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Chora na nowotwór Nikola Kubiak z rodzicami
Katarzyną i Jarosławem ze Swarzędza.
„Życie – najcenniejszy dar”.
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Podstawą
– działanie dla ludzi

Z

„N

Protest w Warszawie rozpoczął się w środę 19 marca. Niepełnosprawni spędzili noce w
gmachu Sejmu – na kocach.
Ich rodzice najpierw agitowali przed Kancelarią Premiera, a
później pod Sejmem. Najważniejszą sprawą, o którą walczyli, było uznanie 24-godzinnej opieki nad osobą z niepełnosprawnością za pracę zawodową.
Opiekun, jeśli samodzielnie
zajmuje się osobą z niepełnosprawnością, nie ma możliwości podjęcia zatrudnienia ani
wzięcia kredytu. Kwoty zasiłków są tak niskie, że nie starcza nawet na podstawowe potrzeby. Ludzie nie mają gdzie
pójść po pomoc. Koszty utrzymania wciąż rosną.
Akcja protestacyjna przeprowadzona także w innych polskich miastach była odpowiedzią na dyskryminującą osoby z niepełnosprawnością i
ich opiekunów politykę rządu.
Stowarzyszenie „Dom Wszystkich Polska Poznań” w samo
południe 19 marca zainicjowało protest przed gmachem
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Nie brakowało emocji uwidocznionych na transparentach. „Żądamy uzawodowienia opieki nad niepełnosprawnymi” – to jedno z haseł. Na
ręce wojewody wielkopolskiego Piotra Florka rodzice osób
z niepełnosprawnością złożyli
pismo adresowane do Premiera RP. Domagali się w nim między innymi spełnienia złożonych obietnic.

KAROLINA KASPRZAK

ajważniejszy jest los pojedynczego
człowieka” – tymi słowami podsumowała swoje wystąpienie Poseł
na Sejm RP Krystyna Łybacka. Było to w piątek 7 marca
w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu podczas prezentacji Komitetu Honorowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Skład Komitetu Honorowego
tworzy wiele znanych w Wielkopolsce postaci jak prorektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w
latach 2002-2008 prof. dr hab.
Kazimierz Przyszczypkowski,
były zastępca dyrektora PKP S.A.
Bogdan Waligórski czy członek
Zarządu Województwa Wielkopolskiego w latach 1998-2002
Bogdan Zastawny.
– Wybory do Parlamentu Europejskiego nie są wyborami, w
których mobilizujemy się przeciwko komuś. To wybory z nadzieją na to, że razem będziemy
mogli podejmować jak najlepsze decyzje. Każda zmiana powinna służyć człowiekowi. Podstawą jest dla nas zrównoważony rozwój, by wszystkie regiony
miały równe szanse. Żadne unijne rozwiązania nie mogą wykluczać człowieka z życia. Długo
wzbraniałam się przed kandydowaniem do Parlamentu Euro-

Obecni na spotkaniu kandydaci do Parlamentu Europejskiego
z ramienia SLD – okręg nr 7 Wielkopolska.
Od lewej: Marek Niedbała, Elżbieta Streker-Dembińska,
Vanessa Kaczmarek-Lekki, Tadeusz Tomaszewski,
Katarzyna Kretkowska, Wiesław Szczepański i Krystyna Łybacka.
zentuje w Radzie Miasta Poznania Klub Radnych SLD), Tadeusz
Tomaszewski (członek Zarządu
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, założyciel Stowarzyszenia
Młodych Wielkopolan), Vanessa
Kaczmarek-Lekki (lekarz nefrolog z Ostrowa Wielkopolskiego),
Romuald Ajchler (Poseł na Sejm
RP II, III, IV i VI kadencji), Elżbieta Streker-Dembińska (polityk,
samorządowiec, senator RP V
kadencji), Marek Niedbała (radny województwa wielkopolskiego), Karolina Witkowska (przedstawicielka Unii Pracy) i Leszek
Aleksandrzak (poseł na Sejm RP
VII kadencji).

pejskiego, bo uważałam, że będzie to oznaczało oddalenie się
od ludzi. Doświadczenie parlamentarne może się jednak przydać we wdrażaniu europejskich
rozwiązań. Zdecydowałam się
kandydować i jest mi niezmiernie miło, że mogę dołączyć do
tak znakomitego grona – mówiła Poseł Krystyna Łybacka.
Prócz Krystyny Łybackiej na
liście kandydatów do Parlamentu Europejskiego z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej
(okręg nr 7 Wielkopolska) znalazł się Wiesław Szczepański
(Poseł na Sejm RP V i VI kadencji,
wiceprzewodniczący Rady Krajowej SLD w latach 2004-2007),
Katarzyna Kretkowska (repre-
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Maraton dobrych serc
R

ozkochane w tanecznych
rytmach Zumby Pobiedziska ponownie były miejscem maratonu charytatywnego. Niezwykła Joanna Wolniewicz – licencjonowana instruktorka Zumby – zorganizowała 9 marca maraton lu-

dzi dobrych serc, którzy w rytmie Zumby doskonale się bawili, ale również wspomogli akcję zbiórki żywności dla
będącej w potrzebie rodziny z
gminy Pobiedziska.
Działania Asi wspomogły
Stowarzyszenie „Światowid”
FOT. ARCHIWUM OK POBIRDZISKA

asiłek pielęgnacyjny wynosi 153 złote, renta socjalna 610 złotych, świadczenie dla opiekuna 620 złotych
+ 200 złotych ze specjalnego programu rządowego. To i
tak zdecydowanie za mało na
miesięczne utrzymanie osoby
z niepełnosprawnością. Brakuje na lekarstwa, środki higieniczne i rehabilitację, ale
przede wszystkim na chleb.
Dlatego niepełnosprawni i ich
opiekunowie zorganizowali
pod Sejmem RP protest okupacyjny – o godne warunki do
życia.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

O godne
warunki
życia

oraz Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach.
Gościny i pomocy udzielił
Ośrodek Kultury, gdzie na deskach dużej sceny i sali blisko 50 uczestników tańczyło
Zumbę. Kolejny już raz w Pobiedziskach z inicjatywy znanej i lubianej Joanny Wolniewicz dobro spłynęło wprost do
tych, którzy potrzebują pomocy. Z całą pewnością nie jest to
ostatnie tak miłe wydarzenie,
na którym taneczna zabawa
Zumbą przynosi tak pozytywne efekty. Tym razem efektem
tańca trwającego półtorej godziny było 30 kg żywności zebranej w ramach pomocy.

MARCIN WOJCIESZAK
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„CZŁOWIEK ROKU 2013” W WIELKOPOLSCE

Amazonki
w Instytucie
Glamur

Wrażliwi
Wielkopolanie
nagrodzeni
Karolina
K
Kasprzak
K
PPOZNAŃ

czwartek 27 lutego w
Sali Wielkiej Centrum
Kultury Zamek w Poznaniu
społecznicy, przedsiębior-

P

cy, wolontariusze, dawcy
szpiku oraz samorządowcy spotkali się na uroczystej gali plebiscytu „Człowiek Roku 2013”. Na etapie
regionalnym nagrodzono
i wyróżniono osoby, które
swoimi działaniami przypominają, że warto nieść pomoc innym.
Druga

edycja

oznańskie Amazonki wzięły
udział w spotkaniu pod hasłem „Czas Kobiet”, które odbyło się w Instytucie Glamour
w Przeźmierowie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Wśród zaproszonych gości były
piosenkarki Urszula i Majka Jeżowska. Stylistki i wizażystki
doradzały, jak zadbać o swój
wizerunek, a Anna Jasińska z
Poznańskiego Stowarzyszenia
„Amazonek” wygłosiła prelekcję o tym, jak ważna jest proﬁlaktyka piersi.
Anna Jasińska i Zoﬁa Kabacińska urządziły stoisko, na którym
znalazły się materiały informacyjne na temat raka piersi, samokontroli oraz działalności Poznańskiego Klubu „Amazonek”.
Panie chętnie dzieliły się swoimi
doświadczeniami związanymi
z chorobą. Odpowiadały na pytania, dawały rady i wskazówki.
– Kobiety w wieku powyżej 50
roku życia objęte są rządowym
programem proﬁlaktyki powiedziała – Anna Jasińska. – Próg
osób narażonych jest coraz niższy. Stąd tak ważne są regularne,
samodzielne badania piersi. Prowadzimy prelekcje w szkołach.
Świadomość społeczna jest coraz większa. Organizujemy spotkania z mężczyznami, którzy
mogą przekonać swoje partnerki do regularnych badań.
Wizażystka Justyna Kaczmarek opowiedziała o najnowszych trendach w makijażu w
nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim. Każda z uczestniczek otrzymała specjalny kupon.
Dzięki niemu może umówić się
na darmowe, indywidualne konsultacje z wizażystką, która pokaże, jak zrobić korzystny makijaż. awa

Członka Zarządu
Województwa Wielkopolskiego
Tomasza Bugajskiego
mieszkańcy regionu
docenili za szczególną
inicjatywę i zaangażowanie
w propagowanie idei rozwoju
powiatu pilskiego i całej
północnej Wielkopolski.

plebiscy-

tu organizowanego przez
„Głos Wielkopolski” wyłoniła trzech laureatów z województwa wielkopolskiego. I miejsce zajął prezes ﬁrmy Inter Groclin Auto S.A.
Zbigniew Drzymała, II członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego
Tomasz
Bugajski, a miejsce III najmłodszy radny SLD, sekretarz Stowarzyszenia „Młodych Wielkopolan” Bartosz
Wojciechowski.
Kapituła przyznała też
wyróżnienia osobom z poszczególnych miast w Wielkopolsce. Lista była długa,
zaś każde społeczne działanie odznaczało się indywidualnością. W randze wyróżnionych znalazł się min.
kapral, podoﬁcer Ośrodka
Szkolenia Podstawowego w
Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu Jan
Henryk Sienkiewicz, który
28 sierpnia 2013 roku uratował życie staruszce na poznańskim osiedlu Kosmonautów.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Wrażliwi Wielkopolanie.

Podziękowania dla wolontariuszy z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu za akcje
społeczne i charytatywne składa redaktor naczelny
„Głosu Wielkopolskiego” Adam Pawłowski.

Podczas gali wręczono „Medale Młodej Sztuki”.
Otrzymali je: Dawid Jung (literatura), Agnieszka Grodzińska (sztuki wizualne),
Anna Malesza (muzyka klasyczna), Anna Mierzwa (teatr), Mikołaj Gramowski
(muzyka popularna) i Zespół
Galerii Miejskiej Arsenał
(animacja kultury). Z kolei
„Nagroda Pracy Organicznej”
nawiązująca do XIX wiecznej idei pracy organicznej
przypadła kompozytorowi
Janowi A.P Kaczmarkowi.

FOT. ARCHIWUM
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O dobrym
podejściu
do dzieci
D

użo pytań i reﬂeksji zrodziło spotkanie z Jackiem Kielinem – współautorem książki „Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną”. Zorganizowało je Stowarzyszenie
„Na Tak” we współpracy z Zakładem Pedagogiki Specjalnej
Uniwersytetu imienia Adama
Mickiewicza w Poznaniu w
ramach cyklu „Spotkania Na
Tak”.
W czwartek 13 marca do sali
508 na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM dotarli studenci pedagogiki specjalnej, pracownicy naukowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na spotkanie nie mogła niestety przybyć druga autorka książki – Katarzyna Klimek-Markowicz.
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Słoneczna
wędrówka
„B

znaniaków Fort VII, Muzeum
Uzbrojenia na Cytadeli, oddając hołd zasłużonym Wielkopolanom w podziemiach kościoła Świętego Wojciecha.
Część turystów brała udział w
„Kaziukach” zorganizowanych
jak co roku na Starym Rynku.
Zlot był lekcją nie tylko historii
ale również patriotyzmu i integracji międzyludzkiej.
W tym roku połączył wiele pokoleń Polaków. Brali w
nim udział nie tylko mieszkań-

ądź turystą w swoim
mieście” to nazwa odbywającego się od wielu lat
zlotu turystycznego, którego
organizatorem jest Oddział
Środowiskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Poznań-Nowe
Miasto.
W słoneczną niedzielę 2
marca 388 osób wędrowało przez Poznań poznając
jego historię, zwiedzając między innymi miejsce kaźni po-

Książka „Krok po kroku”
wskazuje terapeutom i pedagogom, jak postawić diagnozę funkcjonalną, stworzyć program edukacyjno-terapeutyczny i określać zasady współpracy. Nawiązuje do istotnej w
pracy terapeuty superwizji, podejścia dyrektywnego i niedyrektywnego. Sporo uwagi autorzy poświęcają też relacji z
rodzicami dziecka.
Warto sięgnąć po tę pozycję.

KAROLINA KASPRZAK

EUGENIUSZ JACEK
KOMANDOR ZLOTU

Dla chorych na raka
K

olejne dwie akcje poboru
krwi, tym razem dla chorych na raka, zorganizował
Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK przy Spółdzielni
Mieszkaniowej w Swarzędzu.
Pierwsza odbyła się 28 lutego w Kostrzynie, gdzie do
poboru krwi zgłosiło się 79
osób, lecz lekarze dopuścili
tylko 68 osób, pozyskując w
ten sposób 30,430 litra krwi.
Natomiast 1 marca w Swarzędzu na osiedlu Kościuszkowców 103 osoby chciały
oddać krew, lecz po badaniu
lekarskim dopuszczono 87
osób. Dzięki temu pozyskano 39,150 litra krwi. W obu
akcjach 8 osób oddało próbki na szpik kostny. Ponadto
11 marca, również w Swa-

rzędzu, odbył się kolejny pobór krwi w Zespole Szkół nr
1. Zgłosiło się 59 osób, krew
oddało 46 dawców, pozysku-

FOT. ARCHIWUM

Jacek Kielin jest dyrektorem Przedszkola Specjalnego „Orzeszek” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Na
Tak” i absolwentem psychologii UAM. Autor pokazał uczestnikom rękopisy odzwierciedlające poszczególne etapy pracy
nad publikacją. Zwrócił uwagę na ważny obszar, którym
jest współpraca terapeuty z
dzieckiem i trafne rozpoznanie jego potrzeb. Wspomniał o
teorii rozwojowej Jeana Piageta, koncepcji strefy najbliższego rozwoju Lwa S. Wygotskiego, zasadach behawioryzmu i
terapiach humanistycznych.

FOT. ARCHIWUM

Głos zabrała dr Katarzyna
Pawelczak, dr hab. Danuta Kopeć i dyrektor do spraw wsparcia osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenia „Na Tak” Natalia Marciniak-Madejska.

cy Poznania; zjawiły się osoby
z Bytomia, Warszawy, Białegostoku, Powidza, Wrześni, Piły,
Gdańska, Kościana, Leszna,
Śremu i powiatu poznańskiego. Na zlot stawiło się 89 osób
z niepełnosprawnością. Dwie
z nich przyjechały rowerami aż
z Wrześni, za co należą się im
ogromne brawa.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Popularnością
cieszyły się konkursy sprawnościowe. Nie zabrakło również
konkursu wiedzy o Poznaniu. Najlepsi wśród młodzieży okazali się: Michał Smoliński, Anna Zakrzewska, Patryk
Koszczot, Olaf Gnaciński i Franek Smoliński. A wśród dorosłych – Ireneusz Dolata, Henryk Jasiński, Michał Sieczkowski, Teresa Brodowiak i Tomasz Zakrzewski. Były puchary dla najliczniejszych drużyn. Tu nie do pokonania była
Szkoła Podstawowa nr 74 z
Poznania. Dwa równorzędne
drugie miejsca zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
w Luboniu i Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu. Na miejscu trzecim znalazła się Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu.
Patronat nad zlotem objęła Bożena Szydłowska – Poseł
na Sejm RP. W celu organizacji mety obiekty Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego nr 2
w Poznaniu udostępnił Zbigniew Burkietowicz. Zlot doﬁnansowało Miasto Poznań.

jąc 21,430 litra krwi dla chorych na raka.

EUGENIUSZ JACEK
PREZES KLUBU
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ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

POBIEDZISKA

W

Swarzędzu organizowane są co roku „Józeﬁnki”,
których patronem jest biblijny
Święty Józef sprawujący opiekę nad tutejszymi stolarzami.
19 marca rozpoczęły się obchody tego popularnego święta. W
tym roku były one wyjątkowe
również dla niezwykłego człowieka, mieszkańca Swarzędza.
Eugeniusz Jacek to postać,
która swoimi zasługami i czynami wybiega daleko ponad
wszystkie stereotypy. Człowiek
znany wśród wielu środowisk,
ludzi i organizacji. Zapisał się
swoimi działaniami na stałe na
kartach historii ciekawych i dobroczynnych wydarzeń w Wielkopolsce.
Ośrodek Kultury w Swarzędzu był gospodarzem uroczystej
55 Sesji Rady Miasta Swarzędza.
Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością m.in.: poseł na sejm
RP Bożena Szydłowska, starosta
poznański Jan Grabkowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Lis, burmistrz Swarzędza Anna Tomicka, radni Powiatu Poznańskiego Barbara Antoniewicz i Paweł Bocian.
– Eugeniusz Jacek został odznaczony tytułem Zasłużony
dla Miasta i Gminy Swarzędz
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu – tymi sło-

Dobrze, że są
tacy ludzie
wami rozpoczął Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu Marian Szkudlarek
opowieść o dotychczasowej
działalności pana Eugeniusza jako uzasadnienie nadania odznaczenia. Wśród zdecydowanej większości zgromadzonych na sali Eugeniusz
Jacek jest doskonale znany. Z
dumą wysłuchano historii dotychczasowych jego działań.
Wśród szeptów widowni podczas wręczania odznaczenia
można było usłyszeć: „Jak dobrze, że są jeszcze tacy ludzie”.
Marian Szkudlarek w tekście
uzasadnienia przeczytał m.in.:
„Pan Eugeniusz Jacek od 30 lat
jest mieszkańcem naszej gminy. Działaczem i społecznikiem
z zamiłowania, który cały swój
wolny czas poświęca bezinteresownie dla innych. Pełni szereg funkcji społecznych. Został
wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami. Zaangażowany
w szczególny sposób na rzecz
osób niepełnosprawnych, organizując rajdy „Sprawni inaczej”,

FOT. MARCIN WOJCIESZAK

Marcin
Wojcieszak

że wielkiemu w czynach. Zaszczytem jest dla gminy Swarzędz tak zacny i wielkiego serca człowiek.
Panie Jacku, przyłączamy
się do tych wszystkich ciepłych
słów, chyląc czoła w uznaniu
za wszystko, co pan zrobił. A ile
jeszcze pięknych wydarzeń z
pana udziałem przed nami!

„Bez barier i granic”. Współorgnizował wyjazdy dla niepełnosprawnych do Zakopanego i Kotliny Kłodzkiej. Honorowy dawca krwi i turysta”.
Burza oklasków, bukiety
kwiatów, słowa uznania towarzyszyły w tej wspaniałej chwili panu Eugeniuszowi. Skromnemu w słowach i gestach, a jak-

Zimą dokarmiamy zwierzęta
W

Magda Klamecka, Krystian Sikora, Oliwia Wachowiak, Adrian
Urbański i Dawid Śliwa. Wszyscy uczestnicy przynieśli ze sobą
kilkanaście kilogramów karmy
dla zwierząt leśnych oraz znajdujących się w schroniskach.

EUGENIUSZ JACEK
FOT. (2X) ARCHIWUM

zimny sobotni poranek 21
stycznia 148 turystów wyruszyło na trasy kolejnego rajdu pod nazwą „Dokarmiamy
zwierzęta”. Działacze Oddziału Środowiskowego PTTK Poznań-Nowe Miasto oraz zrzeszonego w tymże Oddziale
Koła Osiedlowego PTTK „Łaziki” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu przygotowali dla chętnych do wyboru pięć tras.
Byli wędrowcy piesi, turyści
samochodowi, a także rowerzyści. Najliczniejszą grupę stanowiła młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu, przed
Szkołą Podstawową nr 82 w Poznaniu oraz Zespołem Szkół
Specjalnych nr 102, także w Poznaniu.
Na trasach rajdowych nie za-

brakło osób z niepełnosprawnościami, które w liczbie 32 dziarsko wędrowały pomimo tęgiego mrozu. Po dotarciu na metę
uczestnicy zwiedzali Muzeum
Przyrodniczo-Łowieckie w Za-

rzewie, prowadzone przez Annę
Makarewicz. Po wypiciu gorącej herbaty i zjedzeniu ciepłej
grochówki odbył się konkurs na
najładniejszą budkę lęgową oraz
karmnik. Osoby nagrodzone to

KOMANDOR RAJDU
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Z INICJATYW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OWIŃSKACH

Goście
z Holandii
O

d 19 do 21 lutego po raz
kolejny nasze warsztaty
odwiedzili goście z Holandii.
Jak zawsze bardzo ucieszyła nas ta wizyta. I tym razem
przywieźli dla nas wiele upominków na potrzeby pracowni i uczestników.
Mogliśmy się nauczyć nowej
techniki wykonywania biżuterii
i naczyń z niepotrzebnej makulatury. Przekształcaliśmy masę
papierową we wspaniałe ozdoby. Także pracownia wyrobu
świec wzbogaciła się o nowe
pomysły na wykonanie „zakręconych świec stołowych”.

Razem z nami holenderscy goście odwiedzili Gminne
Przedszkole nr.1 w Koziegłowach, gdzie oglądaliśmy występy przedszkolaków. Dwoje
naszych podopiecznych dzięki rozmowom z gośćmi mogło
podszlifować znajomość języka angielskiego.

Nie możemy doczekać się
kolejnej wizyty. Bardzo dziękujemy wam – Cindy, Gree, Robert, Fritz, Jan, Kees, Hans. Do
zobaczenia! MLS

U Bajkowych Ludków
W

piątkowe
przedpołudnie 21 lutego grupa
naszych uczestników odwiedziła przedszkole „Bajkowe
Ludki” w Koziegłowach. Zostaliśmy zaproszeni z okazji
Światowego Dnia Chorego,
razem z nami bawili się również przewodniczący Rady
Gminy Marcin Wojtkowiak,
dyrektor SAPO Roch Kowalski i przyjaciele z Holandii.

Obejrzeliśmy
wspaniałe przedstawienie, przygotowane przez grupę dzieci 5 i 6-letnich oraz ich opiekunów. Przedszkolaki z grupy Wróbelka Elemelka wprowadziły gości w cudowny, muzyczny świat. Byliśmy
pod wielkim wrażeniem ich
umiejętności.
Po przedstawieniu panie
wychowawczynie zaprosi-

ły gości do zabawy z dziećmi. Uczestniczyliśmy w zabawach
muzyczno-ruchowych. Na zakończenie dzieci
obdarowały nas własnoręcznie zrobionymi serduszkami,
a my wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej i podarowaliśmy dzieciom przygotowane przez nas upominki, min.
uszytego w naszej pracowni
Wróbelka Elemelka. NA

Wyprawa na basen
P

ływanie to bardzo zdrowy wysiłek ﬁzyczny. Korzystać z niego może niemal
każdy, także osoby z niepełnosprawnościami. Podczas
pływania odpoczywamy ﬁzycznie i psychicznie. Woda
relaksująco wpływa na nasz
organizm.
W czwartek 20 lutego grupa
naszych uczestników wraz
z opiekunami wybrała się na
basen w Koziegłowach. W
przebieralni dla osób z niepełnosprawnościami mogliśmy bez pośpiechu przygotować się do wejścia do wody.
Cały basen do nauki pływania mieliśmy dla siebie. Część
z nas dopiero uczyła się pływać, dlatego wspomagaliśmy się makaronami piankowymi i piankowym pasem. Ta
świetna zabawa wszystkim
się podobała. Z basenu uda-

liśmy się do strefy relaksu.
Skorzystaliśmy z jacuzzi, w
którym dzięki bąbelkom i ciepłej wodzie zapomnieliśmy o
troskach i kłopotach. Korzy-

staliśmy z biczów wodnych i
łóżek masujących bąbelkami.
Na basen w Koziegłowach
będziemy jeździć regularnie
raz w tygodniu. E.Ś.
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iła jest w nas” - to przewodnie hasło III Konferencji „Ach… te kobiety”, która odbyła się w piątek 14 marca w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim. Organizatorem
i gospodarzem konferencji był
wicewojewoda wielkopolski
Przemysław Pacia.
Z zaproszenia wicewojewody skorzystały panie reprezentujące świat kultury, sztuki i biznesu. Były przedstawicielki organizacji pożytku publicznego,
policjantki oraz emerytki. Celem konferencji jest aktywizacja
środowisk kobiecych w naszym
regionie. Łamanie stereotypów
i uprzedzeń, wywołanie dyskusji, dzielenie się spostrzeżeniami
oraz szukanie dobrych rozwiązań. Takie pozytywne rozwiązania znalazła w swoim życiu Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.
– Uprawiałam sporty, byłam
okazem zdrowia i nieoczekiwanie dowiedziałam się, że mam
raka piersi. Wygrałam walkę i
zaczęłam pomagać innym kobietom, których dotknęła choroba – mówiła Krystyna Wechmann.
Przyszła na konferencję ze
swoimi koleżankami – amazonkami i wolontariuszkami. Obecnie na terenie kraju działa 207
klubów prowadzonych właśnie
przez nie. Dzięki wolontariuszkom i akcjom edukacyjnym prowadzonym przez Federację dziś
blisko 80 % kobiet zgłosiło się na
badania mammograﬁczne.
Pozytywny wydźwięk miało także wystąpienie „Poraniona kobiecość” Agnieszki Kalugi,
blogerki, pisarki i wolontariuszki Hospicjum Palium, która założyła organizacje pozarządową
dla rodziców po stracie dziecka
„Dlaczego”.
– Z każdej traumy wyciągamy
wnioski i doświadczenie, które
może być pomocne innym. Kiedy sami coś przeżyliśmy, wówczas łatwiej nam pomagać i
wzbudzać zaufanie – mówiła
autorka bloga „Zorkownia”.
O nierównościach i stereotypowym myśleniu opowiadała Justyna Lachor-Adamska, doradczyni pełnomocniczki rządu ds.
równego traktowania:
– W swojej pracy zawsze podkreślam, że osoby z niepełnosprawnością muszą przede
wszystkim mieć świadomość
swoich praw. Chcę, żeby ludzie
najpierw widzieli mnie, a dopiero później mój wózek. Jednak
najtrudniej zmienić mentalność
ludzi.
Opowiadała też, jak lekarze
nie chcieli złożyć jej złamanej
nogi, tłumacząc: przecież pani i
tak nie będzie chodzić.

Panie opanowały
Urząd Wojewódzki
O tym, w jaki sposób integrować i zaktywizować mieszkańców swojej małej ojczyzny mówiła Maryla Bidzińska, sołtys wsi
Stare Oborzyska.
– Nie chciałam być sołtysem,
który tylko pobiera podatki, bo to
potraﬁ każdy. Chciałam działać i
mam nadzieję to mi się udaje.
Pani sołtys zorganizowała dziesiątki akcji i projektów
dla najmłodszych i najstarszych
mieszkańców tej wsi położonej
niedaleko Kościana.
Prelegentkom podziękował
wicewojewoda Przemysław Pacia. Każdej pani wręczył bukiet
wiosennych kwiatów.
– Jestem podbudowany pozytywną energią, która unosiła się
na Sali Sesyjnej, gdy panie opowiadały o swoich doświadczeniach. Przesłanie było bardzo
jasne i klarowne, nawet najbardziej traumatyczne przeżycia
można przetrwać i na nich budować coś nowego i dobrego.
Nigdy nie należy się załamywać,
ale szukać pozytywów – powiedział wicewojewoda dziękując
wszystkim uczestniczkom projektu „Siła jest w nas”.
Konferencji zawsze towarzyszy zbiórka charytatywna. W
tym roku pieniądze zbierane do
puszek zostały przeznaczone na
zakup windy dla Niepublicznej
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Zawsze razem” w Poznaniu, do której uczęszcza młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dysfunkcjami narządów ruchu. O pracy w
tej placówce opowiedziały Maria
Warda i Magdalena Stawiarska.
Uczestniczki konferencji mogły także obejrzeć indywidualną wystawę akwareli autorstwa Emilii Domańskiej, laureatki licznych konkursów w kraju i zagranicą. Autorka ze swadą opowiadała, skąd ma pasję
do malowania.
Piątkowe spotkanie zakończyło się artystycznym akcentem.
Popularne i lubiane utwory z
różnych klimatów muzycznych
we własnej interpretacji ekspresyjnie zaśpiewała poznańska
wokalistka Natalia Kraśkiewicz,
a akompaniował Andrzej Obremski.

ROMAN SZEWCZYK

Gospodarz konferencji wicewojewoda wielkopolski
Przemysław Pacia.

Kwiaty dla pań.

FOT. (3X) ROMAN SZEWCZYK
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Kwiaty od wicewojewody Przemysława Paci
dla Justyny Lachor-Adamskiej, doradczyni pełnomocniczki
rządu do spraw równego traktowania.
Z lewej Karolina Szafrańska-Bąk, doradca wicewojewody.

8

STRONA

Przepisy i zmiany

D

o Poznania 6 marca przyjechała Monika MisztalLicińska, ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych, pierwszy
konsultant i doradca Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców
Osób Niepełnosprawnych.
Wzięła udział w spotkaniu
z pracodawcami w Urzędzie
Miasta Poznania. Szkolenie dotyczyło przepisów i zmian w
przepisach związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
Można było zadawać pytania
oraz umawiać się na konsultacje. awa

Pierwszy krok

W

ielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych 1
marca bieżącego roku, zorganizowała bezpłatne szkolenie pod hasłem „Mój pierwszy krok w wolontariat”. Przeprowadzono je w Poznańskim
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „Centrum Bukowska”
w dwóch trzygodzinnych blokach.
Podczas szkolenia prowadzący mówili, co to jest wolontariat, co może robić wolontariusz, w jaki sposób nim zostać,
jakie są jego prawa i obowiązki. Pomagali rozpoznać mocne strony kandydatów, przydatne w działalności wolontariackiej. Zastanawiano się wspólnie także nad tym, dlaczego
warto być wolontariuszem. Po
spotkaniu można było umówić
się na indywidualne doradztwo.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyﬁkat. awa

Piękne dłonie
i fryzjer

KWIECIEŃ 2014

Niosą pocieszenie
i nadzieję
Aurelia
A
PPawlak
PPOZNAŃ

K

ażda z nich przeszła przez
chorobę
nowotworową.
Jedne raz, inne więcej razy. Są
dowodem na to, że raka można pokonać. I to chcą przekazać chorym po zabiegach onkologicznych w poznańskich
szpitalach. Są jak dobre anioły,
niosące pocieszenie i nadzieję. Czasami wysłuchiwane, a
czasami nie. Bywa, że pacjentki gonią je po korytarzu, bo jednak chcą porozmawiać. One są
zawsze otwarte, cierpliwe i gotowe do pomocy.
Ochotniczki z Poznańskiego Towarzystwa „Amazonek”,
ubrane w charakterystyczne koszulki z napisem „ochotniczka”
wkraczają na oddziały onkologiczne z materiałami informacyjnymi w ręku. Przedstawiają
się i nawiązują rozmowę z pacjentkami. Niczego nie robią na
siłę. Przekazują swoje doświadczenia i wiedzę tylko tym, które
tego chcą.
Sekcja działa w Poznańskim Towarzystwie „Amazonki” już od dziewiętnastu lat. Praca ochotniczek polega na niesieniu pomocy kobietom po leczeniu raka piersi zaraz po zabiegu.
Oczywiście, nie zastępują personelu medycznego ani psychologów. Tak zwyczajnie, po ludzku, dobrym słowem i własnym
przykładem przekonują chore, że rak to nie wyrok ani koniec życia. Wspierają własnym

przykładem i szczerą rozmową,
która czasami jest bardzo trudna. Ale przede wszystkim starają się oduczyć chore kobiety myślenia „ile mi jeszcze czasu zostało”. Bo takie pytanie pojawia
się prawie u każdej osoby zaraz
po amputacji piersi. Towarzyszy
temu także lęk, przerażenie, często depresja.
– Udzielamy pierwszych podstawowych informacji, jak radzić sobie z chorobą, jak i gdzie
korzystać z rehabilitacji, gdzie
szukać specjalistycznych sklepów medycznych – mówi pani
Sabina. – Zachęcamy także panie, by przyszły do naszego Towarzystwa i skorzystały z proponowanej oferty. Pokazujemy siebie i mówimy: „zobacz, jak żyję
już kilkanaście lat po operacji i
wszystko jest dobrze”. Najważniejsze, by na początku zniwelować złe emocje, bo one robią
najwięcej spustoszenia w głowach pacjentek.
– Wchodząc na oddział zabieramy ze sobą plik różnych materiałów – dodaje pani Anna.
– Wśród nich jest poradnik dla
kobiet z rakiem piersi, napisany przez Małgorzatę Adamczak
i doktora Dariusza Godlewskiego pod tytułem „Nie jesteś sama”,
poradnik Hanny TchórzowskiejKorby pod tytułem „Rehabilitacja
kobiet leczonych z powodu raka
piersi”, ulotka Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki” oraz
dwie płyty: jedna relaksacyjna o
wewnętrznej mocy, a druga o rehabilitacji w leczeniu.
– Teraz łatwiej się rozmawia z
pacjentkami, bo medycyna zrobiła ogromne postępy – dodaje pani Łucja. – Normalne sta-

ipsy i nowo otwarty fryzjer w pełni przystosowany
dla osób poruszających się na
wózku, możliwość umycia głowy klienta bez przesiadania się
z wózka, pełne usługi fryzjerskie i pielęgnacji dłoni.
Oferujemy 15% zniżki dla osób
niepełnosprawnych ruchowo.
Os. Stefana Batorego 16 (przystanek przy Pływalni). Fryzjer
tel. 509 909 603. Tipsy tel. 501
415 803.

