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Pomoc
bezdomnym
zimą
W związku z trwającym sezonem zimowym informuję,
że na stronach internetowych
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Akcja zima” znajdują się wykazy
placówek noclegowych oraz
ośrodków wsparcia doraźnego z danymi teleadresowymi,
w których osoby bezdomne
mogą uzyskać pomoc.

„Filantrop”
w Parlamencie
Europejskim
Marcin
Wojcieszak

ADAM JEZIERSKI
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POBIEDZISKA

O trudnej K
dorosłości
Z

tematem „Rodzice a dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną” postanowiło się zmierzyć Stowarzyszenie „Na Tak” w Poznaniu organizując dwudniową,
czwartą międzynarodową konferencję poświęconą podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach
cyklu „Spotkania Na Tak”.

W piątek 24 października w
Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego odbyły się wykłady i panele dyskusyjne. Dzień później na
Wydziale Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zorganizowano warsztaty
adresowane do rodziców osób z
niepełnosprawnością intelektualną, studentów, specjalistów i
terapeutów.
W części wykładowej głos zabrał prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. zw. dr hab. Anna
Sobolewska (autorka książki
„Cela. Odpowiedź na zespół Downa”), Łucja Cofta i Lore Brüggemann. Mówiono o seksualności, trudnej dorosłości osób z zespołem Downa, autonomii osób
z niepełnosprawnością intelektualną oraz systemie mieszkalnictwa wspomaganego w Niemczech. Sobotnie warsztaty dotyczyły pracy z rodzicami, videotreningu komunikacji, projektowania działań terapeutycznych,
przemocy seksualnej, problematyki umierania i śmierci, a także
wsparcia za pomocą nowoczesnych technologii.

KAROLINA KASPRZAK

rólestwo Belgii to zaledwie kilkanaście godzin jazdy autobusem. Ten świat to też
królestwo czekolady, najlepiej
oświetlonych dróg w Europie i
piwa, którego wytwarza się ponoć blisko 1000 rodzajów. Jednak prawdziwym celem wyprawy w dniach 11-14 października była wizyta w Brukseli,
gdzie swoją siedzibę ma Parlament Europejski.
Grupa kilkudziesięciu dziennikarzy z Wielkopolski uczestniczyła w wyjeździe studyjnym
na zaproszenie posłanki do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej. Parlament Europejski to 751 posłów wybieranych przez obywateli wszystkich państw Unii Europejskiej.
Wśród nich z Polski jest 51 posłów, z czego 5 z Wielkopolski.
Bruksela jest jedną z trzech siedzib Parlamentu Europejskiego.
To tutaj odbywa się większość
obrad Parlamentu, swoje miejsce mają Biura Poselskie, Komisje Parlamentarne i władze klubów.
Krystyna Łybacka, która w
Sejmie RP była nieprzerwanie
od 1991 roku, w maju 2014 uzyskała mandat do Parlamentu Europejskiego. Należy tutaj do Postępowego Sojuszu Socjalistów

Krystyna Łybacka w rozmowie z dziennikarzami.
i Demokratów. Pracuje w Komisji Kultury i Edukacji, Komisji
Przemysłu, Badań Naukowych i
Energii oraz jest Delegatem Komisji Współpracy Parlamentarnej Unia Europejska – Rosja, a
także Delegatem do spraw Stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO.
Dzięki zaproszeniu dziennikarze mogli poznać miejsce pracy posłów Parlamentu Europejskiego. Dodatkowo przedstawiono nam możliwości, jakie dla
dziennikarzy oferuje Biuro Prasowe PE.
Spotkanie z Krystyną Łybacką wywarło wielkie wrażenie na
wszystkich dziennikarzach. Niezwykle kompetentna, rzeczowa i otwarta – tak w kilku słowach można opisać europosłankę Krystynę Łybacką. Zaangażowana w swoją pracę, bliska ludziom i niezwykle serdeczna. O

Dziennikarze z Wielkopolski.

Krystyna Łybacka i nasz
dziennikarz, autor tekstu.
dobrym sercu i pamięci Krystyny Łybackie czytelnicy „Filantropa” mogli przekonać sie wielokrotnie na przestrzeni lat wydawania miesięcznika. To właśnie
dzięki pani Krystynie „Filantrop”
przetrwał najtrudniejsze swoje
chwile.
– Drodzy czytelnicy „Filantropa Naszych Czasów” – na zakończenie spotkania powiedziała Krystyna Łybacka – pozornie
jestem teraz dalej od Was. Jednak tutaj w Parlamencie Europejskim, choć tak oddalonym ﬁzycznie od Polski, nadal jestem
z Wami i pamiętam o Was. Jesteście dla mnie cały czas bliscy,
ważni i niezwykli. Będę zawsze
starała się Wam pomagać.
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XI EDYCJA KONKURSU PFRON „OTWARTE DRZWI” ROZSTRZYGNIĘTA

PPOZNAŃ

Z

arząd Główny Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych już
po raz XI podsumował ogólnopolski konkurs „Otwarte drzwi”
na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest niepełnosprawność w wymiarze społecznym, zawodowym i zdrowotnym.
20 listopada w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego prezes Zarządu Głównego
PFRON Teresa Hernik i zastępca
prezesa Zarządu do spraw programowych Marcin Horyń wręczali laureatom nagrody. W uroczystości wzięła udział m.in. Alina Wojtowicz-Pomierna, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób
Niepełnosprawnych, laureaci,
promotorzy nagrodzonych prac,
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji
skoncentrowanych wokół problematyki niepełnosprawności.
Odczytano list Ministra Pracy i
Polityki Społecznej Władysława
Kosiniaka-Kamysza.
– Przez udział w XI edycji konkursu „Otwarte drzwi” organizowanego przez PFRON pokazali państwo, że wszyscy jesteśmy równie ważni i wszyscy bierzemy aktywny udział w różnych sferach życia społecznego.
Dziękuję kadrze naukowej i tym,
którzy podejmują takie wyzwania. Laureatom gratuluję i pragnę zaprosić do osiągania coraz
wyższego poziomu naukowego
– mówiła w swoim wystąpieniu
prezes T. Hernik.
O pasjach studentów i doktorantów, zaangażowaniu w wolontariat i osobach, które są niepełnosprawne lub mają w rodzinie kogoś z niepełnosprawnością, mówił prof. dr hab. Bogdan
Szczepankowski, polski surdopedagog i nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Na tegoroczną edycję konkursu „Otwarte drzwi” napłynęło
51 prac i aż 10 prac doktorskich.
Nagrody dają autorom nie tylko
poczucie satysfakcji, ale także
zwiększają szansę na zatrudnienie na polskim i zagranicznym
rynku pracy.
– Chociaż konkurs trwa już
11 lat, wciąż pojawiają się nowe
pomysły i nowe ujęcia metodologiczne. Zróżnicowana proble-

Tematem –
niepełnosprawność

Nagrody oraz wyróżnienia wręczała prezes Zarządu Głównego
PFRON Teresa Hernik i zastępca prezesa Zarządu
do spraw programowych Marcin Horyń.
matyka przełożyła się na sytuację bardzo wyrównanego poziomu prac. Uczelