W służbie osobom

Gratulacje z okazji 30-lecia składa burmistrz Środy
Wojciech Ziętkowski.
działu PFRON – Grzegorz Naranowicz, przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
– Elżbieta Mazur, przedstawiciel
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czerwonaku –
Renata Waszkiel, prezes Wielkopolskiego Forum Organizacji
Osób Niepełnosprawnych –
Konrad Kołbik, prezes Fundacji
im. Królowej Polski Św. Jadwigi
– Andrzej Markiewicz, przedstawiciel Zakładu Karnego w
Koziegłowach – kapitan Maciej
Wołosz, redaktor naczelny miesięcznika „Filantrop” – Marcin
Bajerowicz,
przewodnicząca
Rady Gminy Żydowskiej – Alicja
Kobus i przedstawiciel Towarzystwa Osób Niesłyszących TON –
Witold Taczkowski.

chu powodów do dumy. Tym
razem podopieczni „Pawełka”
oczarowali publiczność programem artystycznym. Najpierw układem tanecznym do
piosenki Shakery Waka Waka
(This time of Afryka). Warto
dodać, że kostiumy wykonane
zostały w ich własnej pracowni
tkacko-krawieckiej. Następnie
goście wysłuchali w wykonaniu dwójki solistów piosenek:
Anny Jantar „Cygańska jesień” i
Ryszarda Rynkowskiego „Wypijmy za błędy”. Burzę oklasków
wywołały także dziewczęta w
koszulkach w paski i beretach
w utworze „Nasza tratwa”. W
podziękowaniu za przepiękny
występ prezes WZINR Mirosława Rynowiecka wręczyła

Kwiaty i gratulacje składają na ręce Mirosławy Rynowieckiej
prezesi kół terenowych WZINR.

Warsztat Terapii Zajęciowej
„Pawełek” w Owińskach nie po
raz pierwszy dostarczył Związkowi Inwalidów Narządu Ru-

Sto lat!

Najbardziej radosna organizacja.
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NARZĄDU RUCHU

niepełnosprawnym

Przemawia poseł RP Tadeusz Tomaszewski. Obok prezes
Zarządu Głównego WZINR Mirosława Rynowiecka.

niu Związku prezes Mirosława
Rynowiecka przyjmowała gratulacje i kwiaty. Przytoczę jedną z pamiątkowych dedykacji:
„Zasługi i dokonania państwa
Związku w dziedzinie rehabilitacji zdrowotnej, społecznej,
zawodowej osób niepełnosprawnych w sferze promocji
ich sukcesów oraz edukacji
społeczeństwa są nie do przecenienia. Trudno je wszystkie
wymienić i zliczyć. Prowadzony
przez Państwa Warsztat Terapii
Zajęciowej „Pawełek” to wzorowe połączenie profesjonalizmu
i rodzinnej atmosfery. Organizowane przez Was imprezy stały
się znane w całym kraju. Bez

Jubileuszowy tort.

występującym pamiątkowe medale oraz maskotki. Następnie
wszyscy wznieśli toast lampką
szampana i zgodnym chórem
zaśpiewali 100 lat. Gdy wybrzmiały ostatnie dźwięki, na
salę wjechał olbrzymi tort z racami i logo Związku. Pani prezes złożyła serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom
wspierającym działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Szczególnie podkreśliła wkład
pracy wszystkich kół i dziękując
za dotychczasową współpracę
wręczyła na ręce prezesów kół
pamiątkowe statuetki.

przesady można powiedzieć, że
słyniecie państwo z optymizmu i
umiecie nim zarażać. Na pewno
tworzycie najbardziej radosną
organizację”.

Tego dnia padło wiele słów
uznania pod adresem Związku
od przybyłych gości. W imie-

Zadanie było współﬁnansowane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Po zakończeniu części oﬁcjalnej i uroczystym obiedzie
rozpoczęła się zabawa taneczna. Wesoło upłynął czas spotkania z okazji XXX-lecia na tańcach i radosnych rozmowach.
Trudno było się uczestnikom
rozstać, ale nieubłaganie zbliżała się północ i rozpoczęło się
nowe trzydziestolecie w życiu
Związku.

FOT. (9X) MARZENA KUBIAK

„Pawełek” w utworze „Nasza tratwa”.

Zaproszeni goście.

Tańczy „Pawełek”
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Razem
przeciw
chorobie

Oczekiwania
złe i dobre

„N

ic poza zwykłą dolegliwością, której nikt
nie traktuje poważnie” – tak
brzmi jedno ze zdań zawartych w książce Margot Unbescheid „Alzheimer. Podręcznik pierwszej pomocy”, która
dzięki Wydawnictwu „W drodze” została w całości przetłumaczona na język polski.

„J

estem pełna złych przeczuć, co z tego chłopca
wyrośnie” – powiedziała do
matki nauczycielka Marcina. A potem przytoczyła argumenty mające jej przeczucia uzasadnić. Z kolei o Oleńce inna nauczycielka powiedziała, że „i tak nigdy nie nauczy się tabliczki mnożenia”.
Na szczęście Marcin wyrósł
na porządnego człowieka, a
Ola zna tabliczkę mnożenia
tak dobrze, że przebudzona
ze snu (taki eksperyment robił tata) odpowiada bezbłędnie.

Unbescheid przyjechała do
Polski, aby opowiedzieć o publikacji bliskim chorych na Alzheimera. W sobotę 23 listopada w nowej siedzibie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego przy ulicy
Garczyńskiego 13 w Poznaniu
słuchacze poznali jej własne
doświadczenia.

Szczęśliwie w obu wypadkach negatywne oczekiwania nie sprawdziły się. Jednak
już samo negatywne oczekiwanie może przynieść wiele
szkód, bowiem nasze oczekiwania, zarówno te negatywne
jak pozytywne, w sposób dla
nas mało uświadomiony kierują naszym zachowaniem.

Autorka od wielu lat wspiera
matkę w opiece nad chorym na
Alzheimera ojcem. W książce
nie opowiada o bólu, ale pokazuje, w jaki sposób można poprawić samopoczucie chorego.
Otwarcie opisuje poszczególne epizody z życia ojca.
„Uciekałam przed nazwaniem wprost choroby, która
zawładnęła moim ojcem. Kiedy pewnego dnia popatrzył na
mnie, jego spojrzenie pozbawione było zrozumienia. To
był pierwszy zwiastun tego, co
miało nastąpić” – pisze w jednym z fragmentów.

Nie tylko nauczyciele miewają skłonność do negatywnych oczekiwań, ale także niektórzy rodzice. Jedynie od pediatrów można często usłyszeć: „dziecko z tego wyrośnie”. Nieraz ich optymizm jest
uzasadniony, niestety, bywa i
tak, że staje się on argumentem dla biernego wyczekiwania i nie podejmowania psychologicznej terapii czy wczesnej rehabilitacji.

Książka Margot Unbescheid to źródło cennych rad dla
opiekunów osób z chorobą Alzheimera. Uczy, jak spędzać
z chorym czas, rozumieć jego
potrzeby, być cierpliwym, kiedy bywa agresywny, ale też pokazuje, jak zachować poczucie
własnej samodzielności i niezależności.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

KAROLINA KASPRZAK

Z lewej Margot Unbescheid.

O roli oczekiwań w wychowaniu dziecka mówi się rzadko. A mają one duże znaczenie.
Znam osoby z życiowym sukcesem, które po wielu latach
wciąż pamiętają słowa nauczycielki „wierzę, że będziesz
wspaniałym człowiekiem”. Ale
znam też takich, którzy zapamiętali słowa przekreślające
ich życiowe szanse. I niekiedy można usłyszeć: „może byłbym inny, gdyby ktoś we mnie
uwierzył”. Pozytywne oczekiwania, zaufanie do dziecka,
że dobre strony jego osobowości przeważają, ma szczególne
znaczenie w wychowywaniu
dzieci określanych jako „dzieci
mniejszych szans”. Czyli dzieci mających trudne dzieciństwo bądź to z powodów przez
rodziców zawinionych, bądź

niezawinionych. Dzieci ubogie, dzieci chore czy niepełnosprawne, wychowywane nie w
rodzinnym domu ale w instytucji – wszystkie one mają mniejsze życiowe szanse i oprócz
realnej pomocy potrzebują też
naszej wiary, że poradzą sobie w życiu, że potraﬁą pokonać trudności.
Nasze oczekiwania wobec
dzieci wynikają nie tylko z naszej wiedzy o nich, opartej o
ich obserwację i współdziałanie z nimi, ale wynikają też
z naszej osobowości, przekonań, uznawanych wartości, z
naszych własnych życiowych
doświadczeń. Wszystko to, a
także nasza wiedza o społecznej „scenie”, na jakiej przebiega życie dziecka, wyznacza
nasze oczekiwania wobec niego, zarówno dotyczące jego
powodzenia czy niepowodzenia w konkretnej sytuacji czy
dziedzinie, jak też w ogólnym
wymiarze życia.
W psychologii oczekiwania
negatywne określa się mianem
„efektu Golema”, a oczekiwania pozytywne – „efektem Galatei”.
Pierwsze określenie wiąże
się z żydowską legendą o Golemie. Najpiękniejsza wydaje
mi się ta jej wersja, która głosi, że w XVI wieku w niemieckim mieście Worms rabiemu o
imieniu Bezalel żona urodziła syna, który wyrósł na silnego i mądrego człowieka. Miał
wielką wiedzę, znał wiele języków i – co dla nas szczególne interesujące – został wybrany rabinem Poznania. Potem jednak został powołany
do Pragi i tam jako rabin Loew
stanął na czele żydowskich
mieszkańców miasta. A były
to czasy okrutnych prześladowań Żydów, nieustannie nękanych i poniżanych, nierzadko też mordowanych. Ponieważ modły wznoszone przez
nich do Boga okazały się nieskuteczne, rabin Loew postanowił bronić swój lud i wraz
z pomocnikami ulepił z ziemi,
wody, ognia i powietrza postać
na wzór człowieka i tchnął w
nią życie. Golem słyszał i widział, ale nie umiał mówić ani

nie znał uczuć. Golem dobrze
służył swemu stwórcy, był wielki i silny i źli ludzie bali się go.
Pewnego dnia rabin postanowił, że bardziej upodobni
go do człowieka i pokazał mu,
jak się je chleb. Wówczas Golem jadł wszystko, co widział,
pewnego dnia zjadł cegłę. Rabin zdał sobie sprawę z tego,
że nikt nie nauczył Golema
tego wszystkiego, czego rodzice i nauczyciele uczą dzieci. I że Golem nie ma szansy,
aby się tego nauczyć. Więc nauczył go czytać. I kiedy Golem
zaczął z ksiąg wiedzieć to, co
ludzie wiedzą, zapragnął stać
się człowiekiem. Najbardziej
pragnął umieć śmiać się i bawić jak dzieci. Ale nie udawało mu się to. Wówczas zaczął
głośno krzyczeć: „Nauczę się
być szczęśliwym jak dzieci!”
I uciekł z domu rabina, a biegnąc ulicami, przewracał ludzi
i niszczył domy. I wszyscy zaczęli się go bać. Goniono go,
ale bezskutecznie.
Z kolei Galatea istniała w
greckiej mitologii. A było tak:
król Cypru, Pigmalion, własnoręcznie wyrzeźbił posąg kobiety, której dał imię Galatea. Była
ona tak piękna, że król zakochał się w niej całą mocą swego serca. Pragnął jej i oczekiwał spełnienia swego pragnienia. Zaczął więc błagać boginię Afrodytę, aby dała mu za
żonę podobną kobietę. Afrodycie żal się zrobiło ogarniętego szaloną miłością Pigmaliona i wysłuchując jego błagalnej
prośby, ożywiła posąg.
A teraz psychologowie posługują się terminem „efekt
Golema” i „efekt Galatei”, gdy
chodzi o nasze negatywne czy
pozytywne oczekiwanie. Oczekiwanie nie tylko w stosunku
do dzieci, ich wyników w nauce, czy ich zachowania. Również dorośli, rodzice i nauczyciele, mają oczekiwania wobec
samych siebie. I niewątpliwie
warto zastanowić się, czy bliższy nam jest Golem któremu
się nie udało, czy Galatea, której ożywieniem udało się spełnić oczekiwanie Pigmaliona.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III
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Teatrze Nowym imienia
Tadeusza Łomnickiego w
Poznaniu 4 listopada o godzinie 13 nie grano żadnej sztuki,
a pomimo to widzów nie brakowało. Byli to szczególni widzowie, bo pełnosprawni i niepełnosprawni, którzy wspólnie
oglądali zdjęcia tworzące wystawę „Energia Codzienności”.
Otworzyła ją minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – patron honorowy wydarzenia.
Oglądając piękne zdjęcia z
krótkim opisem każdego zaprezentowanego bohatera, na sztalugach w teatralnym hollu, pytam Justynę Ochędzan, szefową Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej, skąd się wziął taki pomysł.
– Wystawa realizowana jest w
ramach projektu „Przez Sztukę
do Świadomości!”, współﬁnansowanego ze środków PFRON,
będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego – mówi. – Tematyka
niepełnosprawności jest nam
szczególnie bliska. Staramy się
promować pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych.
Każdy z pokazanych dzisiaj bohaterów zbudował swój wartościowy świat. Dwiódł, że niepełnosprawność nie musi odbierać
radości życia i szansy rozwoju
talentów. Przeciwnie, może ona
motywować do wysiłku.
– Niepełnosprawność ujawnia się lub nie – powiedziała minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. – Urodziłam się z poważną wadą wzroku, ale nigdy tego
nie odczułam, bo przez całe życie soczewki korygowały moje
widzenie, dzięki czemu mogłam prawidłowo widzieć. Bariery trzeba likwidować w naszych głowach, a wówczas pokonywanie przeszkód będzie o
wiele łatwiejsze.
Wrażeniami z wystawy podzieliła się z zebranymi Justyna
Lachor-Adamska:
– Takie projekty są wręcz konieczne. Osoby z niepełnosprawnością muszą dawać
świadectwo, iż zasługują na to
samo, co osoby sprawne. Warto
walczyć o swoje miejsce w społeczeństwie, poczuć się silniejszym i pewniejszym.
Zimą funkcjonowanie na
wózku jest dla niej trudne. Musi
przebijać się przez śnieg i błoto.
Ale robi to z uśmiechem na twarzy. Niestety, ludzie często postrzegają ją jako osobę, która nie
do końca zdaje sobie sprawę ze
swojej sytuacji, skoro cieszy się
z tego, że na wózku brnie rozradowana w zimowej chlapie. A
ona po prostu cieszy się życiem i
każdym dniem. Zdziwiła się, gdy
przerażony chłopiec, widząc Ju-

Energia
– w codzienności

stynę zapytał: dlaczego ta pani
jest taka duża, a siedzi w wózku? Matka odpowiedziała dziecku: „nie odzywaj się, bo jak będziesz niegrzeczny, to tobie też
się tak stanie”. Oto z czym się
codziennie mierzą ludzie niepełnosprawni.
Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zachęciła zebranych do udziału w biegu lub marszu, w zależności od kondycji
uczestników, wokół Malty z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Odcinek liczący około pięć
kilometrów można było pokonać
jak kto umiał, a więc trochę biegiem, trochę spacerem, na wózkach inwalidzkich, na rowerach
lub wrotkach. Dla uczestników
przygotowano 200 koszulek z
napisem „Nasza Polska, Nasza
Niepodległa” i „Bieg Niepodległości w Imię Równości”.
Organizatorzy wystawy przekonywali, że sport, praca, nauka,
rodzina to codzienność każdego
z nas. W tej codzienności jed-

nak niektórzy odnajdują energię, która popycha ich w stronę
nowych, coraz śmielszych wyzwań. I takie właśnie są pokazane na wystawie osoby niepełnosprawne. A wśród nich pływak
paraolimpijczyk Krzysztof Paterka, Zuzanna Ambroży, która zagrała podczas wernisażu Jana
Sebastiana Bacha sonatę solową
na ﬂet A-moll, Sebastian Górniak, Justyna Lachor-Adamska,
Grażyna Kierstan-Weiss, Justyna Matysiak, Łukasz Orylski, Łukasz Stachowiak, Lidia Suﬁnowicz, Michał Woroch.
– Postanowiliśmy bez wielkich kampanii edukacyjnych
dotrzeć do ludzkiej świadomo-

ści – dodała Justyna Ochędzan. –
Wszyscy pracujemy, mamy swoje pasje, hobby, zdobywamy medale, nagrody wyróżnienia. Życie ludzi pełnosprawnych jest takie same. Jednym i drugim towarzyszą kłopoty, problemy, smutki
i radości.
Wystawę będzie można zobaczyć również w Lesznie i
Czarnkowie. Po jej zakończeniu obrazy prawdopodobnie
ozdobią ściany Poznańskiego
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „Centrum Bukowska”.

AURELIA PAWLAK
DAGNY ŁANIECKA

Od prawej: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Justyna Ochędzan
i Justyna Lachor-Adamska.

FOT. (2X) ARCHIWUM WRK
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Goście nie zawiedli organizatorów.
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W Pobiedziskach
w rytmie Zumby

B

lisko 130 uczestników bawiło się 27 października
2013 w Pobiedziskach podczas II Maratonu Zumba Fitness. Sukces i powodzenie
poprzedniej edycji sprawił,
że z wielkim zapałem Joanna Wolniewicz zorganizowała kolejną edycję tanecznego święta. Muzyka, w rytmie
której tańczono, docierała naprawdę daleko.
Zapewne też dlatego w trakcie
trzygodzinnego maratonu przybywali do Zespołu Szkół w Pobiedziskach kolejni uczestnicy i
widzowie. Cudownie wyglądał
radosny i falujący tłum „zumbiasto zakręconych”, którzy z wielką pasją tańczyli z instruktorkami. Panie i nieliczni wprawdzie
panowie prowadzeni ze sceny
przez Joannę Wolniewicz, Katarzynę Sieradzką, Monikę Dąbek-Gradzińską i Klaudię Nierychlewską w entuzjastycznym
uniesieniu oddawali się czarowi
tanecznych kroków Zumby.
Rozpiętość wiekowa tancerzy
wahała się pomiędzy 8 do 70 lat.
I to już właśnie świadczy o uniwersalnym i ponad wszystkimi
podziałami atucie całego czaru
Zumby.
W Pobiedziskach Zumba gości od dawna. To tutaj wspaniałą
zabawę podczas tanecznych doznań połączono z darami serca.
Wielu uczestników wspomogło
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, uczestnicząc w zbiórce publicznej.
– Kocham ruch, taniec, zdrowy tryb życia i uwielbiam zatracać się w Zumbie. Dzisiaj już koniec maratonu w Pobiedziskach,
ale mam jeszcze mnóstwo pomysłów w głowie i na pewno
niedługo je zrealizuję. A Zumba
z całą pewnością ponownie zagości w Pobiedziskach – trochę
zmęczona, ale niezwykle szczęśliwa zapewniała Joanna Wolniewicz.

MARCIN WOJCIESZAK

Dziecko
jest najważniejsze
W

Sali Błękitnej Urzędu
Miasta Poznania 22 października spotkali się przedstawiciele Komisji Dialogu
Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Dyskutowano między innymi o dzieciach i rodzinie
oraz zmianom prawnym w tej
dziedzinie.
Justyna Ochędzan, szefowa Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zachęcała
do udziału w kolejnych spotkaniach również organizacje nie
będące członkami KDO, a działające na rzecz rozwoju dziecka i rodziny. Program obrad
obejmował opiekę nad dziećmi, przemoc w rodzinie i system wsparcia dla niej.
– Nie zdążymy od razu wszystkiego omówić, dlatego spotkajmy się po raz kolejny – mówiła Justyna Ochędzan. – Ustawa o opiece nad dziećmi do lat
trzech wskazuje na kilka możliwości angażowania osoby
zajmującej się opieką. Jedną z
nich jest opiekun dzienny. Organizacje pozarządowe mogą
zakładać żłobki i kluby dziecięce, pod warunkiem, że spełnione zostaną wymogi, od sanepidu po kwaliﬁkacje personalne.
– Dla organizacji pozarządowej założenie żłobka jest dużym wyzwaniem – powiedziała Iwona Janicka z Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych.
Instrumenty z jakich można skorzystać, przykładowo
program „Maluch”, są krótkowzroczne, bo powodują, że za
chwilę ten rynek przestanie istnieć, gdyż zabraknie dzieci ze
względu na system dotacji. Rodzice nie są przyzwyczajeni do
płacenia stawki rynkowej.
Iwona Janicka zasugerowała, że rozwiązaniem jest instytucja opiekuna dziennego.
Zgodnie z ustawą jeden opiekun może zajmować się trójką
dzieci do roku życia, natomiast
powyżej tej granicy wiekowej –
piątką maluchów. Określa ona
także, jak należy postępować
w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Opiekun musi posiadać odpowiednie kwaliﬁka-

cje, przejść specjalne szkolenie, wykazać się oczekiwanymi
predyspozycjami. Może pracować u siebie w domu lub u rodziców dziecka. Status opiekuna jest jawny, co oznacza, że
podawane są dane personalne,
dlatego Urząd Miasta powinien
sporządzić rejestr opiekunów.
– Zajmujemy się żłobkami, klubami dziecięcymi – powiedziała Elżbieta Dybowska,
zastępca dyrektora Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych.
– Od lutego do grudnia ubiegłego roku wykonaliśmy remonty z rządowego programu
„Maluch” w czterech naszych
zespołach żłobków. Na koniec
2011 roku były w Poznaniu zarejestrowane 4 zespoły żłobków publicznych w tym 14 ﬁlii z 1212 miejscami, a w rok
później liczba placówek się nie
zmieniła, ale przybyło nam 50
miejsc dla przedszkolaków.
Utrudnieniem jest nieprawidłowe sporządzenie przez
przedszkola rocznych sprawozdań. Jedna z placówek do
tej pory nie dostarczyła sprawozdania za 2012 rok.
W niuanse ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej wprowadziła zebranych Jolanta Kopińska, koordynator poznańskiej ﬁlii Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego. Przedstawiła Ustawę
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa weszła w życie 9 czerwca
2011 roku i zmieniła podejście
do pieczy zastępczej, rodziny i
dziecka. Zmiana ta polega na
tym, że w centrum znajduje się
dziecko, o które należy szczególnie zadbać.

wie dokładnie określona. Formami pieczy są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym
zawodowa pełniąca funkcję
pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka. Artykuł 40
Ustawy określa, że rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie,
w traktują dziecko w sposób
sprzyjający poczuciu godności i wartości, zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych, zapewniają kształcenie, wyrównywanie
braków rozwojowych i szkolnych, rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspokajają jego
potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz
religijne. Zapewniają ochronę
przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka, umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
– Praca z rodziną powoduje,
że liczba dzieci objętych opieką zastępczą się zmniejszają – mówi Jolanta Kopińska. –
Ważne jest, by na terenie gminy, gdzie z reguły panuje mała
anonimowość, odpowiednie
instytucje docierały bezpośrednio do rodzin, aktywizowały
placówki wsparcia dziennego,
w których dzieci otrzymają pomoc w nauce i zorganizowaniu
czasu wolnego.

– Ustawa jest logiczna. Zaczyna się od dziecka, potem
wspieramy rodzinę, a gdy się
nam to nie udaje, to stosujemy pieczę zastępczą – zapewniła Jolanta Kopińska. – Robimy wszystko, co jest możliwe,
by dziecko nie zostało zabrane.
Piecza zastępcza stanowi ostateczność. Najlepiej, gdy dziecko wychowuje się w swojej rodzinie. Staramy się pomagać,
by nie dochodziło do ostatecznych rozwiązań.

Marta Kalemba z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
omówiła Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Władze Poznania stworzyły gminny program dotyczący
tych zagadnień uwzględniający nowe zadania wynikające z
bieżących potrzeb. Po to ustalono cooroczny harmonogram
określający konkretne działania. W 2012 roku działania dotyczące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie były realizowane przez wyznaczone miejskie instytucje, które stworzyły miejski system zapobiegania
jej i zwalczania. Działalność ta
jest kontynuowana.

Piecza zastępca jest w usta-

AURELIA PAWLAK
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Umierać
trzeba z godnością
– „Hospicjum Domowe” działa w Poznaniu od piętnastu lat i
ma dobrą opinię. Jakie były początki?
– Wszystko zaczęło się od pełnej energii i inicjatywy doktor
Anny Jakrzewskiej-Sawińskiej
po jej powrocie z Indii, gdzie
pracowała w jednym z przytułków prowadzonym przez Matkę Teresę z Kalkuty. Pomagając
tam umierającym zetknęła się
z niewyobrażalną biedą i cierpieniem. Na pytanie, jak pomagać, Matka Teresa odpowiedziała: „jedź do swojego kraju i tam
czyń dobro”. Kolejne doświadczenia zdobywała u ojca Mariana Żelazka w Puri. Po powrocie,
podjęła współpracą z profesorem Jackiem Łuczakiem, twórcą opieki paliatywnej w Polsce.
W 1987 roku wraz z grupą osób
zainicjowała powstanie WSWOP
„Hospicjum Domowe” z siedzibą przy ulicy 27 Grudnia w Poznaniu.
– A teraz pracujecie w budynku liczącym 900 metrów
kwadratowych przy ulicy Bednarskiej…
– Stało się to zupełnie przypadkowo. Pewnego dnia przyszła do hospicjum pewna rodzina oﬁarując dom właśnie przy
Bednarskiej. Oﬁarność mieszkańców Poznania pozwoliła na
zebranie funduszów na jego remont i adaptację. Dzięki pomysłowości architektów z domu o
powierzchni 120 metrów kwadratowych zbudowano trzykondygnacyjny budynek z windą o pięciokrotnie większej powierzchni.
– Co się tutaj mieści?
– Prowadzimy domowe hospicjum dla dzieci i dorosłych, realizujące wiele aktywności, obejmujących poradnię medycyny
paliatywnej, poradnię dla osób
wentylowanych mechanicznie,
poradnię żywienia dojelitowego
oraz centrum usług leczniczych,
w ramach którego działa poradnia leczenia bólu i poradnia geriatryczna. Od kilku lat przy naszym Stowarzyszeniu działa Centrum Seniora, w którym
wielowymiarowo aktywizujemy

FOT. AURELIA PAWLAK

Z doktorem KRZYSZTOFEM SAWIŃSKIM, prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy
Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” w Poznaniu rozmawia Aurelia Pawlak.

grupę starszych mieszkańców
miasta. Hospicjum Domowe w
odniesieniu do opieki paliatywnej nie ma charakteru stacjonarnego, czyli działa bez sal szpitalnych. Naszą opiekę sprawujemy w domach pacjentów. Ostatnie chwile życia chory powinien
spędzić w domu, wśród bliskich,
ulubionych przedmiotów, mebli,
które przez całe życie gromadził,
czy ukochanych pamiątek. Uważamy, że umierać trzeba godnie
i bez bólu. Temu właśnie służy
nasza pomoc.
– Kto może się zgłosić do
waszego stowarzyszenia?
– Każdy, kto posiada skierowanie od lekarza rodzinnego.
To oczywiście podejście formalne. Do pacjenta i jego choroby podchodzimy kompleksowo. W pierwszej kolejności zajmujemy się jego dolegliwościami somatycznymi, a następnie
jego psychiką. W naszą pracę
wkładamy zawsze wiele serca, a satysfakcją jest choć czasami krótki uśmiech pacjenta. Nikt bowiem ze starością
i chorobami oraz związanymi z nimi przykrymi dolegliwościami nie powinien pozostawać samotny. Jednakże, zdajemy sobie sprawę, że wiele osób
ze względu na ciężki stan, nie
może korzystać z naszej opieki we własnym domu. W takiej
sytuacji chorzy przekazywani
są do hospicjów stacjonarnych,
bądź specjalistycznych jednostek szpitalnych.

– Jak pan postrzega zaangażowanie młodych ludzi w wolontariat w Hospicjum Domowym?
– Gdy patrzę na młodych wolontariuszy, rośnie mi serce. To
budujące, że wybrali właśnie
taką drogę osobistego rozwoju
i dają z siebie to, co mają najlepszego. Podziwiam ich wrażliwość, oddanie, zrozumienie.
W skład grup wolontariuszy
wchodzą osoby w różnym wieku, o wielu różnych umiejętnościach. Muszę przyznać, że ujęła
mnie postawa dzieci z trzecich
i czwartych klas szkoły podstawowej, które gremialnie wyraziły chęć pomocy naszym podopiecznym. Tak spontanicznie
wyrażona reakcja odbudowała
we mnie wiarę w człowieka. To
niezwykłe, że są grupy młodzieży mające ogromne pokłady dobroci, które my jako osoby starsze powinniśmy pielęgnować,
by takie nastawienie do świata
nie zostało zmarnowane. Cieszy
mnie bardzo ta dziecięca wrażliwość, otwartość, bezinteresowność i oddanie. One niczego nie
przeliczają, nie kalkulują pomagają prosto z serca. Cieszę się, że
wolontariat się rozwija i ewoluuje w dobrym kierunku.
– Iloma osobami opiekuje się
prowadzona przez pana placówka?
– Z Narodowym Funduszem
Zdrowia podpisaliśmy kontrakt
na opiekę nad pięćdziesięcioma
osobami, ale naprawdę opie-

kujemy się ponad sześćdziesięcioma chorymi. Dodatkową
dziesiątkę ﬁnansujemy z własnych środków, czyli darowizn
z różnych źródeł. Korzystamy
ze środków pozyskanych z „1%”,
przeznaczając je na zakup środków medycznych. Nasza działalność to spory wysiłek organizacyjny, który czasami trudno
udźwignąć, bowiem nasi podopieczni nie powinni być zapisywani do kolejki oczekujących.
Oni potrzebują pomocy „od zaraz”. W takiej sytuacji nasi lekarze i pielęgniarki udają się do takiego chorego, udzielając natychmiastowej pomocy.
– Czy w waszym hospicjum
można skorzystać z pomocy
pracownika socjalnego?
– Mamy taką osobę, która pomaga rodzinie w trudnych dla
niej sytuacjach życiowych. Jego
zadanie polega na wskazywaniu
rodzinom miejsca, gdzie można
poszukać pomocy. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.hospicjum-domowe.poznan.pl, można także do nas napisać na adres list@hospicjumdomowe.poznan.pl albo zatelefonować pod numer 61 855 11
76. Na pewno nikogo nie zostawimy bez pomocy.
– Co panu jako szefowi daje
praca w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”?
– W hospicjum zmieniło się
moje widzenie świata. Pewne sprawy uległy przewartościowaniu. Dostrzegam w życiu
wiele wartości, które sprawiają, że czuję się szczęśliwy. I jest
to prawdziwa radość, której nie
da się wymierzyć materialnie.
Nie rozumiem pogoni za pozyskiwaniem kolejnych dóbr materialnych, niezdrowej rywalizacji, wzajemnej nieżyczliwości i
bezsensownej walki. Myślę, że
te problemy docierają do nas dopiero wówczas, gdy stykamy się
bezpośrednio ze śmiercią. Wtedy rozumiemy, co tak naprawdę
jest w życiu ważne. Odpowiedź
dają słowa Ks. J. Twardowskieg
– „spieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą”.
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Akademia Życia
dla niepełnosprawnych
F

undacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
z Konina zaprasza osoby niepełnosprawne ruchowo w wieku 18 do 25 lat z całej Polski do
udziału w projekcie „mieszkań
treningowych” Akademia Życia. Młodzi ludzie, którzy na
progu dorosłego życia stracili sprawność i poruszają się na
wózkach inwalidzkich, mają
unikatową szansę na usamodzielnienie w codziennych
czynnościach życiowych i aktywizację społeczno-zawodową.
Uczestnicy projektu, aby podnieść jakość swojego życia i zyskać niezależność, na 6 miesięcy przeprowadzą się do mieszkań treningowych w Koninie.
W styczniu 2014 roku zostanie
przyjęta pierwsza grupa 8 młodych osób niepełnosprawnych z
całej Polski.
– Akademia Życia to projekt, który daje osobom niepełnosprawnym szansę na rozpoczęcie nowego, lepszego życia.
Zapraszamy do nas osoby, które chcą się usamodzielnić, nauczyć podstawowych czynności, np. samodzielnego ubierania się, przygotowywania posiłków, pokonywania barier, ale też
poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć umiejętności zawodowe

– mówi Marek Bystrzycki, reprezentant kadry narodowej koszykarzy na wózkach, który będzie
realizował zajęcia z uczestnikami projektu.
Fundacja PODAJ DALEJ oferuje w ramach projektu wsparcie asystentów osobistych, naukę niezależnego życia, udział
w zajęciach aktywnej rehabilitacji oraz warsztatach rozwojowych, naukę języków obcych oraz szkolenia zawodowe
ukierunkowane na podnoszenie indywidualnych kompetencji. Uwieńczeniem tych działań
będą półroczne staże zawodowe
z wynagrodzeniem oraz możliwość podjęcia pracy. Te działania mają szansę stać się modelowym rozwiązaniem, niwelującym zagrożenie wykluczenia
społecznego młodych osób niepełnosprawnych w Polsce.
– Osoba niepełnosprawna, dla
której trzeba w znacznym stopniu przystosować dotychczasowe miejsce zamieszkania (a poziom dochodów rodziny nie pozwala na pokrycie związanych z
tym kosztów), często pozostaje bierna życiowo ze względu
na niemożność samodzielnego
opuszczenia mieszkania. Oferta
Fundacji PODAJ DALEJ nie tylko
umożliwia uczestnikom projektu

czasowe zamieszkanie w przystosowanym mieszkaniu, ale, co
istotniejsze, pozwala efektywnie
wykorzystać ten czas na usamodzielnienie życiowe przy pomocy doświadczonych instruktorów i terapeutów, a także na
zdobycie nowych umiejętności
i doświadczeń zawodowych –
podkreśla prof. dr hab. Tomasz
Tasiemski z Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych poznańskiej AWF, którego
działalność naukowa, badawcza
i dydaktyczna, koncentruje się
wokół zagadnień rehabilitacji,
sportu i podnoszenia jakości życia osób po urazach kręgosłupa.
– Potrzebowałem aż dwóch
lat, żeby nauczyć się żyć w innej,
zupełnie nowej i pełnej ograniczeń rzeczywistości. Akademia Życia to ogromna szansa
dla wszystkich, którzy niedawno
nabyli niepełnosprawność i chcą
nauczyć się z nią żyć – mówi
Przemek Stelmasik, który od 6
lat jeździ na wózku.
Akademia Życia jest ﬁnansowana przez duńskie Fundacje
Velux. Partnerem projektu jest
Samorząd Miasta Konina, który przygotowuje mieszkania na
potrzeby realizacji projektu. Cały
projekt został dokładnie przemyślany, będzie realizowany

przez zespół specjalistów od lat
pracujących z osobami niepełnosprawnymi, jak również przez
samych niepełnosprawnych. W
ciągu 5 lat skorzysta z niego minimum 50 osób niepełnosprawnych.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Karolem Włodarczykiem:
k.wlodarczyk@podajdalej.org.
pl, tel. (63) 211-22-19
Pomysłodawcą i twórcą projektu Akademia Życia jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, która od 2004
roku prowadzi szeroką działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Fundacja to zgrana grupa sprawnych i niepełnosprawnych osób, tworzących organizację pożytku publicznego.
Usamodzielniamy osoby niepełnosprawne i angażujemy ich
otoczenie oraz społeczności lokalne. Wsparcie obejmuje aktywizację społeczną, zawodową i życiową. Dążymy do pełnego udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia zgodnie z ideą Doktora Piotra Janaszka, Patrona Fundacji.
Wszystkie działania oferowane
przez Fundację są bezpłatne.