FOT. AURELIA PAWLAK

T

ły się rekonstrukcje piersi, coraz więcej osób pokonuje chorobę, zmieniają się sposoby leczenia. Przed laty kobiety bały się o
własne życie. Niewiele wiedziały
o innych możliwościach. Wówczas było bardzo dużo radykalnych operacji, mało się nagłaśniało sprawy związane z nowotworem piersi. Dzisiaj kobiety mogą poszukać wiedzy w Internecie, na forach, w publikacjach naukowych, poczytać ulotki, poradniki, książeczki i opracowania. Ta wiedza jest bardzo
potrzebna, bo podnosi świadomość i zmniejsza strach. Z reguły boimy się tego, czego nie znamy.
– Reakcje pacjentek są bardzo
różne, zwłaszcza zaraz po amputacji piersi – uzupełnia pani
Sabina. – Dla nich sama operacja jest szokiem, nie potraﬁą wyobrazić sobie, co będzie dalej,
jak mają żyć. Do tego dochodzi
niechęć do samej siebie, do swojego ciała. Wiele kobiet czuje się
okaleczonych, zdekompletowanych. Trzeba wzmocnić ich psychikę, by zaakceptowały to, co
się stało i nauczyły się funkcjonować w nowej sytuacji.
Zdaniem pani Katarzyny, psychologa współpracującego z
ochotniczkami, ważne jest, by
przybliżać informacje. Kobiety,
które dużo czytają i są świadome, czują się bardziej bezpieczne. Są jednak kobiety, u których
pojawia się mechanizm obronny polegający na odrzucaniu,
wypieraniu choroby. One nic
nie chcą wiedzieć i nic słyszeć.
Nie ma sensu przekonywać ich
na siłę. Przyjdzie czas, gdy taka
osoba dojrzeje i sama poprosi o
pomoc.
Ochotniczki przekonują sobą.
Nie narzucają się. Jeśli nie ma
zainteresowania,
zostawiają materiały i wychodzą. Czekają. Z reguły chore kobiety do
nich wracają. Przychodzą także do klubu „Amazonki”. Tutaj
spotykają osoby, które mają takie same doświadczenia. Mogą
korzystać z ciekawej oferty spędzania wolnego czasu, z pomocy prawnej, psychologicznej, basenu, gimnastyki. Amazonki organizują olimpiady, wyprawy turystyczne i, co najważniejsze,
wzajemnie się wspierają.
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Ból - to jej drugie imię
– Następnie były kolejne cykle
chemioterapii, wymioty, wypadanie włosów. Pojawiła się rezygnacja, gniew i po kolei wszystkie stadia psychiczne, które towarzyszą ciężkiej chorobie.

Justyna Husarek.

40

tys. zł. - tyle musi zebrać
na początek Justyna Husarek, by mogła zacząć kolejną walkę o zdrowie i życie. W
zbiórce środków pomagają ludzie dobrej woli oraz Drużyna
Szpiku.
Justyna Husarek to dwudziestosiedmioletnia dziewczyna z
Zabrza. Historia jej choroby rozpoczęła się 6 lat temu w Holandii, gdzie chciała sobie dorobić
w ﬁrmie reklamowej. Podczas
pracy straciła przytomność, a
lekarz zakładowy nie pozwolił
jej kontynuować pracy. Po tym
wydarzeniu powróciła do Polski, gdzie odkryła, że powiększył jej się węzeł chłonny. Chociaż czuła się słabsza, nie martwiła się tym. Dopiero zimowe przeziębienia zmusiły ją, by
pójść do przychodni lekarskiej.
Tam lekarz zapisał antybiotyki i
kazał się nie martwić. Co prawda przeziębienie po jakimś czasie minęło, ale węzły chłonne
nadal były powiększone i znaj-

dowały się w nietypowych miejscach. Justyna, niezadowolona
z efektów leczenia, poszła do
innej przychodni, gdzie lekarz
stwierdził, że jest to coś niepokojącego i dał jej skierowanie do
chirurga, który pobrał płyn do
badań. Wyniki nie były jednoznaczne i wzbudzały podejrzenia, dlatego powtórzono zabieg
biopsji, ale tym razem z wycięciem węzła do dalszej diagnostyki.
– Po odebraniu wyników
przeczytałam, że to prawdopodobnie chłoniak Hodgkina. Nazwa nie brzmi zbyt strasznie dla
kogoś, kto nigdy nie otarł się o
oddziały onkologiczne. Pomyślałam, że to jakaś nieistotna
dolegliwość. Po pewnym czasie zadzwoniła do mnie zapłakana mama i powiedziała: „Jezu,
Justyna ty masz raka! Przeczytałam artykuły o tym chłoniaku
w Internecie”. I tak rozpoczął się
mój waleczny rozdział w życiu
– powiedziała Justyna Husarek.

– Po jakimś czasie udało mi
się nakłonić Justynę, aby powróciła do leczenia, mimo, że lekarz
stwierdził, iż zbyt dużo czasu jej
nie zostało. Kolejne cykle chemii (kilka długich miesięcy), po
których zaproponowano jej autologiczny przeszczep komórek
macierzystych szpiku kostnego. Tygodnie przygotowań, pobyt w szpitalu, megachemioterapia i pobranie komórek. Chwila wolności i następnie kolejne długie tygodnie przygotowań do przeszczepu. Nastał rok
2013 i Justyna stanęła przed jednym z najtrudniejszych wyborów w życiu – musiała wybrać:
iść na autoprzeszczep, który
oczywiście wiązał się z dużym
ryzykiem, czy pozostać i opiekować się mamą, która na kilka dni przed planowaną procedurą traﬁła do szpitala. Po namowach zarówno moich jak i
mamy zgodziła się spróbować.
Niestety stan mamy stale się po-

Po jakimś czasie Justyna ponownie traﬁła na sesje chemioterapii i drugi już przeszczep
szpiku, który ją bardzo wyniszczył ﬁzycznie – miała problemy
z połykaniem, często wymiotowała, a zmęczenie i ból dawały się we znaki. Gdy już troszkę
doszła do siebie, wykonano badanie PET – było ono trudne z
powodu ciągłych i silnych bólów
pleców, a procedura wymaga
długiego leżenia w jednej pozycji. Po wynikach stało się jasne,
co jest przyczyną bólów – dalsza progresja choroby i umiejscowienie się guzów w pobliżu
kręgosłupa.
Obecnie Justyna przygotowuje się do leczenia w Poznaniu.
Aby mogła je rozpocząć musi
zakupić lek, który kosztuje około 40 tys. zł. Do pomocy Justynie przyłączyło się wiele osób
oraz Drużyna Szpiku. Również
uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 84 im. T. Kościuszki w Poznaniu chcą jej pomóc. Jeden z jej
uczniów, Maciej Goliński, zorganizował w swojej szkole kilkudniową akcję zbierania pieniędzy. Takie gesty życzliwości dodają Justynie siły i wiary w dalsze leczenie.
Kto chce pomóc Justynie, może
wpłacić darowiznę na konto 442030-0045-1110-0000-0313-9300
z dopiskiem: Dla Justyny Husarek, Fundacja im. Anny Wierskiej „Dar Szpiku”, ul. Langiewicza 2/8, 61-502 Poznań.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. WITOLD GOLIŃSKI

FOT. ARCHIWUM JUSTYNY HUSAREK

W tym trudnym dla niej czasie opiekowała się schorowanym dziadkiem. Po przerwie w
chemioterapii miała kolejne podejścia oraz nadzieję i oczekiwanie na rezultaty. W styczniu
2010 roku zmarł dziadek Justyny, a niedługo później nadeszły
złe wieści po kontrolach onkologicznych. W tym trudnym momencie wydarzyły się też pozytywne rzeczy. Podczas spotkania z koleżanką poznała swojego obecnego męża Macieja i
od tego czasu wspólnie walczą
z chorobą.

garszał i mimo wysiłku lekarzy
zmarła. Najtragiczniejsze jest to,
że w przeddzień wyjścia Justyny
ze szpitala – powiedział Maciej
Kaszycki, mąż Justyny.

Zbiórka pieniędzy dla Justyny w Szkole nr 84 w Poznaniu.
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AUKCJA OBRAZÓW UCZESTNIKÓW WTZ „PROMYK” W DOPIEWIE I OTUSZU

Wolontariat
w Trzciance

Utalentowani twórcy
– otwarte serca

D

o grona koordynowanych
przez Wielkopolską Radę
Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce dołączyło
Centrum w Trzciance.

zdarza się tak wysokie uznanie
społeczne.

Znajduje się ono przy ulicy
Fabrycznej 1 i jest prowadzone
przez Fundację Marchewkowe
Pole. Zainteresowani wolontariatem w Trzciance i okolicach mogą kontaktować się z
Agnieszką Halamą korzystając
z adresu fundacjamarchewkowepole@gmail.com Natomiast
osoby, które chciałyby założyć
Lokalne Centrum Wolontariatu
w swojej miejscowości mogą
pisać na adres wolontariat@
wrk.org.pl. awa

„Dynia Halloweenowa”, „Południe w kraju kwitnącej wiśni”
i „Górska brzoza” – to tytuły zaledwie kilku, wśród licznych,
wystawionych na aukcji dzieł.
Łącznie sprzedano 44 obrazy.
Na widowni gościło sporo osób
o otwartych sercach. Wśród nabywców znalazł się burmistrz
Miasta i Gminy Buk Stanisław
Filipiak oraz radny powiatu poznańskiego Leszek Nowaczyk.
Aukcję uświetnił występ muzyczny uczestników WTZ „Promyk” i zespołu „August May”.

Coś dla pań

Aukcja rozpoczęta.

S

KAROLINA KASPRZAK

D

towarzyszenie „Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu” w Luboniu zorganizowało 7 marca spotkanie z
okazji Dnia Kobiet. Uczestniczyło ponad 30 osób, w większości seniorek.

owodem na to, że rehabilitacja społeczna osób z
niepełnosprawnościami przez
sztukę przynosi wymierne korzyści, była aukcja obrazów
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w piątek 28 lutego. Towarzyszyło jej
duże napięcie i satysfakcja.

Panie witał Marek Bartosz z
„Solidarnych”, życząc im zdrowia i radości życia. Poinformował o planowanych wycieczkach Stowarzyszenia: do Szamotuł, śladami hr. Augusta
Cieszkowskiego oraz do Krakowa.

W Kinie „Wielkopolanin” przy
Placu Stanisława Reszki w Buku
dumni przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach prezentowali swoje dzieła. Był z nimi prezes „Promyka” Bogdan Maćkowiak. Całkowity dochód z licytacji został
przeznaczony na rehabilitację.

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

ROBERT WRZESIŃSKI

Aukcję prowadziła Małgorzata Binkowska (prezenter TVP3
Poznań) i Paweł Binkowski (aktor Teatru Nowego w Poznaniu).
Każdy twórca został przedstawiony publiczności jako uzdolniony, godny naśladowania, a
co najważniejsze, zasługujący
na powszechny szacunek. Satysfakcji z tego faktu nie kryła Kamila Gibka, Anna Dudziak,
Joanna Sapała, Jacek Szwed,
Ewa Mączko, Monika Kaźmierska, Michał Szymanowicz, Marita Napierała, Anna Włodarek,
Marta Jazdończyk, Katarzyna
Nowak, Kornel Klorek, Wirginia
Kaźmierska, Paweł Łuczak, Patrycja Michalska, Miłosz Maćkowiak, Małgorzata Turowska,
Marcin Pietrzak i Mateusz Patalas. Aukcja była dla autorów
ważną chwilą, bo nie co dzień

Jednym z nabywców obrazów był radny Leszek Nowaczyk.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Wystąpiła uczennica klasy
III c Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu Dominika Krzyżańska, która przy własnym akompaniamencie gitary zaśpiewała kilka piosenek, w tym „Babę zesłał Bóg” – i to nie tylko w dzień
8 marca. Paniom wręczono tulipany i słodycze.

Koncertują podopieczni „Promyka”.
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Szukają
pracy

Giełdy się sprawdzają

– Marcowa giełda pracy w Urzędzie Miasta przyciągnęła tłumy zainteresowanych. To znak, że osoby
z niepełnosprawnością ciągle mają nadzieję, że jest to
szansa na znalezienie pracy. Skąd wziął się pomysł
organizowania tego rodzaju przedsięwzięć?
– Wszystko zaczęło się
w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, w której przed
laty pracowałem na stanowisku kierownika regionalnego. Pierwsza giełda została
zorganizowana w 1998 roku
i od tego momentu następne
odbywały się raz na kwartał.
Zainteresowanie było bardzo
duże. Ze strony pracodawców i poszukujących pracy.
Wówczas jedni i drudzy spotykali się w holu Urzędu Wojewódzkiego, teraz gościny
użyczył giełdzie prezydent
Ryszard Grobelny, oferując
korytarz na parterze. To bardzo dogodne miejsce, bo nie
trzeba pokonywać schodów,
jest także specjalny podjazd
i barierka ułatwiająca komunikację między innymi osobom poruszającym się na
wózkach inwalidzkich.
– Na początku wszystko
dobrze się zapowiadało, ale
potem nastąpiła dwuletnia
przerwa. Dlaczego?
– Powodów było kilka, ale
myślę, że największe zna-

– Na jakie stanowiska poszukiwano pracowników?
– Rozpiętość była duża,
oferowano zatrudnienie od
stanowisk ﬁzycznych do biurowych. Pojawiły się także stanowiska kierownicze i
specjalistyczne, choćby praca dla graﬁka komputerowego. To oznacza, że pracodawcy doceniają kwaliﬁkacje osób niepełnosprawnych.
Nie jest ważne, czy ktoś porusza się na wózku, ale to,
co umie. Cieszę się, że polscy przedsiębiorcy zaczynają coraz wyraźniej to rozumieć. To znak czasów, bo w
krajach zachodnich procent
zatrudnienia osób z różnymi
niepełnosprawnościami jest
imponujący. W Polsce świadomość zmienia się powoli,
ale są już odczuwalne efekty.
W giełdzie wzięły udział ﬁrmy, które chciały i nadal chcą
zatrudniać osoby niepełnosprawne oraz agencje pracy,
szukające pracowników dla
konkretnej ﬁrmy.
– Czyżby informacje o
wzroście
gospodarczym
i przemijającym kryzysie
sprawiły takie ożywienie
wśród pracodawców?
– Te dwa czynniki na pewno nie są bez znaczenia. Jednak myślę, że nadal pracodawcy poszukują oszczędności, a zatrudnianie osób z

W

Urzędzie Miasta Poznania, 7 marca, odbyła się
Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Wzięło w niej
udział około trzysta osób. Niektórzy przyszli rzeczywiście
szukać zatrudnienia, inni nawiązać kontakty, a jeszcze inni
oswoić się z nową sytuacją.

niepełnosprawnością gwarantuje im doﬁnansowanie. To w sposób oczywisty zmniejsza koszty zatrudnienia. Także Wojewódzki
Urząd Pracy w Poznaniu poszukiwał na giełdzie takiego pracownika. Przepisy mówią, że urzędy mają obowiązek zatrudniania niepełnosprawnych, bo w przeciwnym razie muszą płacić kary
do Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W tej grupie byli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich – Pomoc Maltańska, którzy na giełdę przyjechali busem. Ich opiekunka zapewniła, że dla wielu z nich było
wielkim przeżyciem samo przyjście do urzędu i nawiązanie rozmów z ludźmi. Ofert nie brakowało.

– W jaki sposób organizatorzy informują o giełdzie
pracodawców i poszukujących pracy?

W giełdzie wzięły udział takie ﬁrmy jak Clar System, Auto
Color, Impuls Security Polska,
Agencja Ochrony Hunters, Manpower, KS Service, Spółdzielnia
Kaletnik, Job Impulse, Ciesielczyk ADP, Komputronik. Był także Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacja
Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych FAZON, WIFOON, Oddział Integracji Osób
Niepełnosprawnych
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania, Oddział Rozwoju Kadr Urzędu Miasta Poznania.

– Zdaję sobie sprawę, że
aby skorzystać z możliwości,
jakie stwarza giełda, trzeba
szybkiej informacji. Prosimy
wszystkie media o nagłośnienie w prasie, rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych o tym wydarzeniu.
Ważną rolę odgrywa rzecznik prasowy prezydenta Poznania i Urzędu Miasta, który
rozsyła informacje do dziennikarzy. Dobre rezultaty przynosi tak zwana poczta pantoﬂowa, dzięki której zainteresowani otrzymują informację
w sposób nieformalny. Poza
tym dobrą robotę robią także stali bywalcy, zachęcając
znajomych, by przyszli, zobaczyli, porozmawiali. Każdy sposób na to, by przyszło
jak najwięcej osób, jest dobry.
– Kiedy odbędzie się następna giełda?
– Rosnące zainteresowanie i sukces marcowej giełdy sprawił, że postanowiliśmy częściej organizować
tego rodzaju przedsięwzięcia. Kolejne planujemy jesienią tego roku. Myślę, że dopisze frekwencja tych, którzy
oferują pracę i tych, którzy
po nią przyjdą. Najważniejsze, to utrwalić przekonanie, że giełda może przynieść
wymierne efekty. Dodatkowym jej walorem jest przełamanie przez osoby niepełnosprawne obaw, pojawiających się podczas poszukiwania zatrudnienia.

FOT. AURELIA PAWLAK

FOT. ARCHIWUM

Z MICHAŁEM TOMCZAKIEM, członkiem Krajowej Rady Konsultacyjnej
do spraw Osób Niepełnosprawnych, przewodniczącym Komisji Rodziny, Polityki
Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania rozmawia AURELIA PAWLAK.
czenie miały zmiany dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Sprawiły
one, że zainteresowanie pracodawców spadło. Niepewność, gąszcz niespójnych
przepisów, niekorzystne rozwiązania prawne skutecznie zniechęciły tych, którzy
mogliby dać pracę niepełnosprawnym. Marcowa giełda
bardzo mile mnie zaskoczyła. Dysponowaliśmy prawie
setką ofert pracy. Naprawdę
było w czym wybierać. Ale to
nie znaczyło, że od razu na
giełdzie podpisywano umowy o zatrudnienie. To był
znak, że na rynku nastąpiło znaczne ożywienie, które
znalazło odzwierciedlenie w
postawie pracodawców.

11

Pracodawcy poszukiwali kasjera, sprzątaczek, pracowników gospodarczych, kucharza, pomocy kuchennej, księgowej, sprzedawcy, pracownika biurowego, konserwatora i
wielu innych. Stoliczki przedstawicieli pracodawców oblegali bez przerwy poszukujący pracy. Giełda trwała od godziny 10.00 do 12.00. Organizatorem był Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Poznania. awa
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FOT. TOMASZ KAMIŃSKI

Zakątek – edukuje
i rozwija

K

ażdy człowiek, bez względu na to czy jest zdrowy, czy z niepełnosprawnością, chce być pełnoprawnym
członkiem społeczeństwa i
mieć możliwość osobistego
rozwoju poprzez m.in. edukację.
Nie wszystkie jednak schorzenia umożliwiają chodzenie
do powszechnej szkoły. Dlatego Stowarzyszenie Na Tak
powołało do życia Społeczną Szkołę Podstawową i Gimnazjum „Zakątek”, do których
uczęszczają uczniowie z wieloraką niepełnosprawnością.
– Społeczna Szkoła Podstawowa „Zakątek” powstała w 2004 r. jako Społeczna
Podstawowa Szkoła Specjalna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
w stopniu głębszym ze współwystępującymi zaburzeniami:
porażeniem mózgowym, epilepsją, niedowidzeniem, niedosłuchem, wadami genetycznymi, cechami autystycznymi
i innymi – powiedziała Elżbieta Ślusarska, dyrektor szkoły.
– Początkowo szkoła liczyła 9
uczniów i mieściła się przy ul.
Zakątek 8. Stąd potoczna nazwa szkoły „Zakątek”. Kolejną siedzibą od 2006 r. był lokal
przy ul. Dożynkowej 9a dla 17
uczniów. W 2009 r. utworzone
zostało Specjalne Gimnazjum
„Zakątek”. Szkoła liczyła wówczas 22 uczniów. W 2012 r. wyremontowano budynek przy ul.
Winogrady 144 i obecnie obie
szkoły liczą 44 uczniów w wieku od 7 do 22 lat, w tym 6 osób
jest nauczanych w domach ze
względu na stan ﬁzyczny.
Każdy uczeń ma inne problemy, różne potrzeby i wy-

maga dostosowanej do siebie, troskliwej opieki oraz zindywidualizowanego podejścia
w nauczaniu. Praca z dziećmi wielorako niepełnosprawnymi wymaga przygotowania
metodycznego. Dlatego pracę dydaktyczną szkoła opiera
na diagnozach i programach
tworzonych indywidualnie dla
każdego ucznia przez jego pedagoga specjalnego i rehabilitanta. Szkoła wykorzystuje
metody aktywnej komunikacji
alternatywnej, koncept Frohlicha stymulacji bazalnej, psychologię rozwojową, humanistyczną, poznawczą (neuropsychologię), integrację sensoryczną, NDT Bobath, Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową.
– Ważna jest również współpraca z rodzicami, dlatego na
początku roku szkolnego podpisujemy z każdym rodzicem
lub opiekunem kontrakt, w
którym obie strony zobowiązują się do wspólnego dbania
o dobro dziecka, jego zdrowie i
postępy. Aby wesprzeć ten proces, pedagodzy i rehabilitanci
spotykają się z rodzicami albo
opiekunami dziecka również
indywidualnie, by wspólnie
przygotować pełną diagnozę
potrzeb ucznia i program zajęć
dopasowany do jego wymagań
– mówi Elżbieta Ślusarska.
Mając taką kadrę nauczycieli i specjalistów, bardzo dobre warunki oraz odpowiednie
podejście, każdy uczeń „Zakątka” ma sposobność – w miarę
swoich możliwości – dalszego
rozwoju, dzięki czemu może
mieć lepszy kontakt z najbliższymi i otoczeniem.

STANISŁAW FURMANIAK

P

ierwsza rocznica śmierci
Nikodema Woźniaka była
powodem do zorganizowania
przez Drużynę Szpiku i Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu
akcji zbiórki krwi i rejestracji
potencjalnych dawców szpiku.
Patronat objął prezydent Poznania Ryszard Grobelny.
20 lutego. minęła pierwsza rocznica śmierci Nikodema
Woźniaka, który dziś miałby 20
lat. Aby upamiętnić tę rocznicę Drużyna Szpiku postanowiła
zorganizować w Urzędzie Miasta Poznania zbiórkę krwi i rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Głównym jej celem
była pomoc pięciomiesięcznemu Maksymilianowi, który choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Maks przeszedł już
dwie chemie, ale terapia nie
skutkuje. Życie może mu uratować przeszczep. Tymczasem w
Polsce nadal brakuje dawców.
Dlatego tak ważne jest uświadamianie ludzi, by oddawali nie
tylko krew, ale także rejestrowali
się jako potencjalni dawcy szpiku.
Prezydent Poznania Ryszard
Grobelny, pod którego patronatem odbyła się akcja, od lat należy do Drużyny Szpiku i od lat
wspiera ją aktywnie. Często biega na imprezach sportowych w

koszulce Drużyny. To jego sposób na namawianie wszystkich do oddawania krwi. Zwykły
gest, który ratuje życie - podkreślał to prezydent w czasie poprzedniej zbiórki krwi w Szkole Baletowej.
W urzędzie pojawiło się wielu ludzi chcących podzielić się
największym darem życia – jakim jest krew. Aby zachęcić poznaniaków do oddawania krwi,
uczniowie z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza
Wielkiego w Poznaniu, do którego uczęszczał Nikodem, rozdawali na ulicach miasta ulotki.
– Od wielu już lat pełnoletni
uczniowie naszego liceum oddają krew i rejestrują się jako potencjalni dawcy szpiku. Chętnie
uczestniczymy w tego typu akcjach. Udzielamy się, bo uważamy, że jest to szlachetna sprawa. Niektórzy z nas już kilka
razy oddali krew, bo dzięki niej
możemy uratować życie wielu ludzi. Dlatego zachęcamy
wszystkich, aby oddawali krew
i rejestrowali się jako potencjalni dawcy szpiku – powiedzieli
uczniowie z XIV LO.
Aktywność i zaangażowanie
młodych ludzi pokazuje, że pomoc innym nie jest im obojętna.
– Krew oddaję pierwszy raz,
a o tej akcji dowiedziałam się
z portalu społecznościowego.

M

cepcję widza, jego emocje. Od
kilku lat w ramach warsztatów
prowadzimy z powodzeniem terapię tańcem dla osób słabowidzących i niewidomych – powiedziała prof. Ewa Wycichowska,
dyrektor naczelny i artystyczny
Polskiego Teatru Tańca.
Wzrok, słuch, węch, smak i
dotyk składały się na projekt „5
zmysłów. eMOTION”. Było to
duże, niezależne przedsięwzięcie, współorganizowane przez
Stowarzyszenie
Edukacyjne
MCA i More Than One Production, przy współudziale Polskiego Teatru Tańca. Odbyły się też
duże projekty: „5 zmysłów. Audiodeskrypcja” dla osób niewidomych z udziałem Muzeum
Narodowego w Poznaniu i „5
zmysłów. Pauza” z udziałem Orkiestry Kameralnej Polskiego
Radia Agnieszki Duczmal.
O projekcie „5 zmysłów. eMOTION” mówi Paulina Wycichowska, tancerka, choreograf, kierownik artystyczny tego projektu:
– Do tej pory odbyły się już
trzy edycje projektu „5 zmysłów.
eMOTION”, którego głównym
celem było przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Pro-

uzyka i taniec wyrażają
czasami więcej niż słowa.
To właśnie do nich często uciekamy, kiedy jest nam źle. Pomagają przetrwać trudne chwile. Dla wielu jest to także pomocna i efektywna terapia.
Kiedy człowiek jest zdrowy, w
pełni sprawny, nie przywiązuje
większej wagi do drobnych rzeczy. Kiedy ma ochotę, idzie do
klubu potańczyć, posłuchać muzyki. Wydaje się to takie proste.
Ale nie dla wszystkich. Osoby z
niepełnosprawnością, szczególnie poruszające się na wózku
czy o kulach, nie mają już tak łatwo. Ale i na to jest sposób. Od
wielu już lat Polski Teatr Tańca
pamięta podczas warsztatów i
festiwali o osobach z niepełnosprawnością, bo wie, że dla wielu z nich taniec, muzyka są swoistą terapią, lekarstwem.
– Taniec to przede wszystkim
odnajdywanie własnej tożsamości. Ludzie na wózkach mają
czasami opory, bo widzą, że inni
im się przyglądają. Natomiast w
tańcu właśnie chcą, by na nich
patrzono. Dzięki niemu mogą
pokazać duszę, swoje odczucia.
Taniec i muzyka nie dzielą ludzi
na zdrowych i chorych, one ich
łączą. Taniec działa też na per-
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Krew – cenny dar życia
Tego typu akcje są bardzo potrzebne, by uświadomić młodym osobom, jak nadal dużo
ludzi umiera, a nie musi tak
być. Wiem, że dzisiejsza akcja
jest poświecona zmarłemu ponad rok temu Nikodemowi. Powiedziałam o niej moim znajomym, kilka koleżanek przyszło
ze mną, by również oddać krew.
Dzisiaj oddałam nie tylko krew,
ale także zarejestrowałam się
jako potencjalny dawca szpiku –
powiedziała Karolina.

ABC ODDANIA KRWI
– Aby móc oddać krew, należy
być przede wszystkim zdrowym
i nie chorować przewlekle. Należy być w przedziale wiekowym
18-65 lat – jeżeli chodzi o oddanie krwi, natomiast, aby zostać
potencjalnym dawcą szpiku, należy mieć od 18 do 45 lat. Każda
osoba wypełnia specjalny formularz, przechodzi kwaliﬁkację
lekarską, a następnie jest decyzja, czy może oddać krew. Daw-

FOT. (2X) WITOLD GOLIŃSKI

cy powinni przychodzić po lekkim posiłku, po wypiciu dużej
ilości płynów i wypoczęci. Zachęcam wszystkie osoby, które chcą oddać krew lub zostać
potencjalnym dawcą szpiku, do
wejścia na naszą stronę internetową, tam są wszystkie niezbędne informacje – powiedziała Agnieszka Łaba, lekarz medycyny z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Takie akcje jak ta w Urzędzie Miasta Poznania pokazują, że nie trzeba wiele wysiłku,
by pomóc drugiemu człowiekowi. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy mogą, aby oddawali krew oraz rejestrowali się jako
potencjalni dawcy szpiku. Więcej informacji można znaleźć
na stronach www.darszpiku.pl
oraz www.rckik.poznan.pl.

STANISŁAW FURMANIAK

jekt ten miał również na celu zapoznanie osób głuchoniemych,
borykających się ze znacznymi
ubytkami słuchu oraz osób niewidomych i słabowidzących, a
także niepełnosprawnych umysłowo z wybranymi aspektami
teatru i tańca. Inicjatywa była dedykowana szerokiej grupie osób
z różnymi typami niepełnosprawności, jako przedsięwzięcie mające na celu włączenie
tych grup społecznych w pewne
aspekty życia kulturalnego, które są najczęściej dla nich niedostępne. Działalność w ramach „5
zmysłów. eMOTION” miała również umożliwić niepełnosprawnym uczestnikom doświadczenia potencjału swojej ekspresji poprzez ruch. Zamierzeniem
było, aby niezależnie od rodzaju niepełnosprawności uczestnicy poszerzyli świadomość swojego ciała i jego możliwości motorycznych. Ambicją projektu „5
zmysłów. eMOTION” było wykraczanie poza aspekt czysto ﬁzyczny i wskazywanie na taniec

jako medium ekspresji, nie tylko rozrywki. W ramach projektu odbyła się bardzo duża liczba
warsztatów prowadzona przez
zaproszonych z całej Polski choreografów i pedagogów, wykłady, konferencja naukowa „Człowiek w świecie ﬁzycznym i metaﬁzycznym”, pokazy, spektakle
i wreszcie ﬁnał – spektakl PTT
„Desert” z udziałem osób niepełnosprawnych. Ze względu na to,
że trzy edycje okazały się sukcesem i wydarzenia cieszyły się
dużą popularnością wśród osób
niepełnosprawnych, odbędzie
się w tym roku czwarta edycja
projektu.
Wśród uczestników i widzów
Polskiego Teatru Tańca często
można spotkać Justynę Dudę,
która od kilku lat bierze czynny
udział w spektaklach i zajęciach.
– Moja pasja tańca rozpoczęła się w 2001 r. od tańca towarzyskiego – mówi. – W międzyczasie poznałam prof. Ewę Wycichowską, która jest dyrektorem Polskiego Teatru Tańca. To

FOT. JAROSŁAW CIEŚLIKOWSKI

W tańcu nie ma barier

Justyna Duda i Thierry Verger.
dzięki pani dyrektor poznałam
nowe techniki tańca. Tak mnie
one zainteresowały, że od tego
czasu jestem stałą uczestniczką warsztatów i otwartych zajęć, które co roku odbywają się
w PTT. W tańcu mogę pokazać
siebie i swoje emocje. To, kim
jestem, bo w tańcu nie ma barier. Poprzez ruch pokazuję swój

własny, wewnętrzny świat. To
jest mój drugi świat. W nim się
odnajduję.
Osoby, które chcą się zapoznać z ofertą Polskiego Teatru
Tańca, znajdą wszystkie informacje na stronie www.ptt-poznan.pl.

