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Różowe
kartki
Amazonek

F

ederacja
Stowarzyszenia „Amazonki” z okazji II
Dnia Przyjaciół Piłki Nożnej, 8
czerwca, przeprowadziła akcję
wręczenia „Różowych Kartek”
celem zmobilizowania kobiet
do przeprowadzenia badań
wczesnego wykrywania raka
piersi. Badania można wykonać do 14 lipca w czasie trwania Mistrzostw Świata w Brazylii.
Pomysł Amazonek polegał
na zorganizowaniu 1.000 Wielkich Meczów Piłki Nożnej w całej Polsce, które rozgrywane były
o godzinie 12.00. Tego dnia wręczono zaproszonym paniom
1 000 000 zaproszeń w formie
różowych karteczek. Ta zachęta
może uratować niejedno życie
przed zakończeniem Mistrzostw
Świata w Brazylii.
Amazonki chcą w ten sposób
zapobiec śmierci 15 Polek dziennie z powodu zbyt późno wykrytej choroby. Dzień Przyjaciół Piłki Nożnej odbywa się corocznie
w rocznicę rozpoczęcia EURO
2012. Podczas tego piłkarskiego
święta przyjaciele piłki rozgrywają mecze radości i przyjaźni.
Wspierane są wszelkie inicjatywy związane z kulturą ﬁzyczną,
zdrowiem, edukacją i bezpieczeństwem. awa

Dobra wola
chęci, czas

W

olontariuszem może zostać każdy, kto ma chęci, dobrą wolę i czas. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych proponuje kandydatom na wolontariuszy z niepełnosprawnością udział w tak
zwanych żywych bibliotekach,
realizowanych w poznańskich
szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zgłosić się może każdy, kto
chce podzielić się wiedzą na temat życia i aktywności osób z
niepełnosprawnością z młodzieżą. Zainteresowani mogą wysyłać zgłoszenia na adres dagny.laniecka@wrk.org.pl Projekt
jest objęty patronatem honorowym Kuratorium Oświaty w Poznaniu, a współﬁnansowany ze
środków Urzędu Miasta Poznania. awa
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P

rowadzą centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, realizują projekty oraz innowacyjne przedsięwzięcia z obszaru ekonomii społecznej, dzięki
czemu osoby niepełnosprawne mają możliwość aktywnego
udziału we wszystkich aspektach życia.
W poniedziałek 19 maja redakcja miesięcznika „Filantrop
Naszych Czasów” po raz kolejny miała zaszczyt towarzyszyć laureatom konkursu pod
nazwą „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” powziętego z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Telewizją Polską S.A – Oddział w
Poznaniu.
W tegorocznej – IV edycji konkursu – wyróżniono i nagrodzono gminy oraz powiaty, które upowszechniają dobre praktyki. Na uroczystej gali w siedzibie TVP Poznań spotkali się
przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej, Urzędu Miasta Poznania, organizacji pozarządowych, samorządów, gmin i powiatów.
Był Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak, Pełnomocnik Rządu do
spraw Równego Traktowania
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
i dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Aleksandra Kowalska.
– Spotykamy się tu po raz
czwarty, aby podsumować konkurs, którego zadaniem była
promocja podmiotów realizujących inicjatywy z zakresu
ekonomii społecznej. Wszystkie działania były monitorowane przez kapitułę i poddawane wnikliwej ocenie. Serdecznie gratuluję nagrodzonym, bo
to bardzo ważna praca dla spo-

Reprezentanci powiatu krotoszyńskiego z dyrektorem
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
Aleksandrą Kowalską.
chuty w Krakowie, uczestniczka
Światowego Festiwalu Piosenki dla Niewidomych „Głos z serca”, o której kilkakrotnie pisaliśmy na łamach „Filantropa Naszych Czasów”.

Marek Woźniak: „Serdecznie
gratuluję nagrodzonym, bo to
bardzo ważna praca dla
społeczności Wielkopolski”.
łeczności Wielkopolski. – powiedział Marek Woźniak.
W IV edycji konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” wyróżnienia przyznano: gminie Kwilcz, powiatowi leszczyńskiemu i gminie
Czarnków. Trzy równorzędne
główne nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w
kwocie 10 tysięcy złotych otrzymały: gmina Duszniki, powiat
krotoszyński i gmina Chodzież.
Podczas gali zaśpiewała
Anna Ilminowicz z Leszna, laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki imienia Marka Gre-
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„Tolerancja”
Stanisława Soyki
w wykonaniu
Anny Ilminowicz.
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Praca – rehabilituje
Z TERESĄ HERNIK – prezesem Zarządu Głównego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Warszawie rozmawia KAROLINA KASPRZAK.
lemat, czy używać przyimka
„z”, czy też nie.

– Celem projektu p.t.
„Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, na rynku pracy”, który realizuje PFRON w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego – Oddział w Łodzi i Fundacją Na Rzecz Chorych na
SM imienia błogosławionej
Anieli Salawy, jest walka ze
stereotypami i uprzedzeniami oraz ożywianie aktywności zawodowej chorych. Działania podejmowane w ramach
projektu mają zwrócić uwagę
na fakt, że człowiek z niepełnosprawnością to pełnowartościowy pracownik – w pełni zasługujący na uznanie i
szacunek. Jesteśmy na etapie
zmiany świadomości pracodawców. Wierzę, że ich otwartość będzie coraz większa. Z
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych wiąże się przezwyciężanie barier – szczególnie tych, które tkwią w nas
samych. One są najtrudniejsze do pokonania.
– Jakie korzyści daje osobom z niepełnosprawnością
udział w projektach i innych
inicjatywach realizowanych
przez PFRON?
– Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych daje im siłę, większe poczucie własnej wartości i motywację do dalszego
działania. Wsparcie w podjęciu oraz utrzymaniu zatrudnienia to niezwykle ważny
proces. Najbardziej skuteczną rehabilitacją jest świadomość bycia potrzebnym, ważnym i samowystarczalnym.
Niepełnosprawni często obawiają się konfrontacji z rzeczywistością. Nie zawsze wie-

FOT. KAROLINA KASPRZAK

– 8 kwietnia w Zarządzie
Głównym PFRON odbyła się
konferencja prasowa pod hasłem „Praca tak ważna, jak
leczenie”. Omówiono na niej
założenia projektu „Wsparcie
osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, na rynku pracy”. Pracodawcy chcą zatrudniać chorych na SM?

dzą, jak zachować się na rozmowie kwaliﬁkacyjnej, trudno jest im określić swoje mocne i słabe strony. Potrzebują kogoś, kto im w tym pomoże. Tego rodzaju wsparcie
to jedno z zadań specjalistów
pracujących w naszych projektach. Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kładzie obecnie
nacisk na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością, szczególnie mieszkających na wsiach i w małych
miejscowościach.
– Wśród przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych toczą się dyskusje dotyczące
publicznego wypowiadania
się o człowieku z dysfunkcją: „osoba niepełnosprawna” czy „osoba z niepełnosprawnością”?
– We wszystkich dokumentach mamy zapis „osoba niepełnosprawna”. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw
Osób
Niepełnosprawnych
zwróciło się z zapytaniem w
tej kwestii do Rady Języka Polskiego. Rada odpowiedziała, że określenie „osoba niepełnosprawna” jest prawidłowe. Niektórzy uważają, że język polski powinien podlegać modyﬁkacji. Najprawdopodobniej na skutek tego pojawia się nowe nazewnictwo.
Określenie „osoba z niepełnosprawnością” wywodzi się
z dosłownego tłumaczenia z
języka angielskiego na polski
słów: „person with a disability”. Wielu ludzi ma jednak dy-

– Poprzez jakie działania
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera studentów z
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności?
– PFRON realizował program „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, mający na celu
między innymi wyrównanie
szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne i przygotowanie ich
poprzez kształcenie ustawiczne do podjęcia zatrudnienia
na otwartym rynku pracy. Osoba z aktualnym orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności może obecnie starać się o
doﬁnansowanie kosztów nauki ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu
„Aktywny samorząd”, gdyż w
jego struktury program „Student” w 2013 roku został włączony. Oznacza to, że wniosek
o doﬁnansowanie należy złożyć we właściwym dla miejsca
zamieszkania samorządzie
powiatowym, a nie, jak wcześniej, w oddziale PFRON.
– Osoby z niepełnosprawnością są pozytywnie odbierane w środowisku studenckim?
– Wszystko zależy od tego,
na ile uwrażliwimy społeczeństwo na niepełnosprawność.
Akceptacja inności powinna
być kształtowana od najmłodszych lat. Zauważam, że młodzi ludzie są bardziej tolerancyjni wobec niepełnosprawności niż starsi.
– Dlaczego w Polsce tak
trudno uzyskać bezpłatną
pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej?
– Asystent w rozumieniu
ustawy o pomocy społecznej to zadanie własne gminy.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje natomiast tylko i wyłącznie zadania okre-

ślane przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Jednocześnie trwają prace nad uregulowaniem prawnym pojęcia asystenta osoby niepełnosprawnej.
– Środowisko poznańskich
organizacji pozarządowych
skupiających osoby z niepełnosprawnościami wyraża obawę, że fundusze na rehabilitację zawodową i społeczną mogą zostać zagospodarowane na podwyższenie
świadczeń dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Czy obawa jest słuszna?
– Nie ma takiego zagrożenia, gdyż kwestią świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów zajmuje się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, nie PFRON.
Wspólnie z Biurem Pełnomocnika Rządu do spraw Osób
Niepełnosprawnych podejmujemy starania, aby Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zachował
osobowość prawną i mógł w
dalszym ciągu służyć w uzyskiwaniu dostępu do usług
związanych z rehabilitacją zawodową oraz społeczną.
– Jaką według Pani rolę w
rehabilitacji społecznej pełni prasa dla osób z niepełnosprawnością?
– Uważam, że nie powinno
się dzielić prasy na dwie kategorie: dla niepełnosprawnych
i sprawnych. Prasa powinna
być dla jedna dla wszystkich
- dostępna, otwarta na każdego i na wszystkie tematy. Nie
neguję mediów specjalizujących się w zagadnieniu niepełnosprawności. Ich rola jest
bardzo ważna, bo uczy społeczeństwo postrzegać niepełnosprawność bez uprzedzeń i
stereotypów. Mam jednak nadzieję, że ogólnopolskie czasopisma, a także radio, telewizja i Internet będą częściej podejmowały ten temat.
– Dziękuję za rozmowę.
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Koncert
dla Jana
Pawła II
W

Wsparcie
dla oﬁar wypadków

wigilię kanonizacji papieża Polaka Jana Pawła
II Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w
Krakowie wraz z Telewizją Polską przygotowali dedykowany
Ojcu Świętemu specjalny koncert – misterium słowno-muzyczne „Kolory Miłosierdzia” z
udziałem wybitnych artystów
sceny polskiej i zagranicznej.
Wydarzenie było transmitowane przez program pierwszy Telewizji Polskiej.
26 kwietnia 2014 roku błonia
przy Sanktuarium Jana Pawła II
w Krakowie zapełniły tłumy turystów i pielgrzymów. Artyści
wykonali m.in. ulubione utwory
Ojca Świętego, takie jak: „Abba
Ojcze” czy „Barka”. W koncercie
udział wzięli: Kuba Badach, Rafał Brzozowski, Piotr Cugowski,
Wayne Ellington, Halina Frąckowiak, Edyta Geppert, Włodzimierz Korcz, Dariusz Kowalski,
Natalia Kukulska, Monika Kuszyńska, Alicja Majewska, Ryszard Rynkowski, Muniek Staszczyk, Mieczysław Szcześniak,
Ruth Waldron, Zbigniew Wodecki, Ania Wyszkoni, Joanna
Moro i Adam Woronowicz. Koncert prowadzili Agata Młynarska
i Krzysztof Ziemiec.
Patronat honorowy nad koncertem objął J.E. Ks. Kardynał
Stanisław Dziwisz, Metropolita
Krakowski.

Z BEATĄ DĄBEK, inicjatorką powstającej Grupy Wsparcia przy Fundacji
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop” rozmawia AURELIA PAWLAK.
– Co skłoniło panią do
stworzenia Grupy Wsparcia
dla osób poszkodowanych w
wypadkach i ich rodzin?
– Sama przeżyłam bardzo poważny wypadek. Młody człowiek wjechał na mnie
samochodem. Uszczerbek na
zdrowiu, pomimo wielu operacji i regularnej rehabilitacji, pozostanie do końca życia.
Chciałabym, by osoby, które
także mają takie doświadczenia lub straciły kogoś bliskiego
i nie potraﬁą się z tym pogodzić, mogły otrzymać wsparcie. Na razie grupa wraz ze
mną to cztery osoby. Ale każdy z całej Polski, kto chciałby
wziąć udział w takiej grupie
wsparcia, którą będę prowadzić, może skontaktować się
ze mną. Telefonicznie pod numerem 601-098-224 lub mailowo dabek_beata@wp.pl. Jeżeli inicjatywa się rozwinie to
pomyślimy o stworzeniu podobnych grup w innych miastach.
– Poranione ﬁzycznie i psychicznie osoby potrzebują
profesjonalnej pomocy. Czy
jest pani w stanie spełnić te
wymagania?

ALICJA MAJEWSKA. FOT. ANNA MUNK

ROBERT STĘPIŃSKI

– Od lat pracuję z osobami
niepełnosprawnymi, poszkodowanymi w wypadkach samochodowych i innych. Jestem coachem, trenerem i doradcą zawodowym. Mam duże
doświadczenie i wiem jak pomóc takim osobom. Jeżeli zajdzie potrzeba to stworzymy
zespół osób wspierających.
Praca ta jest całkowicie bezpłatna. Jeżeli zdobędziemy
pieniądze z jakiegoś projektu
pasującego do naszej działalności, to pomyślimy o dodatkowych możliwościach wspierania.
– Takie przedsięwzięcie
wymaga kampanii informacyjnej.
– Dlatego poza „Filantropem” szukam wsparcia wśród
radnych, chodzę na spotka-

FOT. AURELIA PAWLAK
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nia czwartkowe w Urzędzie
Miasta, rozmawiam z przedstawicielami innych mediów,
bo zależy mi na tym, by sprawę możliwie szeroko nagłośnić. W planach są ulotki, które będą rozdawane w szpitalach i wśród znajomych.
– Na czym polega działalność Grupy Wsparcia?
– Na dzieleniu się doświadczeniem w pokonywaniu trudności, wsparciu emocjonalnym, zwalczaniu bezradności
wobec własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej. Uczestnicy uczą się budowania siły,
nadziei i poczucia wartości.
Poza tym szukają jak najlepszych rozwiązań rozmaitych
problemów.
– Osoby, które doświadczyły traumatycznych przeżyć,
często są tak zdesperowane,
że nie radzą sobie ze sobą,
nie czują wsparcia w rodzinie
i najbliższych. Jak im pomóc?
– Taką pomoc otrzymają właśnie w Grupie Wsparcia, która jest tworzona po to,
by rozwiązywać ludzkie problemy. Chodzi o to, by dostarczyć emocjonalnego wsparcia
i praktycznej pomocy wszystkim członkom. Świadomość
tego, że inna osoba rozumie
nasze uczucia, bo ma takie
same doświadczenia, przynosi poczucie ulgi. Grupa wsparcia to azyl dla tych, którzy byli

zbyt długo wyizolowani z powodu swoich trudnych doświadczeń. Można w niej doświadczyć akceptacji, co zachęca do dzielenia się swoimi
smutkami, obawami, frustracjami, radościami i sukcesami.
To znacznie ułatwia komunikację, pozwala na otwarcie się
i ujrzenie swoich problemów
w innym świetle.
– Jednak dobre słowo i zrozumienie nie wystarcza. W
niektórych sytuacjach potrzebna jest pomoc fachowców.
– Według psychoterapeutki Małgorzaty Osipczuk grupy wsparcia nie zastępują lekarzy, psychologów, terapeutów i innych osób wykwaliﬁkowanych w niesieniu profesjonalnej pomocy. To prawda.
Uczestnicy grupy często uważają, że ich potrzeby zdrowotne i osobiste wychodzą poza
ramy medycznej pomocy. Rozpoczęcie leczenia to dopiero pierwszy krok w dochodzeniu do zdrowia. Bywa, że niektóre osoby będą zmagać się
z chorobą do końca życia. Dla
tych ludzi codzienne problemy mogą być nie do pokonania. Ale dzięki grupie wsparcia
mogą uświadomić sobie, że
nie są odosobnione w swoich
problemach. W grupie mogą
wymienić się cennymi informacjami i pomysłami. Zrozumienie i wsparcie innych jest
doskonałą terapią. Pozwala na
poznawanie nowych możliwości, znalezienie wyjścia z trudnej sytuacji. Pomaga poczuć
spokój, uwierzyć, że inni mają
podobne przeżycia i potraﬁli
sobie z nimi poradzić.
– Dużo jest osób, które cierpią w samotności, a mogłyby
pomóc sobie w grupie wsparcia?
– Bardzo dużo, jestem tego
pewna. W domowym zamknięciu trzyma je lęk, onieśmielenie. Od nich samych zależy, czy zechcą się otworzyć
na wzajemną pomoc.
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olontariuszem można
zostać w każdym wieku.
Bezinteresowne świadczenie
pomocy innym daje się pogodzić z nauką czy obowiązkami zawodowymi. Wolontariat ma różne oblicza i każde
jest wyjątkowe. Na niezwykle
istotną w procesie kształtowania prawidłowych postaw
społecznych rolę wolontariatu zwrócili uwagę laureaci
VI Gali Wolontariatu Powiatu
Poznańskiego.
Uroczystość w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu we wtorek
13 maja zorganizowała Rada
Powiatu. W tym roku uhonorowano 63 organizacje pozarządowe działające na terenie 17 gmin. Ich reprezentanci zajmują się różnymi dziedzinami: ochroną i promocją
zdrowia, rehabilitacją oraz
terapią osób niepełnosprawnych, wsparciem seniorów,
pomocą społeczną, promocją krwiodawstwa i krwio-
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GALA WOLONTARIATU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Za wrażliwość
i serce
lecznictwa, edukacją, kulturą, turystyką, sportem, hipoterapią, a nawet ratowaniem
zwierząt rzeźnych.
Wagę
dobroczynnych
przedsięwzięć docenił starosta poznański Jan Grabkowski, który wraz z członkiem
Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmuntem Jeżewskim i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Markiem
Lisem wręczał przedstawicielom organizacji statuetki
wolontariusza.

Reprezentantki Szkolnego Koła Wolontariatu przy Gimnazjum
imienia Powstańców Wielkopolskich w Stęszewie
lubią pomagać. Od lewej: Karolina Jurga, Zygmunt Jeżewski,
Monika Matuszewska, Jan Grabkowski, Kinga Wojtyś i Marek Lis.

Podziękowanie za wrażliwość i serce okazywane osobom
niepełnosprawnym otrzymali przedstawiciele Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach –
Izabela Frąckowiak i Bogdan Maćkowiak.

Spotkanie prowadziła radna
powiatu poznańskiego, a zarazem prezes Stowarzyszenia
Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Pobiedziskach Małgorzata Halber.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

Przedstawiciele gminy Swarzędz.

W spotkaniu wzięła udział
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Bijaczewska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Teresa Gromadzińska, przewodnicząca Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Mariola Kokocińska i inni.

Galę uświetnił koncert gitarowy
Tymona Zielińskiego i Kacpra Dworniczaka.
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ą książki, do których często się wraca, z zakładkami i notatkami wewnątrz. Publikacje, których rola nie zostaje ograniczona wyłącznie do
zajmowania miejsca na półce.
Książki o nieocenionych walorach społecznych, edukacyjnych i wychowawczych.
Do takich właśnie można zaliczyć zbiór wypowiedzi rodziców dzieci z niepełnosprawnością zawarty w dziele „Nie mażę
się, ale marzę o…” Hanny Barełkowskiej (Wydawnictwo „Media
Rodzina” 2014). „Rodzice dzieci niepełnosprawnych – kim są,
jak kochają, o czym marzą” – to
podtytuł publikacji skłaniający
do wnikliwego poznania prawdziwych historii matek i ojców.

CZERWIEC 2014

Przejmujący
zapis chwil
podkreślałam, że to nic takiego,
że prawdziwe problemy i prawdziwy wysiłek są wtedy, gdy
dziecko jest chore. Nie wiedziałam jeszcze, że te słowa będą
mnie samą tak bardzo określać…” – opowiada w książce
jedna z matek.
Wiadomość o chorobie dziecka często zostaje odarta z intymności. Lekarz przekazuje ją rodzicom na korytarzu, w tłumie i

pośpiechu, między jedną a drugą wizytą. Brakuje czasu na empatię, serdeczność, a co najważniejsze – na udzielenie jak najwięcej informacji, które mogą
pomóc rodzinie.

NIE MOŻNA SIĘ
PRZESIĄŚĆ

poprawy stanu zdrowia pociech.
Troska o rozwój dziecka, dostęp
do leczenia i rehabilitacji, obawa
o jego przyszłość, absorbują ich
uwagę do tego stopnia, że często przychodzi psychiczna niemoc i wypalenie.
Z diametralnie odmienionego świata nie sposób uciec. „Nikt
się ze mną nie zamieni na dziecko, na życie. Moje miejsce jest tu,
twoje miejsce jest tam. Nie przesiądziemy się”. – uświadamia
autorka.

ŹRÓDŁO SIŁY
Książka Hanny Barełkowskiej
uczy, że rodzice niepełnosprawnych dzieci mają pełne prawo do
realizacji marzeń i pasji. Publikacja – jak czytamy we wstępie
– jest rezultatem akcji społecznej pod nazwą „Nie mażę się, ale
marzę o…”, którą zrealizowało
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potraﬁę Więcej” w Poznaniu. Akcja za pomocą bilbordów
i plakatów uświadamiała społeczeństwu, że rodzice dzieci niepełnosprawnych to nie zapłakani ludzie, ale osoby, które wychodzą codziennie do pracy, na
uczelnię, do fryzjera czy na spotkania z przyjaciółmi.
Książka „Nie mażę się, ale marzę o…” dla opiekunów osób niepełnosprawnych, ale i tych, którzy z niepełnosprawnością bezpośrednio się nie zetknęli, jest
nieocenionym źródłem siły.

W momencie diagnozy każdy,
mniej lub bardziej, staje na krawędzi przepaści. Ma świadomość, że za drzwiami gabinetu lekarskiego, za oknem szpitala wyczekuje inny świat – nieznany, obcy, odmieniony. Naturalną sprawą jest, że się go boimy – jak wszystkiego, co nowe
i nieznane.
„Przed diagnozą i po diagnozie – tak dzielę swoje życie. Nie
oglądam nawet zdjęć sprzed.
Tamten czas jest dla mnie beztroską, choć od początku było
to trudne macierzyństwo, bo samotne, ale pamiętam, że kiedy
ktoś mi mówił, że jestem dzielna, bo daję sobie radę sama, to

W książce „Nie mażę się, ale
marzę o…” znajdujemy reﬂeksje
z życia codziennego autorki i innych rodziców, ale też radość z
postępów dzieci niepełnosprawnych. Publikacja pokazuje też
walkę o ich samodzielność i niezależność.
Związek emocjonalny między matką a dzieckiem nazywany jest najsilniejszym związkiem
międzyludzkim, być może dlatego te wszystkie uczucia są tak
silne i tak bardzo silnie oddziałują na naszą codzienność – pisze
Hanna Barełkowska.
Z tej właśnie przyczyny – z
„miłości, która jest czerwona”,
bo „boli aż do krwi” – rodzice
dzieci niepełnosprawnych nie
ustają w poszukiwaniu metod
terapeutycznych i leczniczych,
które mogą przyczynić się do

Edukatornia
czeka

Mieszkania
chronione

W

M

DIAGNOZA
I CO DALEJ?

ielkopolska Rada Koordynacyjna, Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza ambitną młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną
do udziału w Akademii Młodzieżowych Edukatorów Wolontariatu i Aktywności Obywatelskiej.
„Młodzieżowi Edukatorzy Wolontariatu” to projekt, którego celem jest stworzenie przy „Centrum Bukowska” grupy 20 edukatorów i edukatorek wybranych spośród uczniów poznańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadaniem
edukatorów będzie prowadzenie zajęć na temat wolontariatu i aktywności obywatelskiej
wśród poznańskiej młodzieży. W
pierwszej kolejności chętni zo-

staną zaproszeni na cykl specjalistycznych szkoleń przygotowujących do roli edukatora.
Każdy edukator otrzyma
swojego mentora, który pomoże wyspecjalizować się w danej tematyce obywatelskiej. Doradztwo to będzie służyło opracowaniu przez edukatorów autorskich scenariuszy zajęć.
Każdy z nich będzie musiał zrealizować dwa spotkania na temat wolontariatu i działań społecznych właśnie według swojego scenariusza. W efekcie
edukatorzy stworzą stałą grupę
współpracowników Centrum.
Każdy młodzieżowy edukator
otrzyma certyﬁkat. Zainteresowani mogą się zgłaszać pisząc
na adres wolontariat@wrk.org.
pl awa

ieszkanie
chronione
przy ulicy Drzymały 13
w Poznaniu zostało otwarte
16 maja. Główną ideą takiej
formy pomocy jest wsparcie
osób, które tam zamieszkały,
by mogły odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Lokatorzy podkreślali, że
chcieliby w pełni wykorzystać
możliwości, jakie daje pobyt w
tego rodzaju miejscu: przede
wszystkim przygotować się,
przy wsparciu specjalistów, do
w pełni samodzielnego życia.
Docelowo w otwartym mieszkaniu chronionym zamieszka
7 osób. Całkowity koszt adaptacji lokalu wyniósł blisko 200
tysięcy złotych.
Pobyt w mieszkaniu chro-

KAROLINA KASPRZAK

nionym może być przyznany osobie, która ze względu
na trudną sytuację życiową,
wiek, niepełnosprawność lub
chorobę potrzebuje pomocy
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, w lokalnym środowisku, w integracji z miejscową społecznością. Rodzaj i zakres specjalistycznego wsparcia jest uzależniony od indywidualnych potrzeb i możliwości
psychoﬁzycznych mieszkańców, a obejmować może pracę socjalną, poradnictwo, naukę samodzielności życiowej i
pełnienia ról społecznych, pomoc w codziennym funkcjonowaniu oraz ubieganiu się o
uzyskanie mieszkania. Pobyt
w mieszkaniu chronionym ma
charakter czasowy. awa

STRONA

CZERWIEC 2014

Marcin
Wojcieszak
POBIEDZISKA
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Superbohaterowie
– superodzice
ne: „Haniu, pozwoliłaś mi odszukać siebie. Dzięki Tobie powrócił uśmiech na mojej twarzy i od dzisiaj nie wstydzę sie
już mojego niepełnosprawnego dziecka”.
Wzruszenie i łzy szczęścia.
Tego nie zabrakło. Bo jakże inaczej reagować na to, co
Hanna Barełkowska napisała. Ona sama bardzo skromnie
opowiada o tym w kilku zdaniach:
To wszystko, co napisałam,
bardzo długo dojrzewało we
mnie. Chciałam zwyczajnie
pokazać nasze życie i nasze
marzenia. Nie chcę, by wpychano nas w stereotypy. Jesteśmy normalnymi rodzicami i
czasami jak każdy normalny
człowiek mamy chwile słabości i zwątpienia. Wykończenia
i zmęczenia. To, co napisałam,
jest o każdym z rodziców.
Książka, którą wydaliśmy,
była gotowa do wydruku – powiedział Bronisław Kledzik,
dyrektor i redaktor naczelny
Wydawnictwa Media Rodzina.
– Pani Hania dostarczyła gotowy materiał i nic więcej nie
musieliśmy z tą pozycją robić.
To świadczy o tym, jak wielkie
emocje, prawda i wrażliwość
płyną z każdego słowa, które
napisała. Ale przede wszystkim chcieliśmy ogrzać sie ciepłem płynącym z tej książki.
Spotkanie zakończył występ
chóru Aﬀabre Concinui, a po
nim długa kolejka do autorki
po dedykację i autograf.

Aﬀabre Concinui.

Hanna Barełkowska mówi o swojej książce.

FOT. (4X) MARCIN WOJCIESZAK

odzice dzieci niepełnosprawnych każdego dnia
zmagają sie z codziennością i
jej problemami tak samo, jak
każdy inny rodzic. Skala ich
zmagań i wysiłek niezbędny,
by życie miało smak radości
i kolory szczęścia różnią sie
wprawdzie dosyć znacząco,
jednak każdy z nich, każdego
dnia „nie maże się, tylko marzy o...”.
Jedna z mam, Hanna Barełkowska, która codziennie z
wielką dumą i szczęściem w
sercu wychowuje swojego synka Jerzyka, podzieliła się swoimi marzeniami, ale i troskami
oraz ciężarem, które są w niej.
I będą. Ale pełna uporu i wiary,
że jej życie to cudowny świat,
opisała swoje przemyślenia,
emocje i miłość w niezwykłej
książce „Nie mażę się, ale marzę o...”. Lektura tej książki od
pierwszych akapitów porywa.
W zdumiewający sposób ukazuje świat rodzica niepełnosprawnego dziecka.
Staraniem Stowarzyszenia
na Rzecz Dzieci ze Złożoną
Niepełnosprawnością i dzięki
wielkiej pomocy Wydawnictwa
Media Rodzina wydana została ta niepowtarzalna pozycja
literacka, której prezentacja
miała miejsce 9 maja w Hotelu Fortezza w Poznaniu.
Wśród zaproszonych – sami
przyjaciele. Na sali – mimo
chłodu pruskiego schronu, który został zaadoptowany na
działalność hotelu – ciepło i
serdecznie. Wśród słów – wielkie podziękowania. A wśród
wielu z nich bardzo znamien-
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Dedykacje i autografy autorki.