ZUZANNA
JANASZEK-MACIASZEK
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA
PODAJ DALEJ
UL. POŁUDNIOWA 2A
62-510 KONIN PL
TEL. +48 63 211 22 19
WWW.PODAJDALEJ.ORG.PL
WWW.KAWALEKSIEBIE.ORG.PL
WWW.FACEBOOK.COM/
FUNDACJAPODAJDALEJ

„Nie” dla skutera w tramwaju
Ż

ycie osób niepełnosprawnych w dużych miastach,
gdzie trzeba korzystać ze środków transportu miejskiego, nie
jest łatwe. Nie byłoby w tym nic
odkrywczego, gdyby nie to, że
czasami zamiast pomagać tym
ludziom, to jeszcze bardziej to
podróżowanie się komplikuje. Przekonała się o tym właścicielka elektrycznego skutera
inwalidzkiego.
Szukając pomocy zgłosiła się do Wydziału Zdrowia i
Spraw Społecznych, by dowiedzieć się, dlaczego odmówiono
jej wjazdu do autobusu MPK.
Sprawą zajęła się Dorota Potejko, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, prosząc o wyjaśnienie Bo-

gusława Bajońskiego, dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. W piśmie
zapytała, czy regulamin przewozu lub inne przepisy umożliwiają osobie niepełnosprawnej
poruszającej się elektrycznym
skuterem inwalidzkim na korzystanie z komunikacji miejskiej. I czy w sytuacji braku uregulowań prawnych w tej sprawie planowane jest wprowadzenie nowych przepisów. Dorota Potejko zapytała także jakie prawa i obowiązki ma osoba poruszająca się skuterem inwalidzkim i korzystająca z komunikacji miejskiej (podróżowanie tramwajami i autobusami, opłaty za przejazd).
– Regulamin nie zabrania
osobie niepełnosprawnej po-

ruszającej się na inwalidzkim
skuterze elektrycznym korzystania ze środków komunikacji miejskiej – odpowiedział
Krzysztof Choczaj, zastępca
dyrektora do spraw ekonomicznych ZTM. – Ale w paragraﬁe
20 w punkcie 2 regulaminu nie
wolno przewozić przedmiotów,
które mogą wyrządzić szkodę
innym pasażerom. Skuter ma
znacznie większe gabaryty niż
wózek inwalidzki i może zagrażać pasażerom. Osoby poruszające się na tego rodzaju pojazdach mają problemy z wjazdem do autobusu, a motorniczy lub kierowca autobusu nie
zawsze będzie w stanie takiej
osobie pomóc.
Z wyjaśnienia ZTM wynika
również, że wszystkie kwestie

związane z prawami i obowiązkami osób niepełnosprawnych
podróżujących środkami komunikacji miejskiej, a więc autobusami i tramwajami, są określone
w uchwałach Rady Miasta Poznania. Natomiast zasady korzystania określa regulamin przewozów. W przypadku przewozu skuterów może się zdarzyć,
że w chwili nagłego hamowania
autobusu lub tramwaju dojdzie
do uderzenia pasażerów. Nie
ma jasno sprecyzowanych przepisów mówiących o tym, kto w
takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Krzysztof Choczaj stwierdził,
że biorąc pod uwagę wszystkie
te aspekty, przewóz elektrycznych skuterów inwalidzkich jest
niemożliwy. awa
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Talent
i pasja

Samotność jest
złym kompanem

D

obiegła końca realizacja trzeciej edycji projektu „5 zmysłów”. Tegoroczna
część zatytułowana „5 zmysłów. eMOTION” ukazała liczne możliwości i predyspozycje artystyczne osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Sztuka nie zna ograniczeń.

– Nazwa stowarzyszenia
sugeruje, że przychodzą tutaj
ludzie biedni, zagubieni…
– „Mali bracia” to wolontariusze, pomocnicy, zaś „ubodzy” to osoby starsze. Stowarzyszenie założył we Francji w
1946 roku Armand Marquiset,
inicjując pomoc osobom starszym i ubogim. Nazwa przetłumaczona z języka francuskiego może mylić, bowiem zdarza
się, że przychodzą do nas osoby bezdomne, prosząc o pomoc, ale nie na tym polega nasza działalność.
– Kim był Armand Marquiset?
– Postanowił poświęcić swoje życie ubogim. Plany pokrzyżował wybuch II wojny światowej. Zrealizował je dopiero w
1946 roku, powołując do życia
Stowarzyszenie „les petits freres des Pauvres”. Tuż po wojnie najubożsi byli ludzie starsi, samotni, bez szans na pomoc. Od tamtej pory „mali bracia Ubogich” wspierają właśnie
samotne osoby starsze, towarzyszą im i umiejętnie słuchają. W Polsce działamy w Poznaniu, Lublinie i Warszawie,
zaś na świecie stowarzyszenia znajdują się w Szwajcarii,
Hiszpanii, USA, Kanadzie, Irlandii, Francji i w Niemczech.
– Kto może zostać jego
podopiecznym stowarzyszenia?
– Przychodzą do nas różne osoby zainteresowane wyjściem na wycieczkę lub udzia-

– Jaką rolę spełniają wolontariusze?
– Uczestniczą w zajęciach
i raz w tygodniu indywidualnie odwiedzają tych, którzy nie
mogą już wychodzić z domów,
a potrzebują kontaktu z drugą
osobą. Takie odwiedziny trwają minimum godzinę. Wspólnie spędzony czas często sprawia, że rodzi się przyjaźń. Obie
strony lepiej się poznają, opowiadają o sobie i o swoich zainteresowaniach.
Wolontariusze pomagają także w biurze, w administracji. Prowadzą kursy komputerowe i językowe, cieszące się dużym powodzeniem. Podopieczni uczą
się angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego. W planach jest wprowadzenie języka rosyjskiego. Nasi
wolontariusze dają z siebie
bardzo dużo. Wielu z nich jest
z nami od lat. Mamy ich około setki. Ta liczba się zmienia.
Ktoś odchodzi, przeprowadza się, w jego życiu zachodzą
zmiany, w jego miejsce przychodzi ktoś inny.
– Pytacie podopiecznych,
co ich interesuje i na tej podstawie planujecie zajęcia?
– Zawsze patrzymy, ilu jest
chętnych na pierwsze zajęcia. Czasami przychodzą trzy,
cztery osoby, ale potem, na nowych zajęciach, dzięki poczcie
„pantoﬂowej” chętnych przybywa. W naszej bogatej ofercie
każdy znajdzie coś dla siebie.
Prowadzimy też gimnastykę,
decoupage, klub ﬁlmowy, zajęcia śpiewu przy fortepianie,
kółko teatralne, rękodzieło, w
tym malowanie na materiale,
robienie notesów. Jest wiele
spotkań towarzyskich i integracyjnych.

– Czasami opuszczacie budynek?
– Wiosną, latem i jesienią organizujemy jednodniowe wycieczki w okolice Poznania.
Raz w roku jeździmy do Broku
na spotykanie z seniorami Lublina i Warszawy. Jest to spotkanie integracyjne, by wszyscy podopieczni Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” mogli się lepiej poznać, porozmawiać, zaprzyjaźnić. Najdłuższy nasz wyjazd trwał trzy dni.
Zimą pojechaliśmy do małej
miejscowości pod Obornikami,
gdzie zorganizowano dla nas
kulig. Jesienią i zimą chodzimy
do kin, teatrów, muzeów.
– Czy osób samotnych przybywa, a samotność się pogłębia? Telewizor chyba już nie
wystarcza?
– Najczęściej seniorzy dowiadują się jeden od drugiego, że nasze stowarzyszenie
istnieje i co oferuje. I wówczas
traﬁają do nas. Podczas otwartych zajęć „Senioralni” przyszły
do nas dwie osoby deklarując, że chciałyby zostać naszymi podopiecznymi. Od dwóch
tygodni korzystają już z naszych propozycji i chcą więcej.
To cieszy, bo jesteśmy potrzebni. Najbardziej bolesne są sytuacje, gdy dzieci porzucają starych rodziców na pastwę losu.
Nie interesują się nimi, nie otaczają opieką, nie odwiedzają, czasami mieszkają w Poznaniu, ale nie chcą ich znać.
To smutne, dlatego nasza placówka daje im tyle dobra, ciepła, zainteresowania, ile to tylko jest możliwe. Bardzo mnie
cieszy widok, gdy na naszych
zajęciach żadna osoba nie siedzi samotna. Zawsze ktoś do
niej podchodzi, by rozpocząć
rozmowę. Staramy się stworzyć seniorom taką atmosferę,
by czuli się swobodnie i szczęśliwie. U nas na samotność nie
ma miejsca. Bywa, że zawarte
tutaj znajomości przenoszone
są na grunt prywatny. I to bardzo cieszy, bo przyjazny drugi człowiek to najlepszy lek na
samotność.

Były
warsztaty
taneczne, spotkania, dyskusje, konferencja naukowa i spektakl
„Desert” inspirowany „Małym
Księciem” Antoine`a de Saint-Exupéry`ego, czyli oﬁcjalne
podsumowanie. Nastąpiło ono
w piątek 22 listopada w Auli
Artis Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
W piątkowy wieczór na scenie wystąpili artyści Polskiego
Teatru Tańca oraz uczestnicy
warsztatów tańca przeprowadzonych w ramach tegorocznej edycji projektu. Widownia była wypełniona po brzegi.
Zabrakło miejsc siedzących.
Układ choreograﬁczny wyreżyserowany przez Paulinę Wycichowską był odzwierciedleniem dwumiesięcznej pracy.
Przypomnijmy, że projekt
kulturalno-edukacyjny „5 zmysłów. eMOTION” wspierało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski
Województwa
Wielkopolskiego, Wojewoda
Wielkopolski, Miasto Poznań i
Powiat Poznański. Pomogli też
darczyńcy, partnerzy, patroni
medialni. Inicjatywa dowiodła,
że niepełnosprawni są utalentowani, pełni pasji, chęci i gotowości do współpracy.

KAROLINA KASPRZAK
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FOT. AURELIA PAWLAK

Z ZUZANNĄ GAJEWSKĄ ze Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”
w Poznaniu rozmawia AURELIA PAWLAK.
łem w zajęciach. Ale skupiamy
osoby ubogie, bez rodzin i bliskich, bez pieniędzy na zagospodarowanie wolnego czasu.
Pytamy o stan zdrowia, rodzinę, czas spędzany w tygodniu
i weekendy. Na podstawie uzyskanych informacji decydujemy czy, może zostać naszym
podopiecznym.
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KSIĄŻKA

Radość życia
i trud cierpienia
K

iedy ciało odmawia posłuszeństwa, a spastycznie zaciśnięte palce uniemożliwiają wykonywanie codziennych czynności, oczywiste jest,
że człowiek traci siły psychiczne. Nie stało się tak w przypadku autora zbioru wierszy „Sublimacje” Zbigniewa Nowaka z
Kołobrzegu.
Urodzony w 1959 roku mężczyzna podczas nauki w technikum leśnym uległ wypadkowi:
uderzyło go padające drzewo,
wskutek czego doznał złamania
kręgosłupa w odcinku szyjnym i
całkowitego porażenia.
Ciężka niepełnosprawność nie
przeszkodziła mu w rozwijaniu
pasji twórczych. Nie tylko zachował siły psychiczne, ale też systematycznie szlifował warsztat językowy i umiejętności związane
z graﬁką komputerową. Efektem
nauki są bogate w środki stylistyczne wiersze, samodzielnie
zilustrowane przez autora.

Wysoką zaletą zestawu „Sublimacje” nie jest okładka i wypełniające książkę barwy, ale właśnie słowa. Pisząc o wierszach
Zbigniewa Nowaka nie sposób
nie zwrócić uwagi na klasyczną
wersyﬁkację i niebywałą dbałość
o formę – bardzo rzadko spotykaną u współczesnych poetów,
którzy często popadają w patos
i naśladownictwo.
Wiersze pisane przez kilkanaście lat ukazują zarówno radość
życia jak i trud cierpienia. W tej
boleści nigdy jednak nie opuszcza autora nadzieja. „Gdybym
tak dzisiaj się przyjrzał i samemu sobie wprost powiedział, że
dobrze niech tak będzie, niech
zostanie – zgoda i już przestał
szukać, pragnąć, to już dzisiaj w
grób bym rzucił to, co we mnie
jeszcze żyje” – czytamy w wierszu „Reﬂeksja”.
W 90-stronicowym zbiorze
zbindowanych i ozdobionych
graﬁcznie kartek papieru znaj-

dujemy również wiersz „Ułamek sekundy z jednego życia”
z 30 października 1983 roku,
gdzie opisuje swój wypadek w
lesie.
Zbigniew Nowak otrzymał
wyróżnienie w poznańskim konkursie literackim „Moje losy” w
2006 roku, którego plonem stał
się zbiór 12 autobiograﬁi osób
niepełnosprawnych „Moje Kilimandżaro” wydany przez Fundację „Filantrop”. Pośród chwytających za serce historii znajdujemy też losy autora w opowieści zatytułowanej „Ruszam
w świat”. Czytelnikom, którzy
nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z tą publikacją gorąco ją polecam, autorowi zaś życzę dalszych sukcesów literackich, a zwłaszcza książkowego
wydania wierszy, bo ich styl i jakość zasługują na to w najwyższym stopniu.