STANISŁAW FURMANIAK
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ORIENTACJA PRZESTRZENNA

Hipoterapia
– rehabilitacja
i przyjemność(2)
P

oprawa orientacji przestrzennej to korzyść płynąca z zajęć hipoterapii, którą chciałabym dzisiaj omówić. Deﬁnicja zagadnienia
brzmi: czynność psychiczna, ściśle powiązana ze spostrzeganiem, która przejawia się jako proces uświadomienia położenia ciała w
otoczeniu. Dużą rolę w jej
kształtowaniu mają receptory grawitacyjne oraz narząd
wzroku (Wikipedia).
Umiejętność prawidłowej
orientacji przestrzennej wymaga czasu nawet u zdrowego człowieka i rozpoczyna się dopiero około trzeciego roku życia. Początkowym
etapem kształtowania omawianej zdolności jest opanowanie orientacji kierunkowej, czyli odróżnienie i poprawne nazywanie strony
lewej oraz prawej, właściwe rozpoznawanie stosunków między przedmiotami,
jak również prawidłowe rozeznanie w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciwko. Ludzie ze słabo ukształtowaną orientacją przestrzenną najczęściej mają problem
z odwzorowaniem kształtów
geometrycznych oraz proporcji, pisaniem, czytaniem, rozumieniem czytanego tekstu
zwłaszcza, gdy zawiera on
stosunki przestrzenno-czasowe lub opis rodziny wielopokoleniowej oraz określeniem położenia przedmiotów.
Co wpływa na prawidłowe
rozwijanie się orientacji przestrzennej? Przede wszystkim
aktywność, która powiększa zdobywane doświadczenie. Stymulujące są wszelkie ruchy ciała, gesty, przemieszczanie się w otoczeniu oraz poznawanie przez
zmysły. Jak hipoterapia wpływa na orientację przestrzenną? Przede wszystkim jest to
forma aktywności ﬁzycznej
związana z przemieszczaniem się w otoczeniu. Osoba
poddawana rehabilitacji siada na konia, czyli już zmie-

nia swoje położenie, a później na grzbiecie wierzchowca spędza 30 minut bez przerwy się poruszając w różne
strony. Bardzo dobry wpływ
mają również wszelkie pozycje ułożeniowe, to znaczy siedzenie na zwierzęciu tyłem
do kierunku jego marszu, leżenie na brzuchu, na plecach,
siedzenie bokiem, przewieszenie się przez ciało konia i
inne tym podobne.
Kolejna kwestia, to zabawa w nazywanie części ciała konia. Zwykłe polecenia
typu „Dotknij ucha konia”,
„spójrz gdzie ma ogon” aktywizują rozeznanie w otoczeniu i zbieranie doświadczeń
na ten temat. Można również
pytać osobę siedząca na koniu, w którą stronę zwierzę
ma skręcić i odpowiednio do
jej żądań prowadzić wierzchowca. W tym ćwiczeniu łatwe i przyjemne jest opanowanie pojęć prawa/lewa. Podobnych zabaw na grzbiecie
konia można wymieniać wiele i dowolnie je modyﬁkować,
aby nie były monotonne.
Podsumowując, orientacja
w przestrzeni to ważna umiejętność mająca wpływ na dalszy rozwój człowieka, w tym
również na edukację. Hipoterapia to doskonała forma
rehabilitacji pozwalająca na
naukę omawianej zdolności i
jej doskonalenie w miły i nie
przymusowy sposób. Warto
jednak poinformować terapeutę, że pacjent ma problem
z orientacją przestrzenną,
aby odpowiednio ukierunkował zajęcia.
Zapraszam na hipoterapię!
Tekst powstał z wykorzystaniem artykułów „Orientacja przestrzenna u dziecka w
wieku przedszkolnym” M. Lasok i „Orientacja przestrzenna u dzieci” Zespołu Placówek Oświatowych „Morska
kraina”.

AGNIESZKA PIECHOWIAK
FUNDACJA „APJA”

W

ielkopolskie
Stowarzyszenie
Wolontariuszy
Opieki Paliatywnej „Hospicjum
Domowe” zostało powołane, by
objąć opieką nieuleczalnie chore dzieci, osoby dorosłe i seniorów. Takie miejsce jest ważne
nie tylko dla samych chorych,
ale także ich rodzin.
Czasami nawet największa
miłość rodziny nie jest w stanie
pomóc nieuleczalnie choremu.
Wówczas, by taka osoba u schyłku swojego życia mogła je godnie przeżyć, bez ciągłego bólu i
cierpienia, nieocenioną pomoc
niosą hospicja. Jednym z nich
jest WSWOP „Hospicjum Domowe”, które powstało w styczniu
1998 r., z inicjatywy ludzi niosących bezinteresowną pomoc
osobom nieuleczalnie chorym.
W czerwcu 2004 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji
pożytku publicznego, dzięki czemu co roku może się starać o 1%
z podatku.
„Hospicjum Domowe” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
chorych i ich rodzin. Zapewnia wszechstronną, całościową
opiekę nad pacjentem cierpiącym na nieuleczalne, postępujące, nie poddające się leczeniu

choroby. Opieka obejmuje również zapobieganie i uśmierzanie
bólu, objawów somatycznych i
łagodzenie cierpień ﬁzycznych i
psychicznych, a także wspomaganie rodzin chorych w czasie
trwania choroby, jak i po śmierci podopiecznego.
Obecnie Hospicjum sprawuje opiekę na rzecz pacjentów w
zakresie: hospicjum domowego
dla dzieci, hospicjum domowego
dla dorosłych, poradni medycyny paliatywnej, długoterminowej
opieki domowej dla dorosłych i
dzieci wentylowanych mechanicznie, poradni leczenia bólu,
poradni geriatrycznej oraz tlenoterapii domowej i żywienia dojelitowego. Podopiecznymi zajmuje się interdyscyplinarny zespół
lekarzy, pielęgniarek, psychologów, neuropsychologów, rehabilitantów a także wolontariuszy.
– Na przestrzeni lat, dzięki codziennemu kontaktowi z pacjentami, mieliśmy okazję dostrzec
narastające potrzeby w zakresie
medycyny paliatywnej oraz geriatrii, dlatego też rozwinęliśmy
działalność placówki tworząc
nowe poradnie, aby jak najlepiej
odpowiedzieć na potrzeby poznaniaków i Wielkopolan – po-

P

li”. Do książki dołączony adres
e-mailowy. Książka nosi podtytuł „aborcja to nie jest powód do
dumy”. Kilkanaście życiorysów
kobiet, które nie zdecydowały
się na aborcję pomimo różnych
trudności. Jedną z matek, której
sytuacja jest opisana, to Anna,
mama Cecylki z zespołem Downa. Losy Cecylki i mamy Anny
urzekły mnie. Zapragnęłam poznać tą niezwykłą mamę. Wysłałam maila do autorki książki z
prośbą o spotkanie .
• 23 kwietnia 2013 roku
spotkałam się z Brygidą Grysiak
i jej synkiem Tosiem (dwa lata i
osiem miesięcy). Poprosiłam o
kontakt z panią Anną, opowiedziałam o naszej długoletniej
działalności na rzecz osób z
niepełnosprawnością intelektualną oraz domu na ul. Ceglanej
w Kobyłce. Przypadłyśmy sobie
do gustu.
• 14 maja 2013 roku spotkałam się z Anną Sobolewską
mamą Cecylki. Kobieta erudytka, profesor, krytyk literacki, autorka wielu książek. Spotkałyśmy się jeszcze kilka razy. Opowiadałam o naszym domu, spotkaniach z ciekawymi ludźmi,
także poetami. W pewnym momencie słyszę: może byś zorganizowała wieczór poświęcony mojej mamie? Podjęłam się
tego zadania i właśnie 28 lutego
było spotkanie z poezją Jadwigi
Stańczakowej.

retekstem do napisania
tego tekstu była prezentacja wierszy nieżyjącej już, niewidomej poetki Jadwigi Stańczakowej w salonie Anny Marii
w Kobyłce koło Warszawy (tak
od imion mojej niewidomej i
niepełnosprawnej intelektualnie córki nazwali to miejsce
nasi przyjaciele). Salon mieści
się w domu naszej Fundacji „O
godne życie dla dzieci upośledzonych Jezu ufam Tobie”.
W piątkowy wieczór 28 lutego licznie przybyli tu nasi przyjaciele i goście, aby posłuchać
wierszy pani Jadwigi. Jej utwory są pełne kolorów mimo braku wzroku, umiłowania świata
i życia, ale także melancholii, a
nawet stanów depresyjnych.
Chciałabym zwrócić uwagę na zbiegi okoliczności, jakie temu spotkaniu towarzyszyły. Poprzedziło je wiele zdarzeń, które na pozór nie miały ze sobą nic wspólnego. A oto
ich krótkie kalendarium:
• 20 lipca 2012 roku – promocja książki Brygidy Grysiak,
dziennikarki TVN, „Wybrałam
życie” w Konstancinie Jeziornie
koło Warszawy. Na tym spotkaniu była nasza przyjaciółka, kupiła dla nas tę książkę i poprosiła
o dedykację, a ta brzmi: „Drogim
Rodzicom Wszechmogącym Jadzi i Krzysiowi żeby Pan Bóg
dał im siłę i żeby nigdy nie przestali wierzyć, że są wspania-
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Podają pomocną dłoń

wiedziała dr nauk med. Anna Jakrzewska-Sawińska, wiceprezes
„Hospicjum Domowego”. – Misją i przedmiotem działalności
naszego Stowarzyszenia jest
opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby, towarzyszenie
choremu w jego ostatniej drodze
oraz pomoc rodzinie pacjen-

ta w trakcie choroby, a także w
okresie osierocenia. Prowadzimy działalność na rzecz osób w
podeszłym wieku, w tym ochrony i promocji ich zdrowia, a także pomocy medycznej, materialnej i psychologicznej.
Chcąc możliwie najlepiej realizować swoje cele statuto-

we Stowarzyszenie powołało
trzy niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej: Wielkopolskie Hospicjum dla Dzieci, Wielkopolskie Hospicjum dla Dorosłych,
Centrum Usług Leczniczych i
Badań Proﬁlaktycznych.
O Poznańskim Centrum Seniora, które działa przy „Hospicjum Domowym”, mówi prezes
Stowarzyszenia dr nauk przyr.
Krzysztof Sawiński:
– Celem działania Centrum
jest poprawa jakości życia osób
starszych oraz utrzymanie bądź
poprawa ich aktywności życiowej nawet w przypadkach, w
których objęci opieką seniorzy
nie są już w stanie samodzielnie
opuszczać domu. Chcemy walczyć z przekonaniem, że polepszenie jakości życia osób starszych jest z góry skazane na niepowodzenie. W tym względzie
rehabilitacja ﬁzjoterapeutyczna
oraz neuropsychologiczna stanowi kluczowy element proﬁ-

laktyki zdrowotnej, dając możliwość spowolnienia niepełnosprawności, a w konsekwencji
zapewnienia – jeżeli to możliwe
– wysokiego stopnia samodzielności. Opieka ta stanowi ważny
czynnik zapobiegający hospitalizacji pacjenta, a także licznym
problemom natury ﬁnansowej i
opiekuńczej. Sam program zajęć usprawniających i rehabilitacyjnych, realizowanych w warunkach domowych oraz w siedzibie Stowarzyszenia, został
dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby. Uwzględnia specyﬁkę wieku podeszłego
oraz możliwe problemy i deﬁcyty wynikające z aktualnego stanu zdrowia. Program cieszył się
dużym zainteresowaniem, skorzystało z niego ponad stu seniorów, dlatego zamierzamy tę
działalność kontynuować także
w bieżącym roku.

STANISŁAW FURMANIAK

Dom to ludzie
którzy go tworzą
Przytoczę dwa wiersze, reprezentatywne dla jej twórczości, zamieszczone obok. Te i
inne czytał Tadeusz Sobolewski. Najciekawsze było przeczytanie kilku wierszy babci
przez wnuczkę Cecylię. Opowiadania rodziny Pani Jadwigi przerywane były muzyką. A
na zakończenie, jak zawsze w
naszym domu, rozmowy przy
kawie. Także śpiewy i tańce.

zrzuciłam z siebie
trud pracy
wskoczyłam
w wiersze
jak w rzeczkę
w słońcu
kiedy pachnie
mięta
a ważki krążą
nad wodą

Większość naszych gości to ludzie uzdolnieni muzycznie.
Spotkania i to, co z nich wynika, jest dla nas bezcenne, bo
buduje dom, a dom jest wówczas, gdy są jego przyjaciele.
Możemy czuć się szczęśliwi
mając tylu przyjaciół, a co jeszcze ważniejsze, nasi niepełnosprawni intelektualnie mieszkańcy odbierają spotkania jako
ważne, budujące ich tożsa-

MIRON

FOT. SZYMON KSIĄŻEK

Więc w życiu nie ma przypadków: spotykamy tych ludzi,
którzy są nam potrzebni. Ale
jak ich znaleźć w tłumie? Tego,
niestety, nie wiem. Wiem natomiast, że należy poświęcać wiele uwagi ludziom, spotykanym
na naszej drodze.
Wracam do spotkania 28 lutego z poezją pani Jadwigi. O
poetce opowiedział jej zięć Tadeusz Stańczak, krytyk ﬁlmowy.
Nakreślił sylwetkę pięknej, ciepłej kobiety. Czuło się, że jest
dumny, iż „wszedł do tej rodziny”, jak sam powiedział. O mamie opowiadała Anna Sobolewska. Podkreśliła, że mimo
braku wzroku zawsze spieszyła innym z pomocą. Długo szukała swojego miejsca na ziemi i dopiero w wieku 60 lat zaczęła pisać wiersze za namową
zaprzyjaźnionego Mirona Białoszewskiego. To właśnie jego
sugestie zaowocowały kolejno
wydawanymi tomikami jej poezji.

RADOŚĆ

kiedy tu bywa
zawsze nakręca
mój brajlowski budzik
a kiedy wychodzi
zostaje po nim
to tykanie
wtedy ja nakręcam
żeby nie
wygasło
mość i wzmacniające przynależność do domu. Dom to nie
mury, a ludzie, którzy go tworzą.

JADWIGA CZAPLICKA
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Drukarka
dla niewidomych
N

aprzeciw osobom z dysfunkcją wzroku, których
nie stać na zakup profesjonalnych drukarek brajlowskich,
wyszedł 12-letni Shubham Banerjee z Kalifornii. Nastolatek za pomocą klocków Lego
„Mindstorms EV3” oraz paru
układów elektronicznych stworzył drukarkę „Braigo”.
Wynalazek doczekał się już
fanpejdża na portalu społecznościowym „Facebook” i ponad
2.100 zwolenników. Na stronie
internetowej www.technowinki.
onet.pl czytamy, że „pierwszemu prototypowi maszyny daleko

jeszcze do pełnej funkcjonalności, gdyż na razie prędkość wydruku pozostawia sporo do życzenia”, ale Shubham pracuje nad tym, by drukarka umożliwiała drukowanie pełnych stron
tekstu zapisanych alfabetem
Brajla.
Zamierzeniem młodego twórcy jest, aby projekt stał się użyteczny w krajach rozwijających
się. Koszt zakupu profesjonalnych drukarek brajlowskich mieści się w granicach 2.000 dolarów, drukarki „Braigo” zaledwie
około 350 dolarów.

KAROLINA KASPRZAK

W rytmie salsy
T

ańczyć lubią ludzie w każdym wieku. Spróbować
swoich sił postanowiły także
podopieczne Stowarzyszenia
„mali bracia Ubogich”. Tym razem uczyły się salsy.
Wybór padł na Szkołę Tańca Jawor, którą od ponad czterdziestu lat prowadzi Stanisław
Jawor. W szkole działa Klub Miłośników Tańca dla dorosłych i
seniorów. Istnieje też Klub Sportowego Tańca Towarzyskiego
„Dziupla”, przygotowujący dzieci, młodzież i dorosłych do startów na turniejach tanecznych.

Aby jednak taki poziom osiągnąć, trzeba zaliczyć sześć stopni. Im stopień wyższy, tym tańce
stają się bardziej bogate i atrakcyjne. Panie ze Stowarzyszenia
„małych braci Ubogich” przez
godzinę pod czujnym okiem
Barbary Jawor ćwiczyły kroki. Przy okazji spróbowały swoich sił, poznając kubański taniec
bachmata. Panie okazały się niezwykle utalentowane, bo szybko
opanowały taneczną sztukę. Był
też czas na wszelakie taneczne improwizacje. Korzystając z
okazji, nauczyły się, jak nadać
swojej sylwetce gracji. awa

Dla pasjonatów
żeglarstwa
M

azurska Szkoła Żeglarstwa we współpracy z
Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach żeglarskich
dla osób ze znacznym bądź
umiarkowanym
stopniem
niepełnosprawności,
które
nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej.
Dwutygodniowe warsztaty
żeglarskie odbędą się w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku, ulica Moniusz-

ki 24 w terminach: 1-14 lipca,
15-28 lipca, 29 lipca–11 sierpnia i 12-25 sierpnia. Zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy i pomoce naukowe. Zadanie jest
współﬁnansowane ze środków
PFRON. Regulamin warsztatów
oraz formularze udziału są dostępne na stronie internetowej
www.msz.org.pl . Bliższych informacji udziela Krzysztof Dunowski, tel. 667 666 219, krzysiedd@wp.pl

KAROLINA KASPRZAK

– Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc
Maltańska” utworzyła Centrum Pomocy Maltańskiej „Komandoria” przy ul. Świętojańskiej w Poznaniu, które uroczyście otworzył w ubiegłym roku
ksiądz arcybiskup Stanisław
Gądecki. Co zdecydowało o
uruchomieniu nowej placówki?
– W czasie dwudziestu lat
działalności
Specjalistycznej
Przychodni Onkologicznej „Pomoc Maltańska” udzielono 87
tysięcy porad lekarskich. Intensywnie wykorzystywany sprzęt
diagnostyczny, w skład którego
wchodził mammograf, densytometr, ultrasonograf uległ zużyciu, a pomieszczenia przestały spełniać standardy wymagane
dla placówek medycznych. Spowodowało to konieczność modernizacji i reorganizacji. Rozpoczęły się trwające wiele lat
starania, które doprowadziły do
wybudowania nowoczesnego,
czterokondygnacyjnego budynku Centrum Pomocy Maltańskiej
„Komandoria”.
– W październiku 2013 roku
rozpoczął tu działalność oddział Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc
Maltańska”. Kto może z nich
skorzystać?
– W zajęciach bierze udział
20 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Pod
okiem wykwaliﬁkowanych instruktorów i terapeutów roz-

wijają one swoje umiejętności
w czterech pracowniach: rękodzieła artystycznego, plastycznej, gospodarstwa domowego
oraz umiejętności społecznych.
Gotują obiady, pieką ciasteczka,
malują obrazki na szkle, ozdabiają świeczniki i inne przedmioty metodą decoupage, wyszywają. Powstają piękne, niepowtarzalne prace. Prowadzona jest również rehabilitacja
ruchowa, w której biorą udział
wszyscy uczestnicy WTZ. Budynek „Komandorii” przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia są przestronne i słoneczne, a sąsiedztwo jeziora
sprzyja spacerom.
– Zaledwie w miesiąc później uruchomiona została kolejna działalność. Na czym ona
polega?
– Otworzyliśmy Maltańskie
Gabinety Specjalistyczne, które
również mieszczą się w nowym
budynku i kontynuują pracę dotychczas istniejącej przychodni,
jednocześnie rozszerzając zakres świadczonych usług o szereg nowych specjalności. Na powierzchni dwustu metrów kwadratowych zlokalizowano trzy
gabinety lekarskie z możliwością wykonywania drobnych zabiegów, rejestrację, poczekalnię, archiwum, kaplicę oraz zaplecze socjalne i gospodarcze.
W pomieszczeniach tych pracuje łącznie około 35 lekarzy specjalistów.
– Z jakich poradni mogą sko-

W

Dyskusja toczyła się wokół
trzech tematów. Pierwszy zatytułowano „1% czy to jest dobroczynność?” Zawierał pytania
czy 1% to darowizna, czy mieszkańcy wskazują, do kogo traﬁają pieniądze z odpisu podatku
dochodowego, czy mamy wiedzę, kto potrzebuje tych pieniędzy najbardziej, według jakich
kryteriów wybieramy organizację na którą przekazujemy pieniądze. Drugi temat „Kampania
1% wspólna idea czy wyścig po
pieniądze”, mieścił w sobie problemy, czy organizacje pożytku
publicznego rywalizują z sobą
czy współpracują, czy organizacje te powinny promować siebie czy idee pożytku publicznego, kto powinien promować organizacje pożytku publicznego,
z czego powinny być ﬁnansowane kampanie, czy kampanie powinny być wspólne czy indywidualne. Natomiast trzeci temat
„Kto zyskuje na 1%, organizacje
czy osoby indywidualne”, skupiał dwa pytania: czy 1% powinien być przekazywany organi-

Cafe Misja przy ulicy Gołębiej w Poznaniu, 6 marca tego roku, o godzinie 17.00,
jedna z sal zapełniła się uczestnikami kolejnego spotkania w
ramach Kawiarenki Obywatelskiej. Tym razem dyskusja toczyła się pod hasłem „Mój Poznań, mój 1%”. Uczestnicy, podobnie jak w szybkiej randce,
po dwudziestu minutach przesiadali się do innego stolika, by
tam z innymi osobami kontynuować dyskusję.
Poznańska Kawiarenka Obywatelska umożliwia młodym ludziom bezpośredni kontakt z
prezydentem Ryszardem Grobelnym i rozmowę o ważnych
sprawach dla miasta. Rozmówcy mogą wyrazić poglądy, opinie, spostrzeżenia, opowiedzieć
o swoich pomysłach. Prezydenta
nie było, ale przyszli przedstawiciele Urzędu Miasta, między innymi Izabela Leśniak z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
a spotkanie prowadziła Ewelina
Janik, także z Urzędu Miasta Poznania.

STRONA

KWIECIEŃ 2014

Pomaganie
jest naszą misją
rzystać osoby potrzebujące pomocy?
– Do dyspozycji chorych jest
poradnia chirurgiczna, chirurgii
onkologicznej, internistyczna,
gastroenterologiczna, dietetyczna, kardiologiczna, endokrynologiczna, reumatologiczna, dermatologiczna, okulistyczna, nefrologiczna, ortopedyczna, pulmonologiczna,
urologiczna,
psychiatryczna, psychologiczna, pediatryczna, rehabilitacyjna. Z funduszy sponsorów, uzyskanych między innymi w czasie
Maltańskich Koncertów Charytatywnych, zakupiono specjalistyczny sprzęt do nowej placówki. Powstała pracownia densytometryczna wyposażona w nowoczesny densytometr do badania gęstości kości oraz pracownia ultrasonograﬁczna wyposażona w ultrasonograf o szerokim spektrum diagnostycznym.
– Co dla seniorów?
– Kolejnym dziełem naszej

FOT. ARCHIWUM

Z doktorem PAWŁEM KOCZEWSKIM, członkiem Zarządu Fundacji Polskich
Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” rozmawia AURELIA PAWLAK.

Fundacji jest Ośrodek Geriatryczno-Gerontologiczny „Pro
Seniores”. Jego celem jest wspieranie osób starszych, przeciwdziałanie samotności, poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin,
odkrywanie i rozwijanie pasji
oraz rehabilitacja ruchowa. Planowane są spotkania integracyjne, zajęcia kulturalne, artystycz-

ne, rekreacyjne oraz wspólne
spacery. Seniorzy mają tu nieodpłatne wsparcie psychologa, pedagoga, prawnika i lekarzy wielu specjalności. Ośrodek współﬁnansują władze Poznania.
– A dzieci?
– Dla najmłodszych utworzyliśmy Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą „Oratorium Maltańskie”. Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 13 lat na zajęcia trzy
razy w tygodniu: poniedziałki,
środy i piątki. Prowadzone są zajęcia edukacyjno-wychowawcze,
techniczno-artystyczne,
komputerowe, taneczno-sportowe, socjoterapeutyczne. Dzieci
uczestniczą w imprezach kulturalnych, wycieczkach. Przygotowują przedstawienia teatralne, a
trening kulinarny pomaga w wyrabianiu poczucia estetyki i nawyku kulturalnego zachowania
przy stole, uczy samodzielności
oraz wskazuje zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania. W
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tym przypadku także wspierają
nas władze miasta.
– Czym centrum różni się od
innych placówek służby zdrowia?
– Cały personel Maltańskich
Gabinetów
Specjalistycznych
(lekarze, technicy, rejestratorki)
pracują charytatywnie w ramach
wolontariatu. Pacjenci nie ponoszą żadnych kosztów w związku
z uzyskaną pomocą. Porady medyczne udzielane w Maltańskich
Gabinetach Specjalistycznych
nie są ﬁnansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co wiąże się z pewnymi ograniczeniami. W razie konieczności wykonania dodatkowych, zewnętrznych badań diagnostycznych pacjent, chcąc uzyskać możliwość
refundowania ich przez NFZ, powinien udać się do lekarza rodzinnego, który podpisał kontrakt z NFZ w celu uzyskania odpowiedniego skierowania na badania.
– Czy tutaj są równie długie
kolejki jak w placówkach publicznych?
– Czas oczekiwania na wizytę jest różny w zależności od
poradni. Do większości specjalistów okres oczekiwania nie
przekracza 2-3 tygodni. W tych
najbardziej deﬁcytowych okres
oczekiwania jest dłuższy, dlatego cały czas staramy się poszerzyć grono pracujących specjalistów w celu skrócenia kolejek.
W przypadkach wymagających
pilnej konsultacji staramy się pomóc jak najszybciej.

O 1% procencie przy stolikach
– Dzięki jednemu procentowi
udaje się nam zrobić wiele pięknych rzeczy – powiedziała Barbara Grochal z Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Hospicjum Palium w Poznaniu.

FOT. AURELIA PAWLAK

zacji czy na indywidualne osoby (subkonta), jakie organizacje uzyskują najwięcej pieniędzy z 1%.
Rozmówcy byli bardzo aktywni, bo sprawa 1% budzi dużo
emocji.

– Nie byłoby hospicjum, gdyby nie otwarte serca ludzi. Niedługo otworzymy nowy oddział
opieki paliatywnej dla trzynastu
osób. U nas na miejsce czeka w
kolejce przeciętnie dwudziestu
chorych. Potrzeby są ogromne.
Zawsze mamy dylemat, kto powinien znaleźć się na oddziale.
Uczestnicy byli zgodni, że organizacje zbierające 1 procent
między sobą rywalizują, by tych
odpisów było jak najwięcej. Największe szanse mają takie giganty jak Fundacja TVN lub Polsat. Możliwości organizacji lokalnych są ograniczone. Stąd
oczekiwanie, aby władze Poznania wspierały je poprzez różne
działania. W Poznaniu zarejestrowanych jest 4070 organizacji pozarządowych, z czego 182
mają status pożytku publicznego, który uprawnia do przekazywania im 1 procenta podat-

ku dochodowego. W minionym
roku mieszkańcy Poznania przekazali ogólnie organizacjom pożytku publicznego prawie 12 milionów złotych, z czego do poznańskich organizacji traﬁło ponad 3 miliony złotych. A chodzi
o to, by tych pieniędzy wracało
do Poznania o wiele więcej.
Pieniądze z 1 procenta podlegają szczegółowym kontrolom.
Uczestnicy dyskusji stwierdzili, że to dobrze, bowiem przejrzystość zwiększa zaufanie do
organizacji. Społeczeństwo powinno wiedzieć, co dzieje się z
ich podarowanymi funduszami i
jak są one wykorzystywane. Organizacje pożytku publicznego
muszą być uczciwe, bo to buduje zaufanie. Ważne jest, aby pokazać ludziom, że pieniądze zostały wykorzystane na potrzebne
inicjatywy.

AURELIA PAWLAK
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Malarstwo
i poezja
W
W

sali Ośrodka Kultury w
Kleszczewie 28 lutego ponad 80 osobowa grupa seniorów z gminy Kleszczewo spotkała się, aby mówić o swoich
oczekiwaniach, potrzebie spotykania się w czasie wolnym,
także poza rodziną. Tego wieczoru miało się wrażenie, że
liczne grono seniorów wyznaje maksymę Antoine de Saint-Exupery: „naprawdę istnieje tylko jedna radość: obcowania z ludźmi”.
Po obejrzeniu części artystycznej w wykonaniu zespołu „Kleszczewianki” i krótkiej
prezentacji działalności Stowarzyszenia „Pomagam” na rzecz
seniorów w ostatnich latach,
uczestnicy spotkania wyznali, że chcą spotykać się raz na
dwa miesiące, w ostatni piątek
miesiąca, od godziny 17, w Sali
Ośrodka Kultury w Kleszczewie.
Jest to możliwe dzieki uprzejmości wójta gminy Bogdana Kemnitza, aprobuje zawiązanie się
Klubu Seniora przy Stowarzyszeniu „Pomagam” zamiast przy
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Poznaniu, gdyż we
własnym samorządzie teryto-

e wtorek 11 marca do
Galerii Sztuki Współczesnej „Starówka” w Zespole Dziennych Domów
Pomocy – Filia nr 4 „Klub
Starówka” w Poznaniu dotarli seniorzy na wernisaż
wystawy pod nazwą „Z potrzeby tworzenia” Stowarzyszenia
Artystycznego
„Drzewce 2002” w powiecie
międzychodzkim.

„Starówkę” wypełniły prace artystyczne wykonane
akrylem, farbą olejną i innymi technikami. Nie starczyło miejsca, by wszystkie solidnie wyeksponować. Twórcy prezentowali też swoje
utwory poetyckie.
Przechodnie, widząc przez
okna ludzi w pomieszczeniu, weszli zobaczyć, co
ciekawego się dzieje. Gości przywitała prezes Stowarzyszenia Elżbieta Ponińska i arteterapeuta „Starówki” Kornelia Redelbach. Ileż
było budujących rozmów z
artystami, którzy mimo wieku i ograniczeń zdrowotnych
nie ustają w aktywności! Ich
poczynania w sztuce wspiera nieustająco członek zespołu redakcyjnego „Filantropa”, artysta i pedagog Andrzej Grzelachowski „Aga”.

rialnym jest łatwiej, gminna organizacja non-proﬁt może skorzystać ze środków w ramach
zlecania przez wójta gminy niektórych zadań w drodze konkursu.
Najbliższe taneczne spotkanie
odbędzie się 25 kwietnia w sali
Ośrodka Kultury o wspomnianej
już godzinnie 17. Zapraszam na
to spotkanie wszystkich seniorów z gminy Kleszczewo. Swój
akces proszę potwierdzić pod
numerem telefonu 618-176-014

u Haliny Jeger lub u Anny Gołkowskiej. Wybrano pięciu liderów spośród seniorów, którzy
będą wspierać Stowarzyszenie
w organizacji przedsięwzięć dla
starszych ludzi, w sprawach organizacyjnych, w tworzeniu pomysłów i inicjatyw różnych działań i imprez. Zapraszam do wyjścia z domu, aby żyć aktywnie i
twórczo w społeczności kleszczewskiej.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

Zielone światło –
dla sprinterów?

Stowarzyszenie Artystyczne „Drzewce 2002” obecnie
zrzesza 32 twórców z regionu: głównie amatorów malarstwa, rzeźby, haftu i fotograﬁi. Więcej na temat organizacji można przeczytać na
stronie internetowej www.
sad2002.pusku.com

Z
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Odwiedzających wystawę
zaciekawiły prace członków
Stowarzyszenia.