Zauroczeni słuchacze.
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Uwaga: karty
parkingowe
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Protest do premiera

1

lipca 2014 roku wchodzi w
życie nowelizacja ustawy
„Prawo o ruchu drogowym”,
zgodnie z którą karty parkingowe wydane dotychczas osobom niepełnosprawnym tracą
ważność 30 listopada 2014.
Osoby zainteresowane posługiwaniem się nimi po tym terminie będą musiały osobiście
złożyć wniosek o wydanie karty bądź ponowne wydanie orzeczenia stwierdzającego konieczność posługiwania się nową kartą parkingową.
Dlatego też od 19 maja do 30
czerwca w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Poznaniu przy
ulicy Zielonej 8 uruchomiono
punkt informacyjny dla posiadaczy kart parkingowych z terenu powiatu poznańskiego i miasta Poznania. Punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu
od 8.00 do 15.00. Wszelkie informacje dotyczące kart parkingowych można również uzyskać
pod numerem telefonu: (61) 85
93 475. na

Marsz
seniorów
S

towarzyszenie Biuro Podróży Funclub oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych
i Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking 18 maja zorganizowali pierwszy marsz seniorów wokół Malty.
Celem było podniesienie
świadomości dotyczącej zdrowia seniorów i ich aktywizacja. Marsz adresowano do
osób w wieku 50+. Uczestnicy mogli wygrać między innymi wyjazdy do Hiszpanii z zajęciami Nordic Walking z Biurem Podróży Funclub, bilety
do kina Rialto, bony upominkowe do Café Misja oraz wiele
innych atrakcji. Odbyły się pokazy TAI CHI znanych poznańskich szkół, pokaz z szablą,
kursy Nordic Walking. Można było bezpłatnie zbadać kręgosłup oraz skorzystać z konsultacji i badań prowadzonych
przez CenterMed Poznań. Honorowy Patronat Sportowy nad
wydarzeniem sprawował Bartłomiej Pawełczak, srebrny
medalista olimpijski w konkurencji czwórek bez sternika z
Pekinu. awa
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a co dzień zajmują się swoimi
niepełnosprawnymi
bliskimi. Nie mogą iść do pracy, rozwijać talentów, umiejętności. Nie mają czasu na własne zainteresowania. Od państwa otrzymują grosze, które
nie starczają na podstawowe
potrzeby.
We wtorek 29 kwietnia, podczas kolejnej sesji Rady Miasta
Poznania zorganizowano konferencję, by przedstawić stanowisko radnych wobec nie rozwiązanego przez rząd do tej pory
bolesnego problemu opiekunów
osób niepełnosprawnych. Radny Michał Tomczak i przedstawiciele WIFOON wystosowali do
premiera Donalda Tuska list:
– „W imieniu środowiska organizacji działających na rzecz
osób z niepełnosprawnościami
w Wielkopolsce oraz w nawiązaniu do trwającego w Sejmie
protestu grupy rodziców dzieci
z niepełnosprawnościami pragniemy wyrazić ubolewanie nad
faktem, iż tak niezwykle ważne
dla naszego środowiska sprawy
załatwiane są w trybie doraźnym, pod presją, bez kształtowania dalekosiężnej wizji działań państwa w tej, jakże istotnej
w kontekście potrzeb społecznych, sferze.
Jak Pan doskonale wie, świadczenia pielęgnacyjne, wokół których toczy się obecnie debata, przeznaczone są na bieżące wydatki rodzin osób z niepełnosprawnościami i stanowią rekompensatę za rezygnację przez
jednego z rodziców z pracy zawodowej na rzecz opieki nad
osobą z niepełnosprawnościami
(zwykle jest to dziecko). Świadczenie pielęgnacyjne nie ma zatem na celu rekompensować
kosztów rehabilitacji i leczenia.
Jako takie, świadczenie to realizuje jedynie część potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
Z zadowoleniem przyjmujemy aktualne podniesienie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego oraz obietnice kolejnych jego
podwyżek, które w opinii naszego środowiska powinno być
podniesione do poziomu płacy
minimalnej, jako świadczenie
wypłacane w miejsce wynagrodzenia za pracę zawodową.

FOT. AURELIA PAWLAK
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Od lewej: Michał Tomczak, prezes WIFOON Konrad Kołbik,
Anna Nowak i Agnieszka Haremska.
Jednocześnie jednak pragniemy podkreślić, iż środki na podwyżki świadczeń nie mogą pochodzić z funduszy przeznaczonych na rehabilitację osób z niepełnosprawnościami, w szczególności ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych! Zarówno świadczenie pielęgnacyjne, jak i środki PFRON, stanowią wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, jednak odpowiadają za realizację różnych
potrzeb, w tym opieki i rehabilitacji. Zmniejszenie środków na
rehabilitację – ruchową, społeczną i zawodową – na rzecz
opieki (lub odwrotnie) prowadzić będzie do powstawania nowych problemów i, de facto, obniży standardy opieki, jaką państwo wspiera osoby z niepełnosprawnościami.
Wyrażamy głęboką nadzieję, iż protesty rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami zmobilizują rząd do
prac nad kompleksowym rozwiązaniem problemu opieki nad
osobami z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności tak, aby rezygnacja z pracy zawodowej i kariery nie była
jedyną możliwością realizowania opieki nad osobami tego wymagającymi. Dotyczy to zarówno rodziców dzieci z niepełnosprawnością, jak i opiekunów
osób dorosłych.
Polska potrzebuje kompleksowego, interdyscyplinarnego
systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Zgłaszamy więc, jako Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, gotowość do
współpracy z rządem w pracach
nad takim systemem opieki” (…).
Radni Rady Miasta Poznania
wyrazili ubolewanie, że spra-

wy środowiska osób z niepełnosprawnościami nie zostały rozwiązane do tej pory przez żaden rząd. Dopiero protest w sejmie sprawił, że podjęto jak na razie rozwiązania cząstkowe. Proponowane pieniądze, przeznaczone na bieżące wydatki rodzin osób z niepełnosprawnościami, stanowią marną rekompensatę za rezygnację z pracy
zawodowej. Zwłaszcza gdy rodzic jest samotny, sytuacja materialna staje się tragiczna. Świadczenie pielęgnacyjne w opinii
poznańskich radnych powinno
być zrównane z płacą minimalną i traktowane jako świadczenie w zamian za wynagrodzenie
za prace zawodową.
Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami chcieliby się rozwijać zawodowo – powiedziała
Agnieszka Haremska, szefowa
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu. – Dzięki temu zyskaliby
lepszą kondycję ﬁzyczną i psychiczną. Praca podwyższa poczucie własnej wartości, sprzyja
nawiązywaniu kontaktów i realizacji ambicji zawodowych.
Chcieliśmy wskazać kilka rozwiązań, ale nie udało się nam
uzyskać zaproszenia do udziału w okrągłym stole – powiedziała Anna Nowak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i
Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. – Klucz doboru uczestników nie jest nam
znany, nad czym ubolewamy.
Uczulam, by nie mylić świadczenia pielęgnacyjnego z zasiłkiem
pielęgnacyjnym. Nie rozgraniczanie tych dwóch kwestii czyni
wiele zamieszania.
Radni zgłosili gotowość do
współpracy w pracach nad kompleksowym system opieki.
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SAMOCHODOWY RAJD TURYSTYCZNY PO POWIECIE POZNAŃSKIM

Bezpieczni
seniorzy
O

Urokliwe trasy,
wiele zagadek

tym mówił policjant w
Stowarzyszeniu
„mali
bracia Ubogich” w Poznaniu
podczas wykładu pod hasłem
„Jakie
niebezpieczeństwa
czyhają na seniorów w życiu
codziennym”. Zainteresowanie było bardzo duże. Okazało się, że czasem może nas
zgubić naiwność lub otwartość w stosunku do ludzi, których nie znamy.
Potencjalnymi ofiarami naciągaczy i złodziei są osoby
samotne lub mieszkające z
rodziną, ale często długo pozostające same. Oszuści, wykorzystując nieobecność bliskich, zjawiają się w domach
w godzinach przedpołudniowych. Są to z reguły osoby elegancko ubrane, o miłej aparycji, uprzejmi, wzbudzający zaufanie. Naciągacze wykorzystują zaskoczenie, nieznajomość prawa, naiwność swojej ofiary.
Policjant omówił najczęstsze
metody, jakimi oszuści dokonują przestępstw. Są to: metoda na wnuczka, na przebierańca, akwizytora. Wskazał, gdzie
nie należy przechowywać pieniędzy w domu. Uczestnicy
spotkania dowiedzieli się czego absolutnie nie wolno robić oraz o czym powinni pamiętać w kontakcie z nieznajomymi osobami. Seniorzy zadawali mnóstwo pytań i mówili o przykładach prób, a czasami udanych oszustw. awa

D

użą wiedzą, reﬂeksem
i opanowaniem musieli wykazać się uczestnicy rajdu samochodowego, który w
sobotę 24 maja zorganizował Oddział Środowiskowy
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Poznań – Nowe Miasto imienia Franciszka Jaśkowiaka we
współpracy z Gminą Czerwonak oraz Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
imienia Synów Pułku w Owińskach. Przedsięwzięcie sﬁnansował Powiat Poznański.
W rajdzie wzięło udział 288
osób. Każdy uczestnik otrzymał specjalny numer startowy
i zadania do wykonania. Do
wyboru były dwie trasy: „Przyrodnicza” (Strzeszyn – Kiekrz –
Psarskie – Złotniki – Suchy Las
– Morasko – Łysy Młyn – Biedrusko – Bolechowo – Owińska) i „Piastowska” (Swarzędz
– Gowarzewo – Siekierki Wielkie – Kostrzyn – Iwno – Kociałkowa Górka – Pobiedziska
– Uzarzewo – Kobylnica – Wierzenica – Wierzonka – Czerwonak – Owińska).
Komandor rajdu Eugeniusz
Jacek przyznał, że trasy okazały się wyjątkowo urokliwe.
Dodatkową atrakcją dla zmotoryzowanych była możliwość
zwiedzenia jedynego w Europie Parku Orientacji Prze-

Starosta poznański Jan Grabkowski (pierwszy z prawej) wręczał
zwycięzcom puchary i upominki ufundowane
przez Powiat Poznański.
strzennej, który znajduje się na
terenie SOS-W w Owińskach,
Skansenu Miniatur w Pobiedziskach, „Grodu Pobiedziska” czy Muzeum Łowiectwa
w Uzarzewie.
Na trasie „Przyrodniczej”
najlepszy okazał się Krzysztof
Bogalski z załogą (I miejsce),
Michał Niemier (II miejsce) i
Maciej Wawrzyniak (III miejsce). Z kolei na trasie „Piastowskiej” zwyciężył Lech Karbowski (I miejsce), Dariusz Stanisławski (II miejsce) i Karolina
Śmiałek (III miejsce).
Wśród uczestników nie zabrakło osób niepełnospraw-

9

nych, seniorów, małych dzieci
i młodzieży. Najstarszą uczestniczką była Urszula Mrugalska
z Lubonia, a najmłodszą Jagoda Kobrzyńska z Plewisk.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji rajdu staroście poznańskiemu Janowi
Grabkowskiemu, dyrektorowi
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
Marii Tomaszewskiej, Gminie
Czerwonak i Straży Pożarnej w
Bolechowie.

Punkt
konsultacyjny

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (3X) PAWEŁ STASZAK

W

Na metę dotarli również rowerzyści.

Tata z trójką dzieci
i komandorem rajdu
Eugeniuszem Jackiem.

sobotę i niedzielę ( 10 i
11 maja) na placu Wolności uruchomiono punkt
konsultacyjny
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego
2015. Pracownicy urzędu byli
do dyspozycji mieszkańców
od godziny 11.00 do 18.00.
Aby złożyć projekt wystarczy zarejestrować się i wypełnić formularz zgłoszeniowy
umieszczony na stronie www.
poznan.pl/budzetobywatelski.
Można go dodatkowo uzupełniać o załączniki i edytować
na bieżąco przed wysłaniem.
Zgłaszanie formularzy trwa do
15 czerwca do godziny 23.59.
awa
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Miedziaki
na wagę
życia
C

Było sobie życie

STANISŁAW FURMANIAK

pokazać, kruchość i ulotność
chwil – dziś jesteś królem życia,
masz plany, ambicje, a jutro diagnoza, szpital i bezsilność. A co,
jeśli nie znajdzie się twój bliźniak genetyczny?
Zobacz jak możesz pomóc
na www.facebook.com/druzynaszpiku lub www.darszpiku.pl
Autorzy scenariusza: Zuzanna Rozbicka, Agnieszka Sokołowska, Ernest Warzocha
Opiekunowie realizacji projektu: Monika Górska (Fabryka Opowieści), Sylwia Hull-Wosiek (Concordia Design), Dorota Raczkiewicz (Drużyna Szpiku) Zdjęcia: Rafał Jerzak Montaż:

FOT. AGNIESZKA SOKOŁOWSKA

„Daj miedziaka, by pokonać
raka” to ogólnopolska zbiórka
pieniędzy mająca na celu zebranie brakujących 150 tys. zł., aby
kontynuować leczenie Justyny
Kaszyckiej. Akcję zorganizowała Drużyna Szpiku, by pomóc Justynie w walce z rakiem.
Justyna od 6 lat choruje na
chłoniaka Hodgkina, przeszła
kilkadziesiąt chemii, naświetlań,
dwa autoprzeszczepy. Żadna
z metod nie przynosiła skutku.
Jedyną szansą jest przeszczep
szpiku od dawcy niespokrewnionego. Aby to mogło nastąpić, niezbędna jest kuracja nierefundowanym lekiem Adcetris.
Koszt jednej dawki to ponad 40
tys. zł. Justyna potrzebuje 5 dawek – mówi Mateusz Sikora, koordynator w Drużynie Szpiku.
Drużyna Szpiku mobilizuje
wszystkie siły i zbiera miedziaki. Monety można przysyłać na
adres siedziby Drużyny Szpiku
lub umówić termin dostarczenia poprzez e-mail: wolontariat@druzynaszpiku.pl. Na stronie internetowej www.darszpiku.pl znajduje się również lista
miejsc, gdzie można zostawiać
miedziaki.
Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Miedziaki zbierają nie tylko osoby indywidualne, ale również szkoły i ﬁrmy. Los
drugiego człowieka nie jest nam
obojętny.
Każdy z czytelników „Filantropa” może przyłączyć się do akcji,
niekoniecznie przekazując miedziaki, a wyższe nominały, które można wpłacać na konto 442030-0045-1110-0000-0313-9300
z dopiskiem: dla Justyny Kaszyckiej, Fundacja im Anny Wierskiej
„Dar Szpiku”, ul. Langiewicza
2/8, 61-502 Poznań

FOT. JUSTYNA KASZYCKA

FOT. MATEUSZ SIKORA

hyba każdy z nas ma je w
portfelu czy skarbonce. Wydaje się, że monety 1, 2 i 5 groszowe nie mają większej wartości. Nic bardziej mylnego.
Mogą uratować czyjeś życie.

ak w około 90 sekund pokazać, w jaki sposób choroba
może przewrócić normalne życie do góry nogami? Mamy nadzieję, że nam się udało.
– Film ten jest częścią projektu VIDEO VIRALE realizowanego przez studentów III roku
Communication Design – School of Form. Opiekunem projektu
jest dr Monika Górska z Fabryki
Opowieści.
Wyzwanie 1: w 6 tygodni realizacja 6 video virali dla 6 organizacji pozarządowych.
Wyzwanie 2: milion odsłon na
YouTube w 6 dni.
POMÓŻ NAM ZARAŻAĆ WIARĄ W CZŁOWIEKA I UDOSTĘPNIJ TEN FILM ZNAJOMYM!
Scenariusz video napisało życie. Życie Justyny Husarek.
Justyna od 6 lat walczy z chłoniakiem. Przeszła kilkadziesiąt
chemioterapii i dwa autoprzeszczepy. W lutym tego roku usłyszała, że lekarze nie mają więcej pomysłów na leczenie. Wtedy do akcji wkroczyła Drużyna
Szpiku, wzięli sprawę w swoje
ręce – przyjazd do Poznania, wizyta u profesora Komarnickiego
i SZANSA! Justynę może uratować przeszczep szpiku kostnego
od dawcy niespokrewnionego.
To dla Justyny teraz szukamy
dawcy szpiku, ale „takich Justyn”
w Polsce i na świecie są setki, tysiące, miliony. Oddanie szpiku
nie boli, nie zabiera dużo czasu, nic nie kosztuje i naprawdę
może uratować życie, nie tylko
Justyny.
Filmik ma pokazać, jak ważne
jest myślenie o innych i o sobie, o
chorobie i zdrowiu. Ma uświadomić, że niewielkim gestem – zapisaniem się do bazy dawców i,
jeśli będzie to konieczne, oddaniem szpiku – można uratować
komuś życie. TY MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE! Ma też

FOT. AGNIESZKA SOKOŁOWSKA

J

Michał Patecki Dźwięk: Alicja
Gandecka Głos: Sławomir Bajew
Charakteryzacja: Ewa Niedźwiedź (Szkoła makijażu perukarstwa i charakteryzacji MASKA) W rolę Justyny wcieliła się:
Marta Pyżyńska-Wójtowicz

DOROTA RACZKIEWICZ
MARTA
PYŻYŃSKA-WÓJTOWICZ
AGNIESZKA SOKOŁOWSKA
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Animacje artystyczne,
porady specjalistów

Wózek
pana
Józefa

N

P

arodziny dziecka z autyzmem są zawsze szokiem dla rodziców. Potrzebna
jest nie tylko specjalistyczna
wiedza, ale i kompleksowe
badania diagnostyczne oraz
interdyscyplinarne wsparcie
w późniejszych etapach rozwoju. O niewystarczającej
pomocy dla osób autystycznych w Polsce mówili ich
opiekunowie podczas pikniku integracyjnego pod nazwą „Rozkrzycz autyzm razem z nami”.
Inicjatywę
zorganizowała Fundacja „Mały piesek Zuzi”
i kilku poznańskich pedagogów specjalnych: Maria, Irena,
Sandra, Kasia, Damian, Kamil
i Przemek. Chociaż są jeszcze
młodzi, nie jest im obojętny los
ludzi z autyzmem. Pomagają
najlepiej jak mogą.

asją Józefa Plucińskiego
od 17 roku życia jest łowienie ryb. Oprócz oglądania telewizji wędkowanie stanowi jego jedyną rozrywkę.
A wszystko przez nieszczęśliwy wypadek motocyklowy
w trakcie dojazdu do pracy,
którego doznał 50 lat temu w
wieku 24 lat.
Pracował wtedy w zakładzie Doskonalenia Zawodowego jako mechanik tokarek i innych maszyn. W wypadku doznał m. in. złamania nóg i kręgosłupa. Przez 5 lat leczył się
w szpitalach. O powrocie do
dotychczasowej pracy nie było
mowy. Zatrudnił się w Spółdzielni Inwalidów „Metalowiec” – wykonywał w domu
pracę nakładczą. Pracował do
1992 roku, póki zdrowie na to
pozwalało.

Odpowiedzi na różne pytania.

Spotkali się na pikniku w
niedzielę 4 maja w parku Kasprowicza przy poznańskiej
Arenie, aby mówić o spektrum
autyzmu i uświadomić społeczności lokalnej, na jak znaczące trudności napotykają
osoby z autyzmem w codziennym życiu.
Na wolnej przestrzeni swoje
działania prezentowały organizacje pozarządowe: Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Nowa nadzieja” w Kaliszu, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „ProFuturo” w Poznaniu,
Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne „Miś”, Wyższa
Szkoła Edukacji Integracyjnej i
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Od 18 lat mieszka w Biernatkach. Przedtem mieszkał w
Poznaniu, ale trudno mu było
wchodzić na trzecie piętro. Teraz ma blisko do jeziora Bnińskiego. Ale jego wózek inwalidzki był już w takim stanie, że
nie nadawał się do naprawy.
Z pomocą panu Józefowi przyszedł prezes Zarządu
Miejsko-Gminnego Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej
w Kórniku Bogdan Wesołek.
Postarał się o elektryczny, używany, ale w dobrym stanie wózek inwalidzki z Holandii dla
pana Józefa z magazynu Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Poznaniu.

Zabawy rysunkowe dla dzieci.

Józef Pluciński wygodnie dojeżdża teraz do brzegu jeziora Bnińskiego i siada na pomoście zbudowanym przez swojego kolegę wędkarza.

Interkulturowej, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potraﬁę więcej”, Fundacja „Mały
piesek Zuzi”, Stowarzyszenie
Na Rzecz Hipoterapii, Korekcji
Wad Postawy i Ekologii „Lajkonik” i inne.

Chętnych do przejażdżki konno było wielu.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Niebywałą atrakcją dla dzieci z autyzmem były przejażdżki konno w specjalnej czapce
dżokeja. Nie brakowało okazji do zabaw i uczestnictwa w
różnego rodzaju animacjach
artystycznych. Dorośli mogli
porozmawiać ze specjalistami
i dowiedzieć się, gdzie można
poszukać pomocy.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Niech wróci
Poznań
za pół ceny „Wyzwanie”
W

C

heck-in Poznań to druga
odsłona mobilnej gry miejskiej, towarzysząca akcji „Poznań za pół ceny”. Oprócz możliwości wygrania weekendów
pełnych atrakcji, gra pełni również rolę interaktywnego przewodnika.
Idea gry jest prosta, wystarczyło korzystać z atrakcji oraz
zniżek w ramach akcji „Poznań
za pół ceny” i przy okazji „meldować” się za pośrednictwem
aplikacji Foursquare. Każdy
check-in, wykonany w jednej z
blisko 200 lokalizacji, był premiowany punktami. Niektórzy
partnerzy nagradzali uczestników rywalizacji dodatkowymi voucherami zniżkowymi
do wykorzystania w przyszłości. Ranking gry można było
śledzić na bieżąco w Internecie oraz na specjalnym ekranie, który w sobotę i niedzielę 3 i 4 maja ustawiono na Starym Rynku.
Suma
punktów
zdobytych przez uczestników w tych
dniach zadecydowała o ostatecznym zwycięstwie w zabawie. Na 10 najaktywniejszych
graczy czekały pakiety pełne miejskich atrakcji o łącznej
wartości ponad 4.000 złotych.
Wśród nich były bilety na mecz
Lecha Poznań, zwiedzanie Bramy Poznania, vouchery do restauracji Vine Bridge, karnety na
Kolejkę Górską Adrenaline na

Malcie, możliwość skorzystania
z basenu Chwiałka.
Aby łatwo odnaleźć się w
gąszczu atrakcji, władze Poznania przygotowały dla uczestników interaktywną listę miejsc
biorących udział w akcji Poznań
za pół ceny. Check-iny wykonane w tych lokalizacjach premiowano punktami, a mapka pozwoliła szybko namierzyć
okoliczne atrakcje za pomocą
smartfona, niezależnie w którym miejscu byliśmy.
Poszukiwanie i wymiana informacji w sieci jest już instynktownym nawykiem. W Polsce coraz więcej osób korzysta z Foursquare’a, a ubiegłoroczna gra
Check-in Poznań pokazała, że
w naszym mieście też jest sporo fanów tej aplikacji – mówi Joanna Nowaczyk, zastępca dyrektora Biura Promocji Miasta. – Dla
mieszkańców i turystów, odwiedzających Poznań w najbliższy
weekend, zabawa będzie dodatkową atrakcją akcji „Poznań za
pół ceny”. Kulminacyjnym momentem gry Check-in Poznań był
Swarm na Starym Rynku, czyli tłumny check-in. Akcja rozpoczęła się w sobotę 3 maja o godzinie 19.30, przy ekranie ustawionym obok Galerii Miejskiej
Arsenał. Każdy kto zameldował
się w tym czasie na poznańskim
Rynku, został nagrodzony koszulką akcji oraz bonusowymi
punktami w rankingu gry. awa

tym roku mija 20 lat od
wyemitowania na antenie TVP Poznań pierwszego
odcinka programu dla niepełnosprawnych „Wyzwanie”. Pomysłodawcą była Róża Wojta,
później dołączyła do niej Katarzyna Kmita-Nowacka, a niezastąpionym wsparciem dla obu
pań był Antoni Antkowiak.
Przez 17 lat kamera TVP Poznań objechała wzdłuż i wszerz
całą Wielkopolskę, wspierając osoby niepełnosprawne w
ich działaniu. Odbiorcami programu byli wszyscy ludzie, którzy sprzeciwiają się marginalizacji słabszych i hołdują przekonaniu, że niepełnosprawni wnoszą nową jakość w życie społeczne. Program był promocją
działań, które sprawiają, że niepełnosprawni odnajdują swoje
miejsce w przestrzeni publicznej. Wiele uwagi poświęcano też
instytucjom i ﬁrmom, które bezinteresownie włączały się w te
działania.
Każdego roku przyznawano
nagrody w dwóch kategoriach:
„CZŁOWIEK ROKU WŚRÓD
NIEPEŁNOSPRAWNYCH” oraz
„CZŁOWIEK WIELKIEGO SERCA”
dla osoby działającej na rzecz
osób niepełnosprawnych. Plebiscyt cieszył się ogromną popularnością, można było bowiem
w szczególny sposób wyróżnić
osoby działające na polu niepełnosprawności i pokazać, że niesprawność nie ogranicza żadnego działania.
Pierwszym
„Człowiekiem
Roku wśród Niepełnosprawnych” został nieżyjący już
Edward Niemczyk. Jako bardzo
młody człowiek stracił w wypadku ręce i wzrok, mimo to - skończył studia, a potem przez ponad 40 lat zajmował się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
Wspieranie innych było jego pasją. Mówił, że niepełnosprawność nie musi być nieszczęściem i to przekonanie udzieliło
się też autorom plebiscytu „Wyzwanie”. Siłę ze słabości innych
czerpała również Róża Wojta,
która powiedziała kiedyś: „Gdy
widzę, z czym oni żyją i z czym
się zmagają, doceniam to, że
mam wszystko”.
Program „Wyzwanie” zniknął
z anteny 3 lata temu, z czym nie
może pogodzić się środowisko

osób z niepełnosprawnościami. Programów traﬁających bezpośrednio do tej grupy społecznej jest w telewizji coraz mniej, a
wypierają je programy muzyczne, sportowe, reklamowe. Swego
czasu wpadłam na pomysł spotkania laureatów „Wyzwania”.
Zaraziłam nim grupę laureatów
„Wyzwania” i twórców programu, także marszałka Tomasza
Bugajskiego i ROPS w Poznaniu.
W ten sposób pomysł spotkania
stał się realny.
Chcemy pokazać, jaki wpływ
na nasze życie miały wyzwania
i wyróżnienia w tym plebiscycie. Nikt z nas nie odstawił statuetki na półkę i nie spoczął na
laurach, ale z jeszcze większą
pasją poddał się społecznemu
działaniu. „Wyzwanie” połączyło
nas wszystkich w jedną rodzinę.
Kontaktujemy się ze sobą, spotykamy w różnych miejscach, wymieniamy doświadczenia i zawieramy partnerstwa. Program
„Wyzwanie” był dla nas niezwykle ważny. Naszym marzeniem
jest, aby znów zawitał na antenie TVP Poznań.