KAROLINA KASPRZAK

Pół miliarda rozdane!
P
Paweł
G
Grochowski
PPOZNAŃ

Z

nane już są wyniki dotyczące 1% podatku, który traﬁł do organizacji pożytku
publicznego w 2013 roku.
Do kas organizacji traﬁło 480
milonów złotych, czyli nieco
więcej niż w poprzednim roku.
Wzrosła też liczba osób deklarujących przekazanie podatku
1% dla organizacji, choć niewielu z nich interesuje się organizacjami, które wybrali. Wyboru dokonali spontanicznie pod wpływem impulsu lub obejrzanej reklamy, często też wybór organizacji pozostawiają osobom wypełniającym ich zeznania podatkowe.
Duża część podatników przekazuje swój podatek konkretnym osobom potrzebującym po-

mocy, które mają założone w organizacji subkonto, co powoduje,
że organizacja staje się jedynie
pośrednikiem w przekazywaniu
pieniędzy, a w założeniu to ona
w oparciu o swoje doświadczenia i rozeznanie w środowisku,
dla którego pracuje, miała decydować o wykorzystaniu zebranych pieniędzy.
Mechanizm 1% miał też w założeniu wzmocnić organizacje
pozarządowe działające lokalnie. Tymczasem tak jak w poprzednich latach ogromna część
pieniędzy traﬁa do kilkudziesięciu największych organizacji
mających swoje siedziby w miastach wojewódzkich.
Zastrzyk pieniędzy z odpisu
podatku dostało najwięcej organizacji z dużych miast: Warszawy (771 OPP), Wrocławia (270),
Krakowa (208), Łodzi (178), Poznania (173), Gdańska (165). 90
proc. wszystkich środków z 1%
traﬁło do organizacji działających w zaledwie 61 gminach, a

prawie połowa (46%) zasiliła wyłącznie stołeczne organizacje.
W tym roku największą sumę
otrzymała Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą” (117,2 mln
zł), na drugim końcu listy opublikowanej przez Ministerstwo Finansów znalazło się Stowarzyszenie Centrum Prewencji Narkomanii „NADZIEJA” z zebraną
kwotą 0,40 zł (czterdzieści groszy) Zawrotna kwota, ciekawe
jak ją rozliczą.
Tak więc mechanizm 1%
wzmacnia największe organizacje, w niewielkim stopniu pomagając małym organizacjom
lokalnym, a projekt przekształcania podatników w obywateli wspierających pozarządowe oddolne inicjatywy w swojej
okolicy jak na razie nie przynosi
oczekiwanych rezultatów.
Już wkrótce organizacje rozpoczną kolejną walkę o 1%
może więc warto obmyślić jakąś
strategię by jak najwięcej pieniędzy traﬁło do naszej organizacji.

W

piątek 8 listopada jedna
z najstarszych organizacji pozarządowych w Poznaniu – Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym
– obchodziła 50-lecie działalności.
W trosce o przyszłość swoich pociech w 1963 roku, kiedy
tematyka niepełnosprawności
intelektualnej była określana
jako wstydliwa dla ówczesnego ustroju, rodzice, w ramach
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, utworzyli Komitet Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski. Nie
było wtedy żadnych placówek
dla dzieci niepełnosprawnych.
Dopiero w 1979 roku powstała pierwsza, a zarazem jedyna „Szkoła Życia” dla dzieci z
upośledzeniem umysłowym w
stopniu głębszym. Opiekunowie przez wiele lat nieustająco
czynili starania, by mogło im
się lepiej żyć.
Jak rozwijało się Koło Polskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w latach 19632013 – pokazała prezentacja
multimedialna podczas jubileuszowej gali w Auli Akademii
Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza Piaseckiego.
Zajęcia prowadzone przez studentów psychologii i pedagogiki w prywatnych mieszkaniach
i skupione twarze dorosłych
zastygające w bezruchu, gdy
trzeba było rozwiązywać problemy, uchwycił obiektyw aparatu. Cała reszta pozostała w
sercach.
Dzięki determinacji rodziców inicjatywy przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu
osób z niepełnosprawnością
intelektualną nie stanęły w
miejscu. Jednym z takich aktów było wybudowanie w 1993
roku hostelu – zastępczego
domu rodzinnego dla dorosłych
osób z upośledzeniem umysłowym, w którym dziś znajduje
schronienie 14 mieszkańców.
Zastępczy Dom Rodzinny
„Przystań” na ulicy Chmielnej
jest odpowiedzią na dramat
tych, którzy utracili oparcie po
śmierci rodziców. Pomysłodawczynią jego utworzenia była śp.
Honorata Wójcicka, wieloletnia
działaczka i przewodnicząca
Koła, matka niepełnosprawnej
intelektualnie Wisławy. Na znak
pamięci w środę 23 października 2013 roku Dom otrzymał
imię Honoraty Wójcickiej.
W dorobek poznańskiego
Koła Polskiego Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób z Upośledze-
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50 LAT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB
Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM – KOŁO W POZNANIU

Dzięki determinacji
rodziców

Pokaz mody w wykonaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Odważnie i bez okazywania tremy.
niem Umysłowym wpisują się
również placówki: Warsztat
Terapii Zajęciowej „Przyjaciele”, Warsztat Terapii Zajęciowej
„Pomost”, Ośrodek Wczesnej
Interwencji i Środowiskowy
Dom Samopomocy „Pogodni”.
Na tym się nie kończy, bo w
planach jest utworzenie spółdzielni socjalnej, w której znajdą zatrudnienie osoby gotowe
do podjęcia pracy. Poznańskie
Koło PSOUU obejmuje wsparciem blisko 600 rodzin.

Zabawa przy utworach zespołu „Puszka Band”.
wój to proces, a nie wydarzenie” przygotowała asystent
w Katedrze Kultury Fizycznej
Osób Niepełnosprawnych AWF
dr Anna Nadolska.
Za wybitne osiągnięcia w
Olimpiadach Specjalnych (narciarstwie zjazdowym, bocci,
żeglarstwie, kolarstwie, jeździe na wrotkach, bowlingu i
innych dyscyplinach) wręczo-

Galę prowadzili Agnieszka
Frankowska i Marcin Wojcieszak. Wystąpił zespół „Puszka
Band” z Dziennego Ośrodka
Adaptacyjnego nr 1 w Poznaniu. Wykład pod nazwą „Roz-

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

Uczestnicząca w piątkowej

gali Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw
Osób Niepełnosprawnych Dorota Potejko zwróciła uwagę na
wieloletni dorobek organizacji,
zasługi rodziców i wolontariuszy. Członkowie Koła zaprezentowali pokaz mody. Ileż było
radości i zabawy!

Dyplomy dla sportowców za wybitne osiągnięcia.

no dyplomy 20 sportowcom.
Przewodnicząca Koła PSOUU
Zdzisława Gorynia przekazała
podziękowania rodzicom, wolontariuszom i darczyńcom, bez
których wysiłku nie byłoby licznych działań niezbędnych osobom z niepełnosprawnością intelektualną do funkcjonowania
w świecie ludzi zdrowych.

KAROLINA KASPRZAK

Przewodnicząca Koła PSOUU Zdzisława Gorynia dziękuje
rodzicom, wolontariuszom i darczyńcom.
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walidów Narządu Ruchu Koło
Środa Wielkopolska i ich przyjaciele odbyli wycieczkę turystyczną do Polanicy Zdrój.
Wycieczkowicze mieszkali w
samym centrum Polanicy Hotelu Jantar, obok parku Zdrojowego z widokiem na uzdrowisko Wielka Pieniawa.
Po przyjeździe i zakwaterowaniu się w Polanicy relaksowaliśmy się w parku zdrojowym. Drugiego dnia w Kletnie podziwialiśmy piękno Jaskini Niedźwiedzia. Następnie
autokarem objechaliśmy masyw Śnieżnika, podziwialiśmy
piękno gór i okolicy: Kłodzka,
Złotego Stoku, Lądka-Zdroju,
Stronia Śląskiego, Bystrzycy
Kłodzkiej. Trzeciego dnia udaliśmy się Aderszpach w Czechach, by zwiedzić i poznać
Skalne Miasto. Jego widoki robiły niesamowite wrażenie na
3,5-kilometrowej trasie. Wśród
skał o niezwykłych formach
można było poznać Starostę
i Starościnę, skalne jeziorko,
wodospady.
W drodze powrotnej uczestnicy zrobiliśmy drobne zakupy
w Czechach. Po przekroczeniu
granicy zwiedziliśmy Duszniki Zdrój i wróciliśmy do Polanicy. Dzień zakończył się wieczorkiem tanecznym. Czwartego i piątego dnia wypoczywaliśmy w Polanicy. Korzystaliśmy z zabiegów w tutejszym
sanatorium. A w sobotę – już
powrót do Środy.

JERZY SKROBISZEWSKI

„Ważna jest
miłość i ciepło…”
Z aktorką serialową i teatralną AGNIESZKĄ SIENKIEWICZ rozmawia
ROBERT STĘPIŃSKI.

FOT. ARCHIWUM

Inwalidzi
w masywie
Śnieżnika
dniach od 15 do 19 paźW
dziernika
członkowie
Wielkopolskiego Związku In-
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– Od zawsze chciałaś być aktorką?
– Zanim zdecydowałam się na
studia aktorskie, miałam wiele
pomysłów na przyszłość. Zastanawiałam się nad archeologią i
etnologią. Aktorstwo to był trochę szalony pomysł, który przerodził się w pasję i zawód.
– Pamiętasz swój debiut teatralny?
– Tak, w „Romeo i Julii” w teatrze imienia Stefana Jaracza w
Olsztynie. Niestety był to epizod,
a nie tytułowa rola.
– A pierwsze sceny, debiut w
serialach?
– Jak każdy młody aktor zaczynałam od epizodów. Pamiętam, że było to dość stresujące
przeżycie, ale z każdą kolejną
sceną było coraz łatwiej.
– Widzowie kojarzą cię z
roli Kasi w „M jak miłość”. Jak
wspominasz swoje początki na
planie tego serialu?
– Nie bardzo wiedziałam, czego się spodziewać, ponieważ
propozycja tej roli pojawiła się
zaledwie na kilka dni przed początkiem zdjęć. Postać Kasi nabierała kształtów podczas tych
pierwszych dni na planie. Na
szczęście miałam fantastyczne
wsparcie ze strony innych aktorów i całej ekipy, która przyjęła
mnie bardzo serdecznie.
– Masz jakieś wspólne cechy
z Kasią?
– Raczej niewiele. Nie jest ona
całkowitym moim przeciwieństwem, ale ja jestem bardziej żywiołowa i konkretna. Czasem
trudno mi zrozumieć logikę jej
działania.

– Grasz również w teatrze…
– Tak, mam to szczęście, że
mogę wcielać się w wiele różnych ról. Gram obecnie w spektaklach „Central Park West” oraz
„Harold i Matylda” i właśnie zbliżam sie do premiery kolejnej
sztuki „Kochanie na Kredyt” w
reżyserii Olafa Lubaszenko.
– Na początku grudnia odbyła się premiera spektaklu „Kochanie na kredyt”…
– W spektaklu „Kochanie na
kredyt” gram Annę zakupoholiczkę, która przez swoje nierozważne działania wpada w spiralę kredytowa, aż w końcu u jej
drzwi zjawia się komornik i tutaj jej życie zaczyna się zmieniać. W spektaklu gram razem
z Tamarą Arciuch, Bartkiem Kasprzykowskim, Piotrem Zeltem
i Filipem Bobkiem. Serdecznie
zapraszam wszystkich czytelników na ten spektakl!
– W naszym mieście już gościłaś ze spektaklem „Harold i
Matylda’. Jak wspominasz pobyt w Poznaniu?
– Bardzo miło. Publiczność zawsze jest inna i dzięki temu każdy spektakl jest też nowym przeżyciem dla aktorów.
– Wolisz grę w teatrze czy w
serialu?
– To zależy od wielu czynników. Jeśli ma się szczęście do
scenariuszy i ludzi z którymi się
współpracuje, to każda praca
może być fascynująca.
– W „M jak miłość” zadebiutowałaś jako piosenkarka. Myślisz iść dalej w tym kierunku?
– Nie. Chcę uspokoić wszyst-

kich zaniepokojonych moim
występem i tym pytaniem. Nie
mam zamiaru państwa straszyć
moim głosikiem.
– O czym marzysz?
– Moje marzenia albo już się
spełniły, albo właśnie się spełniają. Jeszcze kilka mam w zanadrzu, ale nie zdradzę ich, żeby
nie zapeszać. Nie mam zbyt wygórowanych oczekiwań w od
życia.
– Chętnie bierzesz udział w
akcjach charytatywnych?
– Na co dzień związana jestem z interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym w Otwocku. Przebywają tam dzieci do
pierwszego roku życia. Traﬁają
tam ze szpitali, okien życia lub
interwencji. Często potrzebują specjalistycznej opieki, rehabilitacji lub operacji. Najbardziej
istotne jest jednak to, żeby otrzymywały miłość i ciepło i jak najszybciej znalazły dom.
– Spotykasz się z osobami
niepełnosprawnymi?
– Ostatnio miałam ogromną
przyjemność spotkać się z mamami dzieci, które są rehabilitowane dzięki Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z pomocą”. Było to dla
mnie bardzo ważne spotkanie.
– Co dla Ciebie znaczy słowo
tolerancja?
– Tolerancja jest dla mnie zaakceptowaniem faktu, że ludzie
są różni i maja do tego prawo, a
moje wybory, decyzje i poglądy
nie są jedynymi słusznymi. Mam
wrażenie, że za szybko oceniamy innych i wygłaszany sądy o
sytuacjach, których nie do końca
rozumiemy.
– A integracja?
– To umiejętność życia w
symbiozie właśnie z tymi ludźmi, których nie do końca rozumiemy.
– Jakie masz plany na nowy
2014 rok?
– Póki co, mam dużo obowiązków zawodowych, więc
kalendarz do czerwca przyszłego roku jest już zapełniony. Mam
takie wymarzone miejsce, w które chciałabym się wybrać. Mam
nadzieję, że mi się uda.
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Przeszczep
szpiku
leczy SM

Mam haka na raka
po raz siódmy
od koniec października ruszyły zapisy do 7. edycji
Ogólnopolskiego
Programu
dla Młodzieży „Mam Haka na
Raka”. W tym roku uczestnicy projektu zmierzą się z chłoniakami – nowotworami układu chłonnego. „Mam Haka na
Raka” to program, w którym
młodzież edukuje dorosłych
oraz projektuje kampanię społeczną, która zostanie przedstawiona całej Polsce.
W czerwcu zakończyła się
szósta edycja programu, w której młodzież stawiała czoła
groźnemu nowotworowi złośliwemu skóry – czerniakowi. Dziś
mieszkańcy całej Polski mogą
podziwiać zwycięski projekt
kampanii społecznej promującej proﬁlaktykę czerniaka skóry, stworzony przez uczennice
z Kietrza www.obserwujznamiona.pl. W tym roku tematem
przewodnim programu są chłoniaki, a rejestracja do programu
rozpoczęła się 22 października i
potrwa do 19 grudnia br. Wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą pokazać, że nie boją się wyzwań i
zobaczyć swój projekt kampanii społecznej w mediach na terenie całej Polski, powinni zarejestrować swój zespół na stronie programu www.mamhakanaraka.pl.
– Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski po
raz kolejny powiedzą stanowcze NIE rakowi. Ruszyła 7. edycja Ogólnopolskiego Programu
„Mam Haka na Raka”, która tym
razem dedykowana jest proﬁlaktyce chłoniaków.
– Nowotwory układu chłonnego są szczególnie groźne,
zwłaszcza że są one jeszcze
nadal mało rozpoznawane w
społeczeństwie. Liczba zachorowań na chłoniaki nieustannie rośnie; szacuje się, że co
roku w Polsce na ten typ nowotworu choruje około 7000 osób.
Mimo alarmujących liczb świa-

J

awi się nadzieja dla osób
chorych na stwardnienie rozsiane. Jest nią autologiczny przeszczep komórek
krwiotwórczych – nowa metoda terapii tego schorzenia.
Jest ona przeprowadzana w
Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach.

ją zaproszone do udziału w
Warsztacie Kreatywnym, którego przedmiotem jest stworzenie kampanii promującej proﬁlaktykę raka (co roku inny nowotwór). Zwycięski projekt
kampanii społecznej autorstwa
uczniów jest opracowywany
przez profesjonalistów z agencji reklamowej, a następnie realizowany w mediach i na nośnikach reklamowych w całej
Polsce. Istotą programu „Mam
Haka Na Raka” jest zaangażowanie młodzieży w budowanie
świadomego zdrowotnie społeczeństwa i przekonanie obywateli do wykonywania badań proﬁlaktycznych.
Co roku program poświęcony jest proﬁlaktyce wybranego
nowotworu, a jego efektem jest
ogólnopolska kampania społeczna, zaprojektowana przez
uczestników programu. Kampanie z poprzednich edycji programu były poświęcone rakom:
piersi, prostaty, szyjki macicy,
płuc, jelita grubego oraz nowotworowi skóry – czerniakowi. W
tym roku młodzież stawi czoła chłoniakom, które coraz częściej występują także w polskim
społeczeństwie. Patronat merytoryczny nad tegoroczną edycją
programu „Mam Haka na Raka”
oraz towarzyszącymi mu działaniami sprawuje Komisja Europejska.
Organizatorem projektu „Mam
Haka na Raka” jest Polska Unia
Onkologii, a partnerem strategicznym ﬁrma GlaxoSmithKline.
Patronat nad tegoroczną edycją
objęła Komisja Europejska. Więcej informacji o programie na
stronie internetowej www.mamhakanaraka.pl

Taką informację podała do
publicznej wiadomości pod
koniec października Polska
Agencja Prasowa (PAP). Z informacji dowiadujemy się, że
nie jest brane pod uwagę kryterium wieku, a „przeszczep
komórek jest zarezerwowany dla sytuacji, w których choroba postępuje bardzo szybko”. Chorego kwaliﬁkuje się
do przeszczepu, gdy nie ma w
jego organizmie nieodwracalnych zmian wywołanych przez
SM.
Przeszczep komórek krwiotwórczych pobranych od samego chorego i poddanych
specjalistycznym
zabiegom
daje szansę na zatrzymanie
postępów schorzenia i cofnięcie dotkliwych objawów. Celem jest odbudowanie układu odpornościowego. Z nowej
metody do tej pory w Polsce
skorzystało 9 pacjentów. Z powodzeniem jest ona stosowana za granicą.
Ma ona charakter eksperymentalny. Chorzy na SM są
bardziej narażeni na różnego
rodzaju zakażenia bakteryjne
(infekcje dróg moczowych, odleżyny). Kandydaci muszą wyrazić świadomą zgodę na poddanie się zabiegowi.