FOT. ARCHIWUM

Radość seniorów

atłoczone drogi, ruchliwe ulice, a w szczególności zbyt krótki czas przeznaczony na przejście przez jezdnię – z tym zmagają się w Poznaniu osoby z dysfunkcjami.
O ich sytuacji rozmawiano na
XVIII posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta
Poznania do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
W czwartek 6 marca w sali
Białej Urzędu Miasta Poznania
gościli przedstawiciele Zarządu
Dróg Miejskich. Odpowiadali na
liczne pytania związane z barierami architektonicznymi. W Poznaniu utrudnień jest sporo. Największe – na przejściach dla pieszych.
W odpowiedzi na apel osób z
dysfunkcją narządu wzroku została między innymi uruchomiona sygnalizacja dźwiękowa na

Placu Wolności (spotkanie z Zarządem Dróg Miejskich w kwestii ujednolicenia sygnalizacji
dźwiękowej dla niewidomych
odbyło się 18 lutego – pisaliśmy
o tym w marcowym wydaniu „Filantropa” na stronie 30).
Wiele przejść jest wciąż nie
przystosowanych do możliwości
osób z niepełnosprawnościami.
Zielone światło dla pieszego – w
niektórych przypadkach – pali
się kilka sekund. Nie jest możliwe, aby osoba z ograniczeniami ruchowymi (poruszająca się
przy pomocy wózka inwalidzkiego, balkoniku albo kul) mogła
w tak krótkim czasie pokonać
drogę. Jeśli nie zdąży, a zaświeci się zielone światło dla kierowcy, grozi jej niebezpieczeństwo.
Urzędnicy wyjaśnili, że czas
przejścia określają ustalone odgórnie priorytety. Patrząc z praktycznego punktu widzenia nie

ma wątpliwości, że są to założenia, które wykluczają osoby z dysfunkcjami z uczestnictwa w ruchu drogowym. Przepisy powinny uwzględniać każdego człowieka – jego ograniczenia funkcjonalne i indywidualne
potrzeby.
W spotkaniu Komisji Dialogu Obywatelskiego uczestniczyła również przedstawicielka
Pełnomocnika Rządu do spraw
Równego Traktowania Justyna
Lachor-Adamska, która omówiła „Program wyrównywania
szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich
wykluczeniu społecznemu oraz
pomocy w realizacji zadań na
rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata
2014-2020”.

KAROLINA KASPRZAK
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a pouczającą lekcję
przyjaźni zaprosił Zespół Szkół Specjalnych nr
105 im. Juliana Tuwima w
Poznaniu i Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Umysłowo
„Trwanie” w czwartek 20
marca. Był to XV już Festiwal Sztuki Naszych Dzieci.
W Sali Wielkiej Centrum
Kultury Zamek spotkali się
nauczyciele szkół, przedstawiciele instytucji oświatowych, artyści z niepełnosprawnością, ich opiekunowie i rodzice. Patronat honorowy sprawował Prezydent
Miasta Poznania i Wielkopolski Kurator Oświaty. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Z
przyjacielem jest weselej”.
Dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe od wczesnych godzin rannych czekały z niecierpliwością na chwilę, gdy Festiwal zostanie oﬁcjalnie rozpoczęty. Inscenizacjom wokalno-tanecznym
towarzyszyła jak zawsze wystawa prac. Zwycięzcą w
konkursie plastycznym został uczeń Zespołu Szkół
Specjalnych nr 103 imienia
Marii Grzegorzewskiej Krystian Nowacki. Dzieło o tematyce przyjaźni pomogła
mu przygotować mgr Justyna
Brewka.

XV FESTIWAL SZTUKI NASZYCH DZIECI

Każdy zasługuje
na przyjaźń
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Seraﬁtek, Stowarzyszenie Na Tak, Przedszkole Specjalne nr 164 w Poznaniu, Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci Specjalnej Troski imienia Leszka Grajka w
Swarzędzu. Była grupa „Silent Treatment” z Sybil Elgar School w Londynie, która dała prawdziwy popis taneczny. Łącznie na scenie zaprezentowało się ponad 170
wykonawców.
Nagrodę w konkursie plastycznym odbiera Krystian Nowacki
wraz ze swoim opiekunem.

Prezentuje się „Teatr Nie-Wielki”
z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105.

Dyrektor Zespołu Szkół
Specjalnych nr 105 mgr Katarzyna Przybył dziękowała
darczyńcom i wszystkim ludziom dobrej woli za wieloletnią pomoc w realizacji Festiwalu. Przedsięwzięcie od
lat wspiera: Centrum Kultury Zamek, Straż Miejska, Huﬁec ZHP „Piast”, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wielkopolskie
Centrum Edukacji Medycznej, Liceum Ogólnokształcące imienia św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W tym roku
pomogły też ﬁrmy: „Den Braven”, „Matbet”, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A, „Lama”, SKOK Jaworzno, „TelfWojt”, TMP Usługi Informatyczne, Selgros Cash&Carry i „Asgard”.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

Spotkaniu
towarzyszyła atmosfera zabawy i serdeczności. Chłopcy w pierwszym rzędzie na znak sympatii uścisnęli sobie dłonie,
a dziewczynki wesoło towarzyszyły tańcom. Wystąpiły zespoły szkół specjalnych,
specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, Środowiskowy Dom Samopomocy „Sokoły”, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Poznaniu
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Dzieci cieszą się ze wzajemnego kontaktu.

Inscenizacja muzyczno-teatralna „List” w wykonaniu mieszkanek
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci.
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Przeciw cukrzycy Przewodnik dla
ładze Miasta Poznania wspólnie z Akademią Edukacji Diabetologicznej zorganizowały 10 marca
tego roku bezpłatne szkolenia z zakresu cukrzycy typu
drugiego.
Szkolenie odbyło się w marcu w Sali Białej Urzędu Miasta
Poznania przy placu Kolegiackim 17. Obejmowało dwa tematy: „Zespół stopy cukrzycowej” oraz „Wysiłek ﬁzyczny w
cukrzycy”. W bloku tematycznym „Zespół stopy cukrzycowej” uczestnicy zdobyli informacje dotyczące tego scho-

rzenia, jego odmian, proﬁlaktyki, wczesnego rozpoznawania oraz zasad pielęgnacji stóp.
Z kolei w ramach „Wysiłku ﬁzycznego w cukrzycy” dowiedzieli się jakie korzyści wynikają z leczenia przy pomocy
aktywności ﬁzycznej oraz jaki
wybrać rodzaj ćwiczeń, aby
były one efektywne. Szkolenie
skierowane było do osób zainteresowanych uzyskaniem
wiedzy z zakresu cukrzycy:
pacjentów, ich rodzin, osób zawodowo zajmujących się problemami chorych na cukrzycę. awa

Każdy ma głos
F

undacja im. Stefana Batorego w Warszawie wraz z
partnerami: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „Opus”, Pracownią
Zrównoważonego Rozwoju,
Siecią Obywatelską – Watchdog Polska, Stowarzyszeniem
„61” oraz Stowarzyszeniem
„Szkoła Liderów” zaprasza
do udziału w akcji pod nazwą
„Masz głos, masz wybór”.
Celem przedsięwzięcia jest
zwiększenie aktywności obywatelskiej Polaków i podjęcie
przez reprezentantów gmin
nowatorskich działań służących rozwiązywaniu proble-

mów lokalnych. Tegoroczna akcja będzie koncentrować
się między innymi na organizacji lokalnych kampanii na
rzecz udziału w wyborach europejskich i samorządowych,
a także sprawdzeniu, czy osoby starsze i z niepełnosprawnością są poinformowane o
procedurach ułatwiających im
udział w głosowaniu.
Aby wziąć udział, należy dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej
www.maszglos.pl (podstrona
„Dołącz do akcji”) nie później
niż do 13 kwietnia.

KAROLINA KASPRZAK

Siódma
„SyMfonia serc”
O

głoszeniem konkursu poetyckiego i fotograﬁcznego pod nazwą „Pewnego
dnia…”, o którym pisaliśmy w
marcowym wydaniu „Filantropa”, została otwarta siódma edycja kampanii edukacyjno-informacyjnej „SyMfonia serc”.
Kampania
ma
przybliżyć społeczeństwu specyﬁkę
stwardnienia rozsianego. W
planie są pokazy ﬁlmów, dyskusje, koncerty młodzieżowe
pod hasłem „SM Rock Fest”,
olimpiada umiejętności osób

niepełnosprawnych chorych
na SM, pokaz tanga argentyńskiego na Dworcu Centralnym
w Warszawie i inne inicjatywy sprzyjające integracji społeczeństwa ze środowiskiem
chorych na stwardnienie rozsiane. Program tegorocznej
edycji jest dostępny na stronie
internetowej www.ptsr.org.pl
Niewiedza o SM rodzi lęk,
uprzedzenia i dyskryminację, dlatego wszelkie przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym są wciąż potrzebne.

KAROLINA KASPRZAK

niewidomych
U

kazał się przewodnik turystyczny „Poznań pod
palcami”,
przedstawiający najpiękniejsze miejsca
w Wielkopolsce. Napisał go
Marek Kalbarczyk, który w
2010 roku został laureatem
konkursu „Człowiek bez barier”. Przewodnik jest dostępny w dwóch wersjach: w
języku brajla dla osób niewidomych oraz z powiększonym drukiem dla niedowidzących. Nie można go kupić, ale jest dostępny między innymi w Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu
w budynku Arkadii na Placu
Wolności.
Wersja dla niewidomych
składa się z opisu lokalizacji, a także 15 rycin. Pomagają one osobom niewidomym
poczuć pod palcami, jak wygląda konkretny pomnik czy
budynek. Wersja dla niedowidzących zamiast rycin zawiera ponad czterdzieści pięknych zdjęć. Autor założył Fundację „Szansa dla niewidomych” i wymyślił mówiący po
polsku syntezator mowy. Lubi
pomagać innym, ciągle się
kształci, jest pełen optymizmu
i radości życia. Wzrok stracił
w wieku 12 lat. Podkreśla, że
niepełnosprawność motywuje go do większej pracowitości i pomysłowości. Skończył
studia i otworzył spółkę „Altix”, będącą krajowym liderem
w dystrybucji sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją wzroku. Większość zatrudnionych tam osób to niepełnosprawni. Teraz Marek
Kalbarczyk wydał niepowtarzalny przewodnik. Odwiedził
większość opisanych miejsce i dokładnie je poznał. Jako
osoba niewidoma potraﬁł nie
widząc dostrzec sercem piękno wielkopolskich zakątków.
W przewodniku można poczytać o zamkach w Gołuchowie, Antoninie, Kórniku, Rakoniewicach, o Muzeum Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu, kopalni w Kłodawie, Starym Licheniu zabytkach Leszna, Kościana, Racotu. Są informacje o Ostrowie Tumskim, Placu Wolności, Cytadeli, Stadionie Miejskim, Międzynarodowych Targach Poznańskich.

FOT. AURELIA PAWLAK

W

– Marek Kalbarczyk napisał przewodnik z perspektywy osoby niewidomej. – mówi
Anna Cimoch z poznańskiego oddziału Fundacji „Szansa dla niewidomych”. – Powstała książka dla niewidomych, ale również dla pełnosprawnych turystów, którzy
dzięki niej będą mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek o
naszym regionie. Do tej pory
wydano około dziewięć podobnych publikacji w Polsce,
teraz przyszedł czas na Wielkopolskę. Wydane do tej pory
przewodniki cieszyły się bardzo dużą popularnością.
Przewodnik w wersji z powiększonym drukiem został wydany w 220 egzemplarzach, natomiast w języku brajla ukazało się 85 sztuk.
Gdy zajdzie potrzeba, możliwy będzie dodruk. Książki
można oglądać w kołach Polskiego Związku Niewidomych
w Wielkopolsce, wybranych
bibliotekach powiatowych, ﬁliach przeznaczonych dla
osób niewidomych, Centrach
Informacji Miejskiej oraz w
biurze fundacji w Poznaniu.
Zainteresowani wybierający
się na wycieczkę będą mogli go wypożyczyć między innymi w siedzibie „Szansy dla
niewidomych” przy ulicy Lindego 6 w Poznaniu, w ﬁlii dla
niewidomych Biblioteki Raczyńskich, w bibliotekach publicznych w Nowym Tomyślu,
Koninie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie. Wydawnictwo jest współﬁnansowane z
pieniędzy PFRON będących w
dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

AURELIA PAWLAK
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„DZIEŃ MOTYLA – DZIEŃ WRAŻLIWOŚCI”

Posadzili budleje,
świeciło słońce…
W

pierwszy dzień wiosny – 21 marca wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, prezydent Poznania Ryszard Grobelny, twórca
poznańskiego Hospicjum „Palium” profesor Jacek Łuczak,
dyrektor Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu lek. med. Jan Talaga oraz wolontariusze „Motylego wolontariatu” zachęcali do okazywania wrażliwości
i dobroci.

O godzinie 10.00 wicewojewoda wielkopolski, prezydent
Poznania, profesor Jacek Łuczak i lek. med. Jan Talaga na
skwerze ośrodka staromiejskiego przy przystanku autobusowym „Małe Garbary” posadzili budleje – krzewy przyciągające motyle. Po chwili promienie
słońca oświetliły rośliny.
„Zrzuć kokon! Weź udział w
akcji i wspomóż rozbudowę Hospicjum „Palium” w Poznaniu” –

Wolontariusze oraz ich opiekunowie z prezydentem Poznania
Ryszardem Grobelnym i wicewojewodą wielkopolskim
Przemysławem Pacią.
ulotki z tym hasłem rozdawali
wolontariusze na poznańskich
uczelniach, w centrach handlowych i na ulicach. W inicjatywę
włączyły się przedszkola i szkoły z Poznania, powiatu poznańskiego i Wielkopolski. W piątkowe przedpołudnie kolorowymi
motylami był ozdobiony także
Wielkopolski Urząd Wojewódzki i Urząd Kontroli Skarbowej.

spicjum „Palium” harﬁsty Michała Zatora i altowiolonczelistki
Ireny Maciejskiej.

KAROLINA KASPRZAK

Przedsięwzięciu towarzyszył
szereg wydarzeń artystycznych.
Jednym z nich był zorganizowany w Urzędzie Miasta Poznania
koncert zaprzyjaźnionego z Ho-

O społecznej wrażliwości na potrzeby chorych i cierpiących
mówi profesor Jacek Łuczak.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Okazją ku temu był obchodzony po raz kolejny „Dzień
motyla – dzień wrażliwości”. Patronat honorowy nad inicjatywą
objął wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta
Walkowiak i dyrektor TVP3 Poznań Lena Bretes-Dorożała.

Hospicjum „Palium” to jedno z nielicznych miejsc w województwie wielkopolskim, które zapewnia kompleksową opiekę medyczną pacjentom z chorobą nowotworową. Zapotrzebowanie na tego rodzaju formę
wsparcia jest ogromne, bo rodzina często nie jest w stanie sprawować 24-godzinnej specjalistycznej opieki nad chorym. W
Hospicjum brakowało miejsc,
stąd rozbudowa. „Dzień motyla –
dzień wrażliwości” to akcja społeczna, która pomaga otwierać
serce na drugiego człowieka. Jak
bardzo potrzebna jest choremu
obecność bliźniego, dobro i delikatność, wiedzą najlepiej ci, którzy są z nim na co dzień. Rozbudowę Hospicjum „Palium” można
wesprzeć, odwiedzając stronę internetową portalu „siepomaga”:
www.siepomaga.pl/hospicjum

Sadzenie budlei rozpoczęte.
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Poduszki
dla chorych dzieci
ły do szpitali dziecięcych, by
nieść pocieszenie. Na spotkanie dotarli również wolontariusze
poznańskiego
Hospicjum „Palium”. Jedna
z wolontariuszek grała rolę
lalki Cecylki Knedelek, z którą chętnie fotografowali się
najmłodsi.
FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

ają zaledwie kilka lat,
a już włączyli się w akcję charytatywną pod nazwą „Poducha dla malucha”. Grupa dzieci z wielkopolskich przedszkoli i szkół
zaangażowana w program
społeczny „Mały wolontariat” w piątek 28 lutego w
pawilonie 15 na Międzynarodowych Targach Poznańskich szyła kolorowe poduszki.
Inicjatywa z udziałem wicewojewody wielkopolskiego Przemysława Paci zyskała wielu zwolenników. Stoisko odwiedziła pierwsza
dama RP Anna Komorowska. Uszyte poduszki traﬁ-
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Do akcji „Poducha dla malucha”
przyłączył się wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Chętnych było wielu, choć zadanie wymagało cierpliwości.

Cecylka to bohaterka książki
„Dobre uczynki Cecylki Knedelek” autorstwa Joanny Krzyżanek. Publikacja powstała w ramach programu „Mały wolontariat” (organizatorem „Małego
wolontariatu” jest ﬁrma „Enea”),
który uwrażliwia dzieci na otaczający świat, kształtuje w nich
postawy społeczne oraz wyzwala chęć niesienia pomocy.

Poduszki dla chorych, niepełnosprawnych dzieci może
uszyć każdy. Wystarczy wejść
na stronę internetową akcji
„Szyjemy Celinki dla chłopca i
dziewczynki”: www.szyjemycelinki.pun.pl lub skontaktować się mejlowo: szyjemycelinki@gmail.com

KAROLINA KASPRZAK

Przeciw
Konieczna
handlowi ludźmi integracja
W

piątek 7 marca w Sali
Herbowej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wojewoda wielkopolski
Piotr Florek otworzył konferencję „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi do pracy przymusowej”.
Spotkanie poświęcone polityce migracyjnej zorganizowane było przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych. Celem konferencji jest m.in. wypracowanie
skutecznych sposobów przeciwdziałania handlowi ludźmi
i wykorzystywania ich do pracy przymusowej oraz umożli-

wienie ścisłej współpracy administracji, samorządów, Straży Granicznej czy organizacji
pozarządowych.
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali też przedstawiciele Policji, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Biura Kuratora Okręgowego, urzędów pracy oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Więcej na temat przeciwdziałania zjawisku handlu
ludźmi, ochrony i wsparcia
oﬁar, struktury instytucjonalnej
itp. znaleźć można na portalu informacyjnym MSW www.
handelludzmi.eu.

TOMASZ STUBE

W

rzędnym partnerem w działaniach.

Omówiono
kwestię
wsparcia ze środków UE
w okresie 2014-2020, założenia do zmian w ustawie
o pomocy społecznej oraz
model współpracy w społeczności lokalnej. Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki
sposób organizacja pozarządowa może być równo-

Doświadczeniami
związanymi z projektem podzieliły się partnerstwo lokalne w Kleszczewie oraz partnerstwo lokalne w Kościanie.
Agnieszka Krawczyk-Balon,
wiceprezes Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Społecznych mówiła o założeniach zmian w ustawie o
pomocy społecznej, a Justyna
Ochędzan, dyrektor Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej
Związku Organizacji Pozarządowych, przedstawiła aktywizację społeczno-zawodową poprzez wolontariat. awa

Centrum Bukowska 6
marca odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano wyniki dwuletniego
projektu „Modelowy system
na rzecz integracji społecznej”. Celem było wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i rynku pracy.
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Nadzieja dla opiekunów
osób zależnych
Z

łożona
niepełnosprawność będąca wynikiem
mózgowego porażenia dziecięcego, autyzmu, upośledzenia umysłowego bądź innego
rodzaju dysfunkcji nakłada na
opiekuna konieczność całodobowego wsparcia. Poważny problem pojawia się, gdy
ten zachoruje lub musi wyjechać. Gdzie i w jakiej placówce szukać pomocy dla osoby z
niepełnosprawnością?
Trudność organizacji opieki nad człowiekiem niesamodzielnym to sprawa dobrze znana pracownikom poznańskiego Stowarzyszenia
„Na Tak”. Kiedy ojciec jednego z podopiecznych organizacji traﬁł nagle do szpitala, telefonowali w różne miejsca,
ale bezskutecznie. Nie znaleźli w Poznaniu i województwie
wielkopolskim placówki, która
mogłaby zająć się Krzysztofem
do czasu powrotu rodzica. Terapeuci wzięli to do siebie. Takich sytuacji było wiele. Zrodził się pomysł na utworzenie
domu krótkiego pobytu.

USŁUGI BYTOWE,
PIELĘGNACJA
Zaplanowano, aby dom mieścił się w wilii przy ulicy Płowieckiej, którą przed laty przekazała Stowarzyszeniu w testamencie lekarz pediatra Halina Sobkiewicz. Budynek wymagał remontu oraz dostosowań do potrzeb
osób z niepełnosprawnością.
Aby zorganizować fundusze na
modernizację i działalność, Stowarzyszenie w 2012 roku złożyło wniosek o doﬁnansowanie w
ramach Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego. Projekt otrzymał
od poznaniaków aż 5345 głosów.
W pomieszczeniu zamontowano windy, podnośniki, wymalowano ściany, przywieziono specjalne łóżka. Jest jeden
pokój 2-osobowy i trzy 1-osobowe. W domu krótkiego pobytu może przebywać maksymalnie pięć osób. Placówka obejmuje wsparciem osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową począwszy od wieku przedszkolnego, a skończywszy na późnej starości. Są kwaliﬁkowane na podstawie orze-

czenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Poznaniu (ulica Słowackiego 8). Dom
krótkiego pobytu Stowarzyszenia „Na Tak” zapewnia usługi bytowe, pielęgnację, opiekę higieniczną, wsparcie w załatwieniu
spraw osobistych. Czas pobytu
jest uzależniony od indywidualnych potrzeb (od kilku dni do
około 2-3 tygodni).

OPIEKA NAD OSOBĄ
NIESAMODZIELNĄ
O tym jak wyczerpujące jest
towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością w codziennym
życiu, wiedzą rodzice i opiekunowie. Osobę niesamodzielną
trzeba umyć, ubrać, nakarmić,
podać jej lekarstwa, zawieźć
do lekarza, zapewnić rehabilitację. Całodobowa, nieustanna
opieka obciąża nie tylko ﬁzycznie, ale przede wszystkim psychicznie. Emocjonalny ciężar
najtrudniej udźwignąć. Opiekun potrzebuje odpocząć, zadbać o siebie, spędzić wolny
czas w kinie lub teatrze, wyjechać choćby na parę dni na
urlop. Czasem też zrobić remont mieszkania, wymienić
okna czy pojechać na pogrzeb.
Osoba z niepełnosprawnością
może na ten czas pozostać w
domu krótkiego pobytu, mając do dyspozycji wsparcie wykwaliﬁkowanych specjalistów,
którzy prócz wiedzy teoretycznej i praktycznej wyposażeni są w empatię i serce. Dalsza rodzina zazwyczaj nie godzi się na zastępstwo w opiece, obawiając się kłopotu i nieporadności w nowej roli. Znam
przypadek matki, która długo
nie mogła poradzić sobie z wyrzutami sumienia, kiedy jej dorosły syn z silną spastyką wypadł z wózka inwalidzkiego.
Zeszła tylko na dół budynku,
gdzie mieszkali – do apteki po
lek dla niego. Była to zaledwie
chwila, a kiedy mówimy o zorganizowaniu pomocy na dłuższy czas, problem jeszcze wyraźniej się zaznacza. Opiekunom bezwzględnie potrzeba
wsparcia z zewnątrz, dlatego
powołanie tego typu instytucji
jest jak najbardziej słuszne.

ZRÓŻNICOWANE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
O idei domu krótkiego pobytu rozmawiano na spotkaniu
7 marca w Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – Centrum Bukowska. Powiedziała o niej kierownik placówki (pedagog specjalny i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) Joanna Baszyńska. Dom krótkiego pobytu
to pomysł nowatorski. Żeby poznać zdanie opiekunów, Stowarzyszenie „Na Tak” przeprowadziło ankiety wśród rodziców
podopiecznych. W kwestionariuszach aż 85% respondentów
wskazało, że chętnie korzystałoby ze wsparcia domu krótkiego pobytu. Ich oczekiwania wobec placówki to w szczególności
zapewnienie bezpieczeństwa i
indywidualnej opieki (także medycznej) oraz możliwość odwiedzin w trakcie pobytu.
Dyskusja poznańskiego środowiska osób z niepełnosprawnością potoczyła się w kierunku tego, czy w domu krótkiego pobytu mogłyby jednocześnie przebywać osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
zaburzeniami o podłożu genetycznym, psychicznym, z autyzmem, chorobą Alzheimera czy
stwardnieniem rozsianym. Są to
zróżnicowane niepełnosprawności i każda z nich wymaga indywidualnego podejścia. Niektóre osoby z niepełnosprawnością przejawiają zachowania
agresywne (w tym skłonność do
samookaleczania się), co sprawia, że absorbują maksymalnie
uwagę opiekuna albo terapeuty. Zaleca się wówczas tak zwany kontakt „1 na 1”, czyli sytuację, kiedy jeden opiekun czuwa
nad jedną tylko osobą z ograniczeniem sprawności. To zaś nakłada konieczność zatrudnienia
dodatkowej kadry.
W przypadku chorych na
stwardnienie rozsiane powinny być tworzone odrębne specjalistyczne ośrodki opiekuńcze. Warto pamiętać o tym,
że tę grupę stanowią nie tylko osoby w wieku „50+”, ale

również młodzi ludzie po stracie bliskiego człowieka, którym szczególnie trudno poradzić sobie psychicznie także ze świadomością choroby.
Tu problem organizacji opieki jest równie poważny. Z kolei
Alzheimer jawi się nieustającą
aktywnością chorego – zarówno w dzień jak i w nocy.

FINANSOWANIE
I ORGANIZACJA
Finanse – to kwestia najtrudniejsza, a jednocześnie najbardziej zawężająca nasze pole
manewru. Ileż więcej inicjatyw
adresowanych do osób z niepełnosprawnością moglibyśmy
powziąć, gdyby nie ograniczone środki! Stowarzyszenie „Na
Tak” z Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego otrzymało doﬁnansowanie na 5 lat (do roku
2017). Większość funduszy została jednak przeznaczona na
remont i dostosowanie budynku.
– Wszystko sporo kosztuje – mówiła prezes Stowarzyszenia Halina GrzymisławskaSłowińska. – Budynek był niemal ruiną, więc musieliśmy w
jego remont włożyć sporo pieniędzy. Pracowaliśmy ciężko przez kilkanaście miesięcy.
Chcemy, aby osoby z niepełnosprawnością, które traﬁą do
domu krótkiego pobytu, czuły
się jak najlepiej.
Kierownik Joanna Baszyńska na spotkaniu 7 marca powiedziała, że zatrudnieni będą
terapeuci różnych specjalności, opiekunowie, wolontariusze i dodatkowi specjaliści.
Dyskutowano także nad kwestią odpłatności za pobyt. Nim
dom krótkiego pobytu został
oﬁcjalnie otwarty, pracownicy
Stowarzyszenia „Na Tak” dostawali wiele telefonów od rodziców osób z niepełnosprawnością z całej Polski. Tak jest
nadal. Budynek na Płowieckiej
w Poznaniu stał się nadzieją dla opiekunów osób zależnych. Także swoistym „kołem
ratunkowym” w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Kontakt:
(61) 868 84 44.

KAROLINA KASPRZAK
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Gardenia
z niesłyszącymi
rannością i oryginalnymi pomysłami.
Niebanalnej pracy osób
niesłyszących mieli okazję
przyjrzeć się wszyscy, którzy
byli obecni na targach. Wokół przygotowywania bukietów gromadzili się ciekawi
pracy niesłyszących ludzie,
którzy chętnie robili zdjęcia
oraz pytali o możliwość zakupu bukietów. Prace jednak
nie były na sprzedaż, gdyż
zostały oddane właścicielom jako podziękowanie za
udział w warsztatach. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnie wspólne warsztaty ﬂorystyczne, bo osoby niesłyszące wykazały się niesamowitą zdolnością manualną.

W

iele życzliwych osób gościło na spotkaniu dedykowanym Nikoli Kubiak ze
Swarzędza, która walczy z
nowotworem złośliwym Neuroblastoma IV stopnia z przerzutami do szpiku i kości. O
chorobie dziewczynki pisaliśmy w marcowym wydaniu „Filantropa” na stronie 24.
Kolejny koncert charytatywny zorganizowano w niedzielę 23 lutego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy
w Swarzędzu.

MONIKA NAUMOWICZ

6-latka wie, że życie to najcenniejszy dar, którego nic nie
jest w stanie zastąpić. Śmiało wita się z gośćmi, łatwo nawiązuje kontakt. Jest pogodnym dzieckiem. Czas jednak
się kurczy. Choroba zaczęła się
niepozornie – od bólu brzucha.
Potem przyszła szokująca diagnoza. Nie obyło się bez szpitali, zastrzyków, chemioterapii.

Poznaniu 1 marca odbyły się targi Special
Days/Gardenia, w których
wzięły udział także osoby niedosłyszące i niesłyszące. Stowarzyszenie Florystów Polskich zaprosiło
na swoje warsztaty osoby
z Towarzystwa Osób Niesłyszących „TON” na jednodniowe szkolenie na temat znajomości kwiatów
i… przygotowywania bukietów.
Niedosłyszący i niesłyszący uczestnicy zapoznali się
z technikami przygotowywania ozdobnych bukietów
z najróżniejszych kwiatów,
a całe spotkanie tłumaczone
było na język migowy. Skupienie i radość uczestników

podczas układania kwiatów
było ogromne, a współpraca zaowocowała urozmaiconymi zestawami bukietów.
Uczestnicy wykazali się sta-

FOT. (4X)ARCHIWUM TON

W

Rodzinę wiernie wspierają
przyjaciele, a wśród nich nauczyciel wymienionej szkoły
Jerzy Kot. O pomoc dla Nikoli
23 lutego w restauracji „Botanika” w swarzędzkim „Eurohotelu” apelowała dyrektor SP nr
4 Elżbieta Wieczorek. Wydarzenie z udziałem burmistrza
Swarzędza Anny Tomickiej i
radnej powiatu poznańskiego
Barbary Antoniewicz uświetnił występ uczniów „czwórki”.
To grupa dzieci, które
uczestniczyły w warsztatach
wokalnych realizowanych we
współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Utalentowanych „Galiarda” w Poznaniu. Koncert prowadziła Beata
Adamska. Dla małej Nikoli i rodziców były to pełne wzruszenia chwile.
Dziewczynka bardzo cierpi, a leczenie jest kosztowne.
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KONCERT CHARYTATYWNY W SWARZĘDZU DLA CHOREJ NA NOWOTWÓR
6-LETNIEJ NIKOLI KUBIAK

Życie
– najcenniejszy dar

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (5X) ALDONA MŁYNARCZYK, KAROLINA KASPRZAK.

Wykonawcy koncertu charytatywnego – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.
Z nimi z lewej Nikolka z rodzicami, w środku burmistrz Anna Tomicka.

Przypominamy, że można pomóc Nikolce przekazując darowiznę na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, ulica Łomiańska 5, 01-685 Warszawa. Numer konta: 61 1060
0076 0000 3310 0018 2660 z
dopiskiem „Kubiak Nikola –
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”.

Śpiewa Nikola Kubiak. Na gitarze akompaniuje Jerzy Kot.

Nikola z rodzicami Katarzyną i Jarosławem.
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Strzały
na Ratajach
zorganizowała na swojej strzelnicy I Inauguracyjny Turniej
Strzelecki. Wzięły w nim udział
kluby zrzeszone przy Ratajskich
Domach Kultury.
Rywalizacja była bardzo zacięta. Każda drużyna mogła wystawić sześciu najlepszych zawodników. Ponieważ był to
pierwszy turniej, którego celem
było oswojenie z bronią i zasadami turnieju, sędziowie pozwolili korzystać z podpórek, co
znacznie ułatwiało celne strzelanie.
Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna Klubu Seniora „Piastun” przy Domu Kultury
„Na Skarpie” z wynikiem 516 pkt.
Miejsca drugie i trzecie zajęły
drużyny Klubu Seniora „Złota Je-

PPaweł
Grochowski
G
PPOZNAŃ

W

iatrówka, to – jak mówią
złośliwi – coś między myśliwską strzelbą Rumcajsa, a
amatorską imitacją „prawdziwej broni”. Strzelanie z niej wydaje się bardzo proste. Wiatrówka kojarzy się z zabawą
w wesołym miasteczku, a nie
z poważną bronią. Naprawdę
jednak celne strzelanie z broni
pneumatycznej jest trudniejsze
niż myślimy. Ale zarazem jest
źródłem satysfakcji i doskonałej zabawy.