HONORATA PILARCZYK
STOWARZYSZENIE „BIODERKO”
W CHODZIEŻY

Statuetka autorstwa
artysty plastyka Andrzeja
Grzelachowskiego, którą
honorowano laureatów
plebiscytu „Wyzwanie”.
Jest on jednym z nich.
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Pielgrzymka
seniorów

Można jeszcze
więcej

M

ałe
granty,
projekty partnerskie ﬁnansowane z pieniędzy zewnętrznych, Tydzień Organizacji Pozarządowych, Konkurs Poznański Wolontariusz Roku, akcja 1 % dla Poznania, skuteczność Komisji Dialogu Obywatelskiego,
aktywność „Centrum Bukowska” – to niektóre działania
zawarte w „Sprawozdaniu z
realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok”.
Przygotował je Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu miasta Poznania. Mowa w nim o poznańskich organizacjach pozarządowych w liczbach, współpracy w zakresie tworzenia polityk publicznych, realizacji zadań publicznych, infrastrukturze współpracy i tworzeniu
warunków do społecznej aktywności. Są też wnioski i rekomendacje.
Organizacje
pozarządowe mają duży wpływ na jakość życia w mieście, bo to z
nimi konsultuje się projekty
uchwał i programów podejmowanych przez radnych. W minionym roku konsultacje dotyczyły między innymi przyjęcia programu „Kierunki rozwoju wolontariatu 50+”, powołania Rady Rodziny Dużej, wykazu kąpielisk na terenie miasta Poznania, wsparcia oraz
aktywizacji społecznej seniorów, ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w dziennych domach

Popularnością cieszyła się
Poznańska Kawiarenka Obywatelska. Została ona utworzona w minionym roku, by
prezydent miasta mógł się spotykać z mieszkańcami, szczególnie z młodzieżą. Odbyło
się siedem spotkań. Omawiano różne tematy, od promocji 1
procenta po zanieczyszczanie
miasta przez czworonogi.
W miejski krajobraz wpisało
się Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu „Centrum Bukowska”, które funkcjonuje od października 2014 roku. Odbywają
się szkolenia, kursy, spotkania,
narady. Centrum proponuje doradztwo w zakresie zakładania
i prowadzenia organizacji pozarządowych, promuje wolontariat wśród młodzieży i starszych, dysponuje salą konferencyjną i szkoleniową z bezpłatnym dostępem do Internetu. „Centrum Bukowska” ma
wiele planów na przyszłość,
co wróży tej placówce dynamiczny rozwój. Swoje siedziby
mają tutaj organizacje tworzące konsorcjum: Stowarzyszenie Na tak, Wielkopolska Rada
Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Wielkopolskie Forum Organizacji
Osób Niepełnosprawnych oraz
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.
W sprawozdaniu nie zabrakło informacji o promowaniu
sektora organizacji pozarządowych. Władze miasta cyklicznie organizują imprezy i
kampanie społeczne mające
na celu integrowanie i promowanie środowiska organizacji pozarządowych oraz osób
szczególnie zaangażowanych
w działalność społeczną. Do
takich działań należy Poznański Dzień i Tydzień Organizacji Pozarządowych. Prowadzone są szkolenia, warsztaty, drzwi otwarte, a na Placu
Wolności w specjalnych domkach przedstawiciele organizacji pozarządowych prezentują mieszkańcom Poznania
prowadzoną przez siebie dzia-

łalność, rozdając ulotki, foldery, informatory, rozmawiając z
przechodniami. W minionym
roku z tej możliwości skorzystało ponad osiemdziesiąt organizacji, przygotowując dla
mieszkańców wiele atrakcji. Wśród nich była tak zwana strefa dziecka, wystawa zabytkowych pojazdów, pokazy
ratownictwa. Można było skorzystać z aktywnych form wypoczynku.
W ubiegłym roku po raz
czternasty odbył się Konkurs Poznański Wolontariusz
Roku. Celem jest propagowanie wolontariatu w różnych
kategoriach i grupach wiekowych. W kategorii młodzieżowej najlepszy okazał się Jakub
Doda, a wyróżnienia dostali Daria Jermakowicz i Dawid
Szczepaniak, w kategorii indywidualnej tytuł Poznańskiego Wolontariusza Roku zdobył Mateusz Smoleń, a wyróżnienie Anna Kosicka, w kategorii 50+zwyciężyła Danuta
Kot, a wyróżniono Eugeniusza
Jacka, w kategorii zespołowej
zwyciężyło Stowarzyszenie
Grand Prix Poznania, zaś wyróżnienie przyznano Ochotniczkom Poznańskiego Towarzystwa Amazonki, w kategorii wolontariat pracowniczy najlepszy okazał się Program Wolontariatu Pracowniczego Grupy Enea. Wyróżniono Esc Charity Team, McKinsey EMEA Shared Services
oraz Malta Oﬃce Park.
Popularność zyskuje kampania jednego procenta dla Poznania, która ma zachęcać podatników do przekazywania
tegoż 1 procenta podatku na
rzecz poznańskich organizacji pożytku publicznego. W minionym roku udało się zebrać
łącznie 11 milionów złotych, z
czego 3 miliony traﬁły do organizacji poznańskich.
Jako zadanie najważniejsze zapisano w sprawozdaniu
współpracę z organizacjami
pozarządowymi w zakresie realizowania polityk i zadań publicznych oraz tworzenia warunków do społecznej aktywności.

AURELIA PAWLAK

W

pielgrzymkową trasę 23
kwietnia wyjechała 50cio osobowa grupa seniorów
Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Kórniku. Pierwszym celem pielgrzymki była
wieś Łomnica w gminie Zbąszyń.
To tutaj młodzi mieszkańcy Kórnika i okolicznych miejscowości uczestniczyli w 1919
roku w Powstaniu Wielkopolskim. 17 z nich w walkach o
Zbąszyń i Łomnicę oddało życie. Seniorów serdecznie powitała dyrekcja i nauczyciele miejscowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich, a także mieszkańcy Łomnicy. Na budynku Szkoły znajduje się tablica z nazwiskami poległych i obelisk upamiętniająy udział kórniczan w
walce z Niemcami o Ziemię
Łomnicko-Zbąszyńską.

FOT. ALEKSANDRA GRZELAK
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pomocy prowadzonych przez
miasto.

13

Seniorzy złożyli w tym miejscu wiązankę kwiatów i zapalili znicze.
W świetlicy szkolnej wspominali o wieloletniej współpracy gmin Zbąszyń i Kórnik. Zaprosili dyrekcję szkoły, władze
gminy oraz seniorów z Łomnicy i Zbąszynia na spotkanie 23
września w Czmoniu koło Kórnika.
Drugim celem pielgrzymki seniorów było Sanktuarium
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Po jego obiektach oprowadził seniorów ks.
Andrzej Wawrzysiuk, który
omówił dzieje bazyliki. W 1669
roku z pobliskiego Bledzewa
przeniesiono i umieszczono w
ołtarzu głównym cudowny obraz Matki Bożej Rokitniańskiej,
który do dzisiaj odwiedzany
jest przez rzesze wiernych. Papież Jan Paweł II poświęcił w
Watykanie złotą koronę, papieską złotą różę i srebrny różaniec, którymi w 1989 roku
przyozdobiono obraz.

ROBERT WRZESIŃSKI
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o Internetu traﬁł teledysk do nowego singla
„Dobrze, że jesteś” zespołu VIDEO, którego liderem
jest Wojtek Łuszczykiewicz.
Utwór ten to pierwszy singiel promujący trzeci album
zespołu, który ukaże się pod
nazwą „Ej!”, a jego premiera
odbędzie się w drugiej połowie bieżącego roku. Teledysk
do utworu „Dobrze, że jesteś” powstał przy współpracy z osobami głuchymi, którzy tworzą akcję Młodzi Migają Muzykę.
– Traﬁłem w Internecie na
ﬁlmik, w którym młodzi ludzie pokazują sobie teksty
znanych piosenek. Uderzyło mnie piękno języka migowego oraz reﬂeksja, że jest w
Polsce ogromna grupa ludzi,
którą zwyczajnie ignorujemy i
udajemy, jakby ich nie było. W
czasach walki o równe traktowanie różnych grup społecznych szczególnie ważni stali się dla nas wrażliwi, wartościowi ludzie, z którymi nie
umiemy rozmawiać – mówi
Wojtek Łuszczykiewicz. –
Stąd decyzja, żeby dosłownie

„Migać” muzykę
pokazać im, o czym jest nasza
najnowsza piosenka.
Teledysk do utworu „Dobrze, że jesteś” został w całości zaprezentowany w PJM –
polskim języku migowym. PJM
jest w Polsce pierwszym językiem dzieci, których obydwoje
rodzice są głusi.
Zespół VIDEO istnieje od
2007 roku. Ma na swoim koncie album „Video Gra”, z którego pochodzą przeboje: “Bella”,
„Idę na plażę” czy duet z Anią
Wyszkoni „Soft”. Druga płyta
zespołu nosi tytuł „Nie obchodzi nas rock” z takimi hitami
jak: „Papieros”, „Środa czwartek”, „Szminki róż” czy „Fantastyczny lot”.
Na czele Video stoi wokalista Wojtek Łuszczykiewicz,
którego największym atutem
jest doskonały kontakt z publicznością. Muzyka grupy to

FOT. MATERIAŁY PROMOCYJNE ZESPOŁU
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nowoczesny, gitarowy rock z
pełnymi szczerości i dobrego humoru tekstami autorstwa jej lidera. Wojtek udziela się również charytatywnie
w różnych akcjach i koncer-

tach, które mają na celu pomoc innym. Teledysk do piosenki “Dobrze, że jesteś” można obejrzeć na youtube.pl.

ROBERT STĘPIŃSKI

Nic bez organizacji
pozarządowych
P

o raz kolejny Komisja Dialogu Obywatelskiego przy
Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania spotkała się w „Centrum
Bukowska”. Rozmawiano m.in.
o „Rocznym Programie Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na
2015 rok”.
Do grona członków dołączyły
dwie organizacje: „Animatornia”
i Stowarzyszenie „Enklawa”.
– Na poprzednim spotkaniu
dyskutowaliśmy na temat zmian
w zarządzeniu prezydenta dotyczącego KDO – mówiła Justyna Ochędzan. – Sporządziliśmy
katalog tematów, którymi będziemy zajmować się w 2014
roku. Do 5 maja zbieraliśmy deklaracje, czy konkretna organizacja nadal chce wchodzić
w skład KDO przy WZiSS. Niska frekwencja podważa reprezentatywność naszych działań.
Posiedzenia Komisji są otwarte: nie będąc członkiem można

brać udział w obradach. Zachęcam do większej aktywności w
obszarze polityki społecznej naszego miasta.
– Roczny Program Współpracy jest najważniejszym dokumentem dotyczącym współdziałania władz miasta z przedstawicielami organizacji pozarządowych – mówiła Danuta Resztak z Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Poznania. – Określa on cel współpracy, jej formę, zakres i priorytety. Obowiązuje konsultacja programu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Władze miasta od kilku lat
zachęcają organizacje nie tylko do konsultacji, ale zapraszają do współtworzenia projektu
programu od podstaw. Odbywa
się ono w ramach cyklicznych
spotkań otwartych, na których
każdy przedstawiciel organiza-

cji pozarządowych może przedstawić swoje stanowisko i przyczynić się do wypracowania zapisów. W dalszym etapie możliwe będzie naniesienie uwag także przez tych, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniach
warsztatowych.
– Odbyły się pierwsze warsztaty, w których wzięły udział
trzydzieści cztery organizacje
– poinformowała Danuta Resztak. – Zaskoczyło mnie, że nie
było organizacji związanych z
pomocą społeczną, a przeważały zajmujące się kulturą i działalnością gospodarczą. Oceniano współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2013
roku. Według nich korzystny
był fakt wcześniej ogłaszanych
przez Urząd konkursów. To dobra wiadomość, bo nie musimy ich ogłaszać po 22 listopada, a we wrześniu. Udał się też
Dzień i Tydzień Organizacji Pozarządowych oraz budżet obywatelski. Po stronie porażek za-

notowano wprowadzenie podatku gruntowego do wysokiego czynszu za lokale w kamienicach i budynkach miasta, obniżenie budżetu otwartych konkursów ofert, nieaktywne organizacje pozarządowe, późne
podpisywanie umów oraz niską
frekwencję KDO.
Opracowano program dalszych prac nad projektem programu współpracy. W maju i
czerwcu trwać będą konsultacje
projektu uchwały, w tym z Poznańską Radą Pożytku Publicznego, komisjami dialogu obywatelskiego, Miejską Radą Seniorów. Szczegółowe informacje o
terminach będą zamieszczane
stronie www.poznan.pl/organizacje
Tworzenie programu to długotrwały proces, wymagający zaangażowania organizacji,
które winny brać udział w konsultacjach, szkoleniach i warsztatach.

AURELIA PAWLAK
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Stephen Torrence
dla niesłyszących Poznajemy

Aleksandra
Lewandowska
POZNAŃ

kraje Unii
Szkole Podstawowej nr 2
W
w Puszczykowie 8 maja
wrzało od emocji. Z okazji Dnia

W

Unii Europejskiej uczniowie
klas 0-III wzięli udział w konkursie „Poznajemy kraje Unii
Europejskiej 2014”. Wcześniej
każda klasa wylosowała jedno z
państw Unii Europejskiej, a następnie reprezentowała ten kraj
podczas zawodów sportowych.
Przygotowano pięć konkurencji opartych na współpracy, a rywalizacja odbywała się
w czterech kategoriach wiekowych: klasy 0, klasy I, klasy II,
klasy III. Był slalom między przeszkodami, przekazywanie piłki, tak zwana gąsienica, kolejna zabawa z piłką i budowa wieży z klocków. Oceniana była nie
szybkość wykonanego zadania, ale to, jak uczniowie ze sobą
współpracowali, czy ćwiczenie
zostało wykonane poprawnie
oraz czy uczniowie startowali w
barwach narodowych reprezentowanego kraju. Oceniano też
przygotowane przez uczniów
maskotki Unii Europejskiej. Pomysły były niezwykle oryginalne.
Wręczono też dyplomy i nagrody uczestnikom konkursu
plastycznego „Pocztówka z wakacji”.
Konkursom patronowała posłanka do Parlamentu Europejskiego Sidonia Jędrzejewska.

Stephen Torrence wykonuje migane utwory.
W dwugodzinne bezpłatne
spotkanie wpisała się między innymi prezentacja Fundacji „MigArt”, Stowarzyszenia Polskich
Fanów Josha Grobana oraz studentów Wyższej Szkoły Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa, którzy w trakcie warsztatów prowadzonych przez specjalistów platformy edukacyjnej
„MIGAJ.EU” poznawali język migowy.

KAROLINA KASPRZAK
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opowiadał, jak to się stało, że zaczął używać języka migowego
podczas występów, chociaż słyszy.
Na uniwersytecie jako język
obcy wybrałem język migowy.
Zostałem poproszony o przetłumaczenie piosenki w tym języku. Wtedy odkryłem, że to znakomity sposób wyrażania sztuki. Nigdy nie grałem na żadnym
instrumencie. Język migowy jest
dla mnie instrumentem – mówił
Stephen Torrence.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

ydarzenia
kulturalne
wciąż nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w dostatecznym
stopniu. Dlatego często pozostają one poza zasięgiem możliwości odbiorców z dysfunkcją
narządu ruchu, wzroku czy słuchu.
Dobrym przykładem przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu oraz tworzenia integracji był koncert Stephena Torrence w piątek 16 maja w Auli Artis Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w
Poznaniu. Artysta zaprezentował utwory w amerykańskim języku migowym, nazywanym w
skrócie ASL.
Na widowni zasiadły osoby
niesłyszące i słabosłyszące, także z problemami w poruszaniu
się, bo miejsce było przystosowane architektonicznie. Gościli też przedstawiciele Fundacji
„Integracja” w Warszawie. Wydarzenie zorganizowała platforma edukacyjna „MIGAJ.EU” oraz
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w
Poznaniu.
Stephen Torrence nawiązał
świetny kontakt z publicznością. Dowodziły tego dłonie niesłyszących skierowane ku górze
oraz obrót nimi w prawą i lewą
stronę (w taki sposób osoby posługujące się językiem migowym biją brawa).
Muzyk w krótkim wywiadzie

Studenci prezentują umiejętności nabyte na warsztatach języka migowego.

16 STRONA

CZERWIEC 2014

Biskup
Balcerek
w WTZ
23

Nasz dzień
dla papieża

kwietnia odbyło się nasze wielkanocne śniadanie. Gościliśmy ks. biskupa
Grzegorza Balcerka i przedstawicieli władz powiatu i gminy.
Powitała gości prezes Barbara Kucharska. Uczestnicy i terapeuci naszego WTZ wykonali program artystyczny o zmartwychwstaniu Chrystusa.
Teksty zaczerpnęliśmy z
utworów księdza Jana Twardowskiego. Następnie poprosiliśmy księdza biskupa o pobłogosławienie potraw. Po modlitwie
zasiedliśmy do śniadania. Na
zakończenie zabrał głos członek
Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski, który podziękował nam za wspólne spędzone chwile i podziwiał nasze
prace. Śpiewem oddaliśmy hołd
Janowi Pawłowi II. Z całego serca dziękujemy prezesowi ogródków działkowych w Swarzędzu
Mirosławowi Polakowi za użyczenie sali.

Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

W

przeddzień kanonizacji papieża Polaka Jana
Pawła II oraz niedzieli Miłosierdzia Bożego, czyli 26
kwietnia, nasze Stowarzyszenie wraz z paraﬁą pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia przygotowało Koncert Papieski. Wzięli w nim
udział nasi przyjaciele z Opery Poznańskiej – Urszula Jankowiak i Michał Marzec z
akompaniamentem
Wandy
Marzec. Usłyszeliśmy piękne utwory Bacha, Verdiego i
innych kompozytorów. Muzyce towarzyszyły odczytane przez Agatę Kiejdrowską

Edukacja,
prawo
pracy,
adresy

i Marię Rybarczyk – aktorkę
Teatru Nowego w Poznaniu,
słowa papieża Polaka, które kierował do osób niepełnosprawnych i chorych. Czułem się tak, jakby to sam papież mówił do mnie. Na koniec wręczyliśmy artystom
kwiaty, anioły i podziękowania oraz wspólnie odśpiewaliśmy ukochaną pieśń papieża – „Barkę”.

Z

biór najważniejszych informacji pomocnych rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami,
przykłady wniosków, pism z zakresu orzecznictwa, edukacji, prawa pracy oraz adresy placówek zawiera strona internetowa kampanii
społecznej na rzecz równych szans rodziców dzieci z niepełnosprawnością w
powrocie na rynek pracy.
„Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą” – to hasła przedsięwzięcia
zamieszczone
na stronie głównej serwisu
www.pomocdlarodzicow.pl.
Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizuje Fundacja „IMAGO”
i Fundacja Instytut Rozwoju
Regionalnego (FIRR).

FOT. ARCHIWUM WTZ
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MICHAŁ OGONIAK

Zabawy rodzinne
A

kademia Radości Życia
słynie z wielu ciekawych
pomysłów dla dorosłych.
Było już układanie kompozycji kwiatowych, wypalanie naczyń, decoupage. Teraz przyszedł czas na ofertę dla dzieci.
Z myślą o najmłodszych w
wieku od 3 do 12 lat ruszył specjalny serwis zawierający setki ciągle aktualizowanych pomysłów na wartościowe zabawy. Będzie więc majsterkowanie, gotowanie oraz dużo

ruchu. Agata Przygodzińska,
szefowa Akademii Radości Życia zapewnia, że każda zabawa dodana w serwisie rodzinnezabawy.pl spełnia unikatową funkcję. Materiały do różnych zabaw, takie jak artykuły plastyczne, dekoracyjne, pasmanteryjne, zestawy kreatywne na prezenty, można kupić
bez zbędnego wychodzenia z
domu w sklepie Akademii.
Na dobry początek owocnej współpracy wszyscy, któ-

rzy zrobili zakupy w sklepie
pod koniec kwietnia na kwoty
od 30 do 50 złotych, otrzymali
tydzień abonamentu gratis, zakup na kwotę od 51 złotych do
100 złotych gwarantował skorzystanie z miesięcznego bezpłatnego abonamentu, a zakupy za 100 złotych uprawniały
do kwartalnych zajęć za darmo. Więcej informacji pod adresem: rodzinnezabawy.pl lub
na stronie Akademii Radości
Życia. awa

Honorowy patronat nad
inicjatywą objął Pełnomocnik Rządu do spraw Osób
Niepełnosprawnych Jarosław
Duda i Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.
Realizatorzy
kampanii
chcą dotrzeć do miejsc, które często odwiedzają rodzice dzieci z niepełnosprawnością (szpitale, poradnie, ośrodki rehabilitacyjne,
ośrodki pomocy społecznej,
biura wsparcia).
Na pytania rodziców z obszaru edukacji, orzecznictwa, prawa pracy i pomocy społecznej odpowiadają
konsultantki, z którymi można kontaktować się dzwoniąc pod numer 12-35063-62 (punkt konsultacyjny
czynny od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9.00
do 12.00), mejlowo: kontakt@pomocdlarodzicow.pl
lub za pośrednictwem Facebooka: www.facebook.com/
Pomocdlarodzicow

KAROLINA KASPRZAK
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Z INICJATYW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OWIŃSKACH

Papirusy, mumie…

Podróż w czasie

FOT. ARCHIWUM WTZ

W

czwartek 3 kwietnia byliśmy w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Przewodnik oprowadziła nas po
wystawie Pradzieje Wielkopolski. Dowiedzieliśmy się, jak na
naszych terenach żyli ludzie
wiele tysięcy lat temu. Bardzo
podobały nam się makiety, na
których odtwarzane były scenki z ówczesnego życia.
Druga wystawa wprowadziła
nas w świat starożytnego Egiptu. Oglądaliśmy posągi, papirusy, naczynia, przybory kosmetyczne, meble, instrumenty mu-

zyczne, zabawki, maski grobowe i najbardziej intrygujące mumie. Przewodnik poinformowała
nas, że eksponaty, które obejrzeliśmy, to światowej klasy zabytki staroegipskie sprowadzone do
Poznania z Muzeum Egipskiego
w Berlinie.
Po dawce niezwykłych wrażeń wróciliśmy do rzeczywistości. Udaliśmy się do kawiarenki na Starym Rynku. O godzinie 12 spotkaliśmy się z Poznańskimi Koziołkami. Po spacerze po Rynku wróciliśmy do
Owińsk. NA

Po seansie.
poświąteczny wtorek 22
kwietnia czekała nas miła
niespodzianka: wyjazd do kina.
Wszyscy zareagowali entuzjazmem. Zdecydowaliśmy się na
ﬁlm „Pan Peabody i Sherman”.
Opowiada on historię Pana Peabody’ego najbardziej inteligentnego psa na świecie, który
adoptował chłopca imieniem
Sherman.
Tytułowi bohaterzy podróżowali w czasie dzięki wehikułowi, który skonstruował Pan Peabody. Znaleźli się między inny-

mi w czasach Leonarda da Vinci, starożytnego Egiptu, wojny
trojańskiej oraz Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
W ﬁlmie poruszone zostały wątki przyjaźni, trudu wychowania dziecka, ale przede
wszystkim ukazywał on niezwykłą więź jaka łączy rodzica z dzieckiem. Wszystkim
seans bardzo się podobał, nie
zabrakło momentów, w których szczerze się uśmialiśmy,
ale i takich które nas wzruszyły. NA

FOT. ARCHIWUM WTZ

W

Wystawa naszych prac
Śniadanie wielkanocne
P
W
iosna za oknami nastrajała do nadchodzących
Świąt. Nam udzieliła się ta
wspaniała atmosfera. Już kilka dni wcześniej zaczęła się w
warsztatach świąteczna krzątanina.
Przygotowywaliśmy
ozdoby wielkanocne, malowaliśmy pisanki, posialiśmy rzeżuchę .
Z pracowni gospodarstwa domowego unosiły się wspaniałe zapachy. Gotowaliśmy żu-

rek, piekliśmy babki, przygotowaliśmy jajka w różnej postaci
oraz pyszne sałatki. Do śniadania wielkanocnego zasiedliśmy
w czwartek 17 kwietnia. Przy zastawionym stole składaliśmy sobie świąteczne życzenia. Nie zapomniał o nas zajączek wielkanocny, dla każdego przyniósł
upominek. Nie zabrakło śmigusa dyngusa. Wspaniała zabawa
wywołała wiele radości i śmiechu. NA
FOT. ARCHIWUM WTZ

wielkie zainteresowanie i czuliśmy się bardzo docenieni. Biblioteka udostępnia warsztatom
przestrzeń do ekspozycji już od
2005 roku. Jest to biblioteka bez
barier, przystosowana dla osób
niepełnosprawnych,
dlatego
często ją odwiedzamy. Dziękujemy Marii Staszak i Dagmarze
Więckowskiej za okazaną pomoc i życzliwość podczas organizacji wystawy. G.M.

FOT. ARCHIWUM WTZ

rzez ponad dwa tygodnie,
od 24 marca do 7 kwietnia,
mieszkańcy gminy Czerwonak
mogli podziwiać w Bibliotece
Publicznej w Owińskach prace naszych uczestników. Była
to prezentacja dorobku ostatnich miesięcy (prace konkursowe) oraz wyrobów z pracowni
plastycznej, stolarskiej, tkackiej
oraz pracowni wyrobu świec.
Nasza wystawa wzbudziła
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Choroby
ultrarzadkie

Z mroku – ku nadziei

darza się, że tylko jedna
lub dwie osoby na całą Polskę są dotknięte rzadką chorobą genetyczną. Potrzebna jest
dobra diagnostyka, ale też informacje dotyczące leczenia.
Z myślą o pacjentach z chorobami ultrarzadkimi na portalu społecznościowym „Facebook” powstała strona pod nazwą „Bois dentelle – grupa ludzi z chorobami ultrarzadkimi
i SWAN”.
Skrót „SWAN” w języku angielskim oznacza „Syndrom Without A Name”, czyli „syndrom bez
nazwy”. Stronę można odszukać pod adresem: www.facebook.com/ultrarzadkie. W zakładce „Informacje” znajdziemy wiadomości na temat dostępnych
form pomocy.
„Bois dentelle – grupa ludzi z chorobami ultrarzadkimi i SWAN” służy wymianie doświadczeń, zbieraniu informacji na temat badań klinicznych,
przekazywaniu kontaktów do
specjalistów, organizacji wspólnych spotkań.
Szczegółowych
informacji udziela Marzena Brygida
Sobczyk i Katarzyna Ziaja, tel.
531 970 911, ultrarzadkie@gmail.com

KAROLINA KASPRZAK

MARCIN WOJCIESZAK

***
Oto ja, człowiek,
stoję nad przepaścią
nad bezdenną
głębią wątpliwości
zadając ciągle
te same pytania,
brnę dalej
by poznać jasność
nowych dróg
by zobaczyć
lśniący blask
tego świata
lecz jednego
najbardziej
się w życiu boję
że gdy ciemność i mrok
ogarną moją duszę
nawet jasność
mojego umysłu
nie wskaże mi drogi

FOT. AURELIA PAWLAK

Z

P

rzychodzą na zajęcia plastyczne w Poznańskim
Stowarzyszeniu
Amazonki. Spełniają od lat skrywane
marzenia o malowaniu. Inne
wracają do pasji z młodości.
Te spotkania to dla nich oderwanie od codzienności, zapomnienie o chorobie. Malując uruchamiają wyobraźnię,
zaczynają wierzyć w swoje
możliwości.
Zajęcia plastyczne to pomysł Beaty Tietz, która kocha
malarstwo. Jej obrazy są głębokie w treści i przejmujące.
Namalowała swoją chorobę:
wchodzenie z mroku w kierunku nadziei.
Zawsze lubiłam zajęcia manualne – mówi Beata Tietz. –
Jednak odłożyłam tę pasję na
bok. Potem przyszła choroba. Ale gdy pojawiła się możliwość zorganizowania zajęć
plastycznych, nie posiadałam
się z radości. Szybko zebrała się grupa zainteresowanych
osób, mogłyśmy rozwijać artystyczne zdolności. Te zajęcia
mnie wyciszają, przenoszą w
inny świat. Wylewamy na obraz to, co nam w duszy gra.
Uczestniczki musiały pokonać
tremę, ale po pewnym czasie
rozwinęły skrzydła.
Amazonki-artystki w świat
malarstwa wprowadza Anna
Kozłowska-Agacińska,
in-

struktorka z Centrum Kultury
Zamek. To ona nauczyła swoje podopieczne rysunku i malowania pędzlem.
– Zajęcia plastyczne z Amazonkami to istotna arteterapia – mówi. – Zależy mi na
rozmowach w grupie, rozwinięciu zdolności manualnych,
ale także na otwarciu się na
otaczający świat. Powtarzam
Amazonkom, by idąc ulicą spojrzały także w górę, na
niebo, słońce, drzewa, fasady
budynków. Pomaga, gdy patrzymy na obrazy, rozmawiamy o zawartych w nich przesłaniach.
Pani Halina lubi malarstwo
artystyczne. Przed dziesięcioma laty, gdy odchodziła z pracy, postanowiła, że będzie malować. Teraz oddaje się swojej pasji. Uwielbia akwarele.
Jej obrazy są radosne, kolorowe. Z dumą prezentuje swoją
„Lagunę”. Ta niewielka akwarela zachwyca pastelowymi kolorami, Pani Halina pasjonuje się także martwą naturą. Uczestniczy nie tylko w
zajęciach u Amazonek; chodzi także na warsztaty do Ani
Kozłowskiej-Agacińskiej w CK
„Zamek”.
– Akwarela, najtrudniejsza
technika, to dla mnie wyzwanie – mówi. –Cieszę się, że zajęcia są do końca roku. Wie-

rzę, że na przyszły rok znajdą się pieniądze na ich kontynuację.
– Lubię przychodzić na zajęcia, bo można się wyżyć artystycznie i odprężyć – stwierdza Maria Mackiewicz-Kelma.
– Ich dobry duch to pani Ania,
emanuje spokojem i życzliwością. Przy schorzeniu, na które
cierpimy, malowanie jest doskonałą terapią. Wycisza, skupia, daje wiarę w siebie. Pani
Ania zawsze zobaczy w naszych pracach coś ważnego,
ciekawego.
Pani Maria sztukę ma we
krwi, bo jej dziadek był rzeźbiarzem. Najpierw rozpoczęła studia w Akademii Sztuk
Pięknych, a potem przeniosła
się na psychologię. Jej obrazki
przechowywała mama.
Anna Kozłowska-Agacińska chwali swoje podopieczne
za ambicję, artystyczne zacięcie, chęć nauki różnych technik. Podoba się jej, że panie
się nie zniechęcają. Być może
dzięki przychylności darczyńców uda się zorganizować kilkudniowy plener. Na razie pieniędzy wystarcza na zakup
materiałów potrzebnych podczas zajęć. Zatem Amazonkom-malarkom muszą wystarczyć plenery nad Wartą.

AURELIA PAWLAK
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ieść o pogorszeniu stanu zdrowia oraz nieuleczalnej chorobie sprawia, że
ma się wrażenie, jakby ziemia usuwała się spod nóg.
Wszystko przestaje mieć jakąkolwiek wartość. Najważniejsza staje się walka z ﬁzycznym i psychicznym bólem. Można ją wygrać lub
przegrać. Triumfować albo od
razu, bez protestu, się poddać.
– Czułem się coraz gorzej.
Poszedłem na badania. Lekarz powiedział: panie Stańko, mam dla pana dwie wiadomości: pozytywną i negatywną. Nie wykryliśmy raka ani
guza mózgu. Negatywna wiadomość jest taka, że ma pan
stwardnienie rozsiane – usłyszał Wojciech Stańko, jeden
z bohaterów ﬁlmu dokumentalnego „SM” w reżyserii Ilony Bidzan. W tegorocznym, lutowym wydaniu „Filantropa”
opublikowaliśmy reportaż autorstwa Aurelii Pawlak „Poszedłem pod prąd” (strona 27) o tej
niezwykłej osobie.