ROBERT STĘPIŃSKI
ANNA SOBIESIAK

Laureatki.
FOT. ARCHIWUM „MAM HAKA NA RAKA”

P

domość roli proﬁlaktyki wśród
Polaków jest niestety nadal niewielka. Stąd właśnie chłoniakom zdecydowaliśmy się poświęcić tegoroczną edycję programu. W poprzednich edycjach
młodzież wielokrotnie wykazywała się ogromną pomysłowością, a poprzez swoje działania
realnie wpływała na zmiany postaw. Jestem przekonany, że i w
tym roku poradzi sobie z tym tematem doskonale! – mówi Prezes Polskiej Unii Onkologii dr n.
med. Janusz Meder.
Program „Mam Haka na
Raka” jest ogólnopolskim programem skierowanym do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Celem akcji
„Mam Haka na Raka” jest umiejętne zaangażowanie młodzieży w proces edukacyjny związany z proﬁlaktyką nowotworową. Głównym zadaniem postawionym przed młodymi ludźmi
jest zorganizowanie działań lokalnych oraz zaprojektowanie
kampanii społecznej. Program,
który realizowany jest przez Polską Unię Onkologii oraz partnera strategicznego GlaxoSmithKline, podzielony został na kilka zasadniczych etapów. Priorytetem jest przekazanie nastolatkom wiedzy, za pomocą której skutecznie mogą walczyć z
niską świadomością proﬁlaktyki
chorób nowotworowych w naszym społeczeństwie.
W I etapie programu, uczniowie działali w swoich środowiskach lokalnych, szerząc wiedzę na temat możliwości zapobiegania rakom i innym nowotworom złośliwym. Do II etapu zostają zakwaliﬁkowane zespoły, które wykażą się największym zaangażowaniem i kreatywnością. Drużyny te zosta-

35

W Polsce wciąż brakuje
świadomości na temat sposobów i metod leczenia SM. Lekarze alarmują, że wczesna
diagnoza, a co najważniejsze
– podjęta w odpowiednim czasie terapia, stwarza możliwość
zminimalizowania dotkliwych
konsekwencji choroby. Szczegółowych informacji na temat
metody można zasięgnąć w
wojewódzkich oddziałach Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (www.ptsr.
org.pl).

KAROLINA KASPRZAK
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PROJEKT STOWARZYSZENIA NA RZECZ MŁODZIEŻY SPRAWNEJ
INACZEJ „SMIAŁEK”

Żyć w godności
M. Molenda-Słomińska
POZNAŃ

„P

rzez sztukę i muzykę do
samodzielności i życia w
godności” – taki tytuł nosi projekt doﬁnansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Na
Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek” z Poznania.
W ramach projektu od września do końca listopada tego
roku, dwa razy w tygodniu, w
godzinach popołudniowych organizowany był cykl spotkań w
terenie i spotkań warsztatowych
w formie zajęć plastyczno-muzycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną.
Każdy człowiek, także niepełnosprawny intelektualnie, dysponuje wrodzoną zdolnością
tworzenia. Nie u każdego ujawnia się ta zdolność w pełni, ale
gdy z niej nie skorzysta i nie będzie miał możliwości wykazania się, zdolności owe zanikną

lub ulegną zniekształceniu, tłumiąc w danej osobie osobistą artystyczną inwencję.
Osoby z deﬁcytem intelektualnym powinny mieć jak najczęstszy kontakt z muzyką i plastyką, by mogły wykształcić w
sobie zainteresowania światem dźwięków, światem barw i
kształtów. To poszerza zakres
ich doznań, pomaga w doświadczaniu zróżnicowanych stanów
emocjonalnych osób z niepełnosprawnością. Bezpośredni kontakt z tak zwaną żywą muzyką,
farbą, pędzlem i z tworzącymi
ją ludźmi, bardzo intensywnie
wpływają na rozwój tych osób.
Poprzez projekt umożliwiamy
beneﬁcjentom odkrywanie ich
potencjału twórczego, uczestniczenie w życiu społecznym,
poprawę jakość i efektywność
działań przywracania ich do lepszego funkcjonowania w środowisku lokalnym.
Aktywność społeczną, uczestnictwo w życiu codziennym oraz
walkę z wykluczeniem społecznym realizujemy przez organizowanie wyjść i wyjazdów beneﬁcjentów do sklepu, apteki, na
pocztę oraz do kina, teatru, muzeum. Przygotowuje to również
uczestników do większej samo-

dzielności oraz ułatwia im wykonywanie codziennych czynności.
Organizowanie popołudniowych zajęć plastyczno-muzycznych zdecydowanie polepsza
stan psychoﬁzyczny uczestników, rozbudza zainteresowanie
sztuką, motywuje do większej
aktywności w wybranej dziedzinie. Zajęcia wpływają na wzbogacenie zagospodarowania czasu wolnego, na lepsze kontakty
z rówieśnikami i środowiskiem
zewnętrznym.
Projekt obejmuje grupę 20
osobową – beneﬁcjentów bezpośrednich oraz beneﬁcjentów
pośrednich – rodziny osób z niepełnosprawnością,
ponieważ
korzystają na tym, iż ich podopieczni mają dodatkową terapię przez sztukę oraz ogólno
pojętą rehabilitację społeczną.
Gwarantuje to dodatkową opiekę, dodatkowe twórcze zajęcia,
co chwilowo odciąża rodziców
i opiekunów od obowiązków i
uatrakcyjnia ich czas wolny, daje
wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.
Projekt zakończył się wernisażem prac plastycznych i Festiwalem piosenki 3 grudnia w
Markietance w Poznaniu.

FOT. ARCHIWUM

Separacja dla seniorów!

G

roźnie zabrzmiał ten tytuł,
a kryje się pod nim wspaniały wieczór dla seniorów,
jaki przeżyli 12 października w
Domu Kultury „Orle Gniazdo”.
To właśnie tam z okazji Dnia
Seniora kierownictwo Domu
Kultury zorganizowało spotkanie seniorów z Ratajskich Klubów Seniora i członków zaprzyjaźnionego z „Orlim Gniazdem”

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Zawsze Razem”. W spotkaniu wzięli też udział okoliczni mieszkańcy. Sala widowiskowa wypełniona była po brzegi.
Atrakcją wieczoru było przedstawienie teatralne przygotowane przez Scenę RODE z Krakowa. Aktorzy zaprezentowali
wspaniałą farsę małżeńską pod

tytułem „Separacja?”. Autorem
spektaklu był Mariusz Marczyk,
a na scenie towarzyszyła mu Elwira Romańczuk, która sztukę
wyreżyserowała.
Była to zabawna opowieść o
nauczycielskim
małżeństwie,
które po ćwierćwieczu pożycia
wkracza w fazę kryzysu. Małżonkowie wystawiają sobie rachunki za przeżyte razem lata.
Zarzuty są śmieszne i banalne,
ale dają powód do podjęcia decyzji o separacji. Ciąg dalszy to
komedia omyłek, nieporozumień, zabawnych intryg. Pozorna wojna nieoczekiwanie ujawnia uczucia, które wciąż mocno
ze sobą wiążą skłóconych małżonków. Wszystko kończy się
happy endem. Sztuka pozwoliła
każdemu spojrzeć na siebie z
dystansem.

PAWEŁ GROCHOWSKI

C

entrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
wspólnie ze stowarzyszeniami „Lepszy świat”, „mali bracia Ubogich”, Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Wielkopolskich Doradców Kariery „Widok” oraz Wielkopolską Radą
Koordynacyjną Związek Organizacji
Pozarządowych,
opracowało program pod hasłem „Kierunki rozwoju wolontariatu 50+”.
W marcu 2012 roku powstało Poznańskie Forum Wolontariatu 50+, w którym wzięły udział poznańskie organizacje pozarządowe pracujące z dojrzałymi wolontariuszami lub zainteresowane tematem rozwoju wolontariatu.
Efektem spotkań grupy roboczej oraz indywidualnej pracy
członków Forum są prezentowane „Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu”.
Dokument zawiera wytyczne i rekomendacje, które mają
pomóc różnym przedstawicielom życia publicznego i
społecznego w podejmowaniu działań, będących szansą na stworzenie w Poznaniu
klimatu i infrastruktury przyjaznej włączaniu osób powyżej pięćdziesiątego roku życia

L

udzie z ubytkami słuchu są utalentowani w
różnych dziedzinach sztuki. Występują na scenie, grają na instrumentach muzycznych, przygotowują sztuki
teatralne. Nie brakuje im poczucia humoru, a szczególnie motywacji do podejmowania aktywności. Dowiódł
tego XII Ogólnopolski Przegląd Artystyczny, który w sobotę 16 listopada zorganizował Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących przy ulicy Bydgoskiej w Poznaniu.
Do stolicy Wielkopolski od
samego rana zaczęli przybywać niepełnosprawni artyści
z różnych stron kraju. Przyjechały specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z Kielc,
Olecka, Lublińca, Bydgoszczy, Nowego Siodła i podpoznańskich Owińsk. Była również reprezentacja gospodarzy, czyli grupa młodzieży z
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu i pełen werwy kabaret seniorów ze Swarzędza „Sfajki”.

Tego dnia scena połączyła artystów różnych płci i pokoleń, o zróżnicowanych pre-
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FOT. ARCHIWUM FUNDACJI PODAJ DALEJ

Wolontariat 50+
potrzebuje motywacji

Michalina Pietura (pierwsza
z lewej) wolontariuszka
Fundacji PODAJ DALEJ
w Koninie jest przykładem,
że działanie dla innych może
przynieść wiele radości.
w sieć wolontariatu. Program
„Kierunki rozwoju wolontariatu 50+ w Poznaniu” obejmuje diagnozę wolontariatu osób

dojrzałych, sporządzoną na
podstawie dostępnych badań
i opracowań, wizję rozwoju
wolontariatu 50+ w Poznaniu,
cele strategiczne wraz z opisem, propozycje kierunków
działań, opis dobrych praktyk
krajowych i zagranicznych,
stosowanych w obszarze wolontariatu 50+.
– Zaczynając pracę nad tym
programem zastanawialiśmy
się, jak wygląda sytuacja osób
dojrzałych – powiedziała na
spotkaniu w Urzędzie Miasta
Poznania Monika Szelągiewicz z poznańskiego Centrum
Inicjatyw Senioralnych. – Dokumenty, do których mieliśmy
dostęp, wskazywały na to, że
wolontariat nie jest dobrze
rozwinięty nie tylko na terenie Poznania, ale także całej
Polski. O ile możemy pochwa-

lić się dużym zaangażowaniem w wolontariat ludzi młodych, to udział osób powyżej
pięćdziesiątego roku życia jest
znikomy.
Co przeszkadza osobom
starszym angażować się w
działalność
wolontariacką?
Tłumaczą się wiekiem, a także twierdzeniem, że trzeba
być dobrze zabezpieczonym
ﬁnansowo, by na taką działalność sobie pozwolić. Były
też bariery rodzinne i zawodowe. Sporo osób twierdziło,
że dorabia do emerytury, zajmuje się wnukami, opiekuje członkami rodziny, mężem
lub żoną. Inni tłumaczyli, że
chętnie by się zaangażowali
w wolontariat, ale muszą sporo czasu poświęcać swemu
zdrowiu. Natomiast ci, którzy
chcieliby zostać wolontariu-

szami, nie wiedzieli, gdzie się
zgłosić, jakie załatwić formalności, zdobyć potrzebne informacje.
– Postanowiliśmy skupić się
na budowaniu świadomości
wolontariuszy i dostarczeniu
im jak największej wiedzy –
dodała Monika Szelągiewicz.
– Chcemy też lepiej wykorzystać istniejącą sieć wolontariatu, by nie budować nowej.
Cele strategiczne zawarte w
programie dotyczą zwiększenie aktywności wolontariackiej mieszkańców Poznania
powyżej 50 roku życia, podniesienie świadomości i wiedzy na temat wolontariatu 50+
w społeczeństwie oraz przygotowanie i wzmocnienie poznańskich organizatorów wolontariatu. awa

XII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY DZIECI NIESŁYSZĄCYCH

Scena połączyła artystów
baczka, a z zespołem muzycznym Mateusz Hojan.
Kilka godzin niepowtarzalnego spotkania wypełniły skupiające uwagę prezentacje wokalne, taneczne i teatralne,
przygotowane przez zespoły i opiekunów. Niesłyszący,

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

dyspozycjach i pasjach. Celem
była integracja przez sztukę i
wspólna zabawa. Solo wystąpili wychowankowie Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego na
Bydgoskiej: Paweł Sowiński,
Konrad Wojciechowski, Hubert
Głowski, Przemysław Gem-

Za chwilę wystąpią swarzędzcy seniorzy.

Zespół taneczny „DeaF Club Olecko” z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku
w prezentacji tanecznej pod nazwą „Mig i gest”.

którzy zagrali na perkusji, gitarze oraz innych instrumentach, dali dowód znakomitego wyczucia rytmu. Prawdziwym ewenementem okazał się
zespół „Małe pinezki” z OS-W
na Bydgoskiej. Każda minuta
przedstawienia pantomimicznego pod nazwą „Namaluj

mnie” dla widowni oznaczała
przeżywanie w napięciu.
Na zakończenie wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy
i upominki. Po prezentacjach
czekały atrakcje na stoku narciarskim Malta-ski, a wieczorem dyskoteka.

KAROLINA KASPRZAK
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FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Potrzebna rehabilitacja

„Brzozy”
w Licheniu
W

ycieczka
członków
Klubu Seniora „Brzozy”
przy Placówkach Kulturalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w
Poznaniu w środę 25 września wiodła do Sanktuarium
Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski.
Uczestniczyły w niej 22
osoby – wraz z klubowiczami także inni mieszkańcy
spółdzielni. Autokarową wycieczkę prowadziła opiekująca się „Brzozami” Małgorzata Olejniczak. Przypomniała historię licheńskiej bazylika, która powstała w latach
1994-2004. Pielgrzymi słuchali pieśni religijnych poświęconych Janowi Pawłowi II.
Po drodze zatrzymali się w
lesie grąblińskim, gdzie według przekazów ustnych modlącemu się pasterzowi w
1850 roku ukazała się Matka Boża. Mieli tu okazję obejrzeć szereg obrazów, ﬁgur,
kaplice, a także przeczytać
treść objawienia.
W bazylice wzięli udział we
mszy św. Ich pielgrzymka została powitana jako pierwsza. Intencja mszy odprawionej przez biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa była poświęcona
uczniom gimnazjów diecezji
włocławskiej, którzy zjechali się tutaj w liczbie ponad 4
tysięcy.
Seniorzy zwiedzili Sanktuarium wokół bazyliki. Duże
wrażenie sprawiała Golgota – kamienna góra z labiryntem przejść, grot, kapliczek,
ﬁgur i płaskorzeźb. Nad całością góruje krzyż oraz postaci
Matki Bożej i św. Jana.
ROBERT WRZESIŃSKI
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estem matką dwóch chorych córeczek. Starsza Sandra jest poważnie chora na epilepsję i upośledzenie umysłowe. Ma kilka ataków dziennie, przewraca się, nie
może normalnie się poruszać, jeździ na wózku inwalidzkim. Nie
może bawić się z rówieśnikami.
Świat jest dla niej zamknięty.