FOT. (2X) MIROSŁAW DURKOWSKI

Postarała się o nią Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, która wraz
z Domem Kultury „Jagiellonka”

sień” Domu Kultury „Jagiellonka”,
osiągając odpowiednio 504 i 502
pkt. Tuż za nimi uplasowała się
drużyna osób z niepełnosprawnościami z Klubu „Tacy Sami”
przy Domu Kultury „Orle Gniazdo, która zdobyli 500 pkt. Wielkie
gratulacje. Indywidualnie turniej
wygrała Gabriela Kałek z Klubu Seniora „Piastun”. Zwycięzcy
otrzymali pamiątkowe statuetki, drużyny dyplomy, a wszyscy
uczestnicy – słodkie upominki.
Kolejny turniej będzie odbywał się zgodnie z zasadami:
strzelać się będzie w pozycji stojącej bez podpórek. Będzie więc
trudniej, ale przecież na co dzień
można korzystać ze strzelnicy i
doskonalić swoje umiejętności
strzeleckie.
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lutego 2014 roku Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w
Koninie obchodziła 10. urodziny. W tym samym dniu uruchomione zostały mieszkania
treningowe w ramach projektu AKADEMIA ŻYCIA/START
UP FOR YOUNG DISABLED PEOPLE. Dzięki temu osoby niepełnosprawne ruchowo z całej
Polski będą miały możliwość
powrotu do samodzielności i
niezależności życiowej. Projekt powstał dzięki współpracy
Fundacji PODAJ DALEJ z Miastem Konin. Jest ﬁnansowany
przez duńskie Fundacje Velux.
Trudno wyobrazić sobie piękniejszy sposób na świętowanie
10. urodzin.
– To dzień, w którym spełnia się marzenie podopiecznych
oraz zespołu współpracowników i wolontariuszy – powiedziała Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji.
Już 3 marca w wyremontowanej i w pełni przystosowanej
kamienicy przy Placu Wolności
w Koninie zamieszkało pierwszych 8 osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, które wezmą udział w intensywnym programie przygotowującym do sa-

modzielności życiowej, społecznej i zawodowej. Potrzeba realizacji tego typu działań jest bardzo duża. Do Fundacji zgłosiło
się już ponad 50 osób niepełnosprawnych chcących i gotowych
na dokonanie zmian w swoim
życiu.
W ciągu 5 lat trwania projektu
skorzysta z niego minimum 50
osób niepełnosprawnych w wieku 18-25 lat. Projekt AKADEMIA
ŻYCIA zakłada półroczne programy usamodzielniające i półroczne zdalne staże zawodowe.
Przez ten czas uczestników projektu będą wspierać instruktorzy
niezależnego życia (osoby poruszające się również na wózkach), psycholog, coach, terapeuta oraz asystenci. Uczestnicy
projektu będą musieli poradzić
sobie z samodzielnym mieszkaniem, dbaniem o porządek,
przygotowywaniem posiłków,
racjonalnym gospodarowaniem
swoimi funduszami, wyzwaniami w wymiarze emocjonalnym,
związanymi z powrotem do samodzielności, większą odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i kierowanie swoim
życiem.
Projekt powstał z myślą o ludziach niepełnosprawnych ruchowo, którzy na progu dorosłego życia stracili sprawność

P

dziłyśmy czas. Ponadto sesja
od strony technicznej była zawodowa, sympatyczne i miłe
podejście fotografa sprawiło, że modelki nie czuły się
spięte i zawstydzone. Każda
dziewczyna z pomocą Adriana wybrała dwa zdjęcia: jedno portretowe, a drugie całej
sylwetki. Nie możemy się już
doczekać, aby zobaczyć efekt
końcowy. Co tu więcej dodać:
,,PIĘKNO JEST W NAS”, więc
zdjęcia będą piękne i niepowtarzalne.
Marta Stogińska dodaje:
– Akcja bardzo mi się podoba. Cała ekipa pracująca przy
sesji, fryzjerki, wizażystka i
fotograf, była bardzo profesjonalna. Bardzo miło wspominam to spotkanie. Na początku, zastanawiałam się,
czy wziąć udział w tej kampanii. Teraz nie żałuję, cieszę
się, że zdecydowałam się na
zdjęcia. Zastanawiam się, czy
znajomi odnajdą mnie na bilbordach w mieście i czy mnie
poznają.
O ważnym przesłaniu akcji
mówi Katarzyna Kujon:
– Zawsze wspieram inicjatywy, które łamią stereotypy dotyczące osób niepełno-

IĘKNO JEST W NAS – to
wspólna kampania outdorowa Fundacji im. Doktora
Piotra Janaszka PODAJ DALEJ oraz ﬁrmy modnemedia.
pl, która przygotowała profesjonalną sesję zdjęciową.
Kampania jest częścią projektu Konin – Miasto Kobiet.
Przedstawia 9 fantastycznych
modelek. Bohaterkami kampanii są kobiety z niepełnosprawnością ruchową, które
chcą pokazać swoje piękno
i nie być postrzegane przez
pryzmat swojej niepełnosprawności.
O atmosferze panującej
podczas zdjęć mówi jedna z
bohaterek akcji Ewa Kuśmierek: – Wszystkie dziewczyny były bardzo zadowolone.
Stylistki były profesjonalne,
bardzo miłe i sympatyczne.
Cierpliwie słuchały wskazówek modelek, robiły tak, aby
wyszedł efekt zamierzony,
uwzględniając przy tym gust
i przyzwyczajenia modelki.
Atmosfera była momentami
jak z komediowego planu ﬁlmowego. Między fachowymi i
profesjonalnymi komentarzami słychać było radosne wybuchy śmiechu. Ciekawie spę-
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INICJATYWA FUNDACJI IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ W KONINIE

Mieszkania dla osób
niepełnosprawnych
a przede wszystkim udział w
szkoleniach zawodowych, które pozwolą na doskonalenie już
posiadanych umiejętności lub
naukę zupełnie nowych w zależności od predyspozycji, zainteresowań, możliwości i ograniczeń
wynikających z niepełnosprawności uczestników, a także potrzeb pracodawców. Następnie
będą odbywali półroczne staże
zawodowe i otrzymywali wynagrodzenie za swoją pracę, aby
potem móc wejść na otwarty rynek pracy.
Fundacja im. Doktora Piotra
Janaszka „Podaj Dalej” od 2004
roku prowadzi szeroką działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Usamodzielnia osoby niepełnosprawne i angażuje ich otoczenie oraz społeczności lokalne w działania na rzecz

Są już pierwsi mieszkańcy.
i poruszają się na wózkach inwalidzkich, lub od urodzenia
są uzależnieni od pomocy osób
trzecich. W mieszkaniach tre-

ningowych będą się usamodzielniać życiowo. Ponadto
przewidziana jest nauka języków obcych, tańca na wózkach,

sprawnych. Również te dotyczące mody. Każda z modelek biorąca udział w kampanii
chciała pokazać swoje piękno i pozytywne wnętrze, które jest w każdym z nas.
Przygotowania do sesji
zdjęciowej wspomina Sylwia
Karczewska Paszczyk, która
zajmowała się stylizacją fryzur modelek:
– Dziewczyny zaskoczyły nas pozytywnym i optymistycznym spojrzeniem na życie. Bardzo dobrze nam się
współpracowało z modelkami, które były uśmiechnięte i
spontaniczne. Były też otwarte na wszystkie nasze propozycje dotyczące fryzur. Praca
z takimi osobami to przyjemność. Dziękujemy serdecznie
za współpracę i polecamy się
na przyszłość.

Fotograf Adrian Józefacki
dodaje:
– Praca z modelkami przebiegała w miłej atmosferze.
Panie wniosły dużo pozytywnej energii do mojego studia.
Dzięki współpracy z wizażystką i fryzjerami udało nam
się wydobyć piękno naszych
bohaterek.
Partnerami kampanii są:
Gosh Cosmetics, Wizaż Anna
Stroiwąs oraz Salon Fryzjerski Spokojna Głowa.
Zdjęcia modelek można oglądać na bilbordach w
przestrzeni miejskiej Konina
od 1. do 16. Marca 2014.
Na naszym proﬁlu na FB:
https://www.facebook.com/
FundacjaPodajDalej oraz na
stronie: http://www.podajdalej.org.pl ogłosimy wkrótce

FOT. ŁUKASZ OSAJDA

Modelki ruchowo
niepełnosprawne

innych. Dąży do pełnego udziału osób niepełnosprawnych we
wszystkich sferach życia zgodnie z ideą Doktora Piotra Janaszka, Patrona Fundacji. Głównym
celem Fundacji jest usamodzielnianie podopiecznych, poprzez
aktywną rehabilitację, treningi
sportowe, doradztwo społeczne,
zawodowe i prawne. Wszystkie
działania oferowane przez Fundację są bezpłatne. Bieżące informacje na temat działalności
Fundacji znajdują się na stronie
www.podajdalej.org.pl oraz na
www.facebook.com/FundacjaPodajDalej.
Dodatkowe informacje: zuzanna@podajdalej.org.pl tel. 63211-22-19.

ZUZANNA
JANASZEK-MACIASZEK
konkurs dotyczący kampanii
PIĘKNO JEST W NAS!

ZUZANNA
JANASZEK-MACIASZEK
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA
PODAJ DALEJ
UL. POŁUDNIOWA 2A, 62-510 KONIN
TEL. 63 211 22 19
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Oboje mają porażenie mózgowe
Wiąże się to z koniecznością pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, których koszt
przekracza nasze możliwości
ﬁnansowe. Optymalne warunki terapii zapewni co najmniej
pięć do sześciu dwutygodniowych turnusów w roku, wspieranych codzienną, żmudną i
kosztowną rehabilitacją, za-

M

oje dzieci Kinga i Norbert
urodziły się 19 czerwca
2007 roku w 28 tygodniu ciąży
bliźniaczej drogą cięcia cesarskiego w ciężkiej zamartwicy
3 punktami w skali Agar. Bezpośrednio po urodzeniu dzieci zaintubowano, umieszczono w inkubatorze i podłączono do respiratora.

W

wykonanym RTG klatki
piersiowej wykryto zmiany 4 stopnia u obojga dzieci oraz wady serca. U Kingi
stwierdzono wylew I stopnia
w potylicy, a u Norberta lewostronne krwawienie II stopnia
do komory mózgu. W leczeniu
stosowano żywienie pozajelitowe. Norbert w drugim tygodniu życia, a Kinga w trzecim
– mieli chirurgicznie zamykany przewód Botalla w Klinice
Kardiochirurgii w Warszawie.
Oboje mają mózgowe porażenie dziecięce.
Ponadto Kinga ma zaburzenia w ustawieniu miednicy, nieprawidłową pracę mięśni, problemy z komunikacją
i niedoczynność tarczycy. U
Norberta występuje brak ko-

równo ﬁzyczną jak i umysłową.
Prosimy zatem o wsparcie, które pomoże realizować program terapeutyczny.
Za darowizny i przekazywanie 1% podatku będziemy bardzo wdzięczni. Wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Stawnica 33, 77-400 Złotów, KRS
0000186434, SBL Zakrzewo
oddział Złotów.

ordynacji ruchów, zaburzenia w poszczególnych fazach
chodu. Dzieci od urodzenia
uczęszczają na rehabilitację,
do logopedy, psychologa i wielu innych specjalistów, którzy
pomagają im w prawidłowym
rozwoju.

Numery kont: wpłaty krajowe w PLN – 89-89440003-0000-2088-2000-0010;
wpłaty w Euro – KOD SWIFT(BIC):GBW;CPL.PP 76-89440003-0000-2088-2000-0050;
wpłaty w USD:KOD SWIFT(BIC):GBW;CPL PP 97-89440003-0000-2088-2000-0060.

Jednak mimo to, że poruszają się już samodzielnie, nadal
potrzebna jest im pomoc. Zaprzestanie ćwiczeń i leczenia
może zahamować rozwój psychoruchowy dzieci, dlatego
też wskazana jest ich kontynuacja, dopóki są na nią podatne
i można jeszcze coś osiągnąć.
Cały czas walczymy o to, aby
dzieci rozwijały się prawidłowo i w przyszłości były samodzielne u niezależne.

Wszystkie kwoty na konto
Fundacji prosimy kierować z
dopiskiem „Na leczenie Kingi
i Norberta Nawrockich, symbol 26/N”.

GRAŻYNA NAWROCKA
MAMA
14-200 IŁAWA
UL. ODNOWICIELA 3/24

Lekcja historii motoryzacji
powodu remontu Kaponiery po 16 latach działalności
zniknęło Poznańskie Muzeum
Motoryzacji, które tam właśnie
miało swoją siedzibę. Członkowie Automobilklubu Wielkopolskiego – właściciele zabytkowych pojazdów z żalem musieli opuścić to miejsce. Pozostaje nadzieja że już niedługo
otrzymają nową siedzibę.
Miłośnicy zabytkowych aut
mogą je jednak ponownie podziwiać. Powołana przez Automobilklub Wielkopolski Fundacja Muzeum Motoryzacji Automobilklubu Wielkopolski „Kuźnia Dziedzictwa” otrzymała propozycję zorganizowania okresowej wystawy w nowo otwartym
centrum handlowym Poznań
City Center.
Członkowie Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych Ich
Rodzin i Przyjaciół „Zawsze Razem” skorzystali z tej okazji, aby
na własne oczy zobaczyć cuda
motoryzacji z przed wielu lat. Na
wystawie można zobaczyć bli-

FOT. ARCHIWUM „ZAWSZE RAZEM”

Z

sko 40 aut, a wśród nich interesującą kolekcję aut marki Mercedes. Jest piękna i unikatowa seria
aut marki DKW z absolutnym rarytasem w wersji przygotowanej
na wyposażenie korpusu gen.
Rommla na Saharze. Nie zabrakło samochodów polskiej produkcji z poczciwą Syreną, ciekawą kolekcją Warszaw, polskich

Fiatów od przedwojennych do
współczesnych, Polonezem i aut
rodem z NRD. Sporo czasu zajęło uczestnikom fotografowanie
się na ich tle.
Sporą niespodzianką była fantastyczna kolekcja zabytkowych
rowerów, wyprodukowanych od
1920 roku po czasy powojenne,
w wielu krajach Europy. Są oczy-

wiście również rowery produkowane w Polsce.
Organizatorzy wystawy prezentowali zwiedzającym wiele
ciekawostek:
– Mamy rower – ostrzałkę do
noży i nożyczek, jakim ślusarz
jeździł od podwórka do podwórka, ostrząc chętnym noże i nożyczki na poczekaniu, mamy
rowery z doczepnymi silnikami spalinowymi ﬁrm Malcherek
i Gnom, mamy piękną kolekcję
rowerów sportowych.
Jak obiecują organizatorzy,
wystawa nie ma być statyczną
ekspozycją samochodów: pojawią się motocykle, a w kwietniu
samochody zostaną wymienione na inne modele. Z całą pewnością ekipa „Zawsze Razem”
zawita tam ponownie, a zainteresowanych informujemy że wystawa jest czynna codziennie
przez 7 dni w tygodniu od godziny 9 do godziny 21 na 2 piętrze PCC.

PAWEŁ GROCHOWSKI

STRONA

KWIECIEŃ 2014

Nie da się oszukać genetyki
– ale można walczyć z jej skutkami

N

asza córeczka Zuzia urodziła się 27 lipca 2010 roku
w Poznaniu z bardzo rzadką
wadą genetyczną. Jest to aberracja chromosomowa – duplikacja w krótkim ramieniu chromosomu 8 pary. Diagnoza została postawiona dopiero w 13
miesiącu życia. Od tego czasu rozpoczęliśmy wyścig z czasem i walkę o powrót do zdrowia naszej córeczki. Choroba
Zuzi nie została opisana jako
zespół, więc nic o niej nie wiemy. Obecnie Zuzia ma 3,5 roku
a jej rozwój psychoruchowy
przebiega w sposób nieharmonijny.
Rezonans magnetyczny wykazał m.in. hipoplazję ciała modzelowatego, poszerzone przestrzenie podpajęczynówkowe
(dzięki rehabilitacji mózg Zuzi
rośnie, a przestrzenie z płynem mózgowym zaczęły się
zmniejszać z 8 do 4 cm – jest
to znaczna poprawa). Niestety, pojawiły się hiperintensywne ogniska zapalne o nieznanej etiologii. Ani neurolog, ani
radiolog nie postawili diagnozy.
Zuzia uczy się samodzielnie
chodzić, jednak ma duże problemy ruchowe. Występuje u
niej zmienne napięcie mięśniowe z przewagą wiotkości oraz
zaburzenia równowagi. Dzięki
rehabilitacji nauczyła się raczkować, wstawać i chodzić przy
meblach oraz chodzić za jedną
rączkę, aż wreszcie w grudniu
2012 r. postawiła swoje pierwsze samodzielne kroki. Rehabilitacja ruchowa jest bardzo
potrzebna, gdyż każdy wzrost
u Zuzi powoduje problemy z
prawidłowym
poruszaniem
się. Zuzia nie potraﬁ pokonywać przeszkód, jej ręce są słabe. Nie mówi, nie wskazuje palcem i nie kiwa głową na „tak”
lub „nie”, od niedawna zaczyna
wypowiadać dźwięki, dlatego
bardzo potrzebne są zajęcia z
logopedą. Nie zgłasza potrzeb
ﬁzjologicznych. Zaburzona jest
motoryka duża i mała, problemy z koncentracją, planowaniem ruchu itp. oraz problemy z
samodzielnym jedzeniem.
Zuzię rehabilituję codziennie
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Nierówna
walka
z chorobą
M

sama w domu według wskazówek rehabilitantów.
Ponadto od września 2013
r. Zuzia uczęszcza do Przedszkola Specjalnego nr 164 w
Poznaniu i tam korzysta z zajęć z Wczesnego Wspomagania
Rozwoju 4 razy w miesiącu.
W miarę możliwości ﬁnansowych staramy się, aby 3 raz w
tygodniu uczęszczała na prywatne zajęcia rehabilitacyjne
oraz 2 raz w tygodniu do logopedy. Ze względów ﬁnansowych nie zawsze realizujemy
nasze założenia. Potrzebne są
Zuzi zajęcia z terapii ręki oraz
integracji sensorycznej.
Koszty miesięcznej kompleksowej rehabilitacji to około
1200 zł. Bardzo duże postępy u
Zuzi widoczne są po turnusach
rehabilitacyjnych, jednak koszt
turnusu to około 5000 zł.
W styczniu 2014 r. wyjechaliśmy na turnus rehabilitacyjny do ośrodka Zabajka 2 w Złotowie, gdzie dodatkowo Zuzia
miała półtorej godziny dziennie terapii logopedycznej oraz
dodatkowo zajęcia z EEG Biofeedbacku. W marcu planujemy
terapię Treningu Słuchowego
Metodą Tomatisa, koszt 1.800
zł I etap. Drugi etap został doﬁnansowany przez Centrum
i sponsora. W terminie od 22
czerwca do 5 lipca planujemy
turnus rehabilitacyjny w ośrodku Centrum Fiszer w Szklarskiej
Porębie, gdzie Zuzia będzie odbywała rehabilitację w wymiarze 5 godzin dziennie 6 dni w
tygodniu przez dwa tygodnie. 3

godziny rehabilitacji ruchowej
w kombinezonach Thera Suit i
2 godziny terapii logopedyczno-pedagogicznej. Koszt turnusu 4.500. W terminie od 20 lipca
do 2 sierpnia planujemy turnus
logopedyczny u neurologopedy Miry Rządzkiej, niestety, ze
względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń jesteśmy na liście
rezerwowej. Koszt turnusu to
4.500zł. I w terminie od 7 do 20
września mamy zarezerwowany turnus w ośrodku Neuron w
Małym Gacnie. Koszt 5.100 zł.
Realizacja naszego programu terapeutycznego Zuzi uzależniona jest od pomocy Fundacji i ludzi dobrej woli. Zuzia
jest jeszcze mała i robi duże
postępy.
Jest nam niezmiernie trudno
prosić o pomoc, ale bez Państwa wsparcia nie będziemy
mogli rehabilitować Zuzi. Nie
wiemy, z czym przyjdzie nam
się zmierzyć w przyszłości. Nie
uda nam się oszukać genetyki,
ale możemy walczyć ze skutkami jakich dokonała w organizmie Zuzi.
Prosimy o pomoc na rehabilitację Zuzi na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul Łomiańska 5, 01-685
Warszawa, BPH S.A. Oddział
w Warszawie 15-1060-00760000-3310-0018-2615 z dopiskiem: 16896 Hajnce Zuzanna
– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

JUSTYNA I MARCIN HAJNCE
RODZICE ZUZI I KACPRA
OS. KALINOWE 9A/8
62-090 ROKIETNICA

ój syn ma na imię Dawid i w
czerwcu skończy 11 lat. Przyszedł na świat przedwcześnie (30
tydzień). W wyniku komplikacji w
trakcie porodu urodził się z niedotlenieniem i wagą 1650 gramów.
Po ponad miesięcznym pobycie w
szpitalu został wypisany do domu.
Podczas wizyty kontrolnej w Poradni Ryzyka Okołoporodowego około czwartego miesiąca życia stwierdzono u niego mózgowe
porażenie dziecięce w postaci porażenia czterokończynowego.
Dawid często i długo chorował.
W późniejszym okresie stwierdzono u niego szereg alergii pokarmowych, astmę oskrzelową,
opóźnienie w rozwoju psychoruchowym i spastyczność. Rozpoczęłam nierówną walkę z chorobą; mój mąż się poddał. Dzięki temu, że Dawid w tej chwili już
dużo rozumie, udało nam się wiele osiągnąć, ale jeszcze długa droga przed nami. Zaczynam podupadać na zdrowiu, bo syn jest już
duży i coraz trudniej mi podołać w
zastępowaniu jego nóg.
Ma szanse na w miarę samodzielne życie, lecz aby to osiągnąć,
potrzebne są środki ﬁnansowe na
jego intensywną rehabilitację i
sprzęty ortopedyczne ją wspomagające. Ja z uwagi na opiekę nad
nim pracy podjąć nie mogę. W
czasie, kiedy jest w szkole, czasem
udaje mi się dorobić jakąś drobną
sumę sprzątaniem, ale to stanowczo za mało. Są chęci i motywacja
ale niestety, brak możliwości.
Proszę, pomóżcie nam w tej
nierównej walce z chorobą. Każde wsparcie, każda pomoc, każda
złotówka przeważy szalę na naszą korzyść.
Darowizny porosimy przesyłać
na konto MBank eKonto 82-11402004-0000-3802-7116-8494.

JOANNA KOWALEWSKA
KĘPA RYBACKA 5A
82-310 ELBLĄG 2
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Eleni
i dzieci

townej operacji (http://ulzibat.
centermed.pl/), Operacja przy
zastosowaniu techniki medycznej autorstwa prof. V.B. Ulzibata
w leczeniu patologii układu narządów ruchu oraz mózgowego porażenia dziecięcego zostanie wykonana w Krakowie i nie
jest refundowana przez NFZ. Do
tej pory zabiegi te wykonywano
wyłącznie w Rosji.

Pomoc dla Magdy

W

FOT. ARCHIWUM „BIODERKO”

Paraﬁi Objawienia Pańskiego na poznańskiej
Ławicy odbył się charytatywny koncert kolęd w wykonaniu
Eleni. Zebrano pieniądze dla
najuboższych paraﬁan i rodzin
wielodzietnych.
Wystąpiły również zespoły
paraﬁalne: dziecięcy chór „Trzej
Królowie” i paraﬁalny chór „Epifania”. Można było usłyszeć najpopularniejsze polskie kolędy. Eleni zaśpiewała też „Kolędę
dla nieobecnych”, dedykując ją
zmarłemu proboszczowi Paraﬁi
Objawienia Pańskiego.

ROBERT STĘPIŃSKI

FOT. ELŻBIETA NOWACKA

Magda Łukasik i wspierające ją wolontariuszki: Wioleta Ławińska,
Marta Ulatowska, Martyna Foethke oraz organizatorka akcji,
prezes Stowarzyszenia „Bioderko” Honorata Pilarczyk.

K

ażdy z nas może kiedyś potrzebować pomocy. Dzisiaj potrzebuje jej podopieczna Stowarzyszenia Bioderko Magda Łukasik z Szamocina. Magda ma 24 lata, cierpi na
mózgowe porażenie dziecięce, jest osobą bardzo zdolną, w
tym roku broni pracę magister-

ską, a jej pragnieniem jest usamodzielnie się i podjęcie pracy.
Niestety, znaczne upośledzenie motoryki kończyn dolnych w
dużym stopniu ogranicza jej poruszanie się, nawet przy pomocy
kul łokciowych. Niedawno zakwaliﬁkowana została do kosz-

Koszt operacji wraz z konsultacją medyczną wynosi 12.000
zł. Jest to kwota nieosiągalna
dla młodej osoby żyjącej z renty socjalnej. W związku z tym, w
dniu 15 marca 2014 w Chodzieskim Domu Kultury przeprowadzona została zbiórka publiczna, przeznaczona na operację
Magdy. Podczas akcji udało się
zebrać kwotę 1.207 zł. Razem
z wpłatami na konto (2.350 zł)
uzyskaliśmy łączną sumę 3.550
zł. Podobne akcje przeprowadzi Szamociński Ośrodek Kultury, mamy więc nadzieję, że operacja Magdy niedługo dojdzie do
skutku.
Kto chciałby pomóc Magdalenie Łukasik, może dokonać wpłaty na konto Stowarzyszenia „Bioderko” BS Chodzież
70-8945-0002-0025-3073-20000010.

HONORATA PILARCZYK

Bal Starosty – dla „Bioderka”

Prezes „Bioderka”
HONORATA PILARCZYK
w towarzystwie
starosty chodzieskiego
Juliana Hermaszczuka,
wicestarosty
Mirosława Juraszka
i burmistrza Szamocina
Eugeniusza Kucnera.

III

Charytatywny Bal Starosty Chodzieskiego
odbył się 22 lutego. W poprzednich latach uczestnicy balu wspierali Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Chodzieży i Dom Dziecka w
Szamocinie.

Będzie to płaski rower rehabilitacyjny oraz dwie trakcje – do kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego. Starosta
chodzieski Julian Hermaszczuk powiedział uczestnikom balu, że pieniądze oddaje w dobre ręce, ponieważ wie, że zostaną wykorzystane dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu chodzieskiego, korzystających z terapii w stowarzyszeniu Bioderko. Prezes Honorata Pilarczyk podziękowała wszystkim darczyńcom, bo bez ich oﬁarności
nie byłoby sprzętu, o którym
marzyła. na

FOT. (2X) ARCHIWUM „BIODERKA”

Tym razem zebraną kwotę 5.610 złotych przekazano Stowarzyszeniu „Bioderko” na ręce prezes Honoraty
Pilarczyk, która oświadczyła, że zebrane środki będą w
całości przeznaczone na zakup sprzętu do sali rehabilitacyjnej Bioderka.

Starosta Julian Hermaszczuk przekazuje czek.
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OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY KONKURS RECYTATORSKI

Wiersze radości
i grozy tamtych lat
W

nego utworów, interpretacji,
opanowania pamięciowego i
wrażeń artystycznych. Recytatorzy poprzez poezję pokolenia wojny i okupacji wyrażali na scenie cierpienie,
strach, ale i piękno chwil młodzieńczej miłości czy spełnienia obowiązku względem ojczyzny.

Specjalnym
Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych im.
Zoﬁi Książek-Bregułowej w
Dąbrowie Górniczej 14 marca już po raz czwarty odbył
Ogólnopolski Integracyjny
Konkurs Recytatorski z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W kategorii gimnazjum
pierwsze miejsce zajęła Monika Kaźmierczak – uczennica SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach za interpretację fragmentu „Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego, drugie Kinga Iwańska
– uczennica Zespołu Placówek Szkolno-WychowawczoRewalidacyjnych w Cieszynie
za recytację wiersza Lecha
Makowieckiego „Czterdziesty czwarty”. Trzecie miejsce zajął Mateusz Magiera –
uczeń SOSW dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych
w Dąbrowie Górniczej za prezentację tekstu Artura Międzyrzeckiego „Modlitwa warszawska”.

Celem uroczystości zorganizowanej było upowszechnianie twórczości poetyckiej
poświęconej temu wydarzeniu i złożenie hołdu patronce Ośrodka, która straciła
wzrok, biorąc udział w działaniach powstańczych. „Zainteresowanie uczniów historią naszego narodu oraz
budzenie w nich poczucia
dumy z faktu bycia Polakiem
to cele spotkania” – powiedziała dyrektor placówki Violetta Trzcina, witając przybyłych na konkurs młodych
uczestników z różnych zakątków kraju, przedstawicieli
dąbrowskiej oświaty, nauczycieli i przedstawicieli świata
kultury.

Wśród recytatorów szkół
ponadgimnazjalnych uznanie jurorów zdobyli reprezentanci SOSW dla Dzieci i
Młodzieży
Niepełnosprawnej w Lublinie i im przyznano trzy kolejne miejsca. Za
najlepszą interpretację tekstu Sabiny Sebyłowej „Notatki
z prawobrzeżnej Warszawy” pierwsze miejsce zdobył Rafał Ugarenko, drugie Piotr Jawor za recytację wiersza Zbigniewa Jasińskiego „Żądamy amunicji”,
a trzecim miejscem nagrodzono Karolinę Fendrykowską za prezentację wierszy
Anny Świrszczyńskiej „Do
mojej córki”.

Aby wprowadzić uczestników w niepowtarzalny nastrój tamtych dni, młodzi aktorzy Ośrodka przygotowali
patriotyczne piosenki, przejmujące dialogi, a na tle archiwalnych ﬁlmów – sceny grozy, strachu i radości tamtych
lat.
Jury oceniało prezentacje
uczniów 11 szkół i ośrodków
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z całej Polski
pod kątem doboru tematycz-

FOT. (3X) ARCHIWUM SOSW

W jury obok nauczycieli tyﬂopedagogów zasiedli: Iwona
Kucharska – krytyk literacki,
teatrolog i wydawca tomików
poetyckich Zoﬁi Książek-Bregułowej, Dariusz Wiktorowicz – dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, przewodniczący komisji, Łukasz
Baruch – przyjaciel szkoły,
wokalista i laureat wielu muzycznych festiwali. Nauczycieli reprezentowała dr Aneta
Pukacz z SOSW.

Poetycką biesiadę zakończyło wręczenie nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom konkursowych zmagań.

AGNIESZKA BORÓWKA
ALDONA FOJKIS
RENATA SZAŁWIŃSKA
ORGANIZATORZY
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Przyjazne
podwórka
W

ładze Poznania zapraszają wspólnoty mieszkaniowe ze śródmieścia do udziału
w II edycji programu „Przyjazne
Podwórko”. Dzięki doﬁnansowaniu będzie można poprawić
estetykę swojego otoczenia,
stworzyć miejsca wypoczynku, place zabaw oraz zadbać o
małą architekturę.
Program adresowany jest do
wspólnot mieszkaniowych na
Starym Mieście, Jeżycach, Łazarzu, Wildzie oraz w rejonie
Ostrów Tumski, Śródka, Zawady, Komandoria. Wspólnoty mieszkaniowe mogą się też
organizować po to, by realizować wspólny projekt, polegający na zagospodarowaniu terenu komunalnego, przyległego do
więcej niż jednej nieruchomości
wspólnej.
Wnioski o współﬁnansowanie można składać w siedzibie
Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych przy ulicy Matejki 57 w Poznaniu do 31 maja
2014 roku. Współﬁnansowanie
nakładów na realizację projektu
„Przyjazne Podwórko” może zostać przyznane w łącznej kwocie brutto nie wyższej niż 20.000
złotych dla jednej wspólnoty
mieszkaniowej. Kwota ta może
zostać pomnożona przez liczbę
wspólnot mieszkaniowych, które zorganizowały się na rzecz
wspólnej realizacji przedsięwzięcia.
Celem programu „Przyjazne
Podwórko”, którego inicjatorem
jest Komisja Rewitalizacji Rady
Miasta Poznania, jest polepszenie między innymi estetyki otoczenia budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych
w streﬁe śródmiejskiej Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia trwałych
elementów infrastruktury, czyli miejsc wypoczynku, placów
zabaw i małej architektury. W I

edycji programu, która odbyła
się w 2013 roku dzięki pomocy
władz miasta, skorzystały dwie
wspólnoty przy ulicy Bukowskiej 13 i Palacza 8-10-12. Te inicjatywy pokazują, że z szarego i
nieatrakcyjnego otoczenia można stworzyć naprawdę ładne podwórko.
Przystąpienie do programu
warunkowane jest złożeniem
wniosku oraz zawarcie z władzami Poznania umowy na korzystanie z komunalnego terenu
przyległego, służącego do użytku
mieszkańców, budynku wspólnoty mieszkaniowej lub budynków wspólnot mieszkaniowych,
dla potrzeb związanych z poprawą funkcjonowania nieruchomości. Pieniędzmi przeznaczonymi na ten cel dysponuje Wydział Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Urzędu Miasta
Poznania, który zajmuje się również sprawami merytorycznymi i
organizacyjnymi.
Współﬁnansowaniem mogą
być objęte działania związane
z placami zabaw, zielenią, małą
architekturą i nasadzeniami
wieloletnimi, miejscami wypoczynku i rekreacji, infrastrukturą terenu (chodniki, drogi dojazdowe, miejsca postojowe, parkingi, instalacje odwadniające,
bramy, furtki, ogrodzenia, zasieki na gromadzenie i selekcję odpadów). Najciekawsze pomysły
wybierze komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta
Poznania. Natomiast do zadań
Biura Promocji Miasta należy
promocja programu „Przyjazne
Podwórko” w mediach. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego
wykorzystywania dokumentów,
dotyczących wspólnie zrealizowanych przedsięwzięć w celach
rozpowszechniania programu.