WYROK BEZ
ODWOŁANIA
Zdrowym ludziom trudno
pojąć, co czuje człowiek, który
dowiedział się o nieuleczalnej
chorobie. W podświadomości
uparcie wierzymy, że wszystko,
co złe, może przytraﬁć się każdemu, ale nie nam. Żyjemy od
projektu do projektu, od wypłaty do wypłaty. Wypełniamy naszą przyszłość marzeniami jak
balon powietrzem. Nie bierzemy pod uwagę tego, że jutro los może pokrzyżować nasze plany.
– Diagnoza „stwardnienie
rozsiane” brzmi jak wyrok.
Różnica jest taka, że z więzienia wychodzi się po zakończeniu kary, a z tym nieuleczalnym schorzeniem funkcjonuje
się do końca życia. Póki co, nie
wynaleziono na nie cudownego leku – mówi druga bohaterka Emilia Ratajczak.
Na odsłonę ﬁlmu w Centrum
Kultury Zamek w Poznaniu
szłam z przekonaniem, że będzie to opowieść o zmaganiu
się z chorobą, trudach dnia codziennego i bezradności. Tymczasem przedstawiona przez
trójkę bohaterów historia nie
epatowała cierpieniem i pesymizmem. Była dowodem dużych pokładów determinacji
oraz odwagi w realizowaniu
powziętych zamierzeń. Wielu
zdrowym ludziom brakuje takiego zapału. Film dokumentalny „SM”, wbrew pozorom,
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Życie z pasją
– mimo SM
nie jest opowieścią o chorobie,
ale o pasji i aktywnym życiu –
mimo choroby.

TRZY RÓŻNE
BIOGRAFIE
Wojciech Stańko bez wiedzy
lekarzy, tuż po diagnozie, wystartował w maratonie i przebiegł ponad 40 kilometrów.
Dotarł do mety. Odniósł zwycięstwo. Od tej pory systematycznie bierze udział w maratonach. Razem ze sprawnymi
biegaczami pokonuje coraz to
dłuższe dystanse.
Pasją Emilii Ratajczak jest
malarstwo. Jej prace są staranne, pełne kolorów i ożywiającego blasku. Kiedy na pewnym
etapie choroby ręce odmówiły posłuszeństwa, nie wahała się malować ustami. Doczekała się wystaw artystycznych,
które zyskały szerokie zainteresowanie odbiorców uprawiających różne dziedziny nauki i sztuki.
Gabriela Zenka od najmłodszych lat kocha taniec. W ﬁlmie
opowiada, że kiedy przyszła
wiadomość o SM, wracając
z mamą ze szpitala, szlochała. Potem pojawiła się myśl, że
trzeba coś dalej zrobić ze swoim życiem.
– Pisze się tylko o tym, że
ludzie dotknięci stwardnieniem rozsianym przestają chodzić, są na wózkach. Dosłownie tak, jakby umierali powoli.
Tymczasem z SM można żyć
– mówi Gabriela Zenka.
Pojechała na festiwal tańca,
gdzie konkurowała z doświadczonymi tancerzami. Kiedy
opowiadali o swoich dokonaniach i udziale w konkursach,
pomyślała: „Boże, co ja tutaj
robię?”. Werdykt festiwalowego jury totalnie ją zaskoczył –
jednogłośnie zdobyła trzy nagrody!

DLA CHORYCH
I ZDROWYCH
Po zakończeniu ﬁlmu w sali
kinowej poznańskiego Zamku
przychodzi czas na dyskusję.
Osobiste wyznania trójki ludzi

sprowokowały w głowach widzów głębokie reﬂeksje.
Scenarzysta i reżyser ﬁlmu
Ilona Bidzan wyjaśnia, w jaki
sposób doszło do jego powstania. Pracując jako psycholog
w szpitalu, podczas konsultacji, poznała niespełna 18-letnią
dziewczynę, u której podejrzewano stwardnienie rozsiane.
To spotkanie skłoniło Bidzan
do intensywnego poszukiwania informacji na temat SM.
– Pewnego dnia zobaczyłam w telewizji występ taneczny Gabrysi Zenki z Chojnowa.
Wzięłam małą kartkę, długopis
w rękę i zapisałam pomysł na
ﬁlm dokumentalny „choroba +
pasja” – opowiadała publiczności autorka przedsięwzięcia.
Aby zrealizować pomysł,
zaczęła szukać różnych kontaktów, organizacji oraz osób
chorych na stwardnienie rozsiane. Tak traﬁła do Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z siedzibą w Poznaniu. Nawiązała kontakt z jego
przewodniczącą Różą Korczyńską i dzięki temu do realizacji ﬁlmu pozyskała kolejne
dwie osoby – Wojciecha Stańko i Emilię Ratajczak.
Film dokumentalny „SM”
został zakwaliﬁkowany na
Short Film Corner w Cannes
2014 oraz na Festiwal Filmowy w Delhi. W produkcję ﬁlmu zaangażowany jest także
Jan Wilkiewicz (zdjęcia, montaż, animacje), Wojciech Noskowiak (muzyka), Piotr Pastuszak (dźwięk), Maja Baczyńska i Ewelina Raszeja (organizacja produkcji). „SM” to przejmująca, głęboka relacja walki o życie pełne pasji. Relacja,
która pokazuje jak ważny dla
pacjenta jest hart ducha. Powinny ją poznać nie tylko osoby chore na stwardnienie rozsiane, ale też ludzie zdrowi.

DOTRZEĆ DO LUDZI
Dyskusja po zakończeniu
prezentacji ﬁlmu uświadomiła deﬁcyty w zakresie wiedzy społeczeństwa na temat
stwardnienia rozsianego. Róża

Korczyńska opowiedziała o
młodej kobiecie, która niedawno otrzymała wiadomość, że
ma stwardnienie rozsiane. Jej
nie wyedukowana rodzina żyje
w strachu żywiąc przekonanie,
że choroba spowoduje znaczne zaburzenia w sferze psychicznej i intelektualnej.
Na niewystarczający przekaz społeczny co do specyﬁki stwardnienia rozsianego
zwróciła uwagę jedna z członkiń Wielkopolskiego Oddziału PTSR:
– Bardzo dużo mówi się o
nowotworach, proﬁlaktyce nowotworowej, wspieraniu rodzin pacjentów chorujących
onkologicznie, ale zdecydowanie za mało jest w mediach komunikatów dotyczących podstawowych informacji na temat stwardnienia rozsianego,
charakterystycznych objawów,
leczenia, rehabilitacji i życia z
tym schorzeniem – argumentowała.
– Zdarza się, że chorzy unikają kontaktu z osobami w zaawansowanym stadium SM,
obawiając się pogorszenia stanu psychicznego. Zamykają się
we własnym świecie, nie biorą
udziału w żadnych wydarzeniach dedykowanych ludziom
z tą chorobą. Im w szczególności polecam ﬁlm dokumentalny „SM”. Rodzi siłę i wiarę w
lepsze jutro.
Mam nadzieję, że emisja
traﬁ między innymi do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, bo poziom
wiedzy młodzieży na temat SM
i innych chorób o podłożu neurologicznym także jest ciągle
bardzo niski. Liczę też, że to
nie ostatni tego typu ﬁlm.
Wypowiedzi ludzi, którzy
doświadczyli choroby i mimo
wszystko żyją pozytywnie, pomagają nie tylko w pozyskaniu wiedzy oraz zwiększeniu
świadomości społecznej, ale
też mogą sprawić, że spojrzymy inaczej na samych siebie,
znajdziemy odwagę, by wykrzesać w sobie twórcze pasje
i pójść z nimi w świat.

KAROLINA KASPRZAK
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Po prostu życie

FOT. MICHAŁ KORTA

Z MONIKĄ KUSZYŃSKĄ, wokalistką współpracującą z programem
„Dzień Dobry TVN” rozmawia STANISŁAW FURMANIAK.

P

ogodna i uśmiechnięta,
optymistycznie nastawiona do życia, chce nieść pomoc
i wsparcie innym potrzebującym. Kiedyś wokalistka zespołu Varius Manx, obecnie kobieta spełniona mimo różnych
przeciwności losu.
– Niedawno w Poznaniu i na
całym świecie odbył się niezwykły bieg „Wings For Life
World Run”, z którego dochód
został przekazany fundacji
Wings For Life, ﬁnansującej badania nad leczeniem urazów
rdzenia kręgowego. Temat pani
bardzo bliski.
– Od czasu wypadku szukam
metody, która da mi szansę wrócić do sprawności. Dziś oczywiście z większym spokojem i
cierpliwością niż na początku,
ale mimo wszystko nie porzucam nadziei. Problem ten dotyczy wielu osób na całym świecie.
Badania nad urazami rdzenia
trwają od wielu lat i choć póki co
nie ma sposobu, by podnieść ludzi z wózków, to cel wydaje się
być coraz bliższy. Bieg „Wings for
Life World Run” zebrał ogromne
fundusze, które zasilą konto tych
badań. To zwiększa nasze szanse na sukces i daje duży zastrzyk
optymizmu.
– Pani życie po wypadku
zmieniło się o 180 stopni, musiała je pani przewartościować.
W jaki sposób sobie pani z tym
wszystkim poradziła?
– Trudno to opisać w kilku
zdaniach. Udało mi się jakimś

sposobem znaleźć w sobie siłę,
by najpierw przetrwać, a potem
podnieść się i walczyć. Pomagali mi i wciąż pomagają cudowni ludzie, miałam do nich szczęście. Sama nie dałabym rady. Kocham życie i w chwili jego zagrożenia jeszcze silniej to poczułam. Postanowiłam więc walczyć o siebie, dysponując tym,
co mam.
– W Polsce nadal nie jest łatwo żyć osobom niepełnosprawnym. Jak to wygląda z
pani punktu widzenia?
– Wprawdzie w ostatnich latach dużo się zmieniło, ale to
wciąż za mało. Samodzielne poruszanie się po mieście na wózku graniczy niemal z cudem.
Wciąż daleko nam do wielu europejskich krajów. Najbardziej
boli mnie omijanie prawa. Nagle coś, co powinno być przystosowane, jest takim jedynie
w teorii, bo w praktyce, nie da
się z tego skorzystać. Na przykład zbyt stromy, nie spełniający
norm podjazd. Ale ktoś to przecież zatwierdził… Ręce mi opadają na widok takich rozwiązań.
– Mimo sporego zaangażowania organizacji pozarządowych, które pomagają osobom
z różnoraką niepełnosprawnością uczestniczyć w życiu społecznym, to jednak jest dużo
osób, które nie mają takiej możliwości. Jak to zmienić? Może
podpatrzyła pani rozwiązania,
które z powodzeniem sprawdzają się w innych krajach?

– Bardzo dobrze czuję się w
Skandynawii, ale to ze względu na jej wspaniałe przystosowania architektoniczne. Można
sobie tam poradzić bez problemu, to daje wolność. Zaskoczył
mnie także Londyn, który wydawał mi się miastem nieprzyjaznym dla osób poruszających
się na wózkach, a okazał się
świetnie przystosowany (przynajmniej w miejscach, w których się poruszałam). W takim
przyjaznym środowisku łatwiej
o aktywność. Widzi się tam
znacznie więcej osób z niepełnosprawnościami niż u nas.
Człowiek na wózku nie wzbudza niezdrowych emocji. Społeczeństwo jest przyzwyczajone do takiego widoku. Łatwiej
wówczas o integrację. Słyszałam, że przed igrzyskami paraolimpijskimi
wprowadzono do szkół w Anglii specjalny
program nauczania, by poinstruować młodzież, jak odnosić się do osób niepełnosprawnych, takie krótkie szkolenie,
jak się zachować, jak reagować itp. Przewidziano przecież,
że pojawi się w otoczeniu wiele takich osób. I rzeczywiście,
dało się odczuć większą życzliwość, zdrowe zainteresowanie. Myślę, że edukacja to podstawa. Musimy się uczyć siebie
nawzajem, byśmy mogli wspólnie funkcjonować.
– Zapewne otrzymuje pani
wiele zaproszeń na spotkania
z osobami pokrzywdzonymi
przez życie lub z powodu choroby. Przyjmuje je pani? I czy te
spotkania wnoszą jakąś wartość do pani życia?
– Często przyjmuję takie zaproszenia, często odpowiadam
na listy. To dla mnie ważne, bo
wiem, jak wielką moc mają słowa wsparcia. Sama szukałam
takiej pomocy i dziś, kiedy jestem już w lepszej formie, chcę
się dzielić swoimi doświadczeniami. To daje siłę jednej i drugiej stronie.
– Na koniec: jakie plany zawodowe i społeczne na drugą
połowę roku?
– Nie planuję. Zobaczymy, co
życie przyniesie. Na pewno koncerty, spotkania z ludźmi… i życie, po prostu.
– Dziękuję za rozmowę.

W

olontariusze
Drużyny
Szpiku z KGHM Polska
Miedź SA pokonali ponad 400
km na rowerze z Lubina do Kołobrzegu w szczytnym celu,
bowiem swój trud oddali chorym i im dedykowali tę jazdę po
szpik.
W trakcie długiego majowego
weekendu baza potencjalnych
dawców szpiku powiększyła się
o ponad 50 osób. A to dzięki wolontariuszom Drużyny Szpiku z
KGHM, którzy wybrali się na niecodzienną majówkę z Lubina do
Kołobrzegu. Podczas tej wyprawy zachęcali wszystkie osoby
spotkane na trasie do rejestrowania się w bazie dawców szpiku i zbierali pieniądze na leczenie jednej z podopiecznych Drużyny Szpiku.
– Jestem bardzo zadowolony,
bo oprócz rejestracji potencjalnych dawców szpiku informowaliśmy, co to jest białaczka i jak
z nią walczyć. Świadomość Polaków w tym temacie jest nadal
mała – mówi Tomasz Chmielowiec z Miedziowego Towarzystwa Sportowego Drużyny Szpiku KGHM, jeden z organizatorów tego wydarzenia.
Duma i radość na mecie była
jeszcze większa, gdyż pogoda
z pewnością nie sprzyjała kolarzom.
– Pierwszego maja było dobrze, ale już drugiego pogoda
była ekstremalna, deszcz, porywisty wiatr i średnia temperatura jedyne 5 stopni. Za No-

W

ampiriada to honorowa zbiórka krwi organizowana przez Niezależne
Zrzeszenie Studentów. Tegoroczna piętnasta już edycja odbyła się pod hasłem
„W tym biegu nie ma przegranych”.
Cykliczny projekt organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów
przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu odbył się na czterech poznańskich uczelniach: Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym,
Uniwersytecie Adama Mickiewicza i Uniwersytecie
Ekonomicznym.
Na zakończenie tegorocznej, jubileuszowej Wampiriady odbył się koncert charytatywny.
Z okazji zaprosiliśmy do
współpracy wiele znanych
osób. Wsparli nas katowicki raper Miuosh z ekipą Fandango, młody zdolny poznań-
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wym Tomyślem padał deszcz
ze śniegiem. Kołobrzeg przywitał wolontariuszy Drużyny Szpiku z KGHM słońcem, ale i porywistym północnym wiatrem,
który z pewnością nie pomagał
uczestnikom wyprawy – relacjonuje Bogusław Godlewski, koordynator wolontariatu w KGHM.

WIELKOPOLSKA
NA TRASIE
KOLARZY
Kolarska szpikowa ekipa dotarła również do Wielkopolski.

Na trasie jazdy 38 pracowników
KGHM znalazł się Wolsztyn i
Nowy Tomyśl. To właśnie w nim
wolontariuszy przywitała Drużyna Szpiku Nowy Tomyśl.
Udział w tym wydarzeniu był
dla niektórych pracowników
KGHM czymś więcej niż tylko
kilkudniową wycieczką rowerową.
– Pokonałem cały dystans na
moim starym rowerze, nie było
lekko, ale zrobiłem to dla moich
dzieci i dla tej szczytnej idei, jaką
jest działalność Drużyny Szpiku
na rzecz innych ludzi. To pięk-

FOT. (2X) KGHM

Rowerem po szpik

Przy słonecznej pogodzie i porywistym wietrze.
kolarzami przez cały czas. Władze samorządowe Nowego Tomyśla i Kołobrzegu pomogły w
rejestracji potencjalnych dawców szpiku. KGHM zadbał o
wszystkie kwestie organizacyjno-techniczne.
Tego typu akcje pokazują, że
można nie tylko miło spędzić
wolny czas w gronie znajomych,
ale przy okazji pomóc ludziom,
którzy tej pomocy potrzebują.
Uświadamianie osób i zachęcanie ich, aby rejestrowali się jako
potencjalni dawcy szpiku, jest
czymś, co warto naśladować.

ne przeżycie. Jestem szczęśliwy – mówi Stanisław Barański z
Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice.
– W tym roku obchodzę 40-te
urodziny i postanowiłem zrobić coś pożytecznego dla innych. Taki wyjazd to piękna akcja - mówi Jacek Mańczak z Zakładów Górniczych Lubin.

MOGLI LICZYĆ
NA WSPARCIE
Wolontariusze rejestrowali potencjalnych dawców szpiku.
Radość i satysfakcja była ogromna.

Wolontariusze mogli liczyć na
przychylność wielu osób i ﬁrm.
Dzięki PolMiedź Trans mieli do
dyspozycji autokar, który był z

STANISŁAW FURMANIAK

ski zespół V-Unit-chłopaki,
Katarzyna Bujakiewicz, ambasadorka Drużyny Szpiku
oraz poznański raper Śliwa
wraz z reprezentacją RPS Enterteyment. Uznaliśmy, że po
15 latach warto pochwalić się
naszymi osiągnięciami oraz
w sposób szczególny podziękować wszystkim tym, którzy
do tej pory byli z nami. Odbył
się też jubileuszowy koncert,
z którego dochód przekazaliśmy na leczenie jednej z podopiecznych Drużyny Szpiku
– mówi Joanna Radzięda, koordynator koncertu.

FOT. WITOLD GOLIŃSKI

Poznańska
XV Wampiriada
„W tym biegu nie ma przegranych” – takie hasło towarzyszyło tegorocznej Wampiriadzie. Poprzez tę inicjatywę
studenci Niezależnego Zrzeszenia Studentów chcą nie
tylko propagować ideę honorowego krwiodawstwa, ale
także nawiązać do zdrowego trybu życia i aktywności ﬁzycznej. Aby oddać krew powinno się spełnić kilka podstawowych warunków, a jednym z nich jest właśnie dobry
stan zdrowia.

STANISŁAW FURMANIAK
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Stawiam na dialog
Z EWĄ GAŁKĄ, przewodniczącą Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i prezesem
Zarządu Centrum PISOP rozmawia AURELIA PAWLAK.

– Rzeczywiście, w minionych latach powstało ich kilka: Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego i
pięć komisji dialogu obywatelskiego. Jak na metropolię
to niewiele. Każde z tych ciał
pełni inną rolę. Rada kreuje
politykę miasta pod kątem
potrzeb mieszkańców, a komisje wypracowują propozycje konkretnych rozwiązań, które mają ułatwiać codzienne życie. Ich wpływ na
wdrażane w Poznaniu rozwiązania jest spory. Członkowie wymienionych ciał to
przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji działających
na rzecz mieszkańców Poznania, reprezentują więc
sporą grupę osób. Dojście
do rozwiązania akceptowanego z prawno-organizacyjnego punktu widzenia i potrzeb obywateli często zajmuje sporo czasu, niezbędny
jest także czas na wdrożenie
rozwiązania, a efekty nie są
widoczne od zaraz.
– Czy nie sądzi pani, że
to kolejne „twory”, które nie
do końca mogą przeforsować swoje pomysły?
– Kadencja Poznańskiej
Rady dopiero się rozpoczęła, więc trudno mi mówić o efektach pracy. Ważna jest otwartość stron dialogu, czyli urzędników, radnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Takie podejście zauważam w
Poznaniu. Chętnie porozmawiam na temat efektów za
dwa lata.
– Jakie cele postawiła
pani przed sobą jako przewodnicząca
Poznańskiej
Rady Pożytku Publicznego?
– Cele muszą wynikać z
aktualnej sytuacji i potrzeb.
Ważne jest dla mnie zbudo-

wanie atmosfery współpracy wewnątrz Rady. To warunek sprawnej realizacji zadań. Chcę bardziej usprawniać funkcjonowanie rady
niż przewodzić jej. Zwłaszcza, że zasiadają w niej osoby z dużym doświadczeniem
i wiedzą. Chcemy rozwijać
aktywność obywatelską. Poznań powinien być postrzegany jako jej ważny ośrodek.
– Co obejmuje program
działania Rady?
– Pomiędzy poprzednią
Radą a obecną była kilkumiesięczna przerwa. Teraz skupiliśmy się na bieżących tematach i na określeniu zasad
pracy. Przykładowo zaproponowaliśmy, by Rada otrzymywała zamiast gotowych
dokumentów do opiniowania – ich założenia, plany,
uchwały. Chcemy bowiem
mieć wpływ nie tylko kosmetyczny na ich kształt. Konsultujemy program współpracy i wydarzeń planowanych
na ten rok we współdziałaniu z samorządem miasta i
organizacjami
pozarządowymi. Rozmawialiśmy o zasadach skutecznej współpracy na rzecz inicjatyw obywatelskich w Poznaniu Chciałabym, by Rada zajmowała się zachęcaniem mieszkańców Poznania do przekazywania swojego 1% podatku lokalnym organizacjom. Było mi przykro, kiedy
dowiedziałam się, że większość z tych środków nie traﬁa do poznańskich stowarzyszeń i fundacji, a więc nie jest
spożytkowana na pomoc naszym mieszkańcom. Corocznie jako „Centrum Bukowska”
zachęcamy Poznaniaków do
wsparcia w ten sposób działalności obywatelskiej. W tym
roku przygotowaliśmy ﬁlmik
zachęcający do pozostawiania swojego 1% lokalnie. Zachęcam do obejrzenia go na
Facebooku Centrum PISOP.
Gdy potrzebujemy jako obywatele wsparcia, to przecież
nie jedziemy do Warszawy
po pomoc, tylko szukamy jej
w Poznaniu. Koniecznie trzeba o tym mówić.

– Pani zdaniem organizacje społeczne zwiększają siłę przebicia w walce o
swoje sprawy?
– Tak, rola organizacji pozarządowych w kreowaniu
polityki społecznej jest coraz większa. Cieszę się, że
w stowarzyszeniach i fundacjach są coraz częściej
eksperci, którzy nie tylko
mają chęć i odwagę podejmować działania, ale także
się na tym dobrze znają. W
coraz większym stopniu administracja publiczna docenia nasze zdanie. Dotyczy to
zarówno kreowania lokalnej i centralnej polityki, w
tym tworzenie rad działalności pożytku publicznego,
a także konsultowanie różnych rozwiązań lokalnych i
centralnych, w tym dotyczących funduszy unijnych na
lata 2014-2020. Takim przejawem wzrostu znaczenia
organizacji jest wypracowywana obecnie strategia rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce przy wsparciu
Sieci SPLOT oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. To strategia, która przyczyni się,
z jednej strony, do spojrzenia na siebie krytycznie, a z
drugiej – pomoże w rozwoju
zarówno wewnętrznym, jak
i we współpracy z sektorem
publicznym i biznesem.
– Jest pani nastawiona na
walkę czy na dialog w działaniach z urzędnikami?
– Walka jest z góry skazana na przegraną. Nie przyniesie nikomu niczego dobrego. Zawsze stawiam na
dialog. W Poznaniu urzędnicy są otwarci na dyskusję i dochodzenie do porozumień. Mam świeże doświadczenie w przygotowywaniu dużej wspólnej konferencji Centrum PISOP z
Urzędem Miasta Poznania.
Jestem bardzo podbudowana tą współpracą. Już teraz
wszystkich chciałabym zaprosić na tę konferencję 2-3
czerwca, podczas której bę-

FOT. ARCHIWUM

– W Poznaniu tworzy się
coraz więcej ciał doradczych samorządu Poznania. Czy mają one realny
wpływ na życie mieszkańców?

dziemy rozmawiać o strategii sektora obywatelskiego w Poznaniu i Wielkopolsce. Dobrze współpracuje mi
się także w Radzie. Z wieloma samorządami z satysfakcją realizowałam wspólne
przedsięwzięcia.
– Chciałaby pani zachęcić mieszkańców Poznania
do włączenia się w działalność organizacji pozarządowych?
– Oczywiście. Jestem pewna, że każdy znajdzie w nich
miejsce dla realizacji swojej pasji. Można pomóc organizacjom w pracy z dziećmi, we wspieraniu aktywności seniorów, w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, w realizacji inicjatyw kulturalnych czy w opiece nad zwierzętami. Pomoc innym jest jednocześnie wsparciem dla nas samych. Pierwsze kroki w takich działaniach pomożemy
stawiać w „Centrum Bukowska”, czyli Poznańskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

STRONA

CZERWIEC 2014

N

a wózkach, z niepełnosprawnością intelektualną, problemami sensorycznymi, trudnościami w nauce, ale
przede wszystkim z motywacją, uśmiechem i sportowym
zacięciem – tak można scharakteryzować 150 uczestników XIX Gminnych Igrzysk
Sportowych dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej,
które odbyły się w piątek 16
maja w Hali Sportowej Unii
Swarzędz.
Organizatorem była Szkoła
Podstawowa nr 4 imienia Jana
Brzechwy w Swarzędzu. Pomogła grupa 180 wolontariuszy z powiatu poznańskiego.
W 20 konkurencjach (kręgle, ławeczka, kolorowe wyspy,
przejście przez trzy obręcze,
zestaw gimnastyczny, toczenie
piłki do celu, slalom na desce,
zapasy z wałkiem, tunel, bańki mydlane, drabinki poziome
i inne) wzięli udział uczniowie
objęci kształceniem zintegrowanym, uczestnicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej Stowarzy-
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Wysiłek i radość
szenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski imienia Leszka
Grajka oraz indywidualni zawodnicy ze Swarzędza, Uzarzewa, Kobylnicy, Kostrzyna.
Zmagania obejrzała burmistrz Swarzędza Anna Tomicka i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Elżbieta Wieczorek. Zadaniem każdego
uczestnika było wzięcie udziału we wszystkich konkurencjach – z pomocą wolontariusza.
Nie chodziło o zdobycie
jak największej liczby punktów, ale o rehabilitację przez
sport i dobrą zabawę. Igrzyska
uświetnił występ artystyczny
uczniów „czwórki” oraz Sandry Paetz.

KAROLINA KASPRZAK

Rzut wymaga skupienia.

Każda konkurencja dostosowana do możliwości uczestników.

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK, JERZY KOT

Układ choreograﬁczny prezentują uczniowie klasy III
Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Jana Brzechwy w Swarzędzu.

Radość i wysiłek…

Pokonanie tunelu nie było proste.
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obiedziska to nie tylko piękny region, ale
przede wszystkim miejsce
otoczone dobrymi ludźmi” –
tym zdaniem nasz redakcyjny kolega i zarazem konferansjer Marcin Wojcieszak
rozpoczął uroczystość 20-lecia Stowarzyszenia Na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach.

Niewidomi pokonali
blisko 16 kilometrów

Tym turystom niewątpliwie należy się odpoczynek. Członkowie
Koła PTTK „W zasięgu ręki” przebyli trasę blisko 16 kilometrów.

jechali też mieszkańcy Poznania, gminy Skórzewo, Dopiewo,
Murowanej Gośliny, Swarzędza
i Koziegłów.
Do wyboru przewidziano 4
trasy. Trasą pieszą (Owińska –
Promnice – Radojewo – Morasko) uczestnicy z dysfunkcją narządu wzroku pokonali blisko 16
kilometrów! Krótsza, bo zaledwie 3 kilometrowa, była druga
trasa piesza (Poznań – Osiedle
Sobieskiego – Umultowo – Morasko).
Miłośnicy jazdy rowerowej
mogli z kolei przebyć trasę na
odcinku Skórzewo – Lasek Marceliński – Bukowska – Aleja Polska – Rusałka – Szeligowskiego
– Morasko. Czwartą trasę każdy mógł opracować sam według
własnego uznania.
W rajdzie wzięło udział ponad
80 osób. Najliczniejszą drużyną
okazało się Koło PTTK „W zasięgu ręki” przy SOS-W w Owińskach. Rozstrzygnięto konkurs
wiedzy. Na metę dotarła także
bratanica Franciszka Jaśkowiaka – Krystyna Skrabacz.

KAROLINA KASPRZAK

Konkurs wiedzy rozstrzygnięty.
ełne zieleni miejsce zwane „Meteorytem Morasko”
w sobotę 10 maja zapełniło
się rowerami, samochodami i
skłonnymi do wędrówek ludźmi. Stało się tak za sprawą kolejnego rajdu turystycznego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – Oddziału Środowiskowego Poznań – Nowe Miasto.
Na rajdzie, dedykowanym pamięci Franciszka Jaśkowiaka
– jednego z najwybitniejszych
wielkopolskich krajoznawców,
można było spotkać wychowanków Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych imienia Synów Pułku w Owińskach. Przy-

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK
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Na metę dotarła bratanica Franciszka Jaśkowiaka
– Krystyna Skrabacz.