Leczenie jest bardzo kosztowne. Potrzebna jest rehabilitacja.
Miesięczny koszt tych zabiegów to
3.000 złotych. A my żyjemy w biedzie, jedynym źródłem utrzymania
są dla nas zasiłki z Ośrodka Pomocy Społecznej. Jestem samotną
matką, mój mąż zginął tragicznie.
Z całego serca proszę o pomoc
na konto: Bank Spółdzielczy w Kowalu, Oddział Lubień Kujawski 259557-1029-1029-0007-4000-0001.
ZROZPACZONA

MATKA

Samodzielność na wózku
W

tym roku miałam w planach naprawić mój stary skuterek i kupić nowe baterie.
Ma już siedem lat, ale jeszcze mi
pojeździ. A tu czytam w łowickiej gazecie, że jest program „Aktywny samorząd”, dzięki któremu jest możliwość doﬁnansowania do zakupu nowego pojazdu.
Pomyślałam, że dam sobie szansę i złożę wniosek, choć wcale
nie liczyłam, że uzyskam pomoc.
Wniosek złożyłam już na początku czerwca, a do lekarza poszłam prywatnie, bo inaczej musiałabym czekać na wizytę dwa
miesiące. Potrzebne było zaświadczenie lekarskie od specjalisty. Lekarz mnie pooglądał,
moje ręce i nogi, powpisywał
sprzęt ortopedyczny, który miałam na sobie i w domu.

Panie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu pomogły mi wszystko wypełnić, pozbierać papiery. Sporo
tego było. A najbardziej przeraziło mnie to, ze liczyły się jakieś
punkty, a nie potrzeby. Pomimo
że przedstawiłam swoją trudną
sytuację zdrowotną i rodzinną
– według urzędowych wyliczeń
punktów miałam za mało.
Na szczęście kierownik w
moim PCPR wyraził zgodę na
zamianę moje starego skuterka
na nowy, ten, który sobie wybrałam. Musiałam jeszcze tylko iść
na komisję lekarską, czy aby nie
zaszkodzi mojemu zdrowiu. W
końcu przyznano mi doﬁnansowanie i zaraz zamówiłam skuter w sklepie w Łowiczu. Dotarł
w ciągu dwóch dni. Odebrałam

go w sklepie i zaraz pojechałam
do PCPR zanieść dowody, ile zapłaciłam i ile jeszcze zostało do
zapłaty.
Doczekałam się też na wizytę u ortopedy, wzięłam wniosek na buty ortopedyczne, które mam już na nogach. Złożyłam
też wniosek o doﬁnansowanie
na ten cel, ale dowiedziałam się,
że na to brakuje funduszy. Przy
okazji zrobili zdjęcia wózkowi i
przykleili nalepkę, kto doﬁnansował. Takie przepisy. Ale to mi
wcale nie przeszkadza.
Zrobiłam sporo kilometrów,
jeżdżę i załatwiam swoje sprawy,
opłaty i lekarza. Stare buty dałam do szewca. Jeżdżę do sklepu i na bazar zupełnie sama.
Choć mój skuterek nie jest duży,
to trudno mi wjechać do Polo, za
to w Biedronce jest więcej luzu.
Trochę ciężko, ale daję radę, nawet jak wjadę w kartoﬂe.
Cudownie jest samemu wybrać to, na co się ma ochotę. Dotknąć towaru, którego i tak nie
kupię. Po prostu obejrzeć, powąchać, tak z ciekawości. Jest tyle
afrykańskich owoców, których
jeszcze nie jadłam.
Dobrze, że mam ten wózek, bo
dzięki niemu mogę sama wyjść
z domu, do ludzi. Jest większa
chęć do życia. Jestem po prostu
niezależna od innych, bardziej
aktywna i samodzielna.

MARIANNA CZAPNIK
POPÓW KOŁO LOWICZA
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W GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
„STARÓWKA”

W cieniu
starości

Trzy pasje
na literę „M”

Prace artystki
przekazują wiele ciepła.

„M

D
Dorota
Suder
S

się w piątkowe popołudnie 8 listopada.
Dzieła artystki podziwiała rodzina, przyjaciele, znajomi, ale
też stali bywalcy „Starówki”, którzy nie pozostają obojętni na
piękno sztuki. Tym razem wnętrze Galerii wypełniły pejzaże i
kolory, do których Silska-Hałupka ma szczególny sentyment.
Malarkę i jej gości przywitała instruktor kulturalno- oświatowy
Dorota Podgórska. Były kwiaty, gratulacje i życzenia dalszych
sukcesów.
Jolanta Silska-Hałupka z zawodu jest lekarzem alergologiem, z zamiłowania malarką i
chórzystką. Brała udział w kursach rysunku i malarstwa, organizowanych w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Muzeum
Narodowym i na Akademii Sztuk
Pięknych (obecnie Uniwersytecie Artystycznym). Od ponad 10
lat tworzy w Kole Malarzy Lekarzy przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej pod kierunkiem Marii
Pelec-Gąsiorowskiej i Lidii Kot.
Aktualnie maluje techniką
olejną, akrylami i gwaszem. Pogodne usposobienie artystki i
przekazywane w dziełach pozytywne emocje sprawiają, że nie
sposób przejść obok tej twórczości obojętnie.

KRAKÓW-DĄBIE
K

O

cierpieniach dzieci i ich
bliskich, zmagających
się z ciężką chorobą genetyczną – progerią, trudno mówić i pisać. Trzeba
jednak nagłaśniać tak poważny problem i traktować
chorych jak godnych członków społeczeństwa.
Reportaż, który miałam
możliwość obejrzeć, emitowany w programie 2 Telewizji Polskiej pod tytułem „Stare dzieci”, powstał w Stanach Zjednoczonych. Pokazano dwie rodziny, w których przyszły na świat dwie
dziewczynki. Z początku
wszystko wskazywało na to,
że dzieci są zdrowe i prawidłowo się rozwijają.
Jednak w 5 miesiącu życia rodziców i pediatrów
zaniepokoił brak przyrostu
na wadze. Półroczne dziewczynki były drobne i tylko ich
wielkie oczy kryły w sobie
jakąś niepokojącą tajemnicę. Lekarze, baczniej obserwując ich wygląd, zwrócili
uwagę na nieproporcjonalną
w stosunku do ciała budowę czaszki i nieprawidłowe
rozmieszczenie
skórnych
fałdów brzusznych. Po wnikliwych analizach rodzicom
przekazano
druzgocąca
wiadomość:
dziewczynki
cierpią na progerię.

KAROLINA KASPRZAK
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am trzy pasje na literę
„M”: malarstwo, medycynę i muzykę” – tak skomentowała swoje ukierunkowania
artystyczne podczas rozmowy
z przedstawicielami prasy Jolanta Silska-Hałupka. Wernisaż wystawy prac autorki zatytułowany „Piękna moja Polska
cała” w Galerii Sztuki Współczesnej „Starówka” przy Filii nr 4 Zespołu Dziennych Domów Pomocy „Klub Starówka”
na Wielkiej w Poznaniu odbył

Dorota Podgórska i Jolanta Silska- Hałupka (z prawej).
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Choroba ta powoduje
przedwczesne starzenie się
komórek organizmu. Uczonym udało się zlokalizować
wadliwy gen. Jak dotąd jest
już kilka leków na powstrzymanie tego procesu starzenia, jednak wciąż trwają intensywne badania nad poszukiwaniem
preparatu,
który wykazywałby najskuteczniejsze działanie. Dzieci z progerią starzeją się od 8
do 10 razy szybciej, niż dzieci nią nie dotknięte. Dochodzi do zmian w sercu, układzie krążenia, które doprowadzają do rozwoju miaż-

dżycy i zawału serca. Stwierdza się także zmiany zwyrodnieniowe i postępujący
artretyzm w nadgarstkach
oraz kręgosłupie, powodujący ból i ograniczenia w poruszaniu się.
Dzieciom z progerią wypadają włosy nawet już w 14
miesiącu życia, ich naczynia
mózgowe są przepełnione
krwią i widocznie zarysowują się tuż pod cienką skórą.
Posiadają w znikomej ilości
tkankę tłuszczową, która
nie chroni ich dostatecznie przed zimnem, dlatego
znacznie szybciej marzną.
Rozwój intelektualny dzieci
jest prawidłowy. By choć trochę oddalić i spowolnić tak
szybkie starzenie się, dzieci
uczestniczą w różnych zabiegach
rehabilitacyjnych
i korzystają z masaży. Rodziny ukazane w reportażu
postanowiły żyć zwyczajnie,
by ich dziecko mogło w pełni
korzystać z uroków dzieciństwa. Dlatego jedna z bohaterek zawsze co rano samodzielnie wsiada do autobusu,
który wiezie ją do szkoły. Jest
akceptowana i lubiana przez
rówieśników, którzy traktują
ją jak zdrową koleżankę. I o
to chodzi!
Druga dzielna bohaterka
ma dopiero 5 lat, lecz wolny czas z ochotą przeznacza na igraszki w basenie.
Wcześniej nie mogła w nim
przebywać dłużej niż 15 minut, lecz z chwilą otrzymania od rodziców piankowego skafandra z lubością
i beztroską uczestniczy w
wodnych zabawach. Odniosłam przyjemne wrażenie,
że obie dziewczynki są bardzo szczęśliwe. Na rzecz ich
zdrowia organizowane są festyny, marsze, biegi i maratony, z których dochód jest
przeznaczony na leki i badania nad tą chorobą.
Ich bliscy wierzą, że ich
dzieci będą długo żyć i że
wreszcie dokona się odkrycie właściwego leku, a od tej
pory nic już nie zakłóci ich
cudownego uśmiechu i radości życia.

40 STRONA

Pomóc
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rezes Zarządu MiejskoGminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku Bogdan Wesołek poinformował, że zaplanowane ostatnie w tym roku dostawy żywności zakupione z funduszy
Unii Europejskiej przekazywane są osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej.
Pod koniec grudnia lub na początku nowego roku odbędą się
wybory władz PKPS w Kórniku na kolejną pięcioletnią kadencję. Osoby ubiegające się o
miejsce w Zarządzie przygotowały propozycje działań na dalszy czas. W planach jest podjęcie pracy także na rzecz młodego pokolenia.
Pan Bogdan podziękował
Urzędowi Miejskiemu w Kórniku, Fundacji „Zakłady Kórnickie”, TFP Sp. z o. o. z Dziećmierowa za wspieranie PKPS. Jest zadowolony z tego, że z doświadczeń kórnickiego PKPS pragną
korzystać inni. Między innymi z
gminy Krzykosy zwróciły się do
niego osoby chcące zapoznać
się z metodami działania tej organizacji.
Na co dzień PKPS wspiera m.
in. niepełnosprawnych, dostarczając części zamienne do wózków inwalidzkich z Holandii. W
miarę potrzeb przekazywane są
także same wózki inwalidzkie,
choć obecnie łatwiej kupić je w
kraju. Potrzebujący mogą również otrzymać kule. Ten sprzęt
rehabilitacyjny pochodzi z magazynu ZW PKPS w „Wiepofamie” w Poznaniu.
Kórnicki PKPS nie posiada odpowiedniego pomieszczenia do
prowadzenia spotkań. Wprawdzie ma swoją siedzibę w bnińskim Ratuszu, jednak znajduje
się ona na drugim piętrze. Choć
jest tam winda, to jednak osobom
starszym i niepełnosprawnym
trudno docierać w to miejsce.
Członkowie PKPS mieli nadzieję, że będą mieli wspólną siedzibę z Kołem Gospodyń
Wiejskich przy Kółku Rolniczym
w Bninie, ale na razie nie udało się.
Warto przypomnieć, że Bogdan Wesołek ma za sobą już 30
lat pracy na rzecz lokalnej społeczności Kórnika i gminy. Działalność ta zyskuje uznanie w
oczach Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Poznaniu.

ROBERT WRZESIŃSKI
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To tu uczył się
Sikorski
S

łoneczny, jesienny dzień
10 października. W towarzystwie rodziny i przyjaciół
zbliżam się do dawnego parku dworskiego. Z głębi wyłaniają się mury Szkoły Podstawowej w Hyżnem imienia
generała Władysława Sikorskiego, która jest pierwszym
po drugiej wojnie światowej
swoistym pomnikiem ku czci
Naczelnego Wodza Polskich
Sił Zbrojnych.
Pamięć wielkiego Polaka uczczono budową szkoły jego imienia dzięki staraniom mieszkańców Hyżnego
we współpracy z ich rodakami zrzeszonymi w klubie „Hyżne” w Chicago. Zyskała miano dumy narodowej, symbolu
łączności i przynależności do
ojczyzny, obdarzona imieniem
bohatera, który wpisał się w
historię Polski złotymi zgłoskami. To w tej szkole znajduje
się jego muzeum.
Wychodzi naprzeciw nauczycielka Zoﬁa Krztoń, nasza
przewodniczka. Muzeum zajmuje dwa pomieszczenia. Jedno z nich znajduje się w odrestaurowanym budynku dworu Jędrzejowiczów. Drugie pomieszczenie muzealne stanowi sala lekcyjna w Szkole Podstawowej i zarazem Gimnazjum, gdzie większość ekspozycji chronią gabloty.
Serce podchodzi mi do gardła, kiedy przemierzam schody
prowadzące na I piętro dworu
do sal lekcyjnych mojego dzieciństwa. To tu w latach 60-tych
ukończyłam
podstawówkę.
Potem już z roku na rok budowla popadała w ruinę. Nieopodal przy starej drodze znajduje się wyremontowany budynek dawnej szkoły, pamiętający dzieciństwo generała i
późniejszą edukację wielu pokoleń, w tym i moją, od pierwszej do czwartej klasy. Wyżej
nad szkołą jeszcze w latach
60-tych stała drewniana chałupka Sikorskich, którą właściciel dworu Jędrzejowicz przekazał wdowie po Tomaszu Sikorskim, matce generała, która
mieszkała w niej przez 30 lat
z czworgiem dzieci. Na utrzymanie ich zarabiała szyjąc dla
państwa dziedziców. Stojąca obok stara lipa jeszcze dziś
świadczy o tym miejscu.

Portret generała
Władysława Sikorskiego
w muzeum w Hyżnem.
Poczułam się tamtą uczennicą, pełną respektu i szacunku
dla nauczycieli. Jak w kadrze
ﬁlmu przemknęły przez moją
pamięć ich twarze i nazwiska.
Z ciepłym wspomnieniem tamtych lat patrzę na odrestaurowane korytarze i sale. Największa z nich, kominkowa, mieści
część ekspozycji muzealnych.
Plansze na ścianach ilustrują
ważniejsze fakty z życia generała. Uzupełnia je wykład pani
Zoﬁi o nim, od dzieciństwa aż
po tragiczną śmierć. Chwila
zadumy przed tablicą upamiętniającą patrona. Chwila reﬂeksji przed sztandarem szkoły.
Ukłon dla malarstwa i rękodzieła uczniów.
Na brak pracy społecznej
nasza przewodniczka nie narzeka. Za tydzień spodziewa
się grupy uczniów z Tyczyna.
Czas biegnie nieubłaganie. Zostawiam pod opieką pani Zoﬁi mój skromny dar na rzecz
Muzeum: wiersz „Syn tej Ziemi” wyeksponowany na szkle
techniką zdobniczą decoupage.
Zoﬁa Krztoń mówi na pożegnanie
– Pomnik ku czci Generała
przy głównej trasie jest marzeniem nie tylko moim, mieszkańców Hyżnego ale całej Doliny Strugu. Dzisiaj szkoła jako
pomnik to za mało. Władysław
Sikorski był synem tej ziemi.
– Zatem, niech się spełnią
pani i władz Hyżnego oczekiwania. Dziękuję za poświęcony nam czas.