AURELIA PAWLAK

„N

o nie!” – zawołałam, widząc chłopca wdrapującego się do kubła od śmieci.
„Niech pani będzie cicho, bo my
się bawimy w szukano” powiedział, dodając po chwili: „śmieci wywieźli”.
Na szczęście kubeł nie przewrócił się, a ponieważ się spieszyłam, nie wiem, czy kryjówka była doskonała. Z wejściem i
wyjściem zapewne nie było kłopotu, bo kubeł stał oparty o płot.
Pomyślałam, że warto by poznać ulubione miejsca chowania się dzieci teraz, bowiem i
pod tym względem zmieniają
się obyczaje.
W chowanie się i szukanie
dzieci bawiły się zawsze. Jest to
jedna z najbardziej lubianych
zabaw ruchowych, w których
ważnym elementem jest gonienie się. Od starożytności do teraźniejszości zabawa w „ślepą
babkę” czy „ciuciubabkę” należy
do najpopularniejszych, o czym
w swej książce „Dziecko w daw-

nej Polsce” pisze Dorota ŻołądźStrzelczyk. Także zabawa w
„kotka i myszkę”, „wilka i gąski”,
w „polowanie” i „w chowanego”.
Zależnie od wieku dzieci chowają się w różny sposób i w różnych miejscach. Te całkiem małe
zasłaniają oczy rączkami, mówią „ma” (co zazwyczaj znaczy
„nie ma”) i są szczęśliwe, kiedy
mamusia zdejmie rączki i zawoła „jest!” Te trochę starsze chętnie chowają się za drzewo i są
uradowane, gdy rodzice – po
udawanym, pełnym troski poszukiwaniu – wreszcie je znajdują. Jeszcze starsze chowają się
w sposób bardziej pomysłowy,
wdrapują się na drzewo, wchodzą w krzak albo do rowu, dodatkowo maskując się urwaną
gałęzią albo częścią odzieży. Zabawa w chowanego odbywa się
także w domu i wówczas dzieci
chętnie ukrywają się za meblami
albo zamykają się w szaﬁe.
Z mody wydaje się wychodzić
popularna niegdyś zabawa w

A

wniosków na początku pracy
zawodowej z osobami z niepełnosprawnością odnosiła się
w znacznej mierze do nadużywania władzy przez terapeutów i odpowiadania na agresję
agresją. Zrodziło się mnóstwo
pytań i reﬂeksji co do przyczyny takiego postępowania.

gresja – to słowo wywołujące niepokój, lęk, chęć
izolacji od osoby, która tę cechę przejawia. Kiedyś o agresji osób z niepełnosprawnością nie mówiło się wcale. Obecnie zagadnienie coraz częściej staje się przedmiotem dyskusji. Metody pracy z człowiekiem przejawiającym zachowania agresywne nie są dobrze wypracowane i zawarte w gotowych programach terapeutycznych.
Im problem trudniejszy, tym
bardziej wart zastanowienia
się i podjęcia próby wyciągnięcia wniosków. Wielu badaczy
koncentruje się na powodach
agresji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim (Żywanowska, Ćwirynkało), ich społecznym funkcjonowaniu i relacjach z otoczeniem. Agresja to zjawisko o
znacznie szerszej skali. Dotyczy nie tylko osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale
i ludzi ze schorzeniami neurologicznymi (epilepsja, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, demencja starcza), nabytymi (np. na skutek
wypadku) uszkodzeniami narządu ruchu, mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami chromosomalnymi,
skłonnościami do charakteropatii itp.

TERAPEUTYCZNA
REAKCJA
W moim przypadku zastanowienie się i próba wyciągnięcia

Nie potraﬁę do dziś tłumaczyć tych dysfunkcji wypaleniem zawodowym, przemęczeniem, trudnościami, które nakłada na nas praca z osobami z niepełnosprawnością.
Tak jak w sytuacji nawiązywania kontaktu z dzieckiem z autyzmem dobrze jest zachowywać się podobnie jak ono, tak
w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością z tendencją do zachowań agresywnych
pod żadnym pozorem nie wolno tego czynić.
Terapeutyczna reakcja to
taka, w której opiekun stwarza
osobie z niepełnosprawnością
z zachowaniami agresywnymi pole do wyciszenia się (pokój z ulubioną muzyką, przygotowany wedle jej uznania),
uspokaja grupę i zapobiega
rozprzestrzenianiu się konﬂiktu, ale czyni to w sposób konstruktywny i nie daje się ponieść emocjom.
Reagowanie agresją na agresję nosi znamię piętnowania i
dyskryminacji, przy czym agresji ze strony opiekuna nie pojmuję wyłącznie w kontekście
ﬁzycznym (przemoc cielesna),
ale także emocjonalnym. Nierówne traktowanie, ograni-
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Pasja szukania
„ciuciubabkę”, która stała się zabawą dzieci najmłodszych, natomiast zabawa w „kotka i myszkę”
straciła swoją nazwę, bowiem
już mali chłopcy chcą się bawić
w „złodzieja i policjantów”.
Co takiego jest w zabawach
„w chowanego”, że bawią się w
nie wszystkie dzieci i nawet niejeden „kanapowiec” da się namówić i bez żalu odchodzi od
telewizora?
Zabawy „w chowanego” są dla
dzieci atrakcyjne, ponieważ, po
pierwsze, zawierają element niespodzianki, połączony z dreszczykiem emocji. Znajdą mnie
– czy nie znajdą? Albo: gdzie
się schował? Już ja go dopadnę! Po drugie, zabawy te są bardzo dynamiczne, sytuacja zmie-

nia się co chwilę, nie ma monotonii. Po trzecie, są połączone z
gonieniem, a ruch jest jedną z
podstawowych potrzeb dziecka. Po czwarte, w tego typu zabawach można popisać się sprytem, a także zwinnością i szybkością, co niekoniecznie jest cenione przez rodziców, a jeszcze
mniej przez nauczycieli. I wreszcie po piąte, zabawa „w chowanego” odwołuje się do tożsamości dziecka, wzmacnia ją, daje
poczucie własnego JA. To ja się
chowam – szukajcie mnie! I na
odwrót: to ja szukam – ode mnie
zależy twój los!
Zabawy „w chowanego” są
z wychowawczego punktu widzenia zabawami dobrymi, bowiem zawierają określone regu-

ły, którym dziecko musi się podporządkować. Dostarczają więc
nie tylko radości, ale także uczą
uspołecznienia.
Kiedy chowają się małe dzieci,
to często bardzo im na tym zależy, aby zostały szybko znalezione. Jeżeli mama zbyt długo udaje poszukiwanie, wtedy dziecko wychyla się z kryjówki, wołając „tutaj jestem!” Dzieci nieco starsze niekiedy złoszczą się,
gdy zostaną szybko odnalezione. „Wcale nie umiesz się bawić”
– powiedziała do taty Małgosia i
pouczyła go: „musisz udawać, że
mnie nie widzisz”.
Zabawa „w chowanego” może
także przybrać formę zabawy w
chowanie. Dzieci lubią poszukiwać, nie tylko podczas leśnych
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podchodów, ale także w ogrodzie czy w domu. Można dziecku schować nie tylko słodką niespodziankę czy zabawkę, ale
kwiatek czy kamyczek, bowiem
nie chodzi o wartość tego, czego się szuka, ale o samo szukanie. Jeżeli przy poszukiwaniu towarzyszy dziecku domowy piesek, który na słowa „szukaj, szukaj” zawzięcie reaguje węszeniem, a nieraz usiłuje dokopać
się do tego, czego dziecko szuka
– to zabawa jest jeszcze wspanialsza.
Dziecięcą pasję szukania i radość ze znalezienia dobrze znają rodzice dzieci niepełnosprawnych, chowanie i poszukiwanie
jest bowiem jednym ze sposobów wywołania u dziecka przeżycia sukcesu. Nie zapominajmy,
że sukces może mieć różną miarę. Może być tak, że sukcesem
jest znalezienie piłeczki, przed
chwilą nakrytej serwetką.

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

Zrozumieć agresję
czanie człowiekowi z niepełnosprawnością prawa do samostanowienia o sobie, zakaz
opuszczania terenu ośrodka,
kontaktu telefonicznego z bliskimi, uczestnictwa w ważnych dla społeczności wydarzeniach, noszenia ulubionej
biżuterii czy części garderoby – to nic innego jak destrukcyjny nacisk psychiczny rozumiany przez opiekuna-terapeutę jako kara za wykraczające poza normę zachowanie.
Destrukcyjny, bo odzierający dorosłego człowieka z wolności i godności, odbierający
prawo do społecznego uznania i szacunku, przekreślający jego wartość w opinii ludzi
z zewnątrz. Człowieka, który
nie jest prawnie ubezwłasnowolniony, ale którego silniejszy
psychicznie opiekun-terapeuta
na takie ubezwłasnowolnienie
skazuje.

SAMOTNOŚĆ
I SEKSUALNOŚĆ
Elliot Aronson w dziele
„Człowiek – istota społeczna”
mocno akcentuje pozycję jednostki w środowisku społecznym. Życie uczy, że samotność
potraﬁ dokuczać nawet wtedy, gdy ma się koło siebie ludzi. Czynnikiem warunkują-

cym agresję osób z niepełnosprawnością, w moim odczuciu, jest między innymi samotność uniemożliwiająca uczuciowy i intymny kontakt. Ludzie z ograniczeniami sprawnościowymi w naszym społeczeństwie wciąż postrzegani
są przez pryzmat dziecinności, infantylizmu (nie traktuje się ich stosownie do wieku
biologicznego) i braku predyspozycji do budowania trwałych
związków. Na ogół też odbierani są jako źli, stanowiący zagrożenie dla otoczenia.
Ich agresja (o ile się uzewnętrznia) nie bierze się z
powietrza. Jest spowodowana brakiem miłości, akceptacji i tolerancji ze strony najbliższych. Odrzucenie przez biologicznych rodziców oraz izolacja pełnosprawnego rodzeństwa potęgują zjawisko agresji. Osobom z niepełną sprawnością nie daje się też pełnego przyzwolenia na kochanie
i bycie kochanym. Seksualność
uznawana jest nie za potrzebę,
a za problem. Często – z tego
właśnie powodu – osoby z niepełnosprawnością w rozmowach z opiekunami nie podejmują tematu związków uczuciowych: skrywają swoje reﬂeksje w obawie przed wyśmianiem, odebraniem w ka-

tegorii grzechu i zlekceważeniem. Kumulacja potrzeb i niemożność ich zaspokojenia rodzi gniew, złość, frustrację.
Wyraźnie utkwiła mi w pamięci publikacja Agnieszki Kumanieckiej-Wiśniewskiej „Kim
jestem? Tożsamość kobiet
upośledzonych umysłowo”. W
badaniach przeprowadzonych
przez autorkę w domach pomocy społecznej dla osób z
niepełnosprawnością opiekunowie odpowiadali: „Seksualność? Nie, u nas nie ma takiego problemu”.

NIEPOKÓJ
W CHOROBIE
Jenö
Ranschburg,
autor książki „Lęk, gniew, agresja” kilkanaście lat temu zdeﬁniował agresję jako „każde zamierzone działanie mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty lub bólu”. To „każde zamierzone działanie” ma źródło
również w chorobie i psychospołecznych konsekwencjach
z niej wynikających. Świadomość pogarszającego się stanu zdrowia, a zwłaszcza perspektywa znacznego ograniczenia sprawności ruchowej
(jak w przypadku stwardnienia
rozsianego) pociąga za sobą

emocjonalny niepokój. Zachowania i reakcje ludzi ze schorzeniami o podłożu neurologicznym czy psychicznym często nie są przez otoczenie rozumiane. Dziwi apatia, chwiejność emocjonalna, nerwowość
i niechęć do podejmowania jakiejkolwiek aktywności. Choruje nie tylko ciało, ale również
dusza. Zjawisko agresji może
towarzyszyć też nieuleczalnym schorzeniom, bo strach
o zdrowie nie nastraja optymistycznie.

OKAZAĆ
ZROZUMIENIE
Praca z osobami przejawiającymi tendencje do zachowań agresywnych bądź autoagresywnych wymaga dużego
doświadczenia. Zastosowania
w sytuacji kryzysowej technik
zmierzających do zmniejszenia agresji. Dotarcia do przyczyny. Przede wszystkim jednak umiejętności zachowania
spokoju, zrozumienia i empatii. Spojrzenia na siebie jak na
człowieka z niepełną sprawnością. Wreszcie postawienia odpowiedzi na kluczowe pytanie:
jak chciałbym być traktowany,
gdybym był na jego miejscu?

KAROLINA KASPRZAK
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PO JEDNOROCZNYM STOSOWANIU CLONOZEPAMU w LATACH 2008-2009

Chodzenie
(4)
– ścieżka spadku…
Maciej
M
Sieradzki
S
PPOZNAŃ

M

ój czas przejścia dystansu jest na ogół
krótszy, gdy ilość kroków
jest mniejsza, a ja idę krokami dłuższymi. W chodzeniu – dzięki odbywanym
przeze mnie spacerom treningowym na 4,5-metrowym balkonie, jak i w samym mieszkaniu (od ściany
północnej do południowej
– około 14 metrów w jedną i drugą stronę) – mogę
mówić o regresie w latach
2012-2013.
O ile w latach 2011-2012
pomiary czasu i liczby kroków pozwalały mówić o
„ścieżce wzrostu”, o tyle w
latach 2012-2013 możemy
wnosić o „ścieżce spadku”.
Najlepszym rezultatem w pokonywaniu dziesięciu długości balkonu – ogółem 45 metrów – wylegitymowałem się
w dniu 5 lipca2012 roku czasem 7 minut, to 27 września
2013 moim najlepszym czasem na tym dystansie było 10
minut. W chodzeniu w mieszkaniu od ściany północnej do
ściany południowej – i z powrotem jeszcze w początku 2013 roku uzyskiwałem 4
do 6 minut, podczas gdy już
późną wiosną tego roku 7 do
12 minut.

MIĘDZY STĘPEM
A KŁUSEM
Trucht jest rodzajem kroku krótkiego „między stępem
a kłusem”, którym w chodzeniu posługują się niekiedy
mężczyźni najczęściej po 60
roku życia, przy czym winne
za to są w dużej liczbie przypadków leki z przepisu lekarskiego. („Słownik języka
polskiego…” (red. nauk.: M.
Szymczak), t. III, R–Ż, PWN,
Warszawa, s. 573)
Przed dwoma lub trzema
laty w taki właśnie krok za-

cząłem „wpadać” dosyć zdecydowanie, lecz go nie zaakceptowałem, wychodząc
z przekonania, że stać mnie
przecież na więcej. 7 minut
z 5 lipca 2012 roku był najlepszym moim chodziarskim rezultatem w treningach spacerowych po balkonie nie tylko w tymże jednym roku, ale to był też najlepszy wynik uzyskany przeze mnie w owych treningach
w całym okresie ich odbywania w latach 2011-2013. Czas
przejścia 10 długości balkonu zbiegł się wtedy z tym,
że spacer cechował się chodem wyjątkowo równym: na
przebycie każdej z 10 długości balkonu zużyłem zawsze
20 kroków, a zatem kroki te
w przybliżeniu były równe i
odpowiednio długie.

CORAZ WOLNIEJ
CHODZĘ
Trudności w chodzeniu
spotęgowały się zatem między inymi z uwagi na mniejszą intensywność ukierunkowanych na mnie oddziaływań leczniczo-rehabilitacyjnych. W 2013 roku uczestniczyłem tylko raz 12-dniowej
terapii w Ośrodku Leczenia
Uzależnień Szpitala Miejskiego im. F. Raszeji w Poznaniu. Powodem jej podjęcia był m.in. stan zmęczenia
aktywnością umysłową i letnimi upałami.
Z odbytych w dniach od
16 maja do 31 października 2013 roku stu treningów
spacerowych na balkonie 75
wykonałem przed pobytem
w Ośrodku Leczenia Uzależnień w dniach 12-24 września, zaś 25 z nich po powrocie z niego. Dla stu spacerów w 2013 roku i przy średniej 16,8 minuty – średnia dla
75 spacerów w okresie od
16 maja do 11 września wyniosła 17,9 minuty, zaś dla
25 spacerów z okresu 25
września do 31 października
osiągnęła 13,3 minuty.

CHODZIARSKIE
ZMAGANIA
Z SAMYM SOBĄ
Oddziaływania
medyczne i psychoterapeutyczne – te, którym poddany byłem w Ośrodku – stanowią jedynie fragment szerszego, ﬁzyczno-psychiczno-interpersonalnego
kontekstu środowiskowego,
w jakim są leczeni pacjenci.
Dość szybko stawiani są „na
nogi”. Krok dłuższy i stabilniejszy, brak zachwiań, które kończyłyby się opieraniem
o balustradę balkonu, wyżej
unoszone kolana, elementy
kroku żołnierskiego – zmiany te zauważyłem w chodzeniu po pierwszym pobycie w
Ośrodku na spacerze treningowym na swoim balkonie.
12,2 minuty, 13,4, 13,2, 14,6,
16,2 są to średnie czasów po
tym, jak wróciwszy z Ośrodka do domu, już nazajutrz –
25 września oraz w dniach
kolejnych
kontynuowałem
chodziarskie zmagania z samym sobą. Wyniki świadczą o zmniejszaniu się długości moich kroków i o potrzebie robienia większej ich
ilości celem przejścia danego
dystansu. Zaraz po powrocie
z Ośrodka przejście jednego
balkonu wymagało uczynienia 22-26 kroków, podczas
gdy w końcowych dniach
października – 24-32 kroków.

ZNÓW
PANA PRZYJMIEMY
Bezpośrednio po powrocie
z Ośrodka istotnie odczuwałem poprawę głównie w poruszaniu się (łatwiej było mi
wstać z krzesła i wykonać
inne czynności). Znajomi, a
zwłaszcza sąsiedzi, zmianę
tę zauważali. Tymczasowości poprawy świadoma była
chyba w pełni doktor Maria
Jeska, mówiąc:
– Remont, który mamy
obecnie na oddziale, sprawił,
że na razie pana wypisujemy. Znów pana przyjmiemy,
gdy pan odczuje, że jest pan
słabszy.

P

anowie 8 marca starają się
podkreślić i zauważyć zasługi pań w swoim życiu. Jedni wręczają kwiaty (kiedyś goździki), inni zapraszają na wytworną kolację lub obdarowują wyszukanymi prezentami. Pomysłowości i sposobu
na uczczenie tego dnia jest tak
wiele na świecie, jak kreatywnych i wdzięcznych paniom
mężczyzn. Wśród tego męskiego grona jest też grupa, która
zaprasza panie każdego roku
na imprezę organizowaną specjalnie dla pań.
Dla wszystkich pań spragnionych motoryzacyjnych emocji
męska cześć pasjonatów samochodowych rajdów turystycznych zaprosiła 8 marca na kolejna edycję rajdu motoFANki.
Emocjonujące samochodowe próby sprawnościowe, pełna
niespodzianek i wyzwań trasa
turystyczna, wspaniała zabawa
oraz mnóstwo atrakcji i cennych
nagród na mecie – to podstawowy pakiet miłych wrażeń przygotowany specjalnie dla pań.
Niespotykanie miłym akcentem była wizyta na mecie w hali
nr 10 Centrum Prasowe Międzynarodowych Targów Poznańskich podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przyjaciele” Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem

W

ielu zadaje sobie pytanie, czy osoba niewidoma
lub słabowidząca może włożyć
na swoje nogi narty i po prostu szusować? Okazało się, że
może. I to z jakim skutkiem!
Od 28 lutego do 3 marca 2014
roku siódemka uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych im.
Zoﬁi Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej wyruszyła w
ramach projektu polsko-słowackiego „Pogranicze bez barier” na
podbój Beskidów. Celem programu było zniesienie barier (również tych mentalnych) dla osób
niewidomych i niedowidzących
i umożliwienie im uprawiania
turystyki górskiej. Efektem zajęć w górach było wyznaczenie
i oznakowanie pierwszego szlaku do uprawiania narciarstwa
skiturowego przez osoby niepełnosprawne wzrokowo, który
poprowadzony został od Glinki
przez Krawców Wierch, Lipowską do Złatnej. Sam szlak był
jednak niewystarczający, by w
pełni zrealizować ideę promowania aktywnej turystyki osób
niepełnosprawnych.
Do pełnej realizacji zamierze-
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„Przyjaciele”
– przyjaciółmi motoFANek
biło na motoFANkach ogromne
wrażenie.
Dało się zauważyć, że niektóre z pań zyskiwały sobie oddanych adoratorów. WTZ „Przyjaciele” zyskiwali na samym początku znajomości uśmiech i
prawdziwe zadowolenie kobiecych ekip motoFANek. Dalej to
FOT. (2X) KAMILA TOMKOWIAK

Umysłowym. Powracające z trasy Panie witane były przez „Przyjaciół” już w drzwiach i obdarowywane przygotowanymi specjalnie dla nich upominkami.
Radość i zadowolenie uczestników WTZ „Przyjaciele” malowały się na każdej twarzy. Tak ekspresyjnie i ciepłe powitanie ro-

już była wspaniała, wspólna zabawa. Nazwa WTZ „Przyjaciele” w pełni oddaje sposób na życie podopiecznych PSOUU. Udowodnili swoją radością i brakiem
uprzedzeń, że przyjacielem każdego na świecie może być każ-

dy z nas. Pokazali nam wszystkim jak naprawdę trzeba to piękne słowo łączyć w życiu ze swoimi czynami. Organizatorzy rajdu i motoFANki serdecznie za to
wspaniałe przeżycie dziękują.

Niewidomi na stoku

uwierzy!” – mówił Artur – niewidomy uczeń drugiej klasy VI LO
z SOSW. Zdjęcia są jednak dowodem na to, że osoby niewidome i słabo widzące też mogą
jeździć na nartach! Byli podekscytowani i zachwyceni, a pomoc wolontariuszy okazała się
bezcenna. Na „deskach” skiturowych spędzili parę ładnych godzin.
Wieczorem słuchali regionalnych przyśpiewek górali żywieckich w wykonaniu wolontariuszy, fascynujących historii związanych z Beskidami, uczyli się
wiązać węzły i przeszli krótki
kurs przeciwlawinowy.
„Nigdy tego nie zapomnę! –
wspominała Paulina – niewidoma uczennica klasy I gimnazjum z SOSW i mam nadzieję, że
to nie był mój pierwszy i ostatni
raz!”
Dla niepełnosprawnych uczniów był to czas niesamowitych przeżyć i wrażeń. Żal było
się rozstać z pomysłodawcami
i wolontariuszami tego projektu. Wszyscy mają nadzieję, że
w przyszłości będą mieli możliwość uczestniczenia w tego rodzaju przedsięwzięciach.

FOT. ARCHIWUM SOSW

nia potrzebne były osoby, które odpowiednio przeszkolone z
zakresu ratownictwa medycznego, narciarstwa skiturowego,
umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych stanowiłyby wsparcie dla osób niepełnosprawnych, zamierzających
przemierzać górskie szlaki . Powstała grupa wolontariuszy, którzy byli wsparciem i „oczami” dla
pionierów z SOSW wytyczających zimą narciarską trasę.
Młodzi turyści po dotarciu do
Rajczy zostali przewiezieni „góralską bryczką” do Złatnej, skąd
wyruszyli czarnym szlakiem na
szczyt Rysianka znajdujący się
w gminie Ujsoły. Trasa była trudna i kamienista, a do tego wyruszając z Dąbrowy Górniczej
zostawiali 11 stopni na plusie, a
góry przywitały ich przeszywającym zimnem. Podczas podchodzenia na szczyt śnieżyca
sprawiła, że widoczność zmalała do kilku metrów. Aż trudno
uwierzyć! Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło…

MARCIN WOJCIESZAK

Wykończeni i trochę zmarznięci dotarli wieczorem do pięknego schroniska na Rysiance. Góralskie jedzenie i nieoceniona
pomoc wolontariuszy sprawiła,
że nawet wygłodniałe brzuchy,
obolałe nogi i zmarznięte palce
szybko dały o sobie zapomnieć.

Rano góry przywitały ich pięknymi, śnieżnymi widokami i po
wcześniejszym przeszkoleniu
przez instruktora po raz pierwszy w życiu założyli narty i asekurowani przez wolontariuszy
ruszyli na stok. Niesamowite przeżycie! „Nikt mi chyba nie

RENATA SZAŁWIŃSKA
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WYCIECZKI BEZ BARIER

Cała Wielkopolska
– w Pobiedziskach
roku jubileuszu 950-lecia Pobiedzisk. Jest to jeden z nielicznych
tego typu obiektów w Polsce. Podziwiać tu można budowle Szlaku Piastowskiego i Wielkopolski, wykonanych w skali 1:20,
z trwałych tworzyw, a niektóre
fragmenty zbudowane są z materiałów identycznych jak obiekty oryginalne.

Nic zatem dziwnego, że Skansen Miniatur w Pobiedziskach
cieszy sie wielkim powodzeniem wśród zwiedzających. Docierają tutaj wycieczki szkolne z całej Polski. Wszak to przepiękna lekcja historii na wyciągnięcie ręki i obraz przepięknej, wielkopolskiej architektury.
Wśród makiet podziwiać można m.in. wiatraki w Moraczewie,
operę poznańską, rynek w Pobiedziskach, kościół Św. Wojciecha w Poznaniu, pałac w Antoninie, kościół w Wierzenicy, palladium – Ostrów Lednicki, pałac w Lubostroniu, muzeum w
Rakoniewicach, dwór w Koszutach, kościół w Gieczu, poznańskie krzyże .

MARCIN WOJCIESZAK
FOT. (4X)MARCIN WOJCIESZAK

Zwiedzających, którzy przebywają w tym urokliwym miejscu, ogarnia majestatyczna i kojąca cisza. Spokój płynący z odtworzonych niezwykłą pieczołowitością miejsc w Wielkopolsce
towarzyszy przez cały czas podczas wycieczki. Tutaj urzeka nas
widok Starego Rynku w Poznaniu i Katedry Gnieźnieńskiej, położonych w odległości zaledwie
kilku kroków od siebie. Za chwilę jesteśmy już przy pałacu w
Czerniejewie, w Biskupinie czy
ruinach Zamku w wielkopolskiej

Wenecji. Poznawać można wiele odległych miejsc w ciągu jednego spaceru.

N

iepełnosprawność w jakiejkolwiek dziedzinie życia codziennego czy też zawodowego nie zwalnia ze starań
o jego atrakcyjność, koloryt czy
zadowolenie. Niepełnosprawność w zdecydowanej większości przypadków jest tylko
odmiennym stanem, który przy
odrobinie dobrej woli i pracy
nad sobą pozwala korzystać w
pełni z dobrodziejstw normalnego życia.
Z drugiej strony niepełnosprawność osób, które pragną
w normalnym życiu normalnie
funkcjonować, wymaga zniesienia barier i utrudnień, chęci pomocy ze strony otaczających nas
ludzi. Całe szczęście, że miejsc
przyjaznych niepełnosprawnym
jest coraz więcej. W cyklu „Wycieczki bez barier” przedstawiane będą miejsca, do których nie-

pełnosprawni mogą bez obaw
wybrać sie na wycieczkę.

SKANSEN MINIATUR
Mysia Wieża w Kruszwicy,
Stary Rynek w Poznaniu, Pałac w Czerniejewie czy Katedra
Gnieźnieńska – to tylko wybrane
obiekty, które można w jednym
miejscu podziwiać, spacerując
w ich bezpośredniej bliskości.
Brzmi niewiarygodnie? A jednak
kilkanaście kilometrów od Poznania, w Pobiedziskach zwiedzić można całą niemal Wielkopolskę. W jednym miejscu zbudowane zostały repliki pięknych
obiektów, które mijamy spacerując labiryntem uliczek.
Skansen Miniatur w Pobiedziskach położony jest na historycznym Szlaku Piastowskim.
Otwarty został w maju 1998 r., w
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Życzliwość pozwala
przetrwać kryzys
W

artykule „Aktywność rehabilituje” opublikowanym w lutowym wydaniu „Filantropa Naszych Czasów”
(„Filantrop Naszych Czasów”
luty 2014, strona 35) zwróciłam uwagę na niezwykle
istotną w procesie choroby
aktywność. Aby aktywność
była możliwa, potrzeba dużej
dozy wrażliwości i zaangażowania specjalistów w motywację pacjenta.
Kiedy piszę te słowa, przypomina mi się opowieść kobiety z SM, która z uwagi na silną
spastykę nie była w stanie podnieść nóg przy badaniu neurologicznym choćby na parę centymetrów. Lekarz zapytał, w
jaki sposób chodzi. Wyjaśniła,
że wciąż na nogach, przy pomocy kul. Zdziwił się i rzekł:
„Na tym czymś?”. Pacjentka odpowiedziała: „To nie „coś”, tylko moje nogi!”. Tu motywacji,
a zwłaszcza empatii, wyraźnie
zabrakło.

CHOROBY UKŁADU
NERWOWEGO
Zestawienie informacji przygotowanych przez Zakład Neurobiologii i Instytut Farmakologii
Polskiej Akademii Nauk deﬁniuje choroby neurodegeneracyjne
jako „uszkodzenie oraz obumieranie komórek nerwowych”. Zaliczamy do nich między innymi udary mózgu, hipoglikemię,
epilepsję, chorobę Parkinsona,
pląsawicę Huntingtona, chorobę Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne i stwardnienie
rozsiane. Schorzenia o podłożu
neurodegeneracyjnym, podobnie jak inne, nakładają konieczność indywidualnego podejścia
do pacjenta. Medycyna zmierza
do przodu, ale trzeba pamiętać o
tym, że nawet jeśli prace nad lekiem na choroby neurodegeneracyjne dobiegną końca, może
okazać się on niedostępny dla
wielu chorych. Polska – jak czytamy na portalu dla osób z niepełnosprawnością
niepełnosprawni.pl – to jedyny kraj w Unii
Europejskiej, w którym leczenie
refundowane jest przez określony czas. W innych państwach
wsparcie zapewnia się tak długo, jak jest to konieczne.

LUDZIE Z SM
PISZĄ BLOGI
Pozytywnym
wzmocnieniem są zapiski chorych z ich
codziennego życia, które coraz
częściej znajdują miejsce w blogosferze. „Mam SM, ale SM nie
ma mnie. (…) Pracuję, robię karierę. Postanowiłem spisać moje
doświadczenia dla tych, którzy
zetknęli się z SM i mają ciężkie chwile, próbują się przystosować, dowiedzieć jak walczyć
z chorobą” – czytamy na blogu
„Stwardnienie rozsiane subiektywnie” autorstwa 30-letniego
mężczyzny, który przybrał pseudonim Hope.
„Mam szansę nadal mówić, poznawać świat, a przede
wszystkim się śmiać” – te słowa z kolei można przeczytać
na stronie chorej na SM Wiktorii Demko. Uwagę koncentruje również wirtualny konkurs literacki pod nazwą „High Five!
Przybij piątkę SM – Bohaterowi”
(„High Five” to akcja, którą podjęła grupa przyjaciół chorej na
SM Kariny Pałki, by zebrać fundusze na jej leczenie). Konkurs
– jak pisze organizator Kamil
Czepiel – to kolejny krok mający
kreować świadomość o stwardnieniu rozsianym, a w szczególności o problemie terapii chorych na SM w Polsce.