Z tej okazji w poniedziałek
28 kwietnia w sali widowiskowej
Ośrodka Kultury padło wiele serdecznych słów. Spotkanie jubileuszowe było okazją do uhonorowania osób oraz instytucji, które dobrowolnie i bezinteresownie wspierają działalność Stowarzyszenia.
Prezes Małgorzata Halber
wręczyła
przedstawicielom
władz listy z podziękowaniami.
Otrzymali je: burmistrz Miasta i
Gminy Pobiedziska Michał Podsada, członek Zarządu Powiatu
Poznańskiego Zygmunt Jeżewski, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Marek Lis, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska, przewodnicząca
Rady Gminy Pobiedziska Dorota
Nowacka i skarbnik Powiatu Poznańskiego Renata Ciurlik.
Tytuł honorowego członka Stowarzyszenia otrzymali: Piotr Adamczyk – prezes Stowarzyszenia w latach 1994
– 2004, wspierająca go żona
Maria Adamczyk i Krystyna Kurek, Małgorzata Banach – prezes Stowarzyszenia w latach
2004 – 2008, ﬁrma „PUP TIP – topol” reprezentowana przez Witolda i Hannę Boruckich, Przedszkole „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach reprezentowane przez
Jolantę Łakomską i Magdalena
Lewandowska – przedstawiciel
programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej.
Wydarzenie uświetniła prezentacja artystyczna. Z zespołem „Tacy sami” ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel”
z Obornik wystąpił kabaret Marcina Samolczyka z Poznania.
Dla dzieci, dorosłych osób z
niepełnosprawnością, ich rodziców, opiekunów, terapeutów
i przyjaciół były to wyjątkowe
chwile, których z pewnością długo nie zapomną.
Stowarzyszenie Na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach
wspiera dzieci od 0 do 6 roku
życia z różnymi wadami rozwojowymi, młodzież z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz mieszkańców
gminy Pobiedziska, których
dotyka problem ubóstwa (prowadzi oddział Wielkopolskie-
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20 LAT STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W POBIEDZISKACH

Nie zapomną tego
dnia

Tytuł honorowego członka Stowarzyszenia otrzymali:
Piotr Adamczyk, wspierająca go żona Maria Adamczyk
i Krystyna Kurek.

Podziękowania za okazane serce. Od lewej: burmistrz Pobiedzisk
Michał Podsada, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego
Zygmunt Jeżewski, przewodnicząca Rady Gminy Dorota
Nowacka, skarbnik Powiatu Renata Ciurlik, wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Marek Lis i dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu Elżbieta Bijaczewska.

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK

Brawa dla artystów.

Śpiewa Jagoda Borowiak.

Kabaret Marcina Samolczyka z zespołem „Tacy Sami” z Obornik.

go Banku Żywności). Świadczy
usługi rehabilitacyjno-terapeutyczne, organizuje spotkania,
imprezy artystyczne i wydarzenia o charakterze sporto-

wym, przez co przyczynia się
do zmiany postrzegania osób
z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym.

KAROLINA KASPRZAK
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roszę o pomoc dla córki Amelii Kowalczyk chorej na artrogrypozę – chorobę
mięśni i stawów, objawiającą
się nienaturalnymi zniekształceniami oraz przykurczami. W
przypadku Amelki zniekształcenie dotyczy stóp, kolan i bioder.
W marcu tego roku skończyła pięć lat, od trzech lat leczona jest w niemieckiej klinice ortopedycznej w Aschau,
specjalizującej się w leczeniu
artrogrypozy. Zmaga się z nią
od urodzenia. Pierwszy gips
na nogi założono jej, gdy miała tydzień. Od tego czasu nieustannie przechodzi operacje, zabiegi, masaże i rehabilitacje.
W marcu 2011 roku dzięki życzliwości wielu osób odbyła się w niemieckiej klinice operacja lewej stopy córki, dwa miesiące później zoperowana została prawa stopa, natomiast w kwietniu 2012
dr Stefan Mehler w dziecięcej klinice ortopedycznej w
Aschau zoperował lewe kolanko Amelki.
Żeby mogła chodzić, trzeba
było zakupić specjalistyczne
ortezy na nogi ﬁrmy POHLIG,
umożliwiające naukę chodzenia (koszt ortez to kwota
10.000 euro). Zakupiliśmy ortezy dwukrotnie. Do tej pory
Amelia była dzielna. Teraz bez
pomocy innych może nie dać
sobie rady.
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Amelka choruje
na artrogrypozę
Ciągle wymagane są bowiem nowe ortezy na nogi.
Musimy jak najszybciej zakupić je w Niemczech. Podczas
poprzedniej wizyty w Aschau
poinformowali nas o tym lekarze z ﬁrmy POHLIG. Niestety, nie posiadamy wystarczających pieniędzy na zakup nowych ortez. Posiadamy
około 5.000 złotych oszczędności, Fundacja Polsat doﬁnansuje leczenie w wysokości 4.000 zł., natomiast Fundacja Państwa Czarneckich
kwotą 5000 zł. Wciąż brakuje 25.000 zł.
Orteza jest niezbędna do
nauki samodzielnego chodzenia. Spełnia ona także funkcję
korygującą, utrzymuje stopę w
odpowiedniej pozycji, nie pozwalając wrócić jej do stanu
sprzed leczenia operacyjnego
(szpotawość) oraz będzie powodowała zgięcie lewego kolana, uwalniając je od przykurczu. Być może dzięki nim
Amelka nauczy się zginać kolanko i dzięki temu pojedzie
na rowerze lub wejdzie samodzielnie na schody. Dzięki szynom na nogi postawa Amelki jest prosta, co zapobiega
skrzywieniu kręgosłupa. Tylko
w nich jest naprawdę szczęśliwa. Postępy w leczeniu, także
dzięki codziennej rehabilitacji,

są ogromne, mamy więc nadzieję, że będą to nasze ostatnie ortezy.
Podczas ostatniej wizyty
kontrolnej w niemieckiej klinice lekarz prowadzący poinformował nas, iż na chwilę obecną ortezy są bardzo ważne; jeżeli nie pomogą w zgięciu lewego kolana za około rok naszą córkę czeka operacja kolanka na kościach. A ta jest
ostatecznością. Wierzymy, że i
tym razem szyny pomogą.
Amelka jest bardzo silną, pogodną dziewczynką, z
ogromną wolą walki z chorobą. Jest dla nas najważniejsza, nasze potrzeby, pragnienia, realizacja zawodowa zeszły na drugi plan. Córka jest
bardzo szczęśliwa i dumna z
siebie, kiedy może być samodzielna. Wierzymy, że będzie
chodziła bez szyn. Nie możemy poddać się teraz, kiedy już
tyle osiągnęliśmy: trzy operacje, piękne stopy i kolanka,
możliwość samodzielnego poruszania się.
Cena ortez jest jednak bardzo wysoka, NFZ nie refunduje leczenia córki, a dla nas
rodziców kwota zakupu szyn
jest ogromna, nie jesteśmy w
stanie sami ich zakupić, dlate-

go zwracamy się do Państwa z
prośbą o pomoc.
Tata dziecka do 1 marca
2011 roku prowadził ﬁrmę budowlaną, którą zawiesił z powodu strat, podjął pracę za
granicą w branży budowlanej,
aktualnie ubiega się o urlop
ojcowki z tytułu urodzenie
drugiej córki, natomiast mama
po ukończeniu studiów dziennikarskich zajęła się sprawowaniem opieki nad chorą córeczką. Nasza sytuacja materialna nie pozwala nam na
pokrycie kosztów zakupu niemieckich ortez. Jest to kwota
9.098,38 EURO.
Jeżeli zechcą Państwo pomóc, proszę o wpłatę nawet
symbolicznej złotówki na konto:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć
z Pomocą", ul. Łomiańska 5,
01-685 Warszawa, gm Bielany, Bank BPH S.A. nr konta 15
1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem: 11365, Amelii Darii Kowalczyk – darowizna na
pomoc i ochronę zdrowia

DARIA ANDERS-KOWALCZYK
UL. SŁAWKA 38/6
KATOWICE
TEL. 518 342 210
WWW.AMELKAKOWAKCZYK.PL
WWW.DZIECIOM.PL/11365

Urodziłem się z karłowatością
Z

wracam się o pomoc. Nigdy wcześniej z tego rodzaju próśb nie korzystałem.
Urodziłem się z karłowatością.
Mam znaczny stopień niepełnosprawności, co powoduje,
że aktualnie nie mogę znaleźć
pracy. W listopadzie 2012 roku
rozwiązano ze mną umowę o
współpracę, a w tym samym
miesiącu odeszła ode mnie
moja była żona z naszym synem. Jestem w tak trudnej sytuacji, że nawet nie mam pieniędzy, by dojechać na widzenie z własnym synem. Piszę do
różnych instytucji z pomysła-

mi i propozycjami zatrudnienia, ale bez odzewu. Przepisy
utrudniają mi dostęp do godnej
pracy i godnego życia. Przedsiębiorcy chcą tylko mieć moje
orzeczenie o niepełnosprawności i jak najwięcej korzyści dla siebie, nie zważając na
moje możliwości. Jestem przecież dobrym informatykiem. A
im potrzebny jest ochroniarz
lub sprzątaczka i stopień niepełnosprawności lekki albo
umiarkowany.
Ostatnio pewien właściciel
spytał, czy dzięki zatrudnieniu
mnie otrzyma doﬁnansowanie

na zakup samochodu do ﬁrmy. Było to dla mnie upokarzające i krzywdzące. Jestem traktowany jako kupon, rabat, nie
jak osoba niepełnosprawna z
możliwościami.
Od 2008 roku jestem trzeźwy, wyszedłem z alkoholizmu.
Teraz, niestety, bardzo mi ciężko. Z ośrodka pomocy społecznej otrzymuję tylko zasiłek pielęgnacyjny i dodatek mieszkaniowy. Administracja budynku,
w którym mieszkam, nieuczciwie nalicza mi ogrzewanie. Co
gorsza, grozi mi eksmisja. Z ﬁnansowych powodów musia-

łem zrezygnować z udziału w
powstającej grupie kabaretowej w Katowicach.
Zaczyna brakować mi sił.
Jeszcze raz proszę o pomoc.
Darowizny można wpłacać
na konto: Alior Cync 13-24901044-0000-4200-2442-7694.

ŁUKASZ SZOBLIK
UL. KOŚCIELNA 11/1
43-430 SKOCZÓW
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asza dziewiętnastoletnia
córeczka Kamilka Mydlikowska, dla której jesteśmy
rodziną zastępczą, uległa 2
kwietnia 2012 roku wypadkowi komunikacyjnemu w miejscowości Rogowo Żnińskie,
gdy przechodziła przez jezdnię na skrzyżowaniu. Doznała
urazu kręgosłupa i przerwania rdzenia kręgowego, czego
następstwem jest czterokończynowy paraliż. Z tego powodu, jak i ze względu na ciężki
wielonarządowy uraz (między
innymi złamanie wieloodłamowe miednicy, złamanie kości prawego ramienia i prawej
kości piszczelowej), przez trzy
miesiące po wypadku walczyła o życie w szpitalu w Bydgoszczy.
Obecnie nie ma już bezpośredniego zagrożenia życia,
ale Kamila pozostaje osobą
sparaliżowaną, na wózku inwalidzkim. Korzysta z intensywnej rehabilitacji, która poprawiła jej stan zdrowia, lecz
nie jest w stanie przywrócić jej
zdolności chodzenia i sprawności sparaliżowanych rąk.
Mimo to wraz z mężem Eugeniuszem nie zamierzamy
poddać się w walce o zdrowie
naszej córki, której jesteśmy
opiekunami. Wprawdzie do
niedawna medycyna nie znała sposobów leczenia skut-

N

azywam się Jadwiga Gabrych.
Piszę w imieniu mojego męża
Seweryna Gabrycha, który w 2011
roku stracił wzrok.Od tego czasu rozpoczęły się ogromne trudności w naszym życiu, a przeżyliśmy 30 lat.
Mąż leczył się w Klinice Okulistycznej i Akademii Medycznej we
Wrocławiu na oddziale neurologii.
Postawiono diagnozę: neuropatia
niedokrwienna drugiego nerwu
wzrokowego obu oczu. Nie leczy
się tej choroby w Polsce i Europie.
NFZ nie refunduje tego leczenia.
Przed chorobą mąż pracował jako kierowca samochodów
ciężarowych przez 30 lat, później przez 10 lat jako konserwator urządzeń mechanicznych w
kwasach i chlorach. Jego pasją
było łowienie ryb, zbieranie grzybów, bardzo lubi pracę w ogrodzie. Przed przejściem na emeryturę stracił wzrok. Wszystko się
skończyło. Teraz muszę mu pomagać nawet w najdrobniejszych

Zrobimy wszystko,
by ratować naszą córkę
ków przerwania rdzenia kręgowego. Ostatnio jednak pojawiła się szansa. Dowiedzieliśmy się, że daje ją instytut
badawczy Beike Biotechnology w Dehli w Indiach, którego ośrodki w tym kraju osiągają znakomite rezultaty w leczeniu takiego urazu, jakiego
doznała Kamila. Terapia polega na serii iniekcji komórkami
macierzystymi, intensywnej ﬁzjoterapii, konsultacjach i testach medycznych.
Jesteśmy kochającą się rodziną, zrobimy wszystko, by
ratować zdrowie naszej córki. Dlatego napisaliśmy wniosek do instytutu w Beike, załączyliśmy przetłumaczoną
na język angielski dokumentację medyczna. I udało się.
Kamilka została zakwaliﬁkowana na leczenie we współpracującym z Beike ośrodku
IBS Hospital w Indiach. Okazało się, że kieruje nim Polka,
lekarz medycyny Hanna Borek. 7 marca otrzymaliśmy od
niej serdeczny list z wszelkimi niezbędnymi informacjami
o iniekcjach, kosztach, terminach.
Odważyliśmy się na wniosek do Beike dzięki wspar-

– około 10 tysięcy dolarów. Na
polskie pieniądze jest to łączna suma około 150 tysięcy złotych. Zbieramy nakrętki plastikowe. Sami niewiele możemy
zrobić ponad to. Prosimy więc
o pomoc wszystkich współczujących ludzi.

FOT. ARCHIWUM RODZINNE
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Kamila Mydlikowska
i rehabilitanci.
ciu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” w Stawnicy koło Złotowa, która nam pomaga w
zbieraniu pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji Kamili w Indiach. Jesteśmy bowiem ludźmi ubogimi, a koszty leczenia wynoszą przeszło 32 tysiące dolarów. Do tego dochodzą koszty
przelotu i miesięcznego pobytu opiekuna podczas leczenia

Wpłaty na leczenie i rehabilitację Kamili można kierować
na jej subkonto:
Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Stawnica 33, 77-400 Złotów, Spółdzielczy Bank Ludowy Oddział Złotów, numer
konta
89-8944-0003-00002088-2000-0010, tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację Kamili Mydlikowskiej
– symbol 227/M.

ANNA I EUGENIUSZ
POMORSCY
UL. GNIEŹNIEŃSKA 13B
88-420 ROGOWO-ŻIŃSKIE

Od redakcji:
– Kopia listu Hanny Borek z
instytutu Beike w Indiach i inne
dokumenty znajdują się w naszym posiadaniu.

Stracił wzrok z dnia na dzień
rzeczach. Mamy wnuki, których
nie widzi i to go bardzo boli. Jesteśmy emerytami. Wiadomo, ile
można kupić za nasze emerytury.
Muszę służyć mu pomocą 24 godziny na dobę, pomagać przechodzić przez ulicę, chodzić po schodach. Mieszkamy na drugim piętrze bez windy. To ogromny ciężar dla całej rodziny. Trudno sobie wyobrazić, co znaczy stracić
wzrok niemal z dnia na dzień i nie
widzieć już piękna natury. Mąż ma
69 lat, ale jest w pełni sił. Chciałby jeszcze dużo zrobić, zwłaszcza
pomagać innym. I zobaczyć znowu nasz piękny świat.
Dzięki Internetowi odżyła moja
nadzieja, że mąż może odzyskać
wzrok. Leczenie polega na podaniu komórek macierzystych poza
gałki oczne na odnowienie nerwu
wzrokowego. Praktykuje tę meto-

dę w stolicy Indii w Delhi klinika
Beike Unistem Biosciences. Męża
zakwaliﬁkowano do leczenia. Prowadzi je Polka Hanna Borek, biotechnolog, pracownik i współzałożyciel tej kliniki. Czas leczenia to 6
dni pobytu w tej klinice i podanie 6
iniekcji na dno oczu. Koszt całkowitego leczenia to około 80 tysięcy złotych. Mamy potwierdzenie
odzyskania wzroku dzięki tej metodzie przez 3 Polaków. Z jednym
z nich utrzymujemy kontakt telefoniczny i korespondencyjny.

dobrego serca o choćby najskromniejszą pomoc, odpisanie 1% z podatku na nr KRS 0000050135 z
dopiskiem Wincenty, lub o wpłatę darowizny na subkonto Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia, Bank Pekao S.A.
1 Oddział Wrocław 45-1240-19941111-0000-2495-6839 z dopiskiem
Wincenty.

Nie stać nas jednak na opłatę
tego leczenia. Dlatego w Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia mąż ma subkonto, na
którym w 2013 roku zebraliśmy
około 5000 złotych. Rozsyłamy
ulotki potwierdzające niesprawność męża po rodzinie i przyjaciołach w całym kraju, prosimy ludzi

JADWIGA I SEWERYN
GABRYCH

Z całego serca dziękujemy za
pomoc w odzyskaniu wzroku
przez mojego męża.

UL. STRZEGOMSKA 7/213
56-611 WROCŁAW
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roszę o pomoc na rehabilitację mojego syna Tomasza. Z
powodu wady genetycznej przeszło 4 lata temu przeszedł dwukrotnie ciężki wylew śródmózgowy, co doprowadziło do obrzęku mózgu i pnia mózgu oraz
półrocznej śpiączki. W tym czasie Tomek przebywał w Szpitalu
im. Jonschera w Poznaniu (cztery
miesiące na oddziale intensywnej
terapii). Przeżył tu dwie operacje
mózgu, przy czym druga została zakończona usunięciem kości
czaszki.
Kolejnymi powikłaniami były:
zarażenie
metycylinoopornym
gronkowcem złocistym i pałeczką
ropy błękitnej oraz odma płucna,
spowodowana nieprawidłowym
wkłuciem centralnym, co doprowadziło do powstania ropnia na
płucu i spowodowało konieczność
intensywnej respiratoterapii. Przez
ponad cztery miesiące Tomek nie
oddychał.
Powolne wybudzanie ze śpiączki rozpoczęło się po pół roku od
operacji i było poprzedzone rehabilitacją ruchową, muzykoterapią, koloroterapią i aromaterapią.

M

a niespełna trzy lata, a
musi zmagać się z chorobą i bólem. Dla Zuzi i jej
rodziny to codzienna walka
nie tylko o zdrowie, ale życie
dziewczynki.
Zuzia jest wesołą 2,5-letnią
dziewczynką. W październiku
zeszłego roku postawiono jej
diagnozę – neuroblastoma (IV
stopień zaawansowania). Jest
to nowotwór złośliwy najwyższego stopnia, z przerzutami
i ze złym rokowaniem na wyleczenie.
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Tomek był pół roku
w śpiączce
Koszty rehabilitacji pokrywaliśmy
z własnych środków, które z roku
na rok się zmniejszały. Dziś są tak
ograniczone, że musimy rezygnować z większości ćwiczeń. Ograniczyliśmy się do ﬁzjoterapii.
Nie korzystamy już z pomocy
neurologopedy tak bardzo Tomkowi potrzebnej, ponieważ stara
się jak najwięcej mówić, a jest to
mowa bardzo niewyraźna i bełkotliwa. Mimo to jest to jednak spory sukces, ponieważ syn nie wydawał żadnych dźwięków przez prawie dwa lata po wylewie. Musieliśmy też zrezygnować z ostrzyknięć toksyną otulinową, które powodowały rozluźnienie kończyn.
Cena jednego zastrzyku, nie refundowanego przez NFZ, była zbyt
wysoka (około 1000 złotych za jedną ampułkę). Tomek cierpi też na
pięćdziesięcioprocentowy niedosłuch, chociaż nastąpiła nieznaczna poprawa tej dysfunkcji. Cały
czas walczymy z przykurczami i
silną spastyką. Pomimo regular-

JOLANTA KWIATEK
UL. KRÓTKA 6A
62-060 KRĄPLEWO-STĘSZEW

Walka Zuzi
z nowotworem
FOT. WITOLD GOLIŃSKI

Zuzia jest po sześciu miesiącach bardzo silnych chemioterapii, ale ma ogromną
wolę życia i dzielnie walczy z
nowotworem. Przed nią jeszcze długa droga: dwie operacje, mega chemia, autoprzeszczep szpiku.
– Zbieramy pieniądze dla
mojej córeczki na terapię
przeciwciałami anty GD2, która ma się odbyć za granicą.
Nie mamy jeszcze dokładnie
oszacowanej kwoty, ponieważ
nie wiadomo, gdzie nas zakwaliﬁkują. We Włoszech jest
to koszt około 40 tys. euro, natomiast w niemieckich klini-

osób, które potraﬁą znieść Tomka
razem z wózkiem inwalidzkim. W
poprzednich latach z miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej
otrzymywaliśmy zasiłek na opał,
co stanowiło dla nas duże wsparcie.
Tomek bardzo chce się rozwijać
i wrócić do zdrowia. W 2010 roku,
kiedy to stało się możliwe, wrócił
do nauki w liceum w formie nauczania indywidualnego. Wskutek
ograniczeń ruchowych zajęcia odbywają się przy pomocy komputera. Chętnie się uczy. W każdej wolnej chwili wykonuje szereg ćwiczeń logopedycznych.
Będę niezmiernie wdzięczna za
udzielanie nawet najmniejszej pomocy. Darowizny można przesyłać
na konto: Tomasz Kwiatek, Bank
Pocztowy
47-1320-1537-08373144-3000-0001.

nych ćwiczeń lewa ręka wciąż pozostaje bezwładna. Nasze dziecko nadal nie ma kości czaszki, co
wymusza wyjątkową ostrożność
podczas prób chodzenia. Ponadto
cierpi na kamicę nerkową.
Zapewnienie Tomkowi odpowiedniej rehabilitacji wyczerpało
możliwości ﬁnansowe całej rodziny, która obecnie boryka się z trudnościami. Nie możemy mu już zapewnić dostatecznej liczby godzin
profesjonalnej terapii i specjalistycznego łóżka, co bardzo utrudnia mi codzienne życie, tym bardziej, że w ciągu dnia tylko ja zajmuję się synem, ponieważ mąż
pracuje, a córka studiuje.
Nasza łazienka jest bardzo mała
i wąska, co uniemożliwia Tomkowi korzystanie z niej. Ogromną przeszkodą są strome schody
prowadzące do domu, przez które Tomek jest więźniem we własnym mieszkaniu. Jeśli chcemy
wyjść na dwór, konieczna jest pomoc przynajmniej dwóch silnych

kach jest to kwota ponad 100
tys. euro. To dla Zuzi szanse na całkowite wyleczenie i
zmniejszenie ryzyka nawrotu

choroby, ponieważ neuroblastoma IV nawraca w 80 proc.
przypadków – mówi mama
Magdalena Basińska.

Ludzie dobrej woli pomagają Zuzi. Wśród nich jest
Magdalena Szmyt, która organizuje koncerty charytatywne. Zuzia jest podopieczną Fundacji „Zdążyć z Pomocą”. Osoby, które chcą pomóc
dziewczynce w walce z nowotworem, mogą to zrobić,
wpłacając pieniądze na konto: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Bank BPH
S.A. 15 1060 0076 0000 3310
0018 2615, tytułem: 22664
- Sielicka Zuzanna – darowizna na pomoc i ochronę
zdrowia.
Więcej informacji o Zuzi
można znaleźć na www.facebook.com/zuziasielicka

STANISŁAW FURMANIAK
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T

akie hasło miała urodzinowa akcja Radia Merkury. Z okazji 87 urodzin Radio
postanowiło poprosić słuchaczy o prezent w postaci krwi
oddanej w specjalnie podstawionym w Parku Wilsona
krwiobusie.
Również pracownicy Radia
Merkury oddali krew i rejestrowali się w banku dawców szpiku. Do przyłączenia się do akcji poprosili także innych.

„Radio mamy
we krwi”
stwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu:

– Zaprosiliśmy też do akcji Drużynę Szpiku, która zachęcała do rejestrowania się
w banku szpiku i zbierała jedno-, dwu- i pięciogroszówki dla jednej ze swoich podopiecznych. Oprócz czekolad,
które dawcy dostają zawsze od
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Poznaniu, otrzymywali też parasole od centrum i gadżety radiowe – mówi Agnieszka Zdanowska z Radia Merkury.

– Z taki akcjami, jak dzisiejsza, jeździmy po Wielkopolsce codziennie. Ilość zebranej
krwi zależy od wielu czynników, m.in. od pogody i czy akcja została dobrze nagłośniona przez organizatora. Czasami ludzie chcieliby oddać krew,
ale nie wiedzą, że właśnie jesteśmy naszym krwiobusem
w ich miejscowości. Ale mamy
też dawców regularnych, którzy są bardzo świadomi i przychodzą na konkretny termin
i w konkretne miejsce. Na akcjach wyjazdowych można oddać zarówno krew, jak również
zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.

Wśród wielu osób, które
ustawiły się w kolejce, by oddać krew, był również pan Roman.

FOT. WITPLD GOLIŃSKI

– Krew oddaję od 1997 roku.
Miałem ponad dwuletnią przerwę, ale obecnie oddaję regularnie co dwa miesiące. O dzisiejszej akcji dowiedziałem się
od żony, która przeczytała o
niej w Internecie. Nie zarejestrowałem się jeszcze jako potencjalny dawca szpiku. Jest to
ważna decyzja, dlatego muszę
być do niej przekonany. Myślę
o tym.
O oddawaniu krwi oraz rejestracji szpiku mówi lek.
med. Monika Badyda z Regionalnego Centrum Krwiodaw-

„Wrzos” szkoli
W

spólnota
Robocza
Związków
Organizacji Socjalnych „Wrzos” zorganizowała bezpłatne szkolenie w terminie od 14 do 16
maja, dotyczące standardów
usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej.
Skierowano je głównie do kadry zarządzającej,
pracowników i wolontariuszy organizacji, działających
w obszarze pomocy i integracji społecznej. Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzieli się
o standaryzacji usług socjalnych i modelach instytucji pomocy i integracji społecznej.
Zaprezentowano także stan-
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dardy pracy socjalnej i wybranych usług świadczonych dla
osób oczekujących pomocy.
Szkolenie rozpoczęto przedstawieniem projektu pod tytułem „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy
i integracji społecznej”. Można było zapoznać się również
z „Modelami realizacji usług
o określonym standardzie w
mieście na prawach powiatu, powiecie, gminie. Uczestników zapoznano między innymi ze standardami pracy socjalnej z osobą i rodziną, przekazując podstawowe informacje o celach i misji pracy socjalnej. awa

Mamy również specjalne
wyjazdy, które są poświęcone
tylko rekrutacji dawców szpiku. Takich wyjazdów mamy
1–2 w tygodniu do różnych
miejscowości, gdzie organizatorzy przygotowują wcześniej
dla nas grunt, mają listę osób,
które chcą się zgłosić jako potencjalny dawca szpiku. To
wszystko musi być wcześniej
przygotowane, byśmy nie jechali w ciemno.

STANISŁAW FURMANIAK

Cele trzeciego
sektora
J

akie zadania może wziąć
pod uwagę organizacja pozarządowa ubiegająca się o
doﬁnansowanie w ramach
otwartego konkursu ofert,
jak tworzyć priorytetowe zadania publiczne – o tym rozmawiano na drugim spotkaniu dotyczącym Rocznego
Programu Współpracy Miasta
Poznania z Organizacjami
Pozarządowymi na 2015 rok.
W warsztacie w środę 7 maja
w siedzibie Wydziału Zdrowia i
Spraw Społecznych wzięli udział
pracownicy Urzędu Miasta Po-

znania i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Rolą uczestników było zaproponowanie 3 zadań priorytetowych. Zadania zostały przydzielone do poszczególnych obszarów takich jak: pomoc społeczna, ochrona zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynek dzieci i
młodzieży itd. Propozycje zadań
reprezentanci organizacji mogli
też deklarować od 14 do 28 maja
poprzez formularze internetowe.

KAROLINA KASPRZAK
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Wiedza
Zabawa
zmienia życie taneczna
nia 29 kwietnia 2014 w godzinach od 17.00 do 19.00
odbyły się pierwsze z zaplanowanych 8 warsztatów dla rodziców wychowujących dzieci. Prowadziła je psycholog Joanna Ziobrowska, która uczyła przeprowadzania rozmowy,
słuchania, komunikowania się.
Uczestnicy szukali pomysłów
na rozwiązywanie różnych kwestii. Zajęcia odbywają się raz w
miesiącu. Mają na celu poprawę funkcjonowania w środowi-

sku rodzinnym i – szerzej – społecznym. Przesłaniem ich jest
też rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności rodziców i samodzielności życiowej, zapobieganie marginalizacji. Spotkania
mają przyczynić się do nabycia
nowych umiejętności, a możliwe jest to dzięki dotacji Wojewody Wielkopolskiego w projekcie
zatytułowanym „Wiedza zmienia życie”.