MARIA BEDNAREK
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ełne ekspresji etiudy taneczne, wspólna zabawa i
mnóstwo radości. Zespół taneczny „Promyk” przy poznańskim Stowarzyszeniu „Na Tak”
po raz kolejny zaprosił na spotkanie, podczas którego osoby z niepełnosprawnością intelektualną zaprezentowały swoje talenty.
W poniedziałek 18 listopada w
Teatrze Animacji Centrum Kultury Zamek w Poznaniu przyjaciele i opiekunowie uczestników
zajęć terapeutycznych obejrzeli
występ grupy tanecznej „Flesz”,
zespołu tanecznego „Galimatias” oraz zespołu „Promyk” (inscenizacja zatytułowana „Aloha
Hawaje”). Dodatkowo wieczór
uświetnił występ Pauliny Przebitkowskiej ze Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Utalentowanych
„Galiarda”, występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” z Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu i recytacja Oli Ossowskiej, która deklamowała wiersz Juliana Tuwima „Spóźniony słowik”.
Prezentacja grupy tanecznej „Flesz” pod nazwą „Dziwna”
ukazała potrzebę dialogu i zrozumienia, które tkwią w każdym człowieku. Przeprowadzono aukcję charytatywną, z której dochód został przekazany
na działalność zespołu tanecz-

R
Robert
Wrzesiński
W
PPOZNAŃ
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eata Krystkowiak-Grycza –
prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” w Luboniu ukończyła w 1986 roku Liceum Ekonomiczne w Poznaniu. Rozpoczęła pracę w PKO
przy placu Wolności w Poznaniu. Mieszka w Luboniu od 23
lat.
Kiedy w 1988 roku urodził się
Łukasz – okazało się, że jest chory na hipoglikemię. Dlatego pani
Beata musiała przerwać pracę.
Łukasz przeszedł cztery operacje trzustki, leczył się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Uczęszczał do Przedszkola „Weseli Sportowcy” w Luboniu, potem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Ukończył
Liceum w Szpitalu Ortopedycznym im. Wiktora Degi przy ulicy 28 Czerwca 1956 w Poznaniu.
W dwuletnim Policealnym Studium Zawodowym uzyskał tytuł technika informatyka. Pasjonuje go taniec. Został nawet wicemistrzem Polski w Swarzędzu
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nego „Promyk”. Wystąpili: Piotr
Bartoszewski, Piotr Batycki, Katarzyna Jasińska, Krzysztof Jasiński, Elżbieta Juszczak, Natalia Kaczmarek, Joanna Kaźmierska, Edyta Koczorowska, Mateusz Kirschke, Adam Klemenski, Agnieszka Kowalkowska,
Krzysztof Kukwisz, Maciej Mikołajczak, Gniewomir Muzik, Bartosz Nowak, Joanna Nowak, Alicja Pewińska, Dorota Rybarczyk,
Magdalena Szczepańska i Magdalena Zielazna.

WIECZÓR PRZYJACIÓŁ „PROMYKA” PEŁEN NIESPODZIANEK

Taniec i aukcja
charytatywna

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

KAROLINA KASPRZAK

Aukcja charytatywna.

Za wspólne chwile dziękuje publiczności zespół taneczny
„Galimatias”.

w tańcach, gdzie wystąpił solo
w dowolnym układzie. Cierpi na
cukrzycę, jest insulinozależny.
W 1991 roku urodziła się jego
siostra Anita, obecnie wolontariuszka we „Wspólnej Drodze”.
Pani Beata przez 11 lat nigdzie
nie pracowała, gdyż zajmowała
się synem. Później zatrudniła się
u swojej cioci w „Hortpolu” jako
sprzątaczka. Przez 8 lat pracowała w Stowarzyszeniu Księgowych przy ulicy św. Marcin w
Poznaniu, następnie przy ulicy
Ziębickiej, też jako sprzątaczka,
późnej przez rok w ochronie w
„Praktikerze”. Od czterech lat jest
w „Translubie” opiekunką niepełnosprawnych dzieci dowożonych do szkół. Kocha dzieci, które obejmują ją i witają słowami
„cześć ciocia”.
Te obowiązki łączy z zaangażowaniem w działalność Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”, gdyż większość niepełno-

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Jej pasją – praca
z niepełnosprawnymi

Beata Krystkowiak-Grycza z córką Anitą i synem Łukaszem.
sprawnych uczniów dowożonych przez „Translub” należy do
tej organizacji. Pani Beata jest z
nią związana wraz z synem od
początku jej istnienia. Zachęcili
ją do tego państwo Teresa i Ireneusz Zygmanowscy. Na początku „Wspólna Droga” miała 20

niepełnosprawnych członków,
obecnie jest ich około 70.
Pani Beata była jej wiceprezesem, pan Ireneusz prezesem.
Kiedy zrezygnował z tej funkcji,
ona go zastąpiła. Pan Ireneusz
działa nadal we „Wspólnej Drodze”. Stowarzyszenie, dzięki Te-

resie Zygmanowskiej, dyrektorce Szkoły Podstawowej nr 2 w
Luboniu, ma tu siedzibę. Odbywają się zajęcia muzyczno-ruchowe, plastyczne, taneczne. Po
raz szósty będą „Jasełka”.
Zadaniem „Wspólnej Drogi”
jest teraz utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Odbywałyby się w nich zajęcia dla
prawie 30 osób z mózgowym
porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem. Jednak
na razie na wzniesienie budynku na ten cel brakuje pieniędzy.
Urząd Miejski w Luboniu może
jedynie doﬁnansować wyposażenie. Trzeba będzie poszukać darczyńców spoza Lubonia.
Pojawili się ludzie dobrej woli.
Adam Machalski gratis sporządził wstępny projekt. Jednak
koszt głównego projektu wynosi 30 tys. zł. Starostwo Powiatowe sprzedało działkę budowlaną
za połowę ceny.
Pani Beata ma nadzieję, że
znajdą się kolejni darczyńcy. I że
rodzice włączą się w działalność
na rzecz swoich niepełnosprawnych dzieci. Martwi ją, że nie
ma dla nich pracy. Nie pomaga
się im, bo nawet dla zdrowych
nie ma zatrudnienia... A dla niej
opieka nad osobami niepełnosprawnymi to prawdziwa pasja.
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KOŁOBRZEG

Choinka
Zielone drzewko,
Gość leśny,
Kapsuła
Szczęśliwego czasu
W latach dziecięctw,
Radości
I śmiechu sprzed lat,
Kiedy jeszcze
Wszyscy byli.
Migotliwa
Światełeczkami,
Blaskiem
Przymglonych
Dziś oczu, zaiskrzona
W przedwieczerzach
Wysłużonych
Krzemykiem,
Iskiereczką
z popielnika.
Ze szklanymi
Bańkami pełnymi
Dobrych życzeń,
Domkami naiwnymi
Jak sny o przyszłości,
Papierkami
Po cukierkach
Zastąpionych ﬁglem.
Pozytywka
Z włosami anioła
Nucąca zawsze
Te same kolędy
Do dziś prószy
Schnącym igliwiem
Na ciekawe
Maleńkich dłoni
Żołnierzyki
I lalki szmaciane,
I drewnianych
Maszynistów
Drewnianych kolejek.
Z błyszczącym
Grotem na czubku,
Skierowana w niebieski
Zwierzyniec
I motyle szczęścia
Nadchodzących
pokoleń.

Finał plebiscytu
„Polacy z Werwą”
dziś bowiem twarz Polski młodej, nowoczesnej, bez kompleksów. Jury wskazało ludzi, którzy
nie obawiają się walczyć o własne marzenia, a ich sukcesy stanowią znakomitą wizytówkę
naszego kraju – powiedział podczas gali Jacek Krawiec, Prezes
Zarządu PKN ORLEN.
Każdy z laureatów otrzymał
okolicznościową statuetkę, której autorem jest Paweł Althamer
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł., którą zwycięzca przeznaczy na dalszy
rozwój zawodowy.
Pectus.
FOT. (2X) TEODOR KLEPCZYŃSKI AGENCJA ALEGRO JPG

ZBIGNIEW NOWAK

Monika Richardson.

W

ielka gala, która odbyła
się 19 października w teatrze Wielkim w Warszawie,
była zwieńczeniem pierwszej
edycji plebiscytu „Polacy z Werwą”, zorganizowanego przez
PKN Orlen. Laureatami plebiscytu zostali: Rafał Brzoska,
prof. Janusz Bujnicki, Anna Dębicka, dr hab. Wojciech Fendler, Jerzy Janowicz, Katarzyna Krakowiak i Jan Strumiłło.
A nagrodę specjalną otrzymał
prof. Adam Maciejewski, który
został uhonorowany wraz ze
swoim zespołem.
Plebiscyt „Polacy z werwą”
ma na celu pokazanie realnego potencjału naszego kraju
– młodych ludzi którzy dzięki
swoim pomysłom, pasji oraz
wytrwałości tworzą projekty i
rozwiązania, budujące nowoczesną Polskę. Podczas głosowania publicznego wszyscy zainteresowani mogli zapoznać

się z dokonaniami i dorobkiem
21 wybitnych osób, nominowanych w siedmiu kategoriach. Z
tego grona jury złożone z uznanych autorytetów wyłoniło 7
laureatów:
W kategorii „Design” laureatem został Jan Strumiłło, w
kategorii „Innowacje w biznesie” zwyciężył Rafał Brzoska,
w dziedzinie „Kultura i sztuka” wyróżniona została Katarzyna Krakowiak, w dziedzinie „Medycyna” uznany został
dr hab. Wojciech Fendler, w kategorii „Nauka” wybrany został
prof. Janusz Bujnicki, w kategorii „Ochrona środowiska” zwyciężyła Anna Dębicka a w kategorii „Sport” laur otrzymał Jerzy
Janowicz.
– Jestem przekonany, że nazwiska laureatów plebiscytu
„Polacy z Werwą” na długo zagoszczą w zbiorowej świadomości Polaków. Zobaczyliśmy

Podczas Gali uhonorowano
również Laureata Nagrody Specjalnej. Wyróżnienie to przyznawane jest za szczególny wkład
w popularyzację dziedzin życia
odpowiadających siedmiu kategoriom Plebiscytu. Kapituła Plebiscytu, zdecydowała o przyznaniu nagrody prof. Adamowi Maciejewskiemu wraz z zespołem. Nagrodzeni dokonali w
maju tego roku operacji przeszczepu twarzy. Była to pierwsza tego typu operacja w Polsce i pierwszy na świecie przeszczep ze wskazań życiowych
– przeprowadzony z powodu
zagrożenia życia.
Galę w Teatrze Wielkim
uświetniło widowisko w reżyserii rzysztofa Materny. Goście
i widzowie TVN-u mieli okazję zobaczyć koncerty największych sław muzyki poważnej i
jazzu. Na scenie wystąpili m.in.
Krzysztof Penderecki, któremu
towarzyszyła SinfoniaIuventus
oraz Marcus Miller, znakomity
amerykański jazzman, kompozytor i aranżer. Uczestnicy Gali
zobaczyli również pokaz mody
autorstwa Gosi Baczyńskiej.
Atrakcją wieczoru był koncert
amerykańskiej formacji Gossip.
Zespół, wraz z wokalistką Beth
Ditto, zagrał swoje największe
przeboje. W trakcie gali wystąpił także zespół Pectus. Na gali
pojawiło się wiele gwiazd m.in.
Natalia Siwiec, Kasia Skrzynecka, Natalia Lesz i Małgorzata Foremniak, Agnieszka Szulim, Karolina Szostak, Hubert Urbański, Urszula Dudziak, Magdalena Schejbal, Rafał Brzozowski,
Monika Richardson.

ROBERT STĘPIŃSKI
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W Mosinie nie zabraknie
strażaków

d kilku lat do grona zacnych i znanych mieszkańców Mosiny przebojem
wchodzi niezwykłe małżeństwo – Karolina i Kuba
Czajka. Prywatnie szczęśliwi małżonkowie i dumni rodzice dwójki wspaniałych
synów. W wolnych chwilach ludzie wielkiego serca,
wolontariusze, którzy uczą
dzieci, jak dbać o bezpieczeństwo i ratować innych
z opresji w trudnych sytuacjach.

Prowadzą w Mosinie Dziecięcą Drużynę Pożarniczą
przy OSP Mosina. DDP to
przede wszystkim nauka poprzez zabawę, bo nie ma chyba innego sposobu, żeby traﬁć do dzieci, jednocześnie nie
zniechęcając ich do tego, czego się od nich wymaga. Zajęcia z najmłodszymi strażakami to przede wszystkim tematyka związana ze
strażą pożarną, ratownictwem i jego różnymi odmianami oraz pierwszą pomocą. Dzieci mają „Książeczki Sprawności” gdzie co jakiś
czas mają okazję wkleić kolejną naklejkę z daną sprawnością, m.in. znawca sprzętu,
ratownik, ekolog, gentelman i
wiele, wiele innych – program
rozpisany jest bowiem na kilka lat.
Następnym etapem „strażackiej” edukacji są szeregi
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Godne podziwu i wzorem do naśladowania są zajęcia prowadzone przez Karolinę i Kubę. Z wielkim zaangażowaniem, starannością
i z ogromnym sercem podchodzą do swojej wolontaryjnej działalności. Nie można się temu dziwić, wszak od
bardzo dawna jednym z celów w życiu jest dla nich pomoc innym. I tak na wielkopolskiej mapie ludzi dobrych
serc możemy Mosinę zaznaczyć wielkim słonecznym
uśmiechem.

MARCIN WOJCIESZAK

FOT. (4X) KAROLINA I KUBA CZAJKA
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Lech
Konopiński

CZŁOWIECZEŃSTWO
Nie cenią tego wcale,
kto ma zbyt wiele zalet.
Dopiero z usterkami
cech ludzkich nabywamy.

ZA SŁOWACKIM
„Lecz zaklinam – niech
żywi
nie tracą nadziei…”,
kiedy wszystko się krzywi
i nic się nie klei.

W TŁUMIE
W durniów wielkim tłumie
kiep się znaleźć umie;
mędrzec stwarza zgrzyty
w tłumie pospolitych.

Fraszki
BRAK

ZEMSTA KUCHARZA

Popada w biedę
naród,
gdy władzy
brak umiaru.

Za to, że chcemy
włos znaleźć w zupie,
kucharz – pieczeni
nie chce nam upiec.

NIEDOSTATEK

BYCZE ŻYCIE

Nie dokucza
niedostatek,
jeśli wnętrze
masz bogate.

WIECZNA
WOJNA
Nawet w dniach pokoju
z idiotami wojuj.

POPLECZNIK

W żywocie byczym
liczy się wyczyn.
Nie bój się, szelmo!
Licz na bezczelność.

OPTYMIZM
Gdy cierpisz biedę,
mów, że to Eden,
gdy wpadniesz w nędzę,
śnij o potędze.

– Kto za nim stoi?
– Jego egoizm.

Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI”

PROMOCJA
Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Wydłub pieniążki
Ze skarbonki
I leć szybciutko
Do biedronki.

DYSKUSJA

BŁAZEN

Żeby zniesmaczenie
Jeszcze większe było,
Znowu pieprzą o tym,
Co się przesoliło.

Brak mu piątej klepki,
Nawet król dla hecy
Klepnął go jedynie
Cztery razy w plecy.

Fraszki
GŁÓD

DWIE STRONY

Nogi do kuchni
Maszerowały,
A puste kiszki
Marsza im grały.

Zwykle ta wygrywa,
Która lepiej kiwa.

WÓDKA
Gdy ci płyn ten
Uderza go głowy,
Tracisz zdolność
Do płynnej wymowy.

DWULICOWIEC
I zło i dobro
Siał oszołom:
Pomagał diabłom
I aniołom.

ESPERAL
Komu brakuje
Wciąż silnej woli,
Ten sam z nałogu
Się nie wyzwoli.

OSZCZĘDNY
Skarbie – rzekł
uśmiechnięty
Mąż do małżonki:
Chyba coś włożymy
Dzisiaj do skarbonki.
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

Na drugi raz zapytaj...
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

Z

aczynała się druga połowa
lat sześćdziesiątych, gdy
Pabianicami wstrząsnęła groźna i zarazem komiczna wiadomość.
Bohaterem stał się Wacław
Tokarczyk, ślusarz remontowy
z Pabianickiej Fabryki Narzędzi.
Tego dnia, będąc w pracy dowiedział się, że urodziła mu się córeczka. Po pracy zaprosił kilku
bliższych kolegów na wódkę do
pobliskiej restauracji „Staromiejska”. Dobrze wstawiony wracał
do swojego mieszkania w kamienicy przy ulicy Piotra Skargi. W bramie sąsiedniej kamienicy, mimo panującego już mroku,
zobaczył Marię Łaszczową, kobietę dobrze po osiemdziesiątce.
– Być może z żoną będę mógł

dopiero za miesiąc, a tej babce
na pewno nie zaszkodzi – pomyślał. – Młode lata jej przypomnę…
Jak pomyślał, tak chciał zrobić, dobiegł do Łaszczowej, porwał ją w objęcia i zasypując pocałunkami próbował zdjąć z niej
majtki.
Nietrudno się domyślić, co by
było dalej, gdyby nie patrol milicji. Natychmiast dwaj milicjanci
odprowadzili Tokarczyka na komisariat, a trzeci spisał zeznania
Łaszczowej.
*
Po tygodniu w Pabianickim
Sądzie Karnym rozpoczęła się
sprawa Marii Łaszcz przeciwko Wacławowi Tokarczykowi o
dokonanie gwałtu na niej. Sąd
najpierw wysłuchał zeznań milicjantów, następnie mowy prokuratora i zeznań Łaszczowej.
– Wysoki sądzie – mówiła
drżącym głosem. – On wbiegł
do bramy, gdzie lubię o zmroku sobie postać i podziwiać uro-

ki miejskiego wieczoru. Gdy tak
sobie stałam, opierając się na
lasce, Wacek wbiegł i ni stąd ni
stamtąd zaczął mnie obściskiwać, całować i w tym samym
czasie próbował mi zdjąć majtki. No, gdyby nie milicja, to nie
wiem, co by mnie spotkało w
mojej starości…
– Pani Mario – podjął mowę
obrończą adwokat Tokarczyka – proszę, aby pani przebaczyła panu Tokarczykowi. Urodziło
mu się dziecko, wypił na tę okoliczność. Na pewno źle postapił,
ale cóż, ludzie różnie się cieszą.
On teraz tego bardzo żałuje. No
bo grozi mu kara więzienia, i to
kilka lat. A co z dzieckiem, które
nie będzie widziało ojca? A co z
żoną, która będzie żyła ze świadomością, że ma męża zdrajcę. I
sama będzie musiała znosić trudy wychowania dziecka. Proszę panią, by swoim matczynym
sercem pani pomyślała, czy karać tego młodego człowieka, czy
też pozwolić mu być z własnym
dzieckiem i otaczać je ojcowską

miłością. Niech pani pomyśli, co
by pani przeżyła, gdyby pani była
zmuszona samotnie wychowywać dziecko.
W sali sądowej zapanowała
głęboka cisza. Pani Łaszcz stała
ze zwieszoną głową i chusteczką ocierała oczy.
– Wacuś – odezwała się poprzez łzy – wybaczam ci. Przecież nic takiego w moim wieku
mnie nie spotkało, bo przeżyłam
coś niecoś. Ale powiem ci jedno przy sądzie: na drugi raz najpierw zapytaj…
Przez sale popłynął śmiech.
Nawet sędzia i ławnicy nie mogli
się opanować, jedynie usta zasłonili dłońmi.
Minęło około czterdzieści lat,
a w niektórych rejonach Pabianic ciągle pamięta się to, co
spotkało panią Łaszcz. Ona już
dawno nie żyje, ale ta zabawna
historia wciąż krąży wśród ludzi.
A Tokarczyk? Pamiętał swój
wybryk, szczególnie gdy koledzy
rozmawiali o swoich ciągotkach
do obcych kobiet.