URZĘDNICY SIĘ
NIE WZRUSZYLI
5-letnia bariera refundacji leczenia, o której pisałam w artykule „Walczyć – mimo przeszkód” opublikowanym w listopadowym wydaniu „Filantropa
Naszych Czasów” z 2013 roku,
to sprawa, która ciągle nie może
doczekać się rozwiązania. Sporo w ostatnim czasie interesują się nią ogólnopolskie media,
jednak żadne apele nie traﬁają do władz. W czwartek 20 lutego w Warszawie Ministerstwo
Zdrowia zorganizowało spotkanie z Polskim Towarzystwem
Stwardnienia Rozsianego, podczas którego podjęto między innymi temat 5-letniej refundacji
leczenia. Spotkanie było odpowiedzią na zorganizowaną dwa
dni wcześniej przez warszawski
oddział PTSR konferencję praso-

wą. Reprezentanci Ministerstwa
Zdrowia nie przedstawili żadnej propozycji pomostowej. Na
jednym z portali społecznościowych tak komentowano tę sytuację: „Ministerstwo nie widzi
możliwości zmiany dotychczasowych ograniczeń. (…) Urzędnicy, mimo nacisków i argumentów, pozostali niewzruszeni, a
procedury i zawzięte trzymanie
się przepisów zwyciężyło”.
Z danych zamieszczonych w
Internecie wynika, że w samym
tylko 2014 roku dostęp do skutecznego leczenia farmakologicznego straci przeszło 1000
osób. Chorzy nie załamują rąk.
Deklarują, że w dalszym ciągu będą starali się wpłynąć na
zmianę tej decyzji. Co musi się
stać, by Ministerstwo Zdrowia
zareagowało i należna pacjentom pomoc była dostępna bez
ograniczeń?

NIE WIEDZĄ, ŻE
TRZEBA ĆWICZYĆ
„W życiu nie jest ważne, w jakim miejscu się znajdziesz, lecz
na jakich ludzi traﬁsz” – usłyszałam kiedyś. Chorzy coraz częściej spotykają urzędniczą bezduszność, ale też ludzi gotowych pomóc w każdej sytuacji.
Ktoś odda nieużywany lek, inny
podzieli się dobrą wiadomością,
a jeszcze inny podpowie, do jakiego specjalisty warto się udać.
Życzliwość pozwala przetrwać
kryzys.
W Warszawie prowadzone są
bezpłatne konsultacje neurologiczne dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, w ramach
których, dzięki pomocy Ośrodka „NeuroProtect”, można skorzystać z porad specjalistycznych. Z kolei wielkopolski oddział PTSR jest liderem projektu
pod nazwą „Rehabilitant – Asystent – Psycholog – Biofeedback.
Kompleksowe wsparcie domowe w przewlekłym SM”. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze szczecińskim oddziałem PTSR. Finansowo wspiera
przedsięwzięcie PFRON. Taka
forma wsparcia przydałaby się
również w innych miastach, bo
sporo chorych nie wie, że trzeba się systematycznie rehabili-

tować. Terapię pojmują zazwyczaj jako kwestię wymagającą
nie tylko nakładu sił i czasu, ale
przede wszystkim dużej sumy
pieniędzy.
Twórca polskiej koncepcji rehabilitacji Wiktor Dega zwrócił
uwagę na cztery ważne założenia: wczesność, powszechność,
kompleksowość oraz ciągłość
procesu leczniczego. Ogromnie ważna jest edukacja w zakresie rehabilitacji i konsekwencji wynikających z jej zaniechania. Uświadamianie nie tylko samych chorych i ich rodzin, lecz
całego społeczeństwa.

ROWERAMI
DLA CHORYCH
Przykład wyjątkowej wrażliwości dała francuska ekipa rowerzystów, która podjęła się wyprawy rowerowej dookoła świata na rzecz chorych na SM. Zespół sześciu Francuzów, wśród
których jest cierpiący na stwardnienie rozsiane Gerard Guillouzic, przejedzie około 15 tysięcy
kilometrów i odwiedzi łącznie
23 kraje. Start wyprawy zaplanowano na 12 lipca. Rowerzyści zamierzają odwiedzić Warszawę, Łódź, Opole, Wrocław.
Projekt wspiera francuska organizacja działająca na rzecz chorych na SM pod nazwą „l’Odysee
de l’Espoir”.
Celem akcji jest zwrócenie
uwagi na miejsce ludzi chorych
w środowisku społecznym i integracja. „Odyseja nadziei” to inicjatywa zasługująca na najwyższe uznanie. Dzięki niej rowerzyści odwiedzą polskie organizacje zrzeszające pacjentów z
SM. Nie mają znaczenia bariery językowe, ale otwartość i serdeczność.
Gerard Guillouzic poprzez
udział w wyprawie pokazuje, że choć stwardnienie rozsiane to podstępna i nieprzewidywalna choroba, warto walczyć
o marzenia, spełniać je, a nade
wszystko nie ustawać w aktywności. Oby i wśród Polaków
– mimo bolączek prawnych i ﬁnansowych związanych z dostępem do leczenia – takich ludzi
nie brakowało.

KAROLINA KASPRZAK
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Radość
tańca

Dla dzieci chorych
na nowotwór złośliwy

ie przypuszczali, że potraﬁą się tak otworzyć na
zabawę. Podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Autyzmem ProFUTURO w swojej „Kuźni Talentów” przy ulicy Kościuszki w Poznaniu szaleli na parkiecie wspólnie z rodzicami.

FOT. ARCHIWUM PROFUTURO

W

Pierwsza próba wspólnej zabawy odbyła się w „Andrzejki”.
– Dla wielu uczestników było
to trudne przeżycie – mówi
Agnieszka Haremska, przewodnicząca Zarządu ProFUTURO. –
Jednak przełamano lody i zabawa stała się najważniejsza. Dla
niektórych nie był to jeszcze odpowiedni moment na uczestnictwo w tańcach.
Po raz drugi bawiono się 28
lutego, w ostatni piątek karnawału. Tym razem uczestnicy za
drzwiami klubu pozostawili lęk i
niepokój. Prawie wszyscy już się
znali, więc łatwiej było poprosić koleżanki do tańca. Niektórzy
zachęceni dobrą atmosferą postanowili urządzać w „Kuźni Talentów” swoje urodziny.
Przed tańcami ozdobiono w
miarę możliwości salę taneczną. Uprzedzono sąsiadów, że do
godziny 22.00 będzie trochę głośniej. Kogo zmęczyły harce na
parkiecie, mógł odpocząć na wygodnych kanapach.
– Cieszy mnie, że wszyscy bawili się bez kompleksów – dodaje Agnieszka Haremska. – Nikt
nie miał oporów, by poprosić
do tańca osobę na wózku. Nasi
uczestnicy tańczyli z mieszkańcami internatu.
Do zabawy włączyli się rodzice, którzy przywieźli swoje dzieci. Chcieli ten czas spędzić w
mieście, ale atmosfera zachęciła ich do pozostania. Taneczne szaleństwa sprawiły, że osoby do których bardzo trudno dotrzeć na co dzień, potraﬁły wyrazić na parkiecie swoją radość i
temperament. awa

Mikołajki w programie
Agaty Młynarskiej „Świat
się kręci” wystąpili podopieczni Fundacji Dziecięca Fantazja
– 4-letnia Zuzia i 11-letni Kuba,
którzy są rodzeństwem. Mieszkają w Smogorzewie w woj.
mazowieckim. Oboje chorują
na nowotwór złośliwy – glejak
skrzyżowania nerwów wzrokowych.
Historia tegorocznych mikołajkowych marzeń zaczęła się
od pozyskania przez fundację
nr charytatywnego sms-a 7272.
Każdy, kto wysłał sms o treści:
„marzenie”, przyczynił się do
uszczęśliwienia kolejnych dzieci. Dlatego odbyła sie sesja zdjęciowa, w której udział wzięła ambasadorka Fundacji Dziecięca Fantazja Agata Młynarska i czworo dzieci, w tym Zuzia. Najważniejszą postacią na
planie miał być brat Zuzi, Kuba.
Od czwartego roku życia walczy
z rakiem. Po pierwszym rzucie
choroby, po 18-miesięcznym leczeniu, walka została wygrana.
Radość nie trwała jednak długo.
Po dwóch latach nastąpiła ostra
wznowa. Kuba akurat przechodził leczenie, kiedy u 9-ciomiesięcznej siostry wykryto nowotwór oka.
Fundacji Dziecięca Fantazja
spełniła marzenia Zuzi i Kuby,
Zuzia rok wcześniej w Wigilię
otrzymała wymarzony samochód na akumulator i zabawki,
natomiast Kuba w 2010 r. w trakcie charytatywnej trasy koncertowej „Gramy z Fantazją” organizowanej przez Fundację Dziecięca Fantazja, otrzymał laptopa.
Od tamtego czasu, odkąd poznał Agatę, stał się jej najwięk-

szym fanem. Zbiera wszystkie
wycinki z gazet, ogląda każdy
program „Świat się kręci”, jest
stałym gościem portalu Onaonaona.com i wszystkim się chwali
jaką ma znajomą.
Kolejnym największym marzeniem Kuby było ponowne
spotkanie z Panią Agatą. Niestety, w dniu, w którym odbywała się sesja, lekarze nie wyrazili zgody na przepustkę Kuby
ze szpitala. Był to bardzo przykry moment dla chłopca. W sesji wzięła jedynie udział jego
siostra, która stała się gwiazdą
kampanii promującej nr sms. W
głowie Agaty Młynarskiej zrodził się pomysł, żeby zaprosić
Kubę z rodziną do mikołajkowego programu „Świat się kręci”,
który ona prowadzi. Dobrze się
złożyło, bo Kuba dwa dni wcześniej wyszedł ze szpitala i cała
jego rodzina mogła przyjechać
do Warszawy.
– Wiele osób odpowiedziało na pierwszą prośbę fundacji o wysyłanie sms-ów. Dzięki
wsparciu ludzi z całej Polski mogliśmy spełnić pierwsze marzenia. Kuba z siostrami przyjechał
do Warszawy dzień wcześniej.
Dzieciaki spędziły czas w kinie
i każde z nich dostało ogromną torbę słodyczy. Kolejny dzień
spędziły w sali zabaw, a po południu wszyscy udali się do studia – mówi prezes fundacji Patrycja Wróbel.
Kuba nie mógł się doczekać
spotkania ze swoją idolką. W
międzyczasie dzieci poznały Jerzego Dudka, gwiazdę piłki nożnej oraz pozostałych gości programu: Majkę Jeżowską, Szymona Majewskiego i Justynę Stecz-

kowską. Ale żadna z gwiazd nie
zrobiła na Kubie takiego wrażenia jak pojawienie się Agaty Młynarskiej. Na buzi Kuby pojawił
się zachwyt i szeroki uśmiech.
Chłopiec nie mógł oderwać oczu
od Agaty. W trakcie spotkania
okazało się, że Agata ma dla niego kolejną niespodziankę! Kuba
został współprowadzącym programu i wniesiono dla Kuby specjalne krzesło, które ustawiono
koło Agaty. Zaśpiewał wspólnie
z Majką Jeżowską piosenkę i został doceniony jako wyjątkowy
prowadzący przez Piotra Kraśko,
z którym łączono się ze studia.
Mikołaj, dzięki sms-om, okazał się bardzo hojny. Zuzia dostała wymarzone lalki Barbie,
zestawy Pet Shop i wiele innych
zabawek, Kuba radiomagnetofon ZigZag McQueen wraz z
zestawem audiobooków, klocki lego Duplo i mnóstwo resoraków, które uwielbia. Siostra Kuby i Zuzi – Natalia dostała wymarzoną maskotkę Furby.
Podopieczna fundacji Karolina
otrzymała kuferek na kosmetyki
wraz z wyposażeniem, a Kacper
gry komputerowe.
Misją Fundacji Dziecięca Fantazja jest dotarcie do wszystkich cierpiących dzieci w Polsce, aby wnieść w życie dzieci i
ich rodzin iskierkę radości, wiary i nadziei. Fundacja działa wyłącznie na rzecz polskich dzieci.
Przez 10 lat działalności spełniła
ponad 3.000 fantazji. Fundatorami są osoby indywidualne, ﬁrmy
i organizacje.

ROBERT STĘPIŃSKI
ADRIANNA I PATRYCJA
WRÓBEL
FOT. ARCHIWUM
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„Gwiazdy Dobroczynności”
– rozdane!
basadorką UNICEF, regularnie
wspieraFundację Spełnionych
Marzeń, Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, Fundację Rodzin Adopcyjnych i w akcji „Jeszcze żywy Karp”.
– Cały dochód z Balu Charytatywnego „Gwiazd Dobroczynności” przekazywany jest
na Fundusz Gwiazd Dobroczynności, dzięki czemu możemy wesprzeć cenne inicja-

Robert
R
Stępiński
S
PPOZNAŃ

O

Nagrodę odbiera Halina Benedyk.
łań Fundacji, zdobywaniu pieniędzy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo.
Bohdan Smoleń zwyciężył
w kategorii „Własna działalność społeczna”. Aktor w 2007
w roku założył Fundację „Stworzenia Pana Smolenia”, której
działalność polega na organizowaniu i prowadzeniu zajęć
hipoterapeutycznych dla osób
niepełnosprawnych. Mimo poważnej choroby Bohdan Smoleń aktywnie uczestniczy w imprezach, szkoleniach i zawodach organizowanych w założonym przez siebie Ośrodku
Rehabilitacyjnym.
W kategorii „Wolontariusz”
nagrodę odebrała piosenkarka Halina Benedyk wspierająca od 1998 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w
Swarzędzu. Artystka uczy osoby uzdolnione wokalnie śpiewać, patronuje diecezjalnym
przeglądom piosenki religijnej
osób niepełnosprawnych oraz
pozyskuje dla stowarzyszenia
przyjaciół i darczyńców.
„Twarzą kampanii społecznej” została Małgorzata
Ostrowska-Królikowska. Aktorka jest Ambasadorką Fundacji Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei". Brała udział w
akcji „Całe Hospicjum czyta
dzieciom”, zaangażowała się
w przygotowanie materiałów
promujących kampanię społeczną ”By śmiały się do końca”, wzięła również udział w
pikniku integracyjnym dla chorych dzieci.

FOT. (3X) ARCHIWUM AKADEMIA FILANTROPII

d 2 grudnia 2013 do
10 stycznia 2014 trwało głosowanie w plebiscycie
Gwiazd Dobroczynności. Głosować było można na stronie
internetowej www.gwiazdydobroczynnosci.pl, a w skład
Kapituły konkursu, która z
pośród zgłoszonych gwiazd
wybrała 24 ﬁnalistów (na
nich to można było oddawać
głosy), weszli przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych.
Każdy z ﬁnalistów otrzymał statuetkę „Gwiazdy Dobroczynności” oraz 5 tys. zł dla
wspieranej przez siebie organizacji. Nagrody wręczono 8 lutego podczas V Jubileuszowego
Balu Charytatywnego „Gwiazdy Dobroczynności” w Hotelu
Soﬁtel Victoria w Warszawie.
Śpiewał zespół PECTUS.
Laureatką w kategorii „Strategiczna współpraca z organizacją pozarządową” została Natalia Kukulska. Piosenkarka w 2012 i 2013 roku wspierała Stowarzyszenie SOS Wioski
Dziecięce we wszystkich działaniach: malowała z dziećmi
symboliczne domy SOS na Placu Deﬁlad w Warszawie, wzięła
udział w akcji „Powrót do szkoły”, podczas której zbierano
pieniądze na wyprawki szkolne i zajęcia wyrównawcze dla
potrzebujących dzieci, śpiewała w charytatywnych koncertach. Oprócz współpracy ze
Stowarzyszeniem SOS Artystka zagrała na Marszu Różowej
Wstążki w Warszawie, dla Hospicjum Ziemi Kluczborskiej
Św. Ojca Pio oraz dla Caritasu
w Starogardzie Gdańskim.
W kategorii „Darczyńca organizacji społecznej” zwyciężyła Agnieszka Cegielska za
czteroletnią współpracę z Fundacją „Szkoła Otwartych Serc".
Prezenterka telewizyjna zorganizowała wiele zbiórek odzieży dla podopiecznych fundacji
oraz otoczyła specjalną opieką rodziny wielodzietne. Od
lat pomaga w promocji dzia-

Natalia Kukulska.
Nagrodę Specjalną Magazynu Show odebrała Małgorzata Socha. Aktorka od 2008
roku współpracuje z Fundacją „Dr Clown". Wspólnie z terapeutami Fundacji odwiedza dzieci w szpitalu, bezpłatnie użycza swego wizerunku
m.in. do przygotowania bilbordu z związku z kampanią 1%,
uczestniczy w imprezach, które organizowane są dla dzieci.
Co roku gości również na fundacyjnym Dniu Dziecka „Pod
znakiem Czerwonego Noska”.
Nagrodę Honorową otrzymała Magdalena Różczka za
zaangażowanie społeczne, aktywną działalność na wielu polach, propagowanie postaw prospołecznych. Aktorka zaangażowała się szczególnie w działania Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w
Otwocku, od kilku lat jest am-

Bohdan Smoleń.
tywy społeczne oraz promować działania dobroczynne
Gwiazd. Jego celem jest uhonorowanie gwiazd angażujących
swój czas, energię i pieniądze w pomoc potrzebującym.
Organizacja wspierana przez
zwycięską Gwiazdę otrzymała 5.000 zł. na dalsze działania
społeczne – mówi Ola Brzozowska z Akademii Filantropii
w Polsce.
Podczas balu odbyła się również aukcja przedmiotów przekazanych przez m.in. parę prezydencką, prezydenta Lecha
Wałęsę, premiera Donalda Tuska, Henrykę Krzywonos i marszałka senatu Bogdana Borusewicza. Bal Gwiazd Dobroczynności prowadziły Dorota
Gardias, Anna Popek i Agnieszka Popielewicz.
„Gwiazdy
Dobroczynności” to największa kampania
medialna promująca działania społeczne i jedyny w Polsce plebiscyt publiczności mający na celu promocję zaangażowania społecznego gwiazd.
To również szansa dla organizacji społecznych, które współpracują z gwiazdami, na nagłośnienie ważnych spraw i problemów, szukanie partnerów
do ich rozwiązywania.
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– Pani dzieciństwo?

Władze Rady
wybrane

– Dużo miłości i zabawy.
Ogromne porcje buziaków od
taty, czułość mamy i opieka
dwóch starszych braci.
– A początki kariery?
– Śpiewanie w różnego rodzaju konkursach, szkoła muzyczna, gra na skrzypcach i
ﬂecie poprzecznym, wiele lat
śpiewania w chórach i zespołach wokalnych. To była ciężka
praca. Godziny ćwiczeń na instrumentach.
– „Mamy po 20 lat” to znany
Pani przebój...

FOT. AURELIA PAWLAK

– Zdobyłam nim serca publiczności na Festiwalu Opolskim i telewidzów. Super nagroda dla wykonawcy. Do dziś
śpiewam ją na każdym moim
koncercie, bo publiczność bez
niej nie puszcza mnie ze sceny.

W

Sali Malinowej Urzędu
Miasta Poznania 24 lutego przewodniczącą Rady Pożytku Publicznego wybrano
Ewę Gałkę z PISOP (Poradnictwo, Informacja, Szkolenia Organizacji Pozarządowych), a
wiceprzewodniczącymi Justynę Ochędzan i Marię Remiezowicz.
– Zgodnie z ustawą Rada Pożytku Publicznego jest obecnie
obligatoryjnym zadaniem miasta – powiedziała na wstępie
Maria Remiezowicz, dyrektor
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, która w imieniu prezydenta
Poznania Ryszarda Grobelnego
wręczyła nominacje obecnym
członkom Rady Pożytku Publicznego.
– W sektorze pozarządowym
działam od 1999 roku, początkowo w Lesznie, a od 2004 roku
nasza organizacja ma biuro w
Poznaniu – powiedziała Ewa
Gałka. – Zajmujemy się wspieraniem organizacji pozarządowych w sprawnym działaniu,
tworzeniu stowarzyszeń i organizacji, zdobywaniu funduszów,
rozwiązywaniu
problemów
prawnych i księgowych. Dbamy o rozwój kontaktów i współpracę z partnerami samorządowymi i biznesowymi oraz wewnątrz sektora pozarządowego.
Jestem także członkinią Ogólnopolskiej Sieci Splot, obejmującą czternaście województw i

będącą wsparciem podobnym
do tego jakiego udziela PISOP w
Wielkopolsce.
– Od sześciu lat pracuję w
Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej Związek Organizacji
Pozarządowych – poinformowała Justyna Ochędzan. – Zrzeszamy organizacje pozarządowe i
stowarzyszenia z terenu Wielkopolski. Koordynujemy sieć dwunastu Lokalnych Centrów Wolontariatu. Od ponad dwudziestu lat zajmujemy się animacją ruchów obywatelskich. Prowadzimy działalność związaną
z poradami prawnymi, doradztwem, opiniowaniem. Naszym
celem jest wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz ich
ciągłe wspieranie. Pełnię funkcję
przewodniczącej Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
– Wydziałem Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Poznania kieruję od 2005 roku
– oświadczyła Maria Remiezowicz. – Dysponuję doświadczeniem w pracy zarówno w administracji oraz w organizacjach
pozarządowych. Jestem członkiem Rady Ekspertów Społecznych oraz Rady Głównej Wspólnoty Związku Organizacji Socjalnych. Koncentruję się na organizacji współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Drugą część obrad zdominowały sprawy organizacyjne
oraz przypomnienie na czym
się opiera współpraca władz
Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi, jakie są zadania ustawowe Rady Pożytku
Publicznego. Izabela Leśniak z
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta poznania mówiła między innymi o pracach nad rocznym planem współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok,
o strategii rozwoju Poznania do
roku 2030 i o modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi,
wypracowanym w ramach projektu ogólnopolskiego.
Sporo miejsca poświęcono
sprawom związanym z konkursami dotyczącymi wyłonienienia wolontariusza roku. Justyna
Ochędzan zaproponowała, by
włączyć do kapituły przedstawiciela organizacji pozarządowej
zajmującego się wolontariatem.
Pomysł spotkał się z aplauzem,
ponieważ w kapitule winny zasiadać osoby zaangażowane i
posiadające konkretną wiedzę.
Podjęto również temat przygotowania Tygodnia Organizacji Pozarządowych. W tym roku
przewidywany jest ich udział w
Ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarządowych w Warszawie.

AURELIA PAWLAK

– Jest 1984 rok, Festiwal w
Sopocie. Zaśpiewała Pani w
duecie z włoskim piosenkarzem Marco Antonellim.
– Włosi szukali do duetu z
Marco kogoś młodego. Byłam
po nagrodzie na festiwalu zielonogórskim. Wiele osób mi zaufało, z reżyserem festiwalu Jerzym Gruzą.
– Pokochała was wtedy cała
Polska za „Frontierę”.
– Piosenka mówi o miłości
dwojga ludzi których dzieli granica. Emocje sopockiej sceny
czuję do dziś. Zagraliśmy jeszcze dużo koncertów i programów telewizyjnych. Po dwóch
latach los nas rozdzielił.
– W 2010 roku spotkaliście
się ponownie.

W

e wtorek 11 lutego spełniło się marzenie 13-letniej Weroniki z woj. podkarpackiego, która zmaga się z
rdzeniowym zanikiem mięśni. Dziewczynka jest podopieczną Fundacji Dziecięca
Fantazja. Marzeniem Weroniki było spotkanie z Mieczysławem Hryniewiczem i Bożeną Dykiel, aktorami serialu
„Na Wspólnej”.

Weronika ma 13 lat i mieszka w miejscowości Lutoryż koło
Rzeszowa. Od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni.
Od wielu lat korzysta z respiratora 24 godziny na dobę. Jej jedynym oknem na świat są programy i seriale telewizyjne. Niecałe
dwa lata temu fundacja spełniła
pierwsze marzenie dziewczynki, oﬁarując jej telewizor do jej
pokoju i pakiet telewizji cyfrowej.
Weronika jest wielką fanką
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nej Troski ze Swarzędza! Jestem piosenkarką, scena jest
miejscem mojej pracy, a mimo
to przyjęcie tej nagrody na balu
charytatywnym bardzo przeżyłam. Radość, wzruszenie,
duma z przyjaźni z młodzieżą
ze Stowarzyszenia.

Najważniejszy jest
drugi człowiek

– Głównie śpiewa Pani piosenki dla dzieci. Dlaczego
właśnie ten repertuar i ta publiczność?

Z HALINĄ BENEDYK rozmawia ROBERT STĘPIŃSKI.

FOT. ARCHIWUM AKADEMIA FILANTROPII

– Koncertujecie w całej Polsce. Jak publiczność przyjęła
Was po tylu latach?

– Tak samo trudno to wytłumaczyć, jak i nasz wspólny występ na Festiwalu w Sopocie.
Marco skomentował mój występ z piosenką Frontiera, który
znalazł w Internecie, zauważył
to mój fan z Katowic i napisał
o tym do mnie. Po dwóch tygodniach Marco odwiedził mnie
w Poznaniu.
– Nagraliście „Frontierę” w
nowej wersji, a także płytę z
włoskimi piosenkami.
– To spełnienie marzeń
sprzed lat. Teraz to my decydujemy o sobie. a nie osoby trzecie.

– Nasza publiczność jest cudowna. Piosenkami opowiadamy naszą historię. Spotkania
są bardzo wzruszające.
– Marco lubi przebywać w
naszym kraju?
– To coś więcej niż lubi…
– Nagraliście również włoskie przeboje.
– Zrobiliśmy to dla naszych
fanów, piosenka włoska jest
niezmiennie bardzo atrakcyjna
dla polskiej publiczności. Podczas koncertów bawi się i śpiewa razem z nami.
– Dzieli się Pani swoim talentem z osobami niepełnosprawnymi.
– Moja przyjaźń i praca ze
Stowarzyszeniem Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka w Swarzędzu
trwa już prawie 20 lat i jest
bezcenna. Śpiewam dla nich
i z nimi, dostaję dużo ciepła.
Spotkania z publicznością to
sens mojej pracy. Emocje, które uwielbiam.
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– To zasługa płyty „Dajmy
dzieciom uśmiech”. Dobry kontakt z publicznością dziecięcą
to efekt wielu lat pracy.

– Jest Pani członkiem Lions
Clubu Poznań Patria.
– Lionem jestem od 2006
roku. Naszą siłą jest różnorodność umiejętności i cech
charakteru,
wykorzystujemy to do organizacji koncertów, spektakli teatralnych, imprez sportowych, wigili, pokazów ﬂorystycznych. Często jest to praca naszych rąk,
efektem są fundusze lub zakup przedmiotów służących
osobom z niepełnosprawnością. Śpiewałam w wielu charytatywnych koncertach. To
mnie wzbogaca o uczucia, jakie otrzymuję od ludzi. Mam
dużo przyjaciół w wielu miejscach w Polsce.

– Śpiewanie to Pani pasja i
zawód. A dom?
– To mój azyl. Tu jestem dla
moich najbliższych, a oni są dla
mnie.
– Jest Pani osobą, która nie
boi się wyzwań.
– Dojrzałość dodaje odwagi,
wzbogaca spojrzenie i daje mi
wiarę we własne możliwości.
– Co jest dla Pani najważniejsze?
– Drugi człowiek!
– A muzyczne inspiracje?

– Koncertuje Pani z osobami niepełnosprawnymi?

– Jest ich wiele, wrażliwa jestem na piękną harmonię i męskie głosy.

– Jeśli jest taka możliwość, to
nagrywam lub śpiewam z osobami z niepełnosprawnością.
To z wielka satysfakcja i przyjemność!

– Dalsze Pani plany artystyczne?
– Cały czas koncertuję zarówno sama, ale i również w
duecie z Marco. Mamy również
w planach nagranie nowej płyty. Zapraszam wszystkich na
moją stronę internetową i facebooka!

– W lutym 2014 otrzymała Pani nagrodę „Gwiazdy Dobroczynności”.
– Tę niespodziankę przygotowało mi Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjal-

serialu „Na Wspólnej”. Uwielbia wszystkich bohaterów, a w
szczególności główną parę, którą grają znani aktorzy Mieczysław Hryniewicz i Bożena Dykiel. Mieczysław Hryniewicz,
który na stałe mieszka w Poznaniu, ani chwili nie wahał się,
czy spełnić marzenie dziewczynki i osobiście ją odwiedził.
Wielką radość widać było na
twarzy dziewczynki przez cały
czas. Podłączona do respiratora nie mogła mówić, ale mogła oczami pełnymi uwielbienia chłonąć każde słowo wypowiadane przez swojego idola,
który przez ponad cztery godziny siedział obok jej łóżka, trzymał ją za rękę, przytulał, czytał

jej opowiadania i bajki, opowiadał o nagraniach w serialu oraz
o życiu aktorskim. Dla Weroniki, która od początku emitowania ogląda serial, było to ogromnym szczęściem i radością.
Bożena Dykiel, która nie mogła odwiedzić jej ze względów
zdrowotnych, nagrała życzenia
dla Weroniki, które odtworzono na laptopie. Dla dziewczynki
było to niezapomniane przeżycie ze względu na osobistą wizytę, nagranie, wspólne zdjęcia
z ulubionym aktorem, wpisy do
pamiętników oraz prezenty w
postaci gier i zabawek, którymi
dziewczynka lubi się otaczać.
Podopiecznymi fundacji są
dzieci zmagające się z nowo-

tworami, wadami wrodzonymi
i chorobami genetycznymi. Fundację Dziecięca Fantazja można
wesprzeć poprzez:
– wysłanie charytatywnego
SMS o treści MARZENIE pod numer 7272. Koszt 2,46 zł. 2 zł z
każdego smsa przekazane jest na
działalność statutową fundacji;
– przekazanie odpisu 1% podatku dochodowego nr KRS
0000168783;
– wpłatę na konto Fundacji w
Banku Polskiej Spółdzielczości
S.A. nr 14 1930 1523 2310 0345
8400 0001;
– „zaadoptowanie” konkretnego marzenia chorego dziecka z
danego regionu;
– uczestnictwo w imprezach

FOT. ARCHIWUM

Spełnione marzenie Weroniki

organizowanych przez cały rok
na rzecz podopiecznych;
– polubienie fanpage’u Fundacji www.facebook.com/DzieciecaFantazja

ROBERT STĘPIŃSKI
ADRIANNA WRÓBEL
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la Retecka kocha Paryż
tak bardzo, że jak tylko ma
czas i okazję, pakuje walizkę i rusza w podróż. Towarzyszy jej wnuk. Pani Ola zabiera
go w nagrodę za dobre wyniki
w nauce. To forma uznania za
jego dążenie do wiedzy. Najpierw w gimnazjum, a teraz za
inżynierski dyplom.