FOT. ARCHIWUM

D

MIROSŁAWA RADZIMSKA

W
FOT. ARCHIWUM

godzinach od 17 do 19,
25 kwietnia, 27 seniorów z gminy Kleszczewo bawiło się tańcząc w sali Ośrodka Kultury w Kleszczewie.
Muzykę przygotował i prowadził zabawę didżej Maciej
Czarnecki. Taniec jest pożyteczną formą spędzenia czasu wolnego w każdym wieku.
Tańcząc seniorzy radowali
się w to piątkowe popołudnie.
Wychodzili z Ośrodka Kultu-

ry zadowoleni, choć woleliby,
aby zabawa trwała dłużej.
Cieszy fakt, że seniorzy
chętnie skorzystali ze skierowanej do nich oferty. Następne
spotkanie Klubu Seniora odbędzie się 27 czerwca, także o
godzinie 17 w ramach projektu
dotowanego przez wójta Gminy Kleszczewo. Będzie występ
zespołu „Stokrotki” z Tulec.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

„Kalendarz
Dżentelmeni” – pomaga
wórcy i bohaterowie Kalendarza
Dżentelmeni 2014 spotkali się 4 kwietnia w Forcie Sokolnickiego w
Warszawie, by przekazać kilkunastu fundacjom z całego kraju 665 tysięcy złotych.
Tyle wyniosła kwota darowizny z tegorocznej edycji charytatywnego projektu. Ponad
10 tysięcy sprzedanych kalendarzy i blisko 20 tysięcy
sprzedanych płyt dało przychód prawie miliona złotych.
W podsumowaniu tegorocznej edycji Kalendarza
Dżentelmeni udział wzięli: Piotr Polk, Jakub Wesołowski, Maciej Musiał, Antek Królikowski, Tomasz Szczepanik
– kompozytor muzyki, bracia
z grupy Pectus Robert Kupisz
– projektant i Robert Wolański
– fotograf, Marta Wojtal – fo-

tograf, Maciej Jadowski – autor tekstów oraz Olivier Janiak
– producent.
Czeki otrzymały: Funda-

cja TVN „Nie jesteś sam” –
150.000, PCK Oddział w Bydgoszczy – 110 000, Fundacja
Radia Zet – 55 000, Fundacja

FOT. MARTA WOJTAL

T

Olivier Janiak i Maciej Musiał z dziećmi.

Rak’n’Roll – 50 000, Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci – 40
000, Fundacja „Mam Marzenie” – 50 000, Fundacja „Pomóż
im” w Białymstoku – 50 000,
Fundacja Rodzin Adopcyjnych
– 50 000, Fundacja Hipoterapia w Krakowie – 50 000, Dom
Aniołów Stróżów w Katowicach – 20 000, Dom Dziecka w
Otwocku – 20 000, Hospicjum
w Żorach – 10 000 oraz „Jasny
cel” w Białymstoku – 10 000.
Tomasz Szczepanik odebrał
Złotą Płytę za sprzedaż blisko
20 tysięcy egzemplarzy płyty „Kalendarz Dżentelmeni” i
zagrał mini recital z zespołem
Pectus.
Kolejna edycja „Kalendarza
Dżentelmeni” już w grudniu.

ROBERT STĘPIŃSKI

STRONA

Jesteśmy
na dobrej drodze

FOT. AURELIA PAWLAK

Z JUSTYNĄ OCHĘDZAN, przewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskiego
przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania
rozmawia AURELIA PAWLAK.

– Jak pani ocenia działalność
KDO?
– To nowe „ciało”, które się dopiero kształtuje i wrasta w świadomość społeczną. W minionym
roku konsultowaliśmy aż sześć
programów. Cieszy coraz większa stabilizacja Komisji. Mamy
stały zespół uczestników, którzy
zgłaszają ciekawe pomysły i rozwiązania. Cieszy zaangażowanie w projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie powołania Rady Rodziny Dużej oraz w
programy: „Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu”, „Wsparcie i aktywizacja społeczna seniorów w Poznaniu”, „Obywatelski Poznań”,
„Poznań Wrażliwy Społecznie”,
Roczny Program Współpracy
Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok,
„Kierunki rozwoju wolontariatu
50 + w Poznaniu”.
– Co stanowi największą
przeszkodę we współpracy z
urzędami?
– Opanowaliśmy etap konsultowania, natomiast nadal mamy
problem ze współtworzeniem
dokumentów. A właśnie to zadanie stanowi istotę komisji. Danuta Resztak z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych pomaga w zdobyciu informacji, co w
danym roku będzie tworzone. Ta
wiedza pomaga nam w pracach

nad konkretnymi zadaniami. I
na tym polu jest dużo do zrobienia. Mamy przedstawiciela urzędu, który dobrze wywiązuje się
ze swojego zadania.
– Czy komisja ma faktyczny
wpływ na decyzje władz miasta?
– Niektóre sprawy udaje się
załatwić, a niektóre nie. W dużej
mierze zależy to od tego, po czyjej stronie leży decyzyjność, radnych czy urzędników. Jeżeli chodzi o urzędników, to jesteśmy na
dobrej drodze. Po stronie radnych komunikacji nie ma. Wyjątek stanowi radny Michał Tomczak, który angażuje się w sprawy zdrowotne. Co do urzędników, to wiemy, czego się po sobie spodziewać, jakim językiem
się porozumiewać. Proces wzajemnego poznawania się wciąż
trwa. Pomimo różnych trudności zawsze będę bronić komisji,
choćby dlatego, że jest to „ciało” młode, ale z dużym potencjałem i bardzo potrzebne. Jeśli obie
strony się całkowicie otworzą, to
można wspólnie wiele zrobić.
– Kierowana przez panią Komisja Dialogu Obywatelskiego gorąco kibicowała otwarciu ocieplarni w Poznaniu. Czy
osoby bezdomne są także w
obszarze działania komisji?
– Tak, byliśmy zdecydowanie
za uruchomieniem zimą w Poznaniu ogrzewalni dla osób bez-

domnych. Powinna działać w
okresie od października do końca marca i udzielać schronienia trzydziestu osobom. Ponadto bezdomni musieliby otrzymać
wsparcie specjalistów: pracownika socjalnego, terapeuty, prawnika, pielęgniarki. Istotne jest
powołanie koalicji organizacji i
instytucji działających na rzecz
osób bezdomnych, które opracują systemowe rozwiązania w
zakresie ograniczenia bezdomności. W skład koalicji mieliby wejść przedstawiciele organizacji i instytucji pracujących
z osobami zagrożonymi bezdomnością i bezdomnymi oraz
przedstawiciele samorządu. To
ogromny problem wobec którego nie można przejść obojętnie.
– Jakie postulaty zgłosiła
KDO co do poznańskiego Dnia
i Tygodnia Organizacji Pozarządowych?
– Bardzo ważna jest promocja organizacji, które często nie
są w stanie same się wypromować, zaznaczyć swojego istnienia, pokazać swoją działalność.
Skąd konieczność edukacji społeczeństwa obywatelskiego, zachęcanie Poznaniaków do samoorganizacji oraz promowania działań organizacji pozarządowych wśród różnych grup
społecznych. Proponujemy zapraszać do działania ludzi w
różnym wieku, wyjść w kierunku szkół i uczelni. Trzeba uświadamiać tematy ekonomiczne
związane z działalnością III sektora i nauczyć poznaniaków zakładania organizacji pozarządowych.
– Co z „martwymi duszami”
na posiedzeniach KDO?
– Dobre byłoby wprowadzenie
weryﬁkacji i możliwości wypisania się z komisji. Bo wpadliśmy
w pułapkę: można się było zapisać bez problemu, a wypisać już
nie można. Tymczasem ważne jest, by następował przepływ
członków: zniechęceni odchodzą, zainteresowani przybywają. To normalne zjawisko. Myślę,
że dla wielu organizacji działalność KDO może być atrakcyjna.

31

Koncert
pana
Floriana
C

o roku Florian Piechowiak
w Klubie Seniora „Złota Jesień” obchodzi swoje imieniny, czyli Florianki, prezentując koncert na pianinie. Na tegoroczny złożyły się 23 utwory 18 kompozytorów. Pan Florian prowadzi też w „Złotej Jesieni” chór „Bel Canto”.
15 maja przypada 67 rocznica, kiedy pan Florian po raz
pierwszy wziął udział w konkursie muzycznym w Nowym
Tomyślu.

FOT. (2X) ROBERT WRZESIŃSKI
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Koncertuje Florian Piechowiak.

„Barka” na stojąco.
Pierwszym utworem imieninowego koncertu była „Barka”,
którą na stojąco zaśpiewali
członkowie „Złotej Jesieni”. Następnie solenizant zagrał, prezentując przy tym wspaniałe
poczucie humoru, arie operowe, operetkowe, utwory muzyki klasycznej, impresje jazzowe i inne utwory. Na bis wykonał „Arię Skołuby” ze „Strasznego dworu” Stanisława Moniuszki. Wykonawcę nagrodzono gromkimi brawami.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Pierwsza tura biegu bez barier pamięci Ilony Szwajcer.
Do pokonania 1,5 kilometra.

95 lat PCK
W

czwartek 8 maja, w
Światowym Dniu Czerwonego Krzyża i Półksiężyca
w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu na deskach Sceny Nowej
odbyła się uroczystość jubileuszu 95-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, najstarszej
organizacji humanitarnej w
Polsce.
Wielkopolski Zarząd Okręgowy PCK w Poznaniu zaprosił
swoich obecnych i byłych pracowników, wolontariuszy oraz
gości, aby uczcić tę szczegól-

ną rocznicę. Podniosły charakter uroczystości nadał poczet sztandarowy składający
się z ratowników, który wniósł
sztandar. Odśpiewano hymn
PCK. Nie zabrakło bukietów
kwiatów, życzeń, wspomnień
i podziękowań. Przybyli mieli też okazję obejrzeć spektakl
„Dom Bernarda Alby”.
Z okazji jubileuszu życzymy
wielu lat spełniania misji PCK
na rzecz drugo człowieka.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA

Powstaje
zespół roboczy
N

a kolejnym spotkaniu Komisji Dialogu Obywatelskiego, działającej przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, które odbyło się 12
maja, omówiono między innymi bieżące sprawy i planowane przedsięwzięcia.
Założenia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 20142016 omówiła Maria Remiezowicz, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw społecznych Urzędu Miasta Poznania. Zachęcano organizacje zajmujące się
tematyką rodziny i pieczy zastępczej, by zgłaszały się do

zespołu roboczego. Jego celem
będzie zaopiniowanie powstającego programu.
Pozostałą część spotkania
zdominowała
dyskusja dotycząca zadań priorytetowych Rocznego Programu Współpracy, zaproponowanych przez Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych. Omówiono formularz konsultacji zadań priorytetowych. Zainteresowanie wzbudziła kampania
społeczna „Policzmy się z rakiem” http://policzmysie.pl/
policz-sie/, zachęcająca panie do badań piersi, które mają
duży wpływ na uratowanie życia. awa

Kibicuje i tańczy zespół „Galimatias” Stowarzyszenia Na Tak.

G

dy mama Januszka i Kasi
wróciła do domu, zastała sypialnię w wielkim nieładzie: poduszki, kołdry,
koce, także dywaniki i ręczniki – wszystko porozrzucane, a właściwie ponarzucane
na meble. W ten sposób powstały jakby pieczary i wąwozy, zaułki i dróżki. A dzieci jej oraz troje z sąsiedztwa
czołgały się, kotłowały, jedno siedziało na szaﬁe, spod
łóżka wystawały stopy, przy
czym wrzask był taki, że
mama początkowo nie została zauważona. Zapytane,
co tu się dzieje, skruszone
odpowiedziały, że bawią się
w Tora Bora.
Już później okazało się, że
wszystkie dzieci chciały być
Amerykanami, że żaden z
chłopców nie dał sobie pomalować brody czarną pastą do
butów, a żadna z dziewcząt
nie chciała od stóp do czubka głowy otulić się prześcieradłem. Zabawa polegała na

wzajemnym gonieniu się i turlaniu w rozrzuconej pościeli.
Dzieci uznały, że to była „zabawa stulecia”.
Mama Januszka i Kasi opowiadała o tym ze śmiechem.
Przyznała jednak, że początkowo bardzo się zdenerwowała i zaczęła na dzieci krzyczeć. Jednak po chwilowym
szoku uznała, że zamiast się
złościć należy zagonić dzieci
do uporządkowania pobojowiska, a dopiero potem pomyśleć, co dalej.
Ponieważ potem żaden pomysł nie wpadł jej do głowy, dała dzieciom po szklance soku z jabłek i tym z sąsiedztwa kazała iść do domu.
Właściwie nie potraﬁła się
na dzieci gniewać, ale zastanawiała się, czy jednak nie
była zbyt łagodna? Czy dzieci nie powinny ponieść konsekwencji takiej dzikiej zabawy, zupełnie nieodpowiedniej
w mieszkaniu? Jak znaleźć
równowagę pomiędzy tym, co
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Bieg bez barier –
pamięci Ilony Szwajcer
ażdy zmaga się z innymi
trudnościami. Każdy inaczej manifestuje swój sukces.
Ludzi, którzy spotkali się w sobotę 10 maja na poznańskiej
Malcie, połączył III Bieg Na Tak
– Run of Spirit 2014 zorganizowany przez Stowarzyszenie Na
Tak.
Na linii startu we wszystkich
kategoriach biegowych spotkało
się łącznie około tysiąc uczestników. Patronat honorowy nad
III edycją Biegu Na Tak sprawował prezydent Poznania Ryszard
Grobelny i Pełnomocnik Rządu
do spraw Równego Traktowania
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.
Był bieg dla dzieci do lat 5 (na
dystansie 200 metrów), bieg dla
dzieci od 6 do 8 lat (na 400 metrów), bieg dla dzieci od 9 do 12
lat (na 800 metrów), bieg bez barier pamięci Ilony Szwajcer (na
1,5 kilometra), bieg „Fun Run” (na
5,7 kilometra), „Run of Spirit” (na
11,4 kilometra) i Nordic Walking/
Walking (na 5,7 kilometra).
W biegu bez barier pamięci Ilony Szwajcer (dziennikarki „Radia Merkury”, która wielokrotnie podejmowała na antenie

m.in. problem niepełnosprawności i transplantacji organów
w Polsce) wzięły udział zarówno
osoby z głęboką niepełnosprawnością jak i zdrowi biegacze. Zawodnikom na wózkach inwalidzkich pomagali asystenci-wolontariusze oraz opiekunowie.
Pozytywne emocje i przejęcie malowało się na twarzach

uczestników, kiedy sędzia rozpoczynał odliczanie: 10, 9, 8, 7,
6… Najważniejsza była nie rywalizacja, lecz wspólne spotkanie i przeżycie miłych chwil w
rodzinnej atmosferze. Kibicowali prezydent Poznania i wicemarszałek województwa wielkopolskiego Mateusz Klemenski.
W biegu bez barier I miejsce

Opisana zabawa była rzeczywiście nieodpowiednia. W
zasadzie pościel nie powinna być przedmiotem zabawy,
ponieważ się wtedy brudzi i
niszczy, ale wszyscy dobrze
wiemy, jak bardzo dzieci lubią bitwę poduszkami. Można
na nią zezwolić, ale raczej na
trawie niż w mieszkaniu. Chyba, że dzieci mają dużą sypialnię. Natomiast pozostałą pościel dzieci powinny wyłączyć
z zabaw, jak również wiele innych przedmiotów znajdujących się w mieszkaniu, a także niektórych w nim miejsc.
Trzeba jednak o tym dzieciom

KAROLINA KASPRZAK

Bieg na dystansie 400 metrów z udziałem dzieci słabowidzących.

Dzikie zabawy
dla dzieci podniecające i w co
włożyły całą swoją pomysłowość, a tym, co dopuszczalne
z punktu widzenia dorosłych?

zdobył Adam Szczegóła, II – Michał Stachowiak, III – Marta Piechota, IV – Agata Drag.
Pieniądze zebrane podczas
III Biegu Na Tak – Run of Spirit
przeznaczono na organizację
letnich turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych Stowarzyszenia Na Tak.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK
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wyraźnie powiedzieć, ponieważ nie każde dziecko samo
dochodzi do zasad funkcjonujących w domu. Wskazując dziecku „zakazane rewiry”, pokażmy mu także te dozwolone, zaznaczając, jak ich
jest dużo, nawet w ciasnym
mieszkaniu. Gdy dziecko wyraźnie wie, gdzie i co mu wolno, znacznie łatwiej się podporządkuje, niż gdy tylko wie,
co jest zakazane. Miła jest bowiem świadomość posiadania obszarów wolności. W
każdym wieku jest ona miła.
Zabawy dzieci różnią się
nie tylko pod względem treści,
ale także ekspansji. Niektóre dzieci, szczególnie chłopcy, preferują zabawy zawierające ruch, zabawą ogarnia-

ją znaczną przestrzeń, nieraz bawią się w sposób „dziki”. W mieszkaniu takie zabawy mogą być po prostu niebezpieczne. Dlatego dzieciom
o żywym temperamencie, jak
również tym nadpobudliwym
ruchowo, należy podsuwać
różne atrakcyjne pomysły. Istnieją różne „wyciszające” zabawy, warto też wymyślać
różne ich odmiany, przy tym
zawsze takie, jakie wzbudzą
zainteresowanie dzieci.
Jednym z takich pomysłów
może być samodzielne zrobienie przez dzieci zabawek.
Powiedzmy: masz tyle zabawek zrobionych w fabryce, a
czy potraﬁsz zabawkę zrobić sam? Taką własnego pomysłu? Taką z twoich myśli i

twoich rąk? Mogłaby służyć
jako prezent, na przykład dla
babci i dziadka. Z całą pewnością ogromnie się ucieszą.
Wiele jest na świecie takich miejsc, gdzie dzieci nie
mają zabawek. Ponieważ jednak zabawa jest potrzebą
rozwojową każdego dziecka, same sobie robią zabawki.
Z patyczków, z kamyków, ze
skrawków tkaniny, z byle czego. Warto o tym porozmawiać
z dzieckiem.
Także wówczas, gdy dziecko ogląda obrazy wojny, należy z nim na ten temat porozmawiać, jakkolwiek z dużą
delikatnością. Z całą pewnością nie będzie się wtedy
chciało bawić w Tora Bora.
Może wybierze klasyczną zabawę w złodziei i policjantów.
A wtedy nie trzeba budować
jaskiń.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III
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Dla niewidomych
wciąż niedostępne

Uzależnienia po

W

czwartek 24 kwietnia w
siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zorganizowano drugie spotkanie z dotyczące ujednolicenia sygnalizacji akustycznej na przejściach
dla pieszych. Relację z pierwszego spotkania (18 lutego)
publikowaliśmy w marcowym
wydaniu „Filantropa” na stronie 30.
Nieprawidłowa
sygnalizacja dźwiękowa lub jej brak na
przejściach dla pieszych uniemożliwia osobom z dysfunkcjami narządu wzroku poruszanie
się po mieście. Zestawienie lokalizacji, w których powinna zostać poprawiona lub zastosowana sygnalizacja dźwiękowa,
poznańskie środowisko niewidomych przedstawiło Zarządowi Dróg Miejskich za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta
Miasta do spraw Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd Dróg Miejskich w odpowiedzi na pismo Pełnomocnika wyjaśnił, że „przeanalizował
wykonanie całościowego wprowadzenia jednolitej sygnalizacji akustycznej w 304 lokalizacjach zgodnie z wytycznymi Instytutu Akustyki UAM”. Poinformował też, że w Poznaniu jest
169 obiektów sygnalizacji świetlnej bez sygnalizacji akustycznej
(koszt zakupu urządzeń waha
się między 1,5 mln a 4 mln złotych netto w zależności od producenta), a skrzyżowań z zainstalowaną sygnalizacją akustyczną – 135.
W dokumencie ZDM czytamy
również, że koszt wymiany i instalacji urządzeń (bez prac projektowych oraz wymiany i naprawy istniejących kabli sygnalizacyjnych oraz bez koniecznej
wymiany złączy kablowych) wynosi około 100 tys. złotych netto.

M
Maciej
Sieradzki
S
PPOZNAŃ

U

zależnienia po lekach
tak psychiczne, jak i ﬁzyczne wiążą się z dłuższymi okresami ich przyjmowania. O niektórych wiemy,
że mogą uzależnić już po 4
tygodniach zażywania.
Dotyczy to m.in. benzodwuazepinów (zwanych też
bendiazepinami), do których
zalicza się również clonazepam. Od dawna wiemy to o
uspokajającym relanium i
nasennym nitrazepamie z
tej samej grupy leków. Nasenne, uspokajające, przeciwbólowe, antydepresyjne i
dopingujące – takie są, mówiąc najogólniej – rodzaje
lekarstw, o których wiemy,
że ich większa czy mniejsza część to leki o właściwościach uzależniających.
Wszystkie one są niewątpliwie
niezbywalnymi i bez wątpienia potrzebnymi środkami w dyspozycji współczesnej farmacji

S
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potykają się w środy na
próbach. Aktorzy z Kółka Teatralnego Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” w Poznaniu kochają występy przed
publicznością. Przed dorosłą i
małą. Każdy jest okupiony tremą, ale nagradza ją – i długie
przygotowania – burza oklasków.
Kółko działa od siedmiu lat.
Na początku było kilka osób, potem dochodziły kolejne, inne odchodziły. Prawie wszystkie to panie, ale jest jeden rodzynek, pan
Staś. Kółko prowadzi od dwóch
i pół roku Daria Mastalerz. Dodaje aktorom odwagi, niweluje opory i tremę. Wybiera sztuki, układa dialogi, rozdziela role
i pilnuje, by wszystko wypadło
jak najlepiej.
– Pamiętam pierwszą sztukę „Metoda na chłopa”. Aktorzy
opanowali role, poszło jak z płatka – mówi. – Potem zaproponowałam aktorom spektakl „O
płci tak zwanej pięknej”, z wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i odrobiny prozy. Panie
na chwilę zmieniły płeć i wystę-

i lecznictwa. Ich stosowanie nie zawsze jednak jest
bezpieczne. Łagodzą wiele dolegliwości doskwierających ludziom współczesnych rozwiniętych krajów
i cywilizacji, jak: bezsenność, okresy stresów i dłużej trwających napięć, bolesności większych czy mniejszych części ciała.
„Wo Licht ist, ist auch
Schatten!” (Gdzie światło, tam też jest cień!) – tak
Niemcy dosadnie wyrażają
treści, które Polacy zawarli w znanym u nas porzekadle „Nie ma róży bez kolców!”. Cieniem na zdrowie
ludzi wspomniane leki kładą się dlatego, że w różnym
stopniu kumulują się one w
ich organizmach, nie ulegając wydaleniu w całkowitej
swojej masie, mimo że oni
sami nie odczuwają już ich
działania. Ludziom te specyﬁki pozwalają szybko spełniać życzenia, odnoszące się
do ich psychiki. Nie chcą odczuwać bólu, sytuacji trudnych, niepewności, monotonii, zdenerwowania, lęków,
odpowiedzialności, bezsenności.

powały w rolach męskich. Grały
czasami jedną scenę, do takich
należała bijąca rekordy popularności „Żabka”. Wykorzystując
pacynki aktorzy występują między innymi w przedszkolu „Majsterklepka” i „Zagroda”. Stawiamy na humor, radość, śpiew.
Alina Pilarska jest w kółku od
początku. Występowała w rozmaitych teatrzykach, stąd zamiłowanie do sztuki. Grała nawet
na deskach Teatru Nowego w
Poznaniu. Wcielała się w wiele
postaci, także w Telimenę. Teatr
pozwala się jej oderwać od codzienności, rozwija wyobraźnię.
Podczas występów ma tremę – i
kocha brawa.
– W czasach mojej młodości, gdy mieszkałam w Stęszewie, w miejscowym klubie graliśmy „Moralność pani Dulskiej”.
– wspomina Wiesława Sikorska. – Dzisiaj wciąż kocham aktorstwo, bo mogę sprawić radość
innym, odpłacić dobrem za to, co
dostaję od stowarzyszenia.
Anna Jaraczewska-Karpa od
wczesnej młodości jeździła na
przedstawienia do Poznania ze

Tymczasem wiele stanów
ciała i duszy, które stają się
dostępne przez stosowanie
używek i substancji uzależniających – m.in. leków – naturalniej i zdrowiej uzyskuje
się dzięki technikom wychowawczym, terapeutycznym
i innym. Chęć przyjmowania leków po jakimś czasie
zmienia się w odczuwanie
ich głodu i trudną do zastąpienia przyjemność. U różnych lekarzy wypraszają o
recepty na nie. Psychicznie
są już po nich uzależnieni.
Środkom i lekom narkotycznym oraz lekom stosowanym w psychotroterapii właściwości uzależniające przysługują w rozmiarze szczególnie szkodliwym dla zdrowia, choć podawane rozsądnie spełniają liczne funkcje
lecznicze.
Z lekarzem rodzinnym
moją Mamę (zmarła w 2005
roku) i mnie łączyły zawsze
relacje poprawne, odkąd w
1997 roku zgodnie z zasadami NFZ dokonaliśmy wyboru lekarza „pierwszego kontaktu”. We wrześniu 2008
roku opowiadałem pani doktor o Ośrodku Rehabilitacyj-

Lubią
Środy Wielkopolskiej. Uwielbia
teatr, dlatego gra w kółku teatralnym. Wzruszają ją podziękowania starszych osób w domach
pomocy społecznej. Wystawiane tam spektakle są przyjmowane z łzami w oczach. Dla tych ludzi to jedna z niewielu możliwości, by obcować ze sztuką, rozerwać się, pobawić.
– Do kółka wciągnęły mnie
koleżanki _ mówi Danuta Ciesielska. _ Teatralne szlify zdobywałyśmy, naśladując ruchy odlatującego bociana. Pokochałam
teatr całym sercem. Granie daje
mi ogromną radość, którą przeżywam razem z widzami.
– Jestem najmłodszą uczestniczką kółka teatralnego, zostałam bardzo serdecznie przyjęta
– mówi Aleksandra Kwiatkowska. – Kółko znalazłam w Internecie, przyszłam na zwiady i zo-
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lekach – kto winien?
no-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu. Za parę
dni udawałem się tam po
raz któryś. Od pacjentów o
Ośrodku słyszała już wiele
dobrego.
Zapisanie czegoś, bym
„nie stresował się tam ludźmi”, trochę mnie zdziwiło. W
ośrodku bowiem ludzie odnoszą się do siebie z życzliwością, zaś pracownicy
znają dobrze potrzeby osób
z
niepełnosprawnościami. Bytność w nowym środowisku ludziom z problemami ruchowymi i logopedycznymi może jednak zawsze przysparzać trudności. Nie mogłem więc nie docenić intencji pani doktor w
dopomożeniu mi w tym problemie.
Tabletkę winno się dzielić na 4, by po ćwiartce łykać
2 razy na dzień. Lek działa długo. Panu będzie trudno
tabletkę dzielić… Może więc
pan brać ją całą co 2 dzień
na pół godziny przed spaniem.
Przewidywała u mnie manualne trudności w dzieleniu
tabletek. Czyż nie zdawała
sobie sprawy z siły tkwiącej

w jednej całej tabletce, która w 10 minut po pierwszym
użyciu rzuciła mnie na posadzkę w łazience?!

psychotyczności ukrytej w
leku?
Ściskając dłoń w pięść,
angażujemy mięśnie zwane zginaczami, rozprostowując zaś palce, „zatrudniamy” mięśnie zwane prostownikami. Relacje między tymi
grupami mięśni warunkują działanie całego narządu
ruchu. U osób ze spastycznością mięśni clonazepam
„uderza” w zginacze, co w
wielu przypadkach pozwala uzyskać zmniejszenie napięcia nerwowo-mięśniowego i umożliwienie tym samym wykonania zamierzonych ruchów. Dzieciom z porażeniami spastycznymi lek
ten poprawia efektywność
ordynowanych im ćwiczeń
usprawniających. Czymś innym są jednak mięśnie małego dziecka, czymś innym mięśnie osoby dorosłej
już od wielu lat. Stosowany
przez rok i następnie lekarsko odstawiony przyczynił
się do niekorzystnych konsekwencji dla mojej sprawności ruchowej. Stały się one
symptomami psychicznego i
ﬁzycznego uzależnienia po
nim.