S

towarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i
Przyjaciół „ZAWSZE RAZEM”
przygotowało kolejną, ciekawą
ofertę dla swoich podopiecznych. Są to wyprawy na strzelnicę sportową.
Strzelanie z broni pneumatycznej, czyli popularnych wiatrówek, wydaje się bardzo proste. Wielu z nas wiatrówkę kojarzy bowiem z zabawą w wesołym miasteczku, a nie z poważną bronią. Z praktyki jednak wynika, że celne strzelanie z napędzanej sprężyną broni jest trudniejsze niż myślimy. Przekonali się o tym uczestnicy wyprawy,
zwłaszcza ci, którzy broń trzymali pierwszy raz w życiu.
Krótkie szkolenie z bezpiecznego posługiwania się wiatrówką oraz zachowania na strzelnicy i można zająć przygotowane stanowiska, ładowanie broni śrutem (to naboje, z których
się strzela) celowanie i strzał.
Po pierwszej serii tarcze automatycznie podjeżdżają do sta-

nowisk i można ocenić swoje
strzeleckie umiejętności. Jak się
można było spodziewać, wyniki
były nieciekawe, a u niektórych
tarcze zostały nienaruszone.
Gdzie poleciał śrut, tego nikt
nie wie. Tarcza ma zaledwie 10
centymetrów średnicy i oddalona jest od strzelca około 10 metrów, więc traﬁć w nią to prawdziwa sztuka.
Pora więc na kolejne szkolenie, jak celnie strzelać. Najważniejsza jest odpowiednia postawa, umiejętne trzymanie broni, zsynchronizowanie przyrządów celowniczych i kontrola oddechu. W momencie strzału wstrzymujemy oddech, celujemy i dziesiątka murowana,
oczywiście dopiero po wielu treningach.
Kolejne serie strzałów pokazały że szkolenie miało sens i
wyniki z każdym strzałem były
coraz lepsze, co wzbudzało wiele radości wśród uczestników
i zachęcało do kolejnych prób.
Trzeba odnotować, że na tar-

FOT. MIROSŁAW DURKOWSKI

Strzelać każdy może...

czach pojawiły się też dziury w
ich centralnym miejscu, czyli
upragnione dziesiątki!
Strzelanie z broni pneumatycznej to ciekawa dyscyplina sportowa i świetna zabawa.
Uczy opanowania, koncentracji i wytrwałości, wywołuje zdrową rywalizację i daje wiele satysfakcji.
Sporą motywacją były rozwieszone tam plakaty z informacjami o turniejach strzeleckich,

więc i oni zamarzyli, by wystąpić w takiej imprezie. Do tego
jednak droga daleka i wiele ćwiczeń.
Jak mówi stare porzekadło
– trening czyni mistrza – więc
może za jakiś czas napiszemy
tutaj o sukcesach drużyny ZAWSZE RAZEM na strzeleckich
zawodach.
Życzymy im tego z całego serca.

PAWEŁ GROCHOWSKI
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Neuroforma
– innowacyjne wsparcie
rehabilitacji neurologicznej
N

euroforma to program
komputerowy wspierający rehabilitację neurologiczną. Neuroforma jest
przeznaczona do indywidualnych ćwiczeń zarówno w wyspecjalizowanych
placówkach medycznych,
jak i w warunkach domowych.
Pacjent pracując z Neuroformą zajmuje miejsce
przed monitorem. Po uruchomieniu programu widzi
na ekranie swoje lustrzane odbicie. W zależności od
ćwiczenia tak nim kieruje, by złapać, przesunąć lub
uderzyć pojawiające się na
ekranie obiekty, lub zrobić
unik. Komputer monitoruje
postępy pacjenta.
Neuroforma,
autorski
produkt polskiej ﬁrmy Titanis (www.titanis.pl), jest adresowana do pacjentów z
deﬁcytami układu ruchu i
zaburzeniami poznawczymi. Program powstaje we
współpracy z doświadczonymi praktykami, wiodącymi jednostkami badawczymi, klinikami medycznymi
oraz ośrodkami rehabilitacyjnymi (partnerzy: www.
neuroforma.pl/kontakt).

NEUROFORMA
W WARUNKACH
DOMOWYCH
Wymagane
oprzyrządowanie to komputer osobisty
z wbudowaną lub przenośną
kamerką internetową, umożliwiającą szybkie korygowanie
wykonania
poszczególnych
ćwiczeń. Każde z nich poprzedzone jest ﬁlmem instruktażowym z komentarzem ułatwiającym prawidłowe przygotowanie się do ćwiczenia. Zadaniem pacjenta jest wykonanie
ruchów łapania, przesuwania,
przytrzymywania lub omijania pojawiających się na ekranie obiektów. Wirtualna wizualizacja pozwala na dokładne
odwzorowanie i zwiększa poziom świadomości wykonanego ruchu.

Ze względu na wbudowane moduły śledzenia ruchu,
kontrola jego parametrów
uwzględnia intensywność,
zakres, precyzję i koordynację. Dodatni efekt motywacyjny osiąga się poprzez mechanizmy rywalizacji i nagrody. Dane z sesji ćwiczeniowej
są automatycznie zapisywane i analizowane, a następnie prezentowane w postaci krótko i długookresowych
podsumowań. Program codziennie przypomina pacjentowi o sesji ćwiczeniowej, co
pomaga zachować systematyczność rehabilitacji.

dywidualnych
treningów
terapeutycznych, dopasowanych do potrzeb i możliwości poszczególnych pacjentów. Moduł planowania
sesji terapeutycznej umożliwia optymalizację trajektorii ruchu, szybkości i intensywności ćwiczenia oraz
liczby powtórzeń. Moduł
edytora umożliwia dalszą
autorską modyﬁkację wybranych ćwiczeń. Analiza
sesji ćwiczeniowej pozwala na wgląd w skuteczność
terapii. Wykorzystanie elementów treningu poznawczego pozwala na elastyczne włączanie rehabilitacji
neuropsychologicznej
do
programu terapeutycznego.
Neuroforma jest narzędziem wspierającym, a nie
zastępującym proces neurorehabilitacji. Możesz używać Neuroformy stacjonarnie – w gabinecie lub ośrodku, zabierać program na wizyty domowe lub zadawać
pacjentom ćwiczenia do samodzielnej pracy w domu.

Neuroforma pozwala na
manualne projektowanie in-

Wejdź na www.neuroforma.pl, zobacz jak działa Neuroforma i dołącz do zainteresowanych. Więcej informacji
uzyskasz również pod numerem telefonu 883 662 506.

Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne odbyła się 31 października 2013 roku
o godzinie 11.00 w Poznaniu, w
auli Auditorium Maximum w budynku Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu przy
alei Niepodległości 53.
Od 14 października do 4 li-

stopada opinie, uwagi i sugestie
do wstępnego projektu WRPO
2014+ można było przekazywać
także drogą elektroniczną, na
adres wrpo2014-2020@wielkopolskie.pl, na specjalnym formularzu, który zamieszczony został
na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl; łącznie z treścią wstępnego projektu WRPO 2014+. awa

NEUROFORMA DLA
FIZJOTERAPEUTÓW

DOTACJE NA
I N N O WA C J E

Fundusze unijne
Z

arząd
Województwa
Wielkopolskiego zaprosił przedstawicieli środowisk
społeczno-gospodarczych,
naukowych i mieszkańców
województwa do udziału w

dyskusji dotyczącej kształtu kolejnego programu operacyjnego dla Wielkopolski.
Chodzi o rozdysponowanie
pieniędzy unijnych na lata
2014-2020.
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FILM

Dramat milczenia
zumieć. Lekarze twierdzili, że
jest upośledzony intelektualnie. Film pokazuje dramat tego
człowieka. Dotyka trudnych
problemów, ciężkich wyborów,
chwilami śmieszy lub wzrusza.
W rolę ojca niepełnosprawnego
chłopca wcielił się Arkadiusz
Jakubik. Ten prosty robotnik o
złotym sercu mimo skłonności
do alkoholu był najlepszym ojcem na świecie. Matka chłopca,
FOT. ARCHIWUM

esienią i zimą dobrym miejscem na spędzanie czasu jest
kino. Pomysł ten przypadł do
gustu członkom Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu
Ruchu. W ramach realizacji zadania „Umówiłem się z nią na
dziewiątą” 9 listopada wybrali
się do kina „Apollo”. Obejrzeli
bardzo wartościowy, polski ﬁlm
zatytułowany „Chce się żyć” w
reżyserii Macieja Pieprzycy.
Twórców ﬁlmu zainspirowała historia niepełnosprawnego
Przemysława Chrzanowskiego,
którego zagrał Dawid Ogrodnik.
Mateusz, główny bohater ﬁlmu,
urodził się z rozległym porażeniem mózgowym. Nie chodził,
nie można było się z nim poro-

której rolę zagrała Dorota Kolak,
póki zdrowie jej na to pozwalało,
otaczała syna opieką i bezgraniczną miłością. W domu mimo
choroby dziecka i ubóstwa panowała życzliwość i akceptacja.
Niestety, śmierć ojca, później
pobyt w szpitalu matki i ciąża
siostry sprawiły, że Mateusz traﬁa do specjalistycznego ośrodka
dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Tam wyrywają mu
całkiem zdrowe zęby, jedynki, by
nie przygryzał sobie warg przy
jedzeniu. Wystarczyło go tylko
posadzić do karmienia, bo w
pozycji leżącej nie potraﬁł jeść.
Chwilą osłody jego ciężkiego
losu wydawała się być przygoda
z wolontariuszką, której jednak
był potrzebny tylko do uroczystości z okazji urodzin jej ojca. Wykorzystała jego niepełnosprawność i przedstawiła jako swojego
narzeczonego. Jej zachowanie
przy stole było upokarzające.
Miało być protestem przeciwko
temu, że ojciec się ożenił wbrew
jej woli.
Los Mateusza się odmienia,

bo spotyka lekarkę, w której
rolę wciela się Anna Nehrebecka. Pani doktor stosuje eksperymentalne metody leczenia i
niespodziewanie nawiązuje z
Mateuszem kontakt. Uczy go
odpowiednio reagować mruganiem na pytania lub ilustracje w
katalogu, dzięki którym chłopak
może porozumiewać się także
z innymi. Wzruszająca była scena, w której chłopak przekazuje
pierwszą informację swojej mamie: „ja nie roślina”. Mateusz podejmuje trudną walkę o godność,
prawo do normalnego życia i o
to, by jego dalsze losy zależały
od niego.
Film przybliżył światu problemy rzadko poruszane, dotyczące
osób z niepełnosprawnością i
ich rodzin. Uświadomił, że niepełnoprawność nie jest największą tragedią; prawdziwy dramat
to bycie więźniem we własnym
ciele i brak możliwości porozumienia nawet z najbliższymi.
Zadanie
współﬁnansował
Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

ALEKSANDRA LEWANDOWSKA

Konferencja
bez nasiadówki
W

zmianą organizacyjną, z ośrodka „AKNA” w Poznaniu.

Webinar to nowa forma komunikacji, stanowiąca połączenie konferencji, prezentacji, wykładu, seminarium oraz
Internetu. Organizator webinar’u rozsyła emailem zawiadomienia do zainteresowanych.
Pierwsza taka nowość trwająca półtorej godziny odbyła się
8 listopada pod tytułem „Gdzie
szukać energii do pracy?” Jak
szukać w sobie i innych motywacji do podejmowania nowych wyzwań?” Prowadzącym
był Maciej Gendek – trener, psycholog, specjalista zarządzania

Uczestnicy dowiedzieli się,
jakie czynniki sprzyjają zaangażowaniu w wykonywaną pracę, na czym polega specyﬁka motywowania ludzi do
działań w trzecim sektorze, co
może zniechęcić do działania,
jak członkowie różnych organizacji radzą sobie z tym problemem. Spotkanie odbyło się wirtualnie, nie trzeba podróżować
i niczego instalować. Natomiast
22 listopada odbył się webinar
pod hasłem „Jak skutecznie planować swoje działania i plan
doprowadzić do skutku?” Kolejne zaplanowano 6 grudnia pod
tytułem „Jak skutecznie komunikować się w zespole i budować wzajemne zaufanie?” i 13
grudnia temat „Jak zdobywać
nowych członków i efektywnie
współpracować z tymi, którzy
już działają w organizacji”? awa

ielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza praktyków z doświadczeniem działających w organizacjach pozarządowych
z terenu Wielkopolski do
udziału w cyklu webinar’ów
dotyczących praktyki funkcjonowania w trzecim sektorze.
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SuperStarsi
– pełni życia i wigoru
nej Anna Renda, dyrektor Swarzędzkiego Centrum Sportu i
Rekreacji Mariola Jóźwiak.

Z uczestniczkami marszu seniora: posłanka na Sejm RP
Bożena Szydłowska (druga z lewej) i dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej w Swarzędzu Anna Renda (pierwsza z prawej).

Zakończenie marszu przy
pływalni Wodny Raj to dalsza
część zabawy seniorów podczas występów artystycznych
doskonałego Kabaretu Moherowe Berety oraz zespołu
„Danza Del Fuego”, który w rytmie ﬂamenco porwał do zabawy. Zainteresowaniem cieszyła się również wystawa prac
seniorów oraz badania proﬁlaktyczne. Wśród uczestników
wybrano najstarszego seniora, który brał udział w marszu
oraz miss i mistera obiektywu.

– Nasze władze dbają o seniorów, organizują dla nich
dużo takich imprez – mówi
Barbara
BrodziszewskaKwiatkowska, wybrana na
miss obiektywu.
– Jesteśmy dumni z naszych
seniorów i bardzo ich kochamy. Organizowanie różnego rodzaju wydarzeń dla nich
to wielka przyjemność. Polityka naszego miasta to nie tylko
inwestycje, ale przede wszystkim człowiek – powiedziała
Anna Renda, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

MARCIN WOJCIESZAK

Kolorowy korowód.
Wystawa prac seniorów.

R

Kolorowy korowód, który
przeszedł ulicami Swarzędza
prowadzili: Bożena Szydłowska – poseł na Sejm RP, Burmistrz Anna Tomicka, Przewodniczący rady Miejskiej
Marian Szkudlarek, Wiceburmistrz Agata Kubacka, radna
Rady Powiatu Poznańskiego
Barbara Antoniewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecz-

FOT. (5X) MARCIN WOJCIESZAK

oześmiane twarze, barwne przebrania, balony w
rękach i dźwięki prawdziwej
muzyki w wykonaniu Swarzędzkiej Orkiestry Dętej towarzyszyły 28 września swarzędzkim seniorom. Spotkali się na Rynku w ramach II
Ogólnopolskiego Marszu Seniora.

Miss obiektywu
Barbara
Brodziszowska-Kwiatkowska.

W rytmie ﬂamenco bawią się z seniorami burmistrz Swarzędza
Anna Tomicka i radna Powiatu Poznańskiego
Barbara Antoniewicz.