Egipcjanie
w Czeszewie
WTZ CZESZEWO
W

U

czestnicy i pracownicy
Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie zorganizowali 26 lutego zabawę karnawałową. Tym razem zaprosiliśmy gości do Wielkiej Piramidy
Czeszewskiej i przenieśliśmy
się do starożytnego Egiptu.
Zaprosiliśmy delegacje z zaprzyjaźnionych z nami warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z Wrześni, Rudy Komorskiej, Pietrzykowa, Gozdowa,
Jarocina i Środy. Był z nami dyrektor wrzesińskiego PCPR Jerzy
Nowaczyk i kierownicy zaproszonych placówek. Pojawiła się
Wielkopolska TV, która nakręciła
o tym wydarzeniu reportaż.
W sali OSP panowała atmosfera starożytnego Egiptu: egipskie dekoracje, mumie (niektóre nawet żywe!), sarkofagi, piramida, tron faraona i łoże Kleopatry otoczone świętymi, czar-

O swoich wrażeniach z pobytu w Paryżu na początku tego
roku pani Ola opowiadała swoim koleżankom ze Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” w
lutowe popołudnie. Panie oglądały przepiękne zdjęcia na ścianie pomieszczenia, które na
półtorej godziny zamieniło się
w salę kinową. Pokaz urozmaicała prelekcja świadcząca o
wiedzy prelegentki. Opowiadała ze swadą. Nikt nie był znudzony, z sali padały różne pytania i komentarze.
– Paryż jest piękny o każdej
porze roku i zawsze można tutaj znaleźć jeszcze nie odkryte miejsca – mówiła. – Tym razem nasza wyprawa odbywała się pod hasłem ślady polskie
w Paryżu. Przez osiem dni takich miejsc znaleźliśmy sporo
i zrobiliśmy ponad 1500 zdjęć.
Francuzi o nas pamiętają bardziej niż my sami. W Poznaniu
nie ma żadnego zabytkowego
punktu nazwanego imieniem
wybitnego Francuza. Tymcza-

J

FOT. (2X) ARCHIWUM

Zbigniew
Z
Strugała
S

nymi kotami. Gospodarze i goście prezentowali się wspaniale
w szatach w starożytnym, egipskim stylu. Przybyłych przywitała faraon z Wielkiej Piramidy
Czeszewskiej Urszula Remisz,
kierownik WTZ w Czeszewie.
Były wspaniałe zabawy. Każda grupa mumiﬁkowała swojego
kierownika lub terapeutę, owijając go papierem toaletowym.
Wygrali ci, którzy pierwsi dokonali mumiﬁkacji. Wożono wybrane osoby w lektyce z krzesła
dwóch kijów. Było też zadania
odczytania tekstu zapisanego na
papirusie starożytnymi hieroglifami. Ostatnią konkurencją był
wybór najlepiej przebranej osoby. Oceniano głośnymi brawami i okrzykami. Wygrała osoba,
która otrzymała najgłośniejszy
aplauz. Terapeuci z Czeszewa
odpowiednim aparatem mierzyli
natężenie hałasu. Na olbrzymie
brawa zasłużyli wszyscy. Była
też zabawa taneczna.
Takie bale są organizowane
przez WTZ w Czeszewie od roku
2009. Poprzez zabawę uczestnicy poznają historię, kulturę i
zwyczaje panujące kiedyś lub
obecnie w danym kraju.

apończycy jedzą słodkie sushi i lizaki z robakami, Chińczycy uwielbiają zatopione w
miodzie owady, Belgowie zajadają się pyszną czekoladą,
Turcy kochają przesłodzone
ciasta, słodkie kuleczki, zawinięte w ruloniki suszone owoce, a Hindusi rozkoszują się w
pysznościach, które dla nas są
niejadalne.
Tym razem członkowie Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” w Poznaniu spotkali się 26 lutego na cyklicznym
warsztacie odbywającym się
pod hasłem „Kuchnie świata”.
Po wykładzie Joanny Grabarczyk, wszyscy mieli zadanie,
by przygotować tureckie słodycze. Na stole czekały już kawałki suszonych śliwek, miód,
orzeszki, skondensowane mleko. Zdaniem wykładowczyni
wszystko, co suszone, się nie
psuje, ale nie jest ładne, efektowne, kolorowe. Jest bure, szare, ale w tych produktach nie
ma szkodliwych dla zdrowia
substancji chemicznych.
– Łatwo się nabrać, gdy popatrzymy na suszoną żurawinę, wyglądającą tak, jakby su-

sem w Paryżu jest aż siedemnaście ulic, placów, skwerów poświęconych naszym rodakom.
Wszystkie są zadbane, odnawiane, poddawane renowacji.
Na słynnym cmentarzu PèreLachaise znajduje się około siedemdziesiąt polskich grobów.
Pani Ola najpierw zatrzymała się przy grobowcu Fryderyka Chopina. Płyta nagrobna jest
zadbana i przyozdobiona świeżymi kwiatami. Zawsze powiewają tutaj biało-czerwone chorągiewki. Twarz naszego znakomitego kompozytora wyrzeźbił zięć George Sand. Pani
Ola pokazała zebranym także
zdjęcia grobowca Klementyny z
Tańskich Hoﬀmanowej, pisarki,
redaktorki, tłumaczki, wychowawczyni. Czarny, monumentalny pomnik przedstawia pisarkę w otoczeniu dzieci i młodzieży, którą tak bardzo kochała. Na
jednym ze zdjęć jest obelisk rodziny Wołowskich, która znalazła się we Francji po Powstaniu
Listopadowym. Jej członkowie
bardzo zasłużyli się we Francji.
Młody Wołowski, potomek powstańca, był twórcą działającego do tej pory banku paryskiego,
a jego krewna uczyła się muzyki u samego Chopina. Na grobie widnieje napis „współrodacy, współwygnańcy na pamiątkę obywatelskich zasług Franciszka Wołoskiego, zmarłego w
trzynastym roku emigracji”. Żo-

szyło ją słońce – mówi Joanna
Grabarczyk. – Tymczasem suszono ją chemicznie. Jej spożywanie boleśnie odczują osoby
mające delikatne żołądki. Podobnie jest z suszonymi chemicznie morelami i jabłkami.
Ich znakiem rozpoznawczym
jest podejrzana świeżość.
Do wyjątkowych pyszności należą słodycze bałkańskie.
Krystalizuje się soki, orzechy
zatapia w miodzie, specjalnością jest chałwa. Robią ją przecierając orzechy i nasiona sezamu. Masa jest słodka i bardzo tłusta. W Indiach słodycze powstają z nasion strączkowych: gotuje się groch, ciecierzycę, bardzo drobno mieli,
a następnie zasypuje orzechami i zalewa miodem lub wodą
różaną. Do podniesienia walorów zewnętrznych Hindusi swoje słodkości wzbogacają różnymi barwnikami. Do takiej mazi dodają masło i formują kulki, które są zanurzane w różanej konﬁturze. Całość
jest klejąca, pachnie aromatem
różanym. Specyﬁk uwielbiany
przez Hindusów to wysuszony
twarożek maczany w cukrze,
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Polskie ślady
w Paryżu
FOT. ARCHIWUM „MALI BRACIA UBOGICH”

bojownikom. Przedstawia on
upadającego wojownika podtrzymywanego przez Nike.

nie i malutkiej córeczce zmarłego powstańca wybudowano pamiątkowy, przepiękny obelisk.
– Naprzeciwko wieży Eiﬄa,
na północnym brzegu Sekwany,
znajduje się Plac Warszawski,

na którym jest pomnik kombatantów polskich walczących w
obronie i o wyzwolenie Francji
– dodaje pani Ola. – To urzekające miejsce. Zwraca uwagę na
napis w języku polskim i francuskim oddający cześć polskim

Na wystawie art deco pani
Ola wypatrzyła obraz Tamary
Łempickiej, znanej polskiej malarki. Malowała głównie portrety i martwe natury, a nade
wszystko akty, które miały zdobić salony zamożnych mieszczan. Arystokratki i żony bogatych przemysłowców masowo
zamawiały u niej portrety, najczęściej naturalnej wielkości.
Ilość tych zamówień powodowała niemal masową produkcję
obrazów. Łempicka w tym okresie malowała niekiedy po kilkanaście godzin dziennie. Polska
artystka często jest uznawana
za osobę innej narodowości, a
to przecież nasza rodaczka.
– Trudno przejść obojętnie obok Panteonu, w którym
znajdują się ludzie zasłużeni

Słodkości świata
z którego wytwarza się mleczne cukierki. Popularnością cieszą się także ciasteczka z mielonej ciecierzycy barwione kurkumą, wzbogacane bakaliami i
innymi przyprawami.
– Europa jest kontynentem
ciast, deserów, sorbetów i czekolady – dodaje Joanna. – Królują torty, bita śmietana, wyroby czekoladowe i kakaowe. Do
tego dochodzą słodkie przysmaki smażone w tłuszczu.
Popularność w Polsce zyskały
słodycze greckie, z zwłaszcza
kuleczki zrobione z ciasta podobnego do drożdżowego, obtoczone w cukrze z płatkami
migdałów.
Kto raz spróbował, nie zapomni smaku belgijskich, nadziewanych czekoladek. W Brukseli roi się od sklepików oferujących wykonywane ręcznie czekoladowe pyszności. Z czekolady można robić nie tylko pralinki, czekoladki, ale pić ją na

gorąco, zastosować jako składnik polewy do ciast.
– Uwielbiam czekoladę lawendową – mówi Joanna. –
Kruszymy tabliczkę czekolady,
dodajemy pokruszone kwiatki lawendy i z powrotem formujemy tabliczkę. Wyrób ma
niespotykany smak i aromat.
Do grupy rzadko spotykanych
należy czekolada z chilli. Są
dziwne słodycze, których spróbowałyby tylko osoby odważne lub koneserzy, takie jak popularne w Japonii lizaki z zatopionymi w środku robakami. W
Stanach Zjednoczonych popularne są żelki o smaku jajecznicy, bekonu, frytek, nawet o zapachu benzyny, lody o smaku
zupy pomidorowej.
Druga część zajęć miała
charakter praktyczny. Uczestnicy porozkładali na stole szerokie paski zrobione z długo
gotowanego syropu, do którego dodano pektynę. Po wyla-

niu na metalowe tace substancja ta zastyga i potem można
ja kroić w paski o różnej szerokości. W miseczkach Joanna poukładała suszone śliwki,
morele, suszoną morwę, płatki
migdałów, rodzynki. Był miód,
skondensowane mleko, konﬁtura z róży.
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dla Francji, a wśród nich Maria
Skłodowska Curie, polska noblista – dodaje pani Ola. – Natomiast w College de France
Adam Mickiewicz przez cztery
lata wykładał języki słowiańskie, ale ze względu na to, że
zbyt żarliwie zajmował się polityką, zwolniono go z tej funkcji. Jednak ślad po nim pozostał.
W przepięknej dzielnicy pisarzy i egzystencjalistów Saint-Germain pani Ola traﬁła na
kościółek, w którym znajduje się sarkofag Jana II Kazimierza Wazy. Na sarkofagu znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca bitwę pod Beresteczkiem. Na pewno wielu czytelników „Filantropa” oglądało przepiękny ﬁlm „Amelia”, który wyreżyserował Jean-Pierre Jeunet.
W Paryżu pod takim imieniem
Polki, która czyniła dobro, znajduje się kawiarnia, której charakter podkreśla ogromne zdjęcie Audrey Tautou, odtwórczyni głównej roli w wymienionym ﬁlmie.
Uczestniczki spotkania były
zgodne, że powinno się znaleźć biuro podróży, które zorganizowałoby wycieczkę śladami polskimi w Paryżu. Zainteresowanych ze Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” na
pewno by nie zabrakło.

AURELIA PAWLAK

– Tniemy cienkie paseczki z
jasnych lub ciemnych taśm i wypełniamy je bakaliami – instruowała Joanna. – Aby wszystko się ładnie skleiło używamy
skondensowanego mleka.
Sala zamieniła się w kuchnię. Co chwilę ktoś o coś prosił, zwijał ruloniki, układał je
na talerzach. Uczestnicy wpadli w kulinarny wir. Na koniec
zrobione słodycze zjedzono
wspólnie przy kawie i herbacie.

AURELIA PAWLAK

FOT. AURELIA PAWLAK
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Konopiński

Fraszki
MILCZEK

SPECJALIŚCI

Słodyczy
każdy nam życzy
wręczając
puchar goryczy.

Mimo że siedział
jak mysz pod miotłą,
ludzkie gadanie
go tam przygniotło.

Kretyn, głupiec
lub ignorant
z każdą sprawą
się upora.

CIEŃ

MARIAŻ

Dla przodków ma podziw,
wstręt dla
współczesności;
jak cień za nim chodzi
cień dawnej świetności.

Małe umysły
z wielką fortuną
łatwo ku przyszłym
sukcesom fruną.

NOWY SYSTEM

PIASEK ŻYCIA

PUCHAR

O PONIŻANIU

Gdy nowy system zawitał,
ubogą zastał ojczyznę;
zbyt wielu zbiło kapitał
na walce z kapitalizmem.

Dzisiaj – bobasku
bawisz się w piasku,
a jutro – brachu –
pójdziesz do piachu!

Fraszki
JUBILAT
MAŁŻEŃSKI
Pół wieku temu
głowę dlań stracił.
Miłość tę w ratach
aż dotąd płaci.

Od połogu
do nekrologu.

WARSZAWA

ŻYCIE NASZE
Czasem nachodzi mnie
myśl złowieszcza,
że do czekania
życie się streszcza.

KARIERA PAŁACU
ŻYCIE
CZŁOWIEKA

Jerzy
Szulc

Kiedyś – zbytek,
dziś – zabytek.

REGION
ŚWIĘTOKRZYSKI

Poniżać bliźnich
się nie ważmy,
bo każdy w życiu
chce być ważny.

OTWARTOŚĆ
To człowiek
z głową otwartą.
Oleju nalać
tam warto.
Z KSIĄŻKI

„FRASZKOPIS Z KONOPII”

BAJECZKA
Raz kotek miał pchełki,
Leżał na kanapie
I przyszedł pan doktor…
Teraz on się drapie.

BUFON

PLURALIZM

Nagodzili
Go Noblem
I też był z nim
Problem.

Ten będzie panem
I zapanuje,
Kto przeciwnika
Lepiej opluje.

Fraszki
KWINTESENCJA

FRASZKA

Horyzont jej zwęża
podniebienie męża.

Święty Krzyż, Łysica,
Święta Katarzyna,
Łysa Góra. W sumie:
Świętość i łysina.

Kwiecista
Kwiatu kita
Przekwitła –
I kwita.

W wyobraźni
Powstał znów
Pełny obraz
Z kilku słów.

O STARYM

KALAMBUR

POCZWÓRNY

KARIERA

Oświata:
oś świata.

By zapomnieć o tym,
Że się z nią pokłócił,
Poszedł na jednego…
A na czterech wrócił.

Czasami niestety
Trzeba upaść nisko,
Jeśli się wysokie
Chce mieć stanowisko.

BEZRADNOŚĆ

KAMPANIA

Nie da rady,
Kiedy zdradny
Radzi w radzie
Wredny radny.

Bajki i mrzonki,
Brednie i bzdury
Kroczących w marszu
Do synekury.

KURA DOMOWA

Bardzo często
umie stare
pod nowy się kryć
transparent.

JEŚLI…
Jeśli mam sobie
coś do wyrzucenia,
to głupie czasem
wyrzuty sumienia.

HASŁO I WNIOSEK
„Nauka to
potęgi klucz”…
Więc się wytrychem
działać ucz!
RYSZRD PODLEWSKI
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Tadeusz
Maryniak
M
WARSZAWA
W

• Każdy normalny
człowiek jest
recydywistą grzechu
pierworodnego.
• Uśmiechu na twarzy nie
zastąpi nawet najlepsza
pomadka.
• Polacy stają się
narodem towarzyskim,
dlatego z każdym
rokiem mają więcej
agencji towarzyskich.
• Kłódka ma tę wadę,
że nie można przez
nią podglądać –
powiedziała pewna
sąsiadka.
• Najwięcej błędów

Aforyzmy
o miłości
popełnia starość,
kiedy przeżywa drugą
młodość.
• Jedni żyją z dnia na
dzień, a drudzy z nocy
na noc.
• Najczęściej miłość
do pieniędzy zabija
wszystkie inne miłości.
• Na swoich kochanków
patrzyła przez palce
uzbrojone w tipsy.
• Za grzech pierworodny
pokutujemy całe życie.

• Kochanka to gaśnica
domowego ogniska,
zamieniająca ogień w
czad.
• Komplement jest
najuprzejmiejszą formą
hipokryzji.
• Zasłyszane: miłość jest
swędzeniem serca,
którego nie można
podrapać.
• Największym cudem
jest cudowna kobieta.
• Wtedy małżonkowie
stają się silni, kiedy

WSPOMNIENIE Z PRL-U
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

Dochodziła godzina trzynasta, w przędzalni popołudniowa zmiana zastępowała ranną. Na salach produkcyjnych i
w kantorkach witano się i żegnano po koleżeńsku, serdecznie. Przekazywano też tym z
popołudniowej różne uwagi
związane z pracą.
– Józek – zagadnął mistrz
Planer z popołudniowej mistrza Jana Nowackiego z rannej – co z tym twoim smarownikiem Antkiem Kubasą?
Ludzie mi mówią, że od kilku dni, jak go wybrano do egzekutywy POP, chodzi dziwnie sztywny. Przecież nadal
jest smarownikiem i w wielu
czynnościach w pracy trzeba
się pochylić. Zachowuje się,
jakby kij połknął.
– A wiesz – zgodził się Nowacki – ja też to widzę od tego
zebrania, gdy go wybrano.
Albo taki dumny z nowej funkcji, albo po prostu kmiot obnoszący się z tym niby sukcesem.
Muszę z nim porozmawiać!
– Zrób to jak najprędzej, bo
będą mu dokuczać, że mu się
mózg zaczerwienił! Podobno

Sztywniak
w umywalni żartują, że powinien myć się w Wołdze…

kij połknął. Nawet teraz nie
chcesz usiąść.

– Masz rację, porozmawiam
z nim, bo może dojść do jakiejś
awantury – zgodził się Nowacki.

– A… to – Kubasa z zakłopotaniem poskrobał się po głowie. – To nie duma, to korzonki…

*

– Jakie korzonki?! Co ty
chrzanisz? – Nowacki był wyraźnie zaskoczony.

– Antek – zagadnął smarownika Kubasę mistrz Nowacki –
możesz mi powiedzieć, co się
z tobą dzieje?
– Nie wiem majster, o co ci
chodzi. Przecież nic złego nie
zrobiłem. Nie wiem o tym nic…
– Może i nic złego nie zrobiłeś, ale zachowujesz się jak
paralityk.
– Dlaczego?! – nastroszył się
Kubasa.
– Rozumiem – Nowacki starał się zachować panować nad
emocjami. – Zostałeś wybrany
w skład egzekutywy POP, ale to
nie znaczy, że masz aﬁszować
się swoją dumą?

– Korzonki mnie bolały, ale
teraz jeszcze gorzej…
– Mów jaśniej, Kubasa!
– Bolały mnie cholernie te
korzonki – zaczął nieśmiało
Kubasa. – Nie mogłem się ruszać. Żona kupiła plastry, nakleiła mi, ale mimo mojego zarostu nie chciały się trzymać…
– I co?! – niecierpliwił się
Nowacki.

– Jaką dumą, jakie aﬁszowanie?! – Kubasa był wyraźnie
zaskoczony.

– Posmarowałem plastry po
brzegach klejem „Sekulep” –
powiedział niemal szeptem
Kubasa. – No i tak się przykleiły, że korzonki przestały boleć,
ale teraz za cholerę nie można plastrów oderwać. – Dlaczego?!

– Chodzisz sztywny, jakbyś

– Przecież wiesz majster,
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kochają do utraty sił.
• Kochanka jest
jemiołą na drzewie
genealogicznym
rodziny.
• Doskonałe małżeństwo
jest wtedy, kiedy żona
jest słońcem, a mąż
księżycem.
• Sztuka kochania należy
do sztuk pięknych.
• Kochajmy ludzi,
nawet tych, którzy nas
nienawidzą.
• Serce jest jak studnia, w
której na dnie ukrywają
się najskrytsze
marzenia.
• Dzieci to kłopot. Ale
to jest najszczęśliwszy
kłopot, którym los
obdarza rodziców.
Z KSIĄZKI
„AFORYZMY O MIŁOŚCI” TOM 5

jaki mam zarost. A klej trzyma
jak nigdzie. Nie mogę ich oderwać, ani schylać się, ani siadać...
– Wybacz Antek, ale takiego
durnia jeszcze w życiu nie spotkałem. Żeby tak ból korzonków leczyć! Teraz to chyba tylko chirurg ci poradzi.
– Byłem, ale on mi powiedział, żebym się nie wygłupiał
i sam sobie plastry oderwał.
Ciągną mnie za włosy jak cholera…
– I co?!
– Nie mogę, boli, jak bym sobie skórę zdzierał. Dobra majster, już nie żartuj ze mnie,
będę szukał sposobu, bo mi
chodzenie i życie na sztywno
całkiem zbrzydło.
Sposób znaleźli koledzy.
Właściwie Kowalski, który od
dłuższego czasu obserwował
Kubasę. Gdy dowiedział się o
przyczynie dolegliwości, zaproponował użyć brzytwy, którą się golił. Kubasa początkowo opierał się i pocił ze strachu. W końcu zgodził się. Kowalski, wprawny w goleniu,
powoli odciął plastry.
Kubasa niemal zemdlał z
ulgi i radości. Ale od tego dnia
przez jakiś czas miał sądne
dni. Na członka egzekutywy
mawiano „Sztywniak”. Pytano,
jaki klej może pomóc w różnych dolegliwościach…
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Zbigniew
Okoń
RZESZÓW

M

imo licznych trudności udało się rodzicom,
z pomocą rodziny i pożyczek
w bankach, ulokować dzieci w podmiejskiej szeregówce.
Dzięki temu miały przy domu
mały ogródek i kilka metrów
trawki do zabawy. Cieszył je
każdy wyrastający kwiatek,
kwitnący krzew bzu i ptaszki,
które wizytowały domek uwieszony na gałązce, odwdzięczając się gospodarzom porannymi koncertami.
Marcin, przyjeżdżając na urlop
z dalekiego Afganistanu do Rzeszowa, w którym urządzili swoją
szeregówkę, a Magda uczyła w
liceum, czuł się niczym Adam w
biblijnym raju. Wszyscy marzyli,
żeby Polska wycofała swoje wojska z tego niebezpiecznego kraju, dzięki czemu wszyscy byliby
razem.
Tymczasem, mimo że Polska
była już od kilku lat w Unii Europejskiej, znaczna część społeczeństwa żyła w ubóstwie. Przybywało bezrobotnych, mimo że
około dwa miliony ludzi, głównie młodych, wyjechały za granicę w poszukiwaniu pracy. Mówi
się dużo o złodziejskiej prywatyzacji, o powszechnej korupcji i
sprzedaży majątku narodowego
w obce łapy. Partie polityczne, te
z prawa i z lewa, zwalają na siebie winy za powstałą sytuacje. O
katastrofę smoleńską, w której
zginął prezydent Lech Kaczyński, mimo że minęły już trzy lata,
ciągle toczony jest spór: winni są
piloci, brzoza, zamach? Z walk
politycznych korzystają głównie
kabarety…
Europa i świat? Kryzysy coraz częściej nawiedzają państwa Unii Europejskiej. Zamachy, pucze, bunty w państwach
arabskich. Wojna domowa w
Syrii spowodowała śmierć blisko stu tysięcy jej obywateli. Iran
o Korea Północna grożą użyciem
broni atomowej.
ONZ, różne organizacje, trybunały międzynarodowe patrzą na
to bezradnie. Różne państwa zainteresowane są sprzedażą broni walczącym stronom, aniżeli zażegnaniem konﬂiktów. Narasta terroryzm. Szewach Weiss,
były ambasador Izraela w Polsce, określił go mianem trzeciej
wojny światowej. Nikt nie może
się czuć bezpieczny, nawet na
pokojowych olimpiadach, które na szczęście w Pekinie i Londynie ustrzeżono od zamachów.

Na przełomie
tysiącleci(47)
Jednak na maratońskim biegu w
Bostonie terroryści zabili i ranili wielu przypadkowych widzów,
w tym dzieci. Pojawili się indywidualni terroryści, tacy jak Anders Breivik w Norwegii i Beate
Zachaepe w Niemczech.
Przeciwwagą były jubileuszowe obchody powstania w Getcie warszawskim czy dokonania
„Rzezi wołyńskiej” przez ukraińskich nacjonalistów. O ile jednak pierwszy jubileusz był honorowany przez władze niemieckie, o tyle drugi obchodzony będzie w towarzystwie pomników oprawców tego ludobójstwa, wystawionych na zachodniej Ukrainie.
Przeciwwagą są też wystąpienia papieża Franciszka, który wziął w obronę oﬁary wojen
i terroryzmów, głosząc ubóstwo
kościoła i przykazanie „Miłuj
bliźniego swego jak siebie samego”. Taką przeciwwagą są także
decyzje socjalistycznego prezydenta Francji Francisa Hollanda, który podwyższył podatki dla
bogatych obywateli swego kraju,
pragnąc uczynić kapitalizm bardziej ludzkim. Ilu będzie naśladowców, także w Polsce?
Jaki ten świat będzie przy końcu naszego wieku? Przy końcu trzeciego tysiąclecia? „Jesteś
mieszkańcem Ziemi” – śpiewał
Marek Grechuta. A pieśń Anny
German „Nadzieja” (tym imieniem „Nadieżda” nazwano jedną
z planetoid) przyjęto jako hymn
kosmonautów:

Nadzieja
Dodaje mi sił,
A sukcesów –
Odwaga dostarczy.
A pieśń... Byle
Motyw w niej był
O domu.
I to mi wystarczy.
Dom, Rodzina, Miłość, Naród, Ziemia, Słońce, Kosmos…
Czasem czujemy się jak marynarze, którzy wypatrują, czy aby
do brzegu już niedaleko. Albo jak
rozbitkowie, którym towarzyszą
strofy:

Nasz statek
Krąży noce i dnie
Od tysiącleci.
Ty także w nim.
Załoga nie wie,

Po co i gdzie?
Skąd w oceanie
Galaktyk my?
Bo na nas czeka
Bezkresna dal,
Wozy galaktyk
Wciąż wdzięczą się,
Jakby czekały,
Kto pierwszy z nas
Opuści Ziemię.
Dosiądzie je.
Wiemy, jaki był rok 2013, jakie w przybliżeniu będą lata następne. Nie wiemy jednak, jakie
będą życiorysy następnych pokoleń? Jak potoczą się losy naszej planety i ludzkości? Książka „Na przełomie tysiącleci” jest
niedokończona. Ktoś musi ja
pisać dalej. Na bieżąco. Można też będzie wybiegać daleko
w przyszłość. Nawet do następnego „przełomu”. Do roku 3.000.
Jaki wtedy będzie nasz świat?
Czy będziemy się starali poznać
nasz układ słoneczny? Czy może
jeszcze dalej? Takie pytania kieruję do przyszłych pokoleń w
roku 2014:

Czy takie ma być
Trzecie tysiąclecie?
Kontynuowana
Sodoma-Gomora?
Czy wizja mądrej
I rajskiej planety?
Z tym trudnym
Pytaniem ja do was…
Do tych pokoleń
Adresuję wiersz,
Które rozbroją
Odwieczną nienawiść,
Zdadzą egzamin
Za ludzkość
Przed Bogiem
W trzecim tysiącleciu.
Bez bólu, bez granic.
Z tym oto apelem
Ja także do Ciebie
Bez względu na kolor,
Kim jesteś i gdzie…
Bo dla kogo istnieje nasz
układ słoneczny? Dla kogo ten
ogromny, tajemniczy Wszechświat? Dla kogo?
Koniec

ZBIGNIEW OKOŃ

Ojczyzna
urodzenia
Zmartwychwstaje
moja chatka
zaburzańska
kiedy sen
mnie do niej
wraca
do młodości
i tym więcej
biednej chatki
potrzebuję
w im bogatszych
zamieszkuję
metropoliach
Moja chatka
moja wioska
nie istnieje
w snach
nerwowych
często płoną
jej kikuty
nienawiścią
krzyczą oczy
ludzkiej Ziemi
gdzie stąpały
bliskich buty
Moja chatka
moja wioska
moje serce
ma ojczyzna
mego miejsca
urodzenia
lubię słuchać
– gdy mi do niej
przyjdzie
wracać –
jak mi śpiewa
– choć
bez nazwy
i imienia
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Wiedza o mózgu
ieszkańcy Poznania i województwa wielkopolskiego po raz kolejny pogłębiali
wiedzę o ludzkim mózgu oraz
specyﬁce jego funkcjonowania.
W dniach od 10 do 14 marca w
Poznaniu trwał 6 Tydzień Mózgu. Przedsięwzięcie edukacyjne objęło wykłady, spotkania i
dyskusje.
Patronat honorowy sprawował wojewoda wielkopolski
Piotr Florek, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak i prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Inicjatywę zorganizowaną przez Polską
Akademię Nauk Oddział w Poznaniu (Instytut Chemii Bioorganicznej i Instytut Genetyki Człowieka) wsparł ﬁnansowo Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Partnerem była Fundacja Zakłady Kórnickie, Międzynarodowe Targi Poznańskie, ﬁrma „Biofarm” i ABE-IPS.

Bal seniorów

Przez 4 dni uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy. Interesujące okazało się wystąpienie prof. dr hab.
Bożeny Kamińskiej z Instytutu
Biologii Doświadczalnej PAN zatytułowane „Czy można pokonać
glejaka mózgu?”. Wykład przybliżył m.in. wiedzę o najważniejsze cechach rozróżniających
guzy łagodne i złośliwe.
Sporo uwagi poświęcono też
procesom zachodzącym w mózgu ludzi chorych na depresję i manię, cierpieniu chorych
na nowotwory, opiece paliatywno-hospicyjnej, psychologii uzależnień oraz zaburzeniom lękowym. Zainteresowanym, którzy nie mogli przybyć na wykłady do Ośrodka Nauki PAN, dzięki
pomocy Poznańskiego Centrum
Superkomputerowo-Sieciowego, udostępniono w Internecie
transmisję na żywo.

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

M

O

koło 60 osób wzięło
udział w balu Stowarzyszenia „Społeczny Fundusz
Ludzi Dobrej Woli” i Koła nr
61 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Luboniu, we wtorek 25 lutego
w sali OSP z okazji walentynek, Dnia Kobiet i zakończenia karnawału.

KAROLINA KASPRZAK

Koncert
dla „Jubilatów”
D

Przybyłych powitała przewodnicząca Koła Zoﬁa Skok-

Łukomska, a oprawę muzyczną zapewnił prezes Stowarzyszenia Adam Gabler.
Zapowiedziano kolejną imprezę członków Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów i Stowarzyszenia „Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli”: wycieczkę 12
kwietnia do Świebodzina.

ROBERT WRZESIŃSKI

pojętej kultury rosyjskiej: piosenki folklorystyczne, cygańskie, a przede wszystkim tradycyjne romanse. Akompaniowała mu na fortepianie Ewa
Wodzińska. Na zakończenie
artysta rozdał paniom po różyczce. Był to jego drugi koncert na Ratajach z okazji Dnia
Kobiet. 7 marca wystąpił w
Domu Kultury „Polan Sto”.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. INGA BOROWSKA

la pań z Klubu Seniora „Jubilaci” Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, Dom Kultury „Jubilat” i Agencja Artystyczna EwArt z okazji Dnia
Kobiet przygotowali 10 marca miły koncert „Romanse rosyjskie” w wykonaniu Antona
Michailowa z Petersburga.
Wstępuje w krajach całej Europy, także w Polsce. W „Jubilacie” śpiewał utwory z szeroko

Śpiewa Anton Michajłow.
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PPOZNAŃ

O

koło 80 osób – podopiecznych, rodziców,
opiekunów, wolontariuszy
Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”
bawiło się 23 lutego w Domu
Gościnnym „Hedan” w Trzebisławkach na Klaudynkowym Balu Przebierańców.
Zebranych witała prezes
„Klaudynki” Anetta Szarzyńska, w tym roku przebrana
za Cygankę. Podziękowała
serdecznie za bezpłatną go-

Przebierańcy
w „Klaudynce”
ścinę gospodarzom „Hedanu” państwu Wlazłym oraz
cukierniom „Łobza” w Zaniemyślu i „Kaczmarek” w Kórniku. Przedstawiła wolontariuszy, którzy na balu opiekowali się osobami niepełnosprawnymi.
Wśród przebierańców była
Biedronka, Indianin, Kowboj, Pirat, Zorro, Pippi Langstrumpf, Hinduska i inni. Muzykę do tańca zapewnił didżej Jacek Grzybek. Były gry,
zabawy i konkursy. Powstawały żywe mumie z papieru toaletowego, pamiątkowe zdjęcia, pokonywano tor
przeszkód z piłeczką pingpongową na łyżeczce. Zwycięzców konkursów nagrodzono upominkami. Wszyscy
otrzymali czekolady.
Królową
balu
wybrano Małgorzatę Grzegorowską w stroju Hinduski, a królem – Piotra Banaszaka, czyli Zorro. Pod koniec imprezy uczestnik balu Jarek naśladował pianie koguta, choć
do świtu było jeszcze bardzo
daleko.

FOT. (5X) ROBERT WRZESIŃSKI
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