Clonazepam – poza relaksacją mięśni – wpływa na
mózg: działa przeciwlękowo,
obniża krytycyzm, „uwalnia” emocje. Pod jego wpływem w sytuacjach interpersonalnych wypadałem więc
czasami niezręcznie. Stojąc
w kolejce do kasy, inicjowałem rozmowy szczęśliwy, że
odważnie i bez jąkania mówię! Żywe były moje głosy
w dyskusjach. Z emocjonalną transparentnością wiązała się owa łatwość i odwaga
mówienia.
Olśniony nimi byłem już
po pierwszej potężnej dawce 2 mg, którą zażyłem 15
października 2008 roku w
Wągrowcu. Doktor Jadwiga
Dembińska rozłożyła mi ją
na 4 porcje 0,5, mg poruszona głęboko poprawą mojego
mówienia. Dziś znam nieco
ﬁzjologiczny
mechanizm,
dzięki któremu po clonazepamie swobodnie mówiłem
wśród ludzi. Któżby zaraz
tak genialnie na to wpadł,
że mówię lepiej wskutek

FOT. AURELIA PAWLAK

bawić widzów

Aktorki (z „rodzynkiem”).

stałam. Dostaję role osób „postrzelonych”, co bardzo mi odpowiada. Nie mam ciągot do kreacji dramatycznych, wolę teksty
kabaretowe.
– Lidia Gąsowska z teatrem
jest związana od zawsze. Jako
artystka zaczynała od dwunastego roku życia. Skończyła szkołę muzyczną, śpiewała w
chórze najpierw szkolnym, a potem przez trzynaście lat w chórze imienia Ignacego Paderewskiego. Umiejętności taneczne
doskonaliła w zespole „Cepelia”,
ale wypadek sprawił, że musiała
zrezygnować z występów. Pani
Lidia zagrała nawet niewielką
rolę w Operze Poznańskiej w
„Jeziorze łabędzim”. Było to dla
niej ogromne przeżycie. W kółku teatralnym kontynuuje swoją pasję.
– W kółku jestem od począt-

„Clonazepamu nie podaję nikomu bez konsultacji neurologicznej” – napisała do mnie w mailu Katarzyna Szychowiak-Pokitko, lekarz internista i kardiolog.
Pracuje w szpitalu, więc specjalistów ma w zasięgu ręki.
Lekarz rodzinny wie, że gdy
odeśle chorego po specjalistyczną konsultację, leczenie może odwlec się nawet
o kwartał! A on dostrzega
potrzebę udzielenia mu pomocy zaraz. Działa więc na
własną odpowiedzialność.
Może mechanizm ten odegrał rolę w mojej sytuacji?!
Konsultacja
neurologiczna może zapobiegłaby przykrym następstwom rocznego spożywania przeze mnie
Clonazepamu, prowadzącego do stanu uzależnienia po
nim?
Brak sprawnej konsultacji
lekarza „pierwszego kontaktu” ze specjalistami – obok
złego kontaktu z pacjentami – wytknięto Polsce w
2011 roku w badaniach, które Unia Europejska odbyła w
16 unijnych krajach na temat
ich sytuacji w medycynie rodzinnej.

ku – mówi Maria Kubacka. – Cieszę się, że mogłam we francuskim wykonaniu zagrać Pszczółkę Maję. Zdarzyło się, musiałam
przerwać występy. Gdy sytuacja
się ustabilizowała, wróciłam do
kółka i serdecznie mnie przyjęto. Jestem wdzięczna, że okazano mi serce i zrozumienie. Dla
mnie to bardzo ważne, że jestem
wśród swoich.
– W damskim gronie jest też
Stanisław Soloch. Jak się czuje w
„babińcu”? Wspaniale. Koleżanki
rozpieszczają go, przynoszą słodycze i inne smakołyki. Tańczy
w zespole „Słoneczne dziewczyny i księżycowi chłopcy”. Lubi
grać w teatrze, choć nigdy o tym
nie marzył. Przyjmuje każdą rolę
i sumiennie się jej uczy.
– Teraz aktorzy z kółka pracują nad „Blubrami Starego Marycha”. Przedstawienie przygotowują kilka miesięcy, bo zapamiętanie tekstu nie jest sprawą
prostą. Próby odbywają się raz
w tygodniu. Nie mogą się doczekać, kiedy ich występ wywoła
salwy śmiechu i gromkie brawa.

AURELIA PAWLAK
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atrudnianie osób niepełnosprawnych niesie bezcenne wartości. Przekonywali
o tym przedsiębiorcy i reprezentanci organizacji pozarządowych na konferencji prasowej inaugurującej IX edycję konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie
„Lodołamacze 2014” w województwie wielkopolskim i lubuskim.

Wielkanoc
w Czeszewie

FOT. ARCHIWUM WTZ

W czwartek 22 maja w Sali
Białej Urzędu Miasta Poznania omówiono ideę i cele konkursu „Lodołamacze”. W spotkaniu z przedstawicielami
mediów uczestniczył członek
Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych Dorota Potejko i
dyrektor Polskiej Organizacji
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) – Oddział
Wielkopolska Anna Skupień.

Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czeszewie
16 kwietnia uczestnicy i pracownicy zasiedli do wielkanocnego śniadania. Było ono
zwieńczeniem kilkumiesięcznych przygotowań, które czyniliśmy w naszym WTZcie.
We wszystkich pracowniach
Warsztatu już od lutego robiliśmy ozdoby i stroiki wielkanocne: zajączki, ozdobne kurki, gąski i kaczuszki, baranki i pisanki. Wykonywaliśmy
je z drewna, sklejki, szyliśmy,
haftowaliśmy, malowaliśmy.
Sprzedawaliśmy te wyroby na
świątecznych kiermaszach w
Warsztacie i poza nim. Sporo ozdób wykonaliśmy na specjalne zamówienia.
Przed

samą

Wielkanocą

przygotowaliśmy
śniadanie
wielkanocne – dzieło przede
wszystkim pracowni gospodarstwa domowego. Uczestnicy wraz z terapeutą wszystko zaplanowali, zrobili zakupy, przygotowali potrawy. Gdy
wszystko było gotowe, uczestnicy i pracownicy zajęli miejsca przy stole. Kierownik naszego WTZ złożyła nam świąteczne życzenia. Po nich kosztowaliśmy wszystkich pyszności: żurku, jajek w majonezie, szynki, galaret, sałatki warzywnej, grzanych kiełbas, pieczonego mięsa, chleba. A na
zakończenie – kawa i ciasta.
Dla wszystkich uczestników
były upominki od zająca.

F

ZBYSZEK STRUGAŁA
UCZESTNIK
WTZ W CZESZEWIE

FOT. KAROLINA KASPRZAK

W

Projekt „Lodołamacze” Fundacji Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych „FAZON”, której fundatorem jest
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
został doﬁnansowany ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji zadań zlecanych zgodnie z
art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

irma Budimex realizuje
ogólnopolski program społeczny „Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom”. Na mapie projektu znalazł się także Poznań.
O inicjatywie tej pisaliśmy już
w majowym wydaniu „Filantropa.
Tym razem informujemy o ﬁnale piątej edycji programu
„Strefa Rodzica”, który odbył się
w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu na oddziale chirurgii dziecięcej. Celem
akcji jest tworzenie w szpitalach
miejsc przyjaznych rodzicom leczonych na oddziałach dzieci.
Poprzez adaptację mieszczących się na oddziale pomieszczeń powstają przestrzenie
przyjazne rodzicom małych pacjentów. Są to miejsca, gdzie rodzice mogą odpocząć, napić się
kawy i spędzić czas z dziećmi.
– Jedna z dotychczasowych
sal została przedzielona na dwie
części, dzięki czemu powstały dwa oddzielne pomieszczenia. W jednym znalazła się strefa

– Za pośrednictwem konkursu chcemy przełamywać stereotypy i uprzedzenia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Celem jest
również integracja środowiska
osób z niepełnosprawnością,
promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną oraz
zachęta do tworzenia nowych
miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i podnoszenia
standardu istniejących już stanowisk – mówiła Anna Skupień.
O wartościach, jakie niesie
zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wspomniał między
innymi Marcin Wnuk z ﬁrmy
„Komputronik” i Andrzej Kawa
z Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego „Glutenex” w Sadach
koło Poznania.
Dorota Potejko zwróciła
uwagę na współpracę przedsiębiorców z organizacjami
pozarządowymi, które koncentrują się na wspieraniu
osób niepełnosprawnych w
znalezieniu i utrzymaniu za-

dla rodziców, którzy mogą przygotować posiłek, zrobić kawę,
podgrzać mleko dla dziecka lub
po prostu odpocząć. Natomiast
druga część została przeznaczona na salę dla niemowląt.
Taki układ jest bardzo praktyczny dla rodzica, który tuż za ścianą ma dziecko i nie musi chodzić
na drugi koniec korytarza, by coś
dla siebie lub dziecka przygotować. Chcielibyśmy jeszcze, aby
w piwnicy, gdzie jest wolne pomieszczenie, została przygotowana strefa, w której rodzice mogliby się odświeżyć, wziąć
prysznic. Rozmawiałam już w tej
sprawie z ﬁrmą Budimex. Może
uda się zrealizować także to –
mówi Barbara Wisłocka, naczelna pielęgniarka Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu.
Oprócz pomieszczenia kuchennego i sali dla niemowląt została odnowiona również
świetlica, która działa od początku istnienia tego oddziału.
Została pomalowana, wyposa-
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LODOŁAMACZE 2014

Pracodawcy
wrażliwi społecznie
można znaleźć na stronie internetowej www.lodolamacze.
info.pl

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

a gala podsumowująca etap
ogólnopolski 8 października w
Zamku Królewskim w Warszawie. Więcej informacji na temat konkursu „Lodołamacze”

Organizatorzy, laureaci poprzednich edycji konkursu
i przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne.
trudnienia. Na konferencji prasowej nie zabrakło także laureatów z minionych lat – osób
niepełnosprawnych i całego
ich środowiska.
Deklaracje
uczestnictwa w konkursie „Lodołama-

cze” przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i instytucje mogą składać do 15 sierpnia 2014 roku. Uroczysta gala
podsumowująca
wielkopolsko-lubuski etap konkursu odbędzie się 24 września w Pałacu Działyńskich w Poznaniu,

Zygmunt Jeżewski: „Praca dla osoby niepełnosprawnej i całego
jej otoczenia ma szczególne znaczenie. O zatrudnienie nie jest
łatwo nawet ludziom sprawnym, ale im większy wysiłek
zostanie włożony w jego poszukiwanie, tym bardziej docenia się
później tę pracę”.

Pomagają - odnawiając
żona w meble, książki, zabawki
oraz Internet. Ta część przeznaczona jest zarówno dla dzieci
młodszych, jak i starszych, które mogą się w niej bawić i odrabiać lekcje.

FOT. WITOLD GOLIŃSKI

STREFA RODZICA
W SZPITALACH
– TO DZIAŁA!

Agnieszka Grochowska, ambasadorka projektu Strefy Rodzica
i Artur Czynczyk, członek zarządu Budimex S.A.

– Ponad rok temu powstał pomysł, aby zrobić coś dla rodziców dzieci przebywających w
szpitalach. Ideą programu jest,
aby rodzice mogli być jak najczęściej z dzieckiem, bo jak wiadomo dzieci wracają szybciej
do zdrowia, kiedy są przy nich
rodzice. Strefa Rodzica to dla
nas nie tylko pomoc dla szpitali w aspekcie materialnym, ale
przede wszystkim szansa dla

dzieci na szybszy powrót do
zdrowia. To wartość bezcenna,
o czym świadczy spontaniczne i
wielkie zaangażowanie naszych
pracowników. Projekt się przyjął,
bo kontaktują się z nami szpitale
z całej Polski – mówi Artur Czynczyk, członek zarządu, dyrektor
Pionu Zarządzania Kadrami Budimex SA.
Dzięki takim akcjom szpitalny
świat może stać się dla dziecka
bardziej kolorowy i mniej stresujący. Może w ślad Budimexu pójdą inne ﬁrmy. Warto dać radość
drugiemu człowiekowi, zwłaszcza choremu dziecku.
Za realizację programu Strefa Rodzica z ramienia Budimex
SA, odpowiada Task Force Consulting (www.tfc.com.pl).

STANISŁAW FURMANIAK
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Słyszeć własne oczy…
D
Dorota
Suder
S
KRAKÓW-DĄBIE
K

Z

apraszam do przeczytania mojego kolejnego tekstu z cyklu nie często spotykanych na świecie
problemów zdrowotnych,
które niestrudzenie pragną
poznać medycy i znaleźć
skuteczne rozwiązanie ich.
Posiadanie czułych zmysłów w postaci dobrego
wzroku,
wyraﬁnowanego
smaku czy idealnego słuchu
może stać się powodem dużej radości. Jednak co począć, jeśli człowiek jest w
stanie usłyszeć coś, czego by
słyszeć nie chciał, na przykład uderzenie swego serca,
oddech drugiej osoby, oczy,
które poruszają się w oczodołach czy odgłos grzebienia stykającego się z czaszką podczas czesania?
Takie doznania były udziałem człowieka imieniem Adrian, dla którego z racji wykonywanego zawodu muzyka, wyjątkowe wyczulenie
na dźwięki stała się udręką i zmusiło go do szukania
pomocy u lekarzy w Monachium. Ci otwarli jamę bębenkową ucha, by znaleźć
przetokę
umiejscowioną
między uchem środkowym a
wewnętrznym, której można
by przypisać odpowiedzialność za jego doznania.

Przecieku nie znaleziono,
ale jedna z trzech kosteczek
ucha zwana strzemiączkiem, która przetwarza wibrację dźwięku w sygnał
elektryczny odpowiednio interpretowany przez mózg,
uległa odczepieniu. Medycy zoperowali strzemiączko przy pomocy kawałków
chrząstki i kleju, jednak ta
jak i następna operacja przyniosły jedynie niewielką i
krótkotrwałą poprawę przytłumienia słuchu.

cinek pozostawał bez fragmentu kości, dlatego też płyn
odizolowany jedynie cienką
błoną praktycznie stykał się
z mózgiem muzyka, i w konsekwencji każdy dźwięk, zamiast zostać odseparowany
przez kość, był przekazywany bezpośrednio do mózgu.
Jeśli w kanale usznym pozostaje otwór, może on pracować jak wzmacniacz dźwięku, rodzący tak mocno słyszalne dźwięki.

Z czasem wykonano kolejny już, trzeci zabieg polegający na włożeniu do ucha
Adriana fragmentu pianki silikonowej, która uodporniła go na dźwięki z zewnątrz
płynące, lecz nie zlikwidowała autofonii, czyli głośnej
słyszalności własnego głosu. Dołączyły do tego szumy uszne. Praca jako muzyka grającego w orkiestrze na
drogiej jego sercu waltorni
stała się niemożliwa.

Zatem jeśli jest niepotrzebny otwór, należy go załatać, choć operacja groziła powikłaniami w postaci utraty słuchu, krwawienia mogącego spowodować
infekcję i obrzęk. Mogła też
spowodować udar, utratę lub
zaburzenia pamięci i mowy.

Jednak lekarzom udało się
znaleźć przyczynę powodującą wspomnianą autofonię. Otóż w uszach są obecne kanały posiadające płyn,
dzięki którym wyczuwamy
naszą przestrzenną pozycję,
czyli potraﬁmy zachować
równowagę w czasie poruszania się. Zatem jeśli wykonamy ruch głową, receptory
te dostarczają mózgowi informacji na ten temat.
U Adriana znaleziono
przeciek pomiędzy kanałami, a jego lewy, górny od-

Pasje Pani Lidii
P

od takim tytułem Lidia
Gąsowska, podopieczna
Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”, wydała tomik
wierszy o miłości, tęsknocie oraz innych uczuciach.
Autorka wykazała się wielką wrażliwością, spostrzegawczością i głębokim odczuwaniem ludzkich przeżyć. W swoim tomiku pokazała, że potraﬁ bacznie
obserwować otaczający ją
świat. Najlepiej czuje się
wśród przyrody.

Pani Lidia to nie tylko poetka, ale także utalentowana malarka, otrzymująca za
swoje obrazy cenne nagrody. Ponadto jest absolwentką
szkoły muzycznej. Muzyka
to jej kolejna wielka pasja.
Lidia Gąsowska należy do
Koła Literackiego, działającego przy Klubie Nauczycieli Miasta Poznania. Zainteresowani jej niezwykłą książką
mogą się kontaktować z autorką pod numerem telefonu
669832163. awa

Operacja wypadła jednak pomyślnie, a medycy
wypełnili otwór z użyciem
własnych tkanek Adriana
jak i po części tworzywem
sztucznym. Adrian odzyskał dawną radość życia, został uwolniony od dźwięków,
które uprzykrzały mu życie. Wrócił do funkcji pierwszego waltornisty orkiestry i
mógł w pełni oddać się swej
muzycznej pasji.
Dobrze, że natura zadbała o to, byśmy odbierali jedynie niektóre dźwięki, a nie
obarczyła nas słyszeniem
wszystkiego, co w każdej
chwili czynią nasze organizmy.

B

ardzo późnym wieczorem, powoli jadąc samochodem, szukam wśród
cichych i urokliwych uliczek
Pobiedziska-Letnisko domu
Aleksandry Mazurek. Pora
bardzo nietypowa na wizytę, jednak dopiero o godzinie 22, z uwagi na ogrom
swoich zajęć, pani Aleksandra mogła zaprosić mnie
na rozmowę. A zapowiadała się ona naprawdę bardzo
ciekawie.
Siedzimy w przestronnym salonie, popijamy ziołową herbatę. Z głębi domu
słychać dźwięki wydobywane ze smyczkowego instrumentu. Trwają krótko, czasem dłużej. Za oknem ciemna noc. Pani Ola uśmiechnięta i serdeczna.
Pochłonięta swoją pasją
do muzyki, wręcz miłością
do klasycznych brzmień,
oprócz pracy, którą kocha,
poświęca drogocenne chwile swojego wolnego czasu na
organizację koncertów muzyki poważnej w gminie Pobiedziska. A są to koncerty
na najwyższym poziomie artystycznym. Gmina gości artystów światowej sławy, którzy dzięki osobistym staraniom, ale też urokowi Aleksandry Mazurek, z przyjemnością tutaj koncertują. Można powiedzieć, że muzyka
poważna stała się dla dużej
części mieszkańców bliska
sercu, a organizowane koncerty obowiązkowym i jakże przyjemnym punktem porządku dnia.
Wśród publiczności przekrój wiekowy widać w pełnym wymiarze. Gimnazjaliści, licealiści, lecz także wspaniała i szczególnie
wrażliwa na ten rodzaj muzyki grupa seniorów – to stali bywalcy koncertowych wydarzeń. Zawsze skupieni, za
każdym razem spragnieni
muzycznej uczty dla duszy.
Po każdym koncercie zauroczeni.
Pani Ola żyje muzyką.
Zresztą razem z mężem Janem, który właśnie przyszedł
do nas i usiadł przy stole.
– Mąż jest lutnikiem – opowiada z uśmiechem Aleksandra Mazurek. – Poznaliśmy się dzięki szkole muzycznej, a w zasadzie przez
sport. Rewelacyjnie się czuję, gdy dzięki muzyce mogę
przekazać mieszkańcom miłość do sztuki i sprawić, by
tych kilkadziesiąt koncerto-
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Świat muzycznych
uniesień
– na długą już listę niezwykle ciekawych mieszkańców
– Aleksandrę Mazurek.
A ja muszę już niestety zakończyć ten przemiły wieczór i pod wielkim wrażeniem spotkania wrócić do
domu. Żegnamy się serdecznie i obiecujemy sobie spotkanie na kolejnym koncercie, organizowanym przez
Panią Aleksandrę.
Koncert Orkiestry Symfonicznej (śpiew - Marta Krysiak) Zespołu
Szkół Muzycznych w Poznaniu; tu pracuje Aleksandra Mazurek.

Przed domem cisza. Noc
już naprawdę w pełni. I tylko
wyobrazić sobie mogę, jak
rodzinnie i muzycznie jest
tutaj podczas Świąt Bożego
Narodzenia, gdy kilkanaście
osób koncertuje. Wszak muzyka u państwa Mazurków
w rodzinie była, jest i zawsze
zapewne będzie gościć.

MARCIN WOJCIESZAK

Na skrzypcach gra
Wojciech Koprowski.

W Jerzykowie koło Pobiedzisk koncertował kwartet w składzie:
Michał Bryła – altówka, Karol Marianowski – wiolonczela,
Jarosław Nadrzycki – skrzypce i Wojciech Koprowski – skrzypce.

Tak, to prawda, że rozmawiając z panią Aleksandrą czuje się w każdej chwili spotkania jej ciepło i pasję.
Pasję tworzenia, sprawiania
radości ludziom.
Powoli zbliża się północ,
a my wspaniale spędzamy
czas. Wsłuchuję sie uważnie i z wielką przyjemnością
w każde słowo pani Aleksandry.
– Ciągle cierpię na brak
wolnego czasu. mam tyle pomysłów i naprawdę z wielką
radością poświęcam każdą
wolna chwilę na organizowanie dla mieszkańców cze-

goś nowego i artystycznie
natchnionego.
Okazuje się, że również
za sprawą pani Aleksandry
na pobiedziskim rynku dorośli czytają dzieciom bajki. Z powodzeniem zarządza tym wydarzeniem, bez
przeszkód rozdzielając bajkowe role. Nikt nie odmawia
i nawet obdarowani postacią
złego wilka w „Czerwonym
kapturku” z przyjemnością
tworzą to wydarzenie.
Za każdym razem w zdumienie wprawia mnie świat,
gdy zdaję sobie sprawę, ilu
ciekawych i pełnych pasjonujących zainteresowań ludzi żyje obok nas. Pobiedziska kolejny raz mogą wpisać

FOT. (5X) ARCHIWUM PRYWATNE ALEKSANDRY MAZUREK

wych minut przeniosło ich w
inny świat muzycznych uniesień.
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bałość o prawidłowy rozwój, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, empatyczna troska, a
w szczególności bezwarunkowa miłość rodzicielska – winny towarzyszyć wychowywaniu każdego dziecka. O potrzebach najmłodszych rozmawiano w piątek 25 kwietnia o godzinie 10 w Sali Białej
Urzędu Miasta Poznania.
Było to bezpłatne seminarium tematyczne pod nazwą
„Dziecko w potrzebie”, zorganizowane przez Miasto Poznań
we współpracy z Fundacją
„Dziecko w centrum”. Oﬁcjalnego otwarcia spotkania dokonała dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Maria Remiezowicz.
Przedstawiciele służb oraz
instytucji wspierających dziecko i rodzinę przekazali słuchaczom cenne doświadczenia dotyczące sytuacji, kiedy podstawowe potrzeby nie są zaspokajane (zaniedbania wychowawcze), a także kwestii związanych z odbiorem dziecka z rodziny i przekazaniem do opieki zastępczej.
„O ochronie małych dzieci
przed przemocą oraz dylematach profesjonalistów podejmujących interwencje” mówiła jedna z prelegentek Jolanta Zmarzlik z Fundacji „Dzieci niczyje”.
Ciekawe było również wystąpienie Małgorzaty Skrzypczak
z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego: „Kiedy trzeba ochronić dziecko poprzez zabranie go z domu rodzinnego – próba usystematyzowania kryteriów zagrożenia”.
Uczestnikami panelu eksperckiego byli m.in.: kierownik
Działu Opieki Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu Marek Oziemkowski, naczelnik Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej
Policji Hubert Haegenbarth i dyrektor Centrum Wspierania Rodziny „Swoboda” Elżbieta Chełkowska.
Seminarium
tematyczne
„Dziecko w potrzebie” przeprowadzono w ramach projektu
Urzędu Miasta Poznania „Taki
mały a VIP – tworzenie systemu
ochrony dzieci do lat 5 przed
krzywdzeniem i zaniedbywaniem”.

KAROLINA KASPRZAK

Pobiegli dla tych,
którzy biegać nie mogą
R
Robert
Stępiński
S

P

ierwszy światowy bieg
Wings for Life World Run
odbył się 4 maja na całym
świecie. Na starcie 34 tras, w
32 krajach na 6 kontynentach
jednocześnie wystartowało
35.397 uczestników 136 narodowości. Światowym zwycięzcą biegu, w którym chodziło o to aby uciekać przed
jadącym specjalnym samochodem pościgowym został
Lemawork Ketama – Etiopczyk startujący w Austrii.
Z kolei w Polsce jedyny bieg
odbył się w Poznaniu. Spośród
1156 uczestników najlepszy
okazał się Grzegorz Urbańczyk,
członek Drużyny Szpiku, który pokonał 49,08 km., a najdalej z kobiet pobiegła Agnieszka
Głomb, która pokonała dystans
38,81 km. Wszystkie środki zebrane dzięki charytatywnemu
wydarzeniu zostały przeznaczone na badania nad metodą
leczenia uszkodzonego rdzenia kręgowego, zasilając konto Fundacji Wings for Life, która od 10 lat poszukuje skutecznych sposobów tej właśnie terapii oraz wspiera projekty badań naukowych i testów klinicznych na całym świecie. Blisko 50.000 osób opłaciło swój
start, wzbogacając możliwości
działania Fundacji.
Światowy bieg rozpoczął
się w Polsce o godzinie 12,

Start do biegu.

FOT. (3X) BARTOSZ WOLIŃSKI

Potrzeby
dzieci
D

CZERWIEC 2014

Biegnie Adam Małysz.
ze startu przy jeziorze Maltańskim. Pierwszy raz w historii biegów dystans nie miał

klasycznej linii mety – wyznaczał ją jadący za zawodnikami samochód pościgowy. Uczestnicy kończyli bieg
w momencie wymijania ich
przez „ruchomą linię mety”.
Pojazd ten prowadził Michał
Kościuszko, kierowca rajdowy. Najdłużej uciekał przed
„metą” wspomniany Grzegorz
Urbańczyk.
– Przystąpiłem do startu z
założeniem, że przebiegnę 10
lub 15 kilometrów. Nie sądziłem, że wygram. To nie było
najważniejsze, liczył się cel.

Zwycięzca polskiego biegu.

Wśród polskich ambasadorów biegu pojawili się m.in.:
Monika Kuszyńska, Agnieszka Więdłocha, Adam Małysz,
Katarzyna Bujakiewicz, Monika Pyrek.
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W

tym roku Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
„Lubonianka” im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu obchodzi
20-lecie swojego istnienia.
Jubileuszową uroczystość zaplanowano na 2 sierpnia. Jakby dla podkreślenia wyjątkowości roku obchodów 17 maja
odbył się piknik w Ośrodku
Selekcyjno-Szkółkarskim w
Dąbrowie, w Nadleśnictwie
Pniewy.
Dzięki temu krwiodawcy,
spotykający się tylko na chwilę podczas akcji krwiodawczych, mieli okazję przebywać
ze sobą dłuższy czas, wśród
wspaniałej, wiosennej przyrody. Przyjechali tu całymi rodzinami. Już podczas jazdy w autobusie otrzymali pamiątkowe
plakietki wykonane z okazji jubileuszu „Lubonianki”. Dzieci,
wraz z rodzicami, miały oka-

FOT. (5X) ROBERT WRZESIŃSKI

Piknik krwiodawców

zję pobawić się, chodzić na
szczudłach, grać w siatkówkę. Nie zabrakło okazji do rozmów przy ognisku.
Dla najmłodszych przygotowano niespodzianki. Odbył
się konkurs wiedzy o tematyce krwiodawczej. Potem młodzi ludzie rysowali krople krwi.
W ten sposób powstało siedem
rysunków, za które ich autorzy zostali nagrodzeni długopisami, ołówkami, balonikami.
Prace plastyczne dzieci znajdą
się w siedzibie „Lubonianki” i
będą zaprezentowane na wystawie podczas najbliższej akcji krwiodawczej.
Piknik zbliżył krwiodawców
i całe rodziny. Odbył się dzięki wsparciu ﬁnansowemu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

ROBERT WRZESIŃSKI
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WIELKANOC W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
W MOSINIE

A.M. Krystosik
Gromadzińska

By dzielić radość

SZCZECIN

OD REDAKCJI
Rozpoczynamy druk książki, którą napisała matka niepełnosprawnego dziecka. Jej Pawełek urodził się z ciężką wadą nerek. Lekarze nie dawali szans na
przeżycie. Poznajmy jedno z najtrudniejszych, najbardziej bolesnych ludzkich doświadczeń. A
może najbardziej bolesne. Poznajmy niezwykłą determinację
i siłę matki, która walczy o życie syna. Ta książka uczy pokory i
wrażliwości na los drugiego człowieka. Ale niech ona sama przemówi. Na razie – podziękowanie autorki i wstęp. W następnych
wydaniach „Filantropa” – kolejne
odcinki książki „Dwa życia”.

W

ielki Tydzień w życiu
Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego
im. J. Korczaka w Mosinie
obﬁtował w ważne wydarzenia związane ze Świętami Wielkiej Nocy. W Mosińskim Ośrodku Kultury
dzięki uprzejmości dyrektora M. Dudka odbyło się
coroczne spotkanie wielkanocne,
przygotowane
przez nauczycieli i uczniów
SOSW.

Wśród gości byli m.in.: Elżbieta Tonder – Pełnomocnik
Starosty Poznańskiego do
Spraw Osób Niepełnosprawnych, Monika Lis-Nożyńska
– dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, burmistrz Mosiny Zoﬁa Springer, burmistrz
Puszczykowa Andrzej Balcerek, dyrektorzy zaprzyjaźnionych z Ośrodkiem szkół,
przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych z
okolic Mosiny, Puszczykowa,
Krosinka, Pecnej, Poznania i
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawiciele ﬁrm, instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń
wspierających działalność
Ośrodka. Dyrektor Ośrodka
Bożena Mazur podziękowała wszystkim osobom i instytucjom oraz złożyła świąteczne życzenia.

FOT. (3X) ARCHIWUM SOS-W

Goście obejrzeli wzruszające przedstawienie przygotowane przez nauczycieli i
uczniów klas życia ,,Po prostu bądź”, poświęcone przyjaźni i jej znaczeniu w życiu
każdego człowieka, a także nawiązujące do prawdziwej przyjaźni, jaką okazał
Chrystus wszystkim ludziom
umierając na krzyżu za ich
grzechy. Po przedstawieniu
nie szczędzono pochwał dla
młodych artystów i autorów
scenariusza. Grupa wokalno-perkusyjna Ośrodka wykonała utwory o tematyce
wielkanocnej. Wręczono nagrody laureatom konkursu
plastycznego. Była też prezentacja krótkiego ﬁlmu z integracyjnego spotkania wielkanocnego z dziećmi z zaprzyjaźnionych mosińskich
przedszkoli i szkół.

PODZIĘKOWANIE

Po tradycyjnym poświęceniu potraw goście, dzieci, rodzice i kadra Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie zasiedli przy wielkanocnym stole,

by złożyć sobie świąteczne
życzenia i dzielić radość ze
zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.

EWA MALINOWSKA

Składam na ręce bliskich mi
osób zbiór myśli raczej „nieuporządkowanych”, które towarzyszyły mi przez ostatnie
miesiące. Są to głównie emaile,
w oryginalnej postaci oraz kilka
reﬂeksji. Są one zupełnie nieobiektywne i niech tak będą odbierane. To raczej zapis uczuć,
niż zapis faktów. Uczuć, które
targały mną przede wszystkim
w trudnych chwilach, a tych
nie brakowało. Nie byłam gotowa na takie przeżycia, a pisanie
było oddechem, który pozwalał mi funkcjonować. Pisząc do
osób, które chodziły do pracy,
jeździły po świecie, nabierałam
przekonania, że świat wciąż istnieje, że życie toczy się dalej…,
chociaż wydawało mi się to
niemożliwe.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomocą służyli nam zarówno w Warszawie jak i Szczecinie.
Dziękuję wszystkim bliskim,
którzy czytali „relacje z podróży”, jak je nazywałam. Dziękuję za bycie z nami, za wszystkie telefony, e-maile i smsy, będące dla mnie oknami na świat,
przez które wpadało świeże powietrze, pozwalające mi oddychać.

WSTĘP
Pierwsze swoje operacje Pawełek przeszedł już w życiu
płodowym w Łodzi. Lekarze nie
dawali mu większych szans.
Początkowo nie chcieli nawet
podjąć próby ratowania nerek.
Przygotowywali Jacka na naj-
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Dwa życia
prawdziwego, to i tak wracaliśmy na oddział. Potem zaczęliśmy jeździć również do Warszawy.
Po 6 latach podjęto decyzję,
że należy Pawłowi przeszczepić nerkę. W maju 2012 roku
przyjechaliśmy do stolicy pełni
nadziei i radości.

i Nadciśnienia Tętniczego w
Warszawskim Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka stał się
naszym oddziałem. Naszym w
bardzo pozytywnym tego słowa
znaczeniu. Pawełek i my jakbyśmy przestali się go bać. Zaczęliśmy się częściej uśmiechać i
przestaliśmy się tak bardzo denerwować.

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

gorsze, uświadamiając jak poważna jest sytuacja. Obie nerki
uszkodzone, zakończona niepowodzeniem próba ich odbarczenia, przebita opłucna... Nie
chcieli się zgodzić na pobranie
krwi pępowinowej, by oszczędzić nam kosztów...
W przeddzień porodu jakaś
pani doktor, powiedziała mi, że
dwa zespoły lekarzy będą walczyć o życie dziecka, ale mam
się zbyt wiele nie spodziewać.
Patrząc z perspektywy czasu,
wciąż uważam, że nie powinno
się tak rozmawiać z rodzicami.
Nawet jeżeli scenariusz zdaje
się być najczarniejszy.
Może dlatego najpiękniejszym wspomnieniem, które
mam do dziś w sercu, jest płacz
Pawełka, który usłyszałam gdy
przychodził na świat.
Pierwsze miesiące życia Paweł spędził na intensywnej terapii w szpitalu, w którym się
urodził. A potem kilka dni w
szpitalu dziecięcym, do którego
traﬁł w ostatniej chwili, dzięki
doktorowi który go „wypatrzył”
zupełnie przez przypadek i zabrał „do siebie”.
Pamiętam chwile, gdy Pawełek przyjechał karetką na Izbę
Przyjęć Szpitala Dziecięcego,
gdzie na niego czekaliśmy. Ratownik nie pozwolił mi go nawet zobaczyć. W szpitalu nie
mogłam go dotknąć. Tylko popatrzeć chwilę przez szybkę inkubatora. Nasz Doktor wziął
Pawełka na ręce i dał go mi.
Czas się wtedy zatrzymał. Przenieśliśmy się z Pawłem na inna
planetę. Po raz pierwszy miałam swoje dziecko na rękach.
Dałam go i Jackowi, by i on
mógł doświadczyć tego, co do
dziś pamiętam jako chwilę zupełnie nieziemską.
Na dyżurze Naszego Doktora, ważyły się losy Pawełka. Miał wszczepiony cewnik
do dializy otrzewnowej. Pomimo wysokiego potasu… chyba.
W każdym razie był problem z
krzepliwością. Ale w zasadzie
sprawa była jasna… albo ryzyko
związane z zabiegiem… albo
koniec. To była długa noc. Bardzo długa noc spędzona przy
telefonie.
A potem długie dni, tygodnie,
miesiące… Szpital był naszym
domem.
Gdy wyszliśmy do domu

Nasza rodzinka.
Zaczął się nowy rozdział w
naszym życiu. Rozdział warszawski. Bardzo trudno było
nam się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Problemy piętrzyły
się niemiłosiernie. Wciąż narastały. Pawełek był w coraz gorszej formie. Pomijając już nawet problemy ze zdrowiem ﬁzycznym, cierpiała jego psychika. Zmienił się nie po poznania. Zgasł blask w jego oczach.
Przestał rozbrzmiewać perlisty
śmiech. Pawełek przestał zachwycać się światem i być jego
ciekawy.
To było jak koszmar. Pomimo chęci i wysiłków, które podejmowaliśmy dzień i noc, nie
potraﬁliśmy przywrócić Pawłowi radości życia. Paweł cierpiał zamykając się w sobie. Zaciskał zęby, przestawał z nami
rozmawiać, pewnie winiąc nas
za to wszystko, co się działo.
Czuliśmy się z tym okropnie.
A wszystko wokół było takie
obce. Daleko od domu, daleko
od tego wszystkiego, co oswoiliśmy.
Dopiero zimą, na początku
2013 roku, coś się w nas przełamało, jakieś lody stopniały po
kilku miesiącach. Oddział Nefrologii, Transplantacji Nerek

Może po ośmiu miesiącach
miotania się, pogodziliśmy
się szczerze z naszą sytuacją.
Pogodziliśmy się z faktem, że
więcej czasu spędzamy tu, na
oddziale, niż w domu. Przestaliśmy się ciągle bać, że znów
nas położą na oddział. Jak położą, to będziemy leżeć... ile
będzie trzeba. Nie ma co się
zbytnio nad tym roztkliwiać.
Nie mamy na to większego
wpływu. A nie ma sensu walczyć z czymś, na co się nie ma
wpływu.
Coraz bardziej oswojone tu
kąty. Przez nas i przez Pawełka.
Zaczęliśmy korzystać ze szpitalnego życia. Znaleźliśmy jego
rytm.
Osoby obce stały się nie tak
bardzo obce, a wręcz stają się
coraz bliższe. Tu, na oddziale, nawiązujemy nowe relacje.
Częściej widzimy osoby tu pracujące niż naszych znajomych,
czy nawet większość rodziny.
Spotykamy inne chore dzieci i
ich rodziców, dużo rozmawiamy.
Rozumiemy coraz więcej,
wyczuwamy coraz więcej, a
i nas chyba już trochę poznał
oddział. Pawełek swoim trajkotaniem przełamał niejedne
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lody. Gada i gada z każdym i o
wszystkim. Fajnie to mu wychodzi. Wywołuje uśmiech, a
od śmiechu wiele się zaczyna.
Idąc korytarzem czasami warto się uśmiechnąć, a jak się tak
człowiek uśmiecha i uśmiecha,
to z czasem zaczyna odbierać uśmiechy. Gdy się człowiek
uśmiecha, to zmusza umysł,
duszę i ciało, by także się
uśmiechały. Jak to się już uda,
to robi się lepiej, spokojniej. Mimowolnie nabiera się zaufania
do ludzi. Zaczyna się darzyć ich
już nie tylko szacunkiem, ale i
sympatią.
Wiadomo, że płakać się czasami chce i walić pięścią w
stół... ale czy to coś zmieni?
Nic, a tu o swoje siły trzeba
dbać. Dla Pawełka. Żeby być z
nim, kiedy nas potrzebuje.
Siły trzeba racjonalnie wykorzystywać, bo nigdy nie wiadomo, czy się nie przydadzą na
przykład podczas nadchodzącej nocy.
Trzeba się koncentrować
nad tym, co dobre, co miłe.
Trzeba myśleć, że udało mi
się zjeść obiad i że Pawełkowi obiad smakował. Cieszyć
się razem z Pawełkiem, że jego
bałwan zawisł na wystawie.
Trzeba się cieszyć tym, co jest.
Szukać chwil, które zbliżają
choć trochę do normalności.
Wydzierać je ze szpitalnej rzeczywistości i kolekcjonować.
Zaufanie, że jest się w dobrych rękach, to chyba klucz.
Klucz do poczucia bezpieczeństwa, które przyszło do nas z
czasem… Wiara w ludzi przede
wszystkim. Nade wszystko.
Teraz z perspektywy czasu
mogę powiedzieć, że ta wiara
w ludzi pozwoliła nam przetrwać. Bezgraniczne zaufanie,
że panowie profesorowie, że
nasza pani doktor wraz z zespołem na pewno wiedzą, co
jest dobre dla Pawełka, pozwoliło nam znosić kolejne niepowodzenia. Chociaż trudno
nam było nauczyć się z panią
doktor rozmawiać, nie zamierać z paraliżującego strachu
przed wizytą Ale w końcu i to
udało się. Ani przez chwilę nie
zwątpiliśmy. Przetrwaliśmy…
Mamy teraz dwa życia. Życie warszawskie i życie szczecińskie. Mamy dwa domy.
Dom szczeciński i warszawski. Mamy ulubione miejsca tu i
tam. Znamy ludzi z dwóch końców Polski. Dzielimy z nimi nasze „dwa życia”. Czasami się już
gubimy gdzie jest tu…, a gdzie
jest tam…
cdn.

44 STRONA

CZERWIEC 2014

FILANTROP NASZYCH CZASÓW. Miesięcznik.

Lech
Konopiński

REDAGUJĄ: Marcin Bajerowicz – redaktor
naczelny, Paweł Grochowski, Andrzej
Grzelachowski Aga, Aleksandra Lewandowska,
Karolina Kasprzak, Magdalena Molenda-Słomińska, Maciej Sieradzki, Zbigniew
Strugała, Robert Wrzesiński.
ADRES REDAKCJI: 60-681 Poznań
os. Bolesława Chrobrego 33 m 65
tel. 822-64-54, kom. 0-608-311-903
e-mail: mbajerowicz@wp.pl
www.jadwiga.org; kida@post.pl
WYDAWCA: Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Filantrop”
os. Bolesława Chrobrego 33 m 65
60-681 Poznań, tel. 608-311-903,
061-8226-454, www.filantrop.org.pl
KONTO: BZ WBK SA VI/O Poznań
28-1090-1362-0000-0001-0665–8259
DRUK: DRUKARNIA „KOM-DRUK”
Grzegorz Komisarek
ul. Karpińskiej 16
60-462 Poznań
tel. 618 172 206
e-mail: komdruk@wp.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów
i zmian w nadsyłanych materiałach
oraz nie bierze odpowiedzialności
za ich autorstwo.

PRZYJACIELSKI
UŚCISK
Na mej twarzy
bólu grymas:
druh w swej dłoni –
moją trzyma.

GŁUPIEC W MATNI
Kiedy się głupiec
z matni wywikła,
rodaków grupie
zły daje przykład.

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

Fraszki
DO MĘCZENNIKA

CZYNY I MYŚLI

Docenią
twą szlachetność,
gdy głowę
ci zetną.

W mych czynach wyśledź
tok losu zrządzeń:
błądzę, więc myślę,
myślę, więc błądzę.

PIWOSZ
Z pracą więzy zrywa,
bo ma picia motyw:
woli – brzuch od piwa,
niż garb – od roboty.

WYRAZISTY BLASK
To dzięki cieniom
barwy się mienią!

CZŁOWIEK

PIASEK ŻYCIA
Dzisiaj – bobasku
bawisz się w piasku,
a jutro – brachu –
pójdziesz do piachu.

KANDYDAT
Lada kto się nie nada
Na ladaco nie lada.

W gliny nam urósł,
a mógł – z marmuru.

Fraszki

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI”

NAIWNI
Uwierzyli głupcy
Mendzie,
Że im jutro
Lepiej będzie.

RECEPTA

BANKIETOWO

Uśmiechnięta
męża mina
to dla żony
– witamina.

By kacyk
miał kaca,
społeczeństwo
dopłaca!

CYKOR

DROGI-STAN

Odważna wataha
Też czasem ma stracha,
Gdy w myśliwych planie
Tylko polowanie.

Tanie państwo
To być miało,
Ale wszystko
Podrożało.

KLĘSKA METEO

Fraszki

ROLA RZECZNIKA
Oto jest rzecznika
posłannictwo pełne:
nagą prawdę stale
owijać w bawełnę.

WIOSNA
Bzu i konwalii
zapach odurza…
lecz myjcie częściej
własne odnóża.

W KOLEJCE PO…
Czasem nachodzi
mnie myśl złowieszcza,
że do czekania
życie się streszcza.

ŻYCZLIWOŚĆ
W życzliwość jego
wątpić nie mogę:
zawsze poda rękę,
by – podstawić nogę.

Tu nawet synoptyk
cudu nie dokona,
on też nie wie, kiedy
zachmurzy się żona.

NA KAŻDY
ETAP
Zwykle ten
nie boi się,
kto o innych
sporo wie.

WYPADY

REFOMATORZY

Na wszelki wypadek
Zapnij sobie pasy.
Nie wypadniesz z auta,
Gdy wypadniesz z trasy.

Zespół głów chory
Na nowotwory.

ROZŁĄKA

PODLIZYWACZ
Katar od szefa
to według niego
ogromny zaszczyt
dla podwładnego.
RYSZARD PODLEWSKI
Z CYKLU
„DRAKO-RÓBSTWO”

RÓWNOWAGA
Najlepiej się stoi
Tam, gdzie sami swoi.

Często pisał listy
Do Nadii Alosza.
Ma synka. Podobny
Jest… do listonosza.

BUDŻET

DYSKOBOL

BARAN

Takie były pląsy,
Wygiby i hece,
Że aż dysk wyskoczył
Mu na dyskotece.

Cieniuteńko przędzie
Oszczędny fachura.
Sięgnął do skarpety,
A tam tylko dziura.
Wprowadzili go
Z hali na salon
I ten baran
Był dumny jak baron.
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T
Tadeusz
Maryniak
M
WARSZAWA
W

• Uczmy się na błędach,
które poprawiamy.
• Śmierć jest śmiertelnie
poważnym końcem
życia.
• Walczył całe życie nie
wygrywając żadnej
bitwy.
• Moda. Podobnie jak
człowiek, wraca po
pewnym czasie,
ale już nie ta sama.
• Często dwie krople
wody różnią się od
siebie bardziej, niż
dwoje ludzi.
• Największym
dziwakiem jest
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Złote myśli
•

•

•

•
•

•

normalny człowiek
wśród dziwaków.
Coraz więcej mamy
mistrzów Polski w
rzucaniu kalumniami.
Niektórym się wydaje,
że największym dobrem
jest wyrządzanie zła.
Szukając jednej prawdy
odnajdujemy wiele
kłamstw.
Po własnym trupie nie
dojdziemy do kariery.
Największą krzywdę
czynią Panu Bogu ci,
którzy nienawidzą
ludzi.
Życie daje nam szansę
tworzenia, którą w

•

•

•

•

•

minimalnym stopniu
wykorzystujemy.
Słaby człowiek,
żeby żyć, musi
kochać silniejszego
nawet wtedy, gdy go
nienawidzi.
Ci nie mają sumienia,
którzy uważają się za
sumienie narodu.
Niektórym ludziom
szukanie szczęścia
zajmuje całe życie.
Czas, który minął, na
próżno staramy się
odnaleźć w historii.
Ci tworzą, którzy
pogłębiają studnię,
z której przyszłe

•
•
•

•
•

pokolenia będą czerpać
wodę życia.
Obserwując innych
dostrzegamy to, czego
nie mamy.
Są ludzie, którzy lubią
stać na czele nawet
największego zła.
Lubimy tworzyć
legendy, natomiast
boimy się
rzeczywistości.
Głupotą jest dolewanie
oliwy do wygasłego
ognia.
Ci mogą sobie pozwolić
na wszystko, którzy nic
nie mają.
Z KSIĄŻKI
„ZŁOTE MYŚLI STAREGO CZŁOWIEKA”

Gobeliny pani Marii
ielką pasją Marii Komorowskiej, zmarłej 26 listopada 2012 roku w Poznaniu, było tworzenie gobelinów.
Jej twórczość upamiętniono 25
marca wystawą w Domu Kultury „Jagiellonka” Spółdzielni
Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”.
Otwierając ekspozycję kierownik „Jagiellonki” Mirosław
Wziątek przywitał rodzinę, gości i seniorów z KS „Złota Jesień”:
– Dzisiejsze otwarcie wystawy gobelinów Marii Komorowskiej nie jest pierwszą wystawą tej tkaniny w Domu Kultury „Jagiellonka”. Gobelin to artystyczna tkanina – obraz, zawierająca najczęściej motywy przyrodnicze, ﬁguralne i religijne. Tematykę religijną na obecnej wystawie prezentuje „Tryptyk Męki
Pańskiej”. Tkanie gobelinów wymaga cierpliwości, precyzji, wyobraźni.
Córka pani Marii – Teresa Binek podziękowała Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” i „Jagiellonce” za zaprezentowanie dorobku matki oraz
Marii Frąckowiak prowadzącej
Pracownię Gobelinu w CK „Zamek” oraz prof. Jędrzejowi Stępakowi, który w „Zamku” prowadzi Pracownię Tkaniny Uni-

katowej. Pani Maria uczęszczała
do obu tych pracowni. Na spotkaniu był mąż pani Teresy i jej
siostry: Zoﬁa Miszewska z Bydgoszczy i Anna Buczkowska,

które pomogły w przygotowaniu wystawy.
Maria Komorowska urodziła się 20 maja 1924 roku. Brała udział w licznych plenerach,

a jej prace wystawiane były na
wielu wystawach. Odznaczono
ją Złotą Odznaką Pałacu Kultury
w Poznaniu.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

W

Uczestnicy otwarcia wystawy.
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Krzysztof Lausch
nie żyje
R

edakcja „Filantropa” z
wielkim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 imienia Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu. Krzysztof Lausch odszedł
w poniedziałek 28 kwietnia po
długiej chorobie. Miał 59 lat.
W sercach najbliższych, wychowanków, współpracowników i całego środowiska osób
z niepełnosprawnością pozostanie na zawsze.
Trudno uwierzyć, że go z
nami nie ma. Pamiętamy, z jaką
pasją i wrażliwością opowiadał o edukacji dzieci ze złożoną niepełnosprawnością, kiedy udzielał wywiadu naszemu czasopismu. Nigdy nie odmawiał redakcji „Filantropa” współpracy i dialogu. Cechowała go wyjątkowa empatia, serdeczność, profesjona-

lizm w działaniu, upór i determinacja. Wobec kadry pedagogicznej miał wysokie wymagania – wielokrotnie podkreślał, że w pracy edukacyjnej liczy się nie tylko wiedza teoretyczna zdobyta na studiach, ale
przede wszystkim doświadczenie i serce.
Był pedagogiem i katechetą,
współtworzył program nauczania religii w szkołach specjalnych. Zespołem Szkół Specjalnych nr 103 imienia Marii Grzegorzewskiej kierował 21 lat.
Wprowadził kompleksowy program wielospecjalistycznej diagnozy każdego nowego ucznia
oraz barwne symbole, które pozwalają osobom z głębszą niepełnosprawnością intelektualną rozumieć oraz przeżywać
mszę świętą.
Słowem, a w szczególności
czynem uwrażliwiał społeczeń-

stwo na potrzeby dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością. Walczył o należne im prawo do szacunku, zrozumienia, akceptacji, tolerancji oraz
uwzględniania specyﬁcznych
potrzeb edukacyjnych. Słusznie
określił śp. Krzysztofa Lauscha
jeden z internetowych komentatorów: „To taki Janusz Korczak naszych czasów”.
Poznaniacy
pożegnali Krzysztofa Lauscha w piątek
2 maja podczas mszy żałobnej, odprawionej w paraﬁi pod
wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej na ulicy Głogowskiej 97.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się na cmentarzu górczyńskim przy ulicy Ściegiennego.
Rodzinie, bliskim, wychowankom, współpracownikom i
przyjaciołom składamy wyrazy
współczucia.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. AURELIA PAWLAK

Zielony konkurs

W

szyscy mieszkańcy Poznania, w tym także
warsztaty terapii zajęciowej,
środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej, organizacje pozarządowe skupiające osoby niepełnosprawne a posiadające ogrody
– mogą wziąć udział w konkursie „Zielony Poznań”.
– Karty zgłoszeń można składać do 20 czerwca w siedzibach
rad osiedli, w biurze konkursu

Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania oraz w siedzibach
Zarządów Rodzinnych Ogrodów
Działkowych. Konkurs obejmuje następujące kategorie: zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe i szkolne; balkony, tarasy,
loggie i okna; ogrody przydomowe; działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych;
pasy zieleni utworzone po raz
pierwszy jesienią ubiegłego roku
i wiosną bieżącego roku.
W pierwszym etapie osiedlowym przedstawiciele rad osiedli,
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców bądź
Zarządu Rodzinnych Ogrodów
Działkowych zweryﬁkują zgłoszone obiekty. Najwyżej ocenione przejdą do etapu miejskiego.
Miejska Komisja Konkursowa
złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego UAM, Katedry
Terenów Zieleni i Architektury
Krajobrazu oraz Katedry Roślin
Ozdobnych Uniwersytetu Przy-

rodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników
Miasta Poznania i Urzędu Miasta, wybierze najwyżej punktowane propozycje.
Nagrodzone obiekty muszą się wyróżniać na tle architektury miasta i wśród innych
uczestników konkursu. Kompozycja musi być spójna, harmonijna, utrzymana w jednym stylu. Nagrody dla uczestników ufundowało Miasto Poznań oraz partnerzy konkursu.
Wstępem był kiermasz ogrodniczy w parku Wilsona, który
odbył się 10 i 11 maja. Wystawcy oferowali w cenach promocyjnych rośliny z przeznaczeniem do obsadzeń balkonów,
tarasów i ogrodów. Można było
zaopatrzyć się też w akcesoria
balkonowe i ogrodnicze, podłoża i nawozy. Porad ogrodniczych udzielali instruktorzy
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców. awa

Odszedł
Jerzy
Szłykowicz

J

erzy Szłykowicz, wieloletni członek Wielkopolskiego Związku Inwalidów
Narządu Ruchu, poza pracą zawodową zawsze był
oddany działalności społecznej. Pełnił obowiązki
przewodniczącgo Koła Winogrady i wiceprezesa Zarządu Głównego WZINR.
Poświęcając swoje życie pomocy na rzecz osób
niepełnosprawnych,
wykazywał się wiedzą fachową, umiejętnościami organizacyjnymi, zaangażowaniem na rzecz umacniania
naszego ruchu. Utrzymywał kontakty z członkami
kół, służąc im radą i pomocą. Był człowiekiem pogodnym, życzliwym ludziom.
Odszedł nagle pozostawiając niespełnione marzenia i nie dokończone sprawy, a w naszym gronie osób
niepełnosprawnych – żal i
głęboki smutek. „Nie umiera ten, kto trwa w sercu naszym i pamięci naszej”.

IRENA PRZYBYŁ

ZBIGNIEW NOWAK
KOŁOBRZEG

Poszukiwacz
Pod siódmym
Naskórkiem,
Pod spodem spodu,
Na dnie dna,
W kwintesencji sedna,
W jądrze smaku,
Szukam sensu życia
Ja – drobina soli
W oceanie.
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Na co wydać
10 milionów
T

aka kwota potrzebna jest
wielu organizacjom, które chciałyby zrealizować swoje projekty. Dotychczasowi
zwycięzcy to Hospicjum Palium, Dom Dziennego Pobytu
i ogrzewalnia zaproponowana
przez Caritas.
Aby dowiedzieć się, jakie są
opinie mieszkańców Poznania
zorganizowano w maju specjalne debaty, które odbyły się między innymi w Szkole Podstawowej numer 60 przy ulicy Boranta 2 dla osiedli Morasko-Radojewo-Umultowo, w Gimnazjum
numer 67 przy ulicy Chojnickiej
57 dla osiedli Krzyżowniki-Smochowice, w Szkole Podstawowej
numer 1 przy ulicy Hezjoda 15
dla osiedli Strzeszyn i Podolany,
w Szkole Podstawowej numer
36 przy ulicy Słowackiego 54/56
dotyczące Jeżyc i Ogrodów oraz
w Szkole Podstawowej numer 58

na Ławicy dla mieszkańców Ławicy i Woli.
Zgodność zgłaszanego projektu z Mapą Potrzeb Lokalnych
będzie ważnym sygnałem dla
Zespołu Opiniującego, podejmującego decyzję o tym, które projekty znajdą się ostatecznie na
kartach do głosowania – powiedział Maciej Milewicz, kierownik
Oddziału Dialogu Społecznego
Urzędu Miasta Poznania.
Debaty obywatelskie są elementem konsultacji w ramach
Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2015. Podczas spotkań
z mieszkańcami osiedli informowano, jak można zgłaszać projekty. Przeprowadzono dyskusję z mieszkańcami na temat ich
potrzeb oraz oczekiwań. Debaty
organizowane były przy wsparciu Stowarzyszenia „Ulepsz Poznań”. awa

Bezpłatnie
do Bramy

Informator
ZUS i PFRON

P

W

onad 10 tysięcy bezpłatnych
biletów testowych przygotowano dla poznaniaków w
pierwszym miesiącu funkcjonowania Bramy Poznania. Odwiedzający wypełniali specjalną ankietę i wyrażali swoją opinię na temat jedynego w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa. Oferta dotyczyła także
osób niepełnosprawnych.

Darmowe wejściówki były
dystrybuowane między innymi
przez lokalne media. Bezpłatne
bilety traﬁły także do CIM, Stowarzyszenia Inicjatyw Senioralnych oraz Poznańskiego Centrum Świadczeń. Można je było
wygrać również w konkursach
organizowanych na portalu społecznościowym Facebook.
Maj był w Bramie Poznania
Interaktywne Centrum Ostrowa
Tumskiego (ICHOT) miesiącem
testów. Poznaniacy obejrzeli ekspozycję jedynego w Polsce
centrum interpretacji. Zwiedzający mogli otrzymać wejściówki także bezpośrednio w kasie
Bramy Poznania z maksymalnie siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nie ma na razie możliwości rezerwacji elektronicznej. awa

Wsparcie
dla rodzin
M

imo licznych akcji proﬁlaktycznych w zakresie krzywdzenia oraz zaniedbywania dzieci dużo rodzin
ciągle dotyka problem niewydolności opiekuńczo-wychowawczej. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tego zjawiska, Miasto Poznań opracowuje Program Wspierania
Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016.
O celach dokumentu mówiła zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Dorota Potejko podczas XX
posiedzenia Komisji Dialogu
Obywatelskiego w czwartek 8
maja.
Piecza zastępcza zaczyna
się wszędzie tam, gdzie dostrzegana jest niewydolność
opiekuńczo-wychowawcza.
Rodzina na ogół nie jest w stanie uświadomić sobie problemu. Program Wspierania Ro-

dziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej stanowi zakres obowiązków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia
9 czerwca 2011 roku – wyjaśniła Potejko.
Podczas posiedzenia KDO
zaprezentowano
również
nową kampanię pod nazwą
„Dostępna kultura”, której celem ma być promowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych w miejscach przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Swoje działania przedstawiało Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”, Fundacja
„Aktywizacja” i Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
„PISOP”.

KAROLINA KASPRZAK

e wtorek 13 maja na
stronie internetowej Zarządu Głównego Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w
Warszawie (www.pfron.org.
pl) pojawił się odnośnik do
elektronicznego wydania „Informatora dla osób niepełnosprawnych”.
Informator powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. W liczącym 80 stron pliku „PDF” zainteresowani mogą przeczytać informacje dotyczące orzecznictwa rentowego, orzecznictwa
lekarskiego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, uprawnień przysługujących niepełnosprawnym pracownikom czy
doﬁnansowań do wynagrodzeń.
Wystarczy wkleić w górny pasek wyszukiwarki adres: http://
www.pfron.org.pl/ftp/publikacje/Informator_dla_osob_niepelnosprawnych_2014.pdf lub
odszukać na stronie PFRON hasło: „Informator dla osób niepełnosprawnych 2014”.

KAROLINA KASPRZAK
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rugi pędziwiatr wiosenny” – pod takim hasłem w sobotę 26 kwietnia
odbył się kolejny rajd turystyczny w powiecie poznańskim z udziałem osób niepełnosprawnych. Piechurom
oraz rowerzystom towarzyszyła piękna pogoda, błękitne
niebo i jak zawsze niepowtarzalna atmosfera.
Rajd zorganizował Oddział
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Poznań – Nowe Miasto imienia
Franciszka Jaśkowiaka i Koło
PTTK „Pędziwiatry” w Dopiewie. Przedsięwzięcie wsparł
ﬁnansowo Urząd Miasta Poznania i Urząd Gminy Dopiewo. We współpracę włączył
się również Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Dopiewie.
W wędrówkach szlakami
powiatu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Konarzewie i Dopiewie, mieszkańcy Poznania, Dąbrowy, Dąbrówki, Skórzewa i gminy Tarnowo Podgórne. Do wyboru
było aż 6 tras.
Uczestnikom
towarzyszył
zastępca wójta gminy Dopie-

Rowerem i pieszo
szlakami powiatu
wo Tadeusz Zimny i dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Dopiewie Marcin
Napierała.
Metę rajdu zlokalizowano
na plaży w Zborowie nad Jeziorem Niepruszewskim. Tu
odbyły się konkursy: skoki w
workach, rzut butem ﬁlcowym,
rzut jajkiem i inne. W rajdzie
„Drugi pędziwiatr wiosenny”
wzięło udział ponad 220 osób.
Najliczniejsza drużyna reprezentowała Szkołę Podstawową
w Dopiewie. Uczestnikom wręczono znaczki rajdowe i nagrody za udział w konkursach.
Nad przebiegiem rajdu czuwał
niezawodny komandor Eugeniusz Jacek.

Najliczniejsza drużyna.

KAROLINA KASPRZAK

Ognisko.

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK

Skoki w workach.

Najlepsi w rzucie butem ﬁlcowym.

Koniec trasy.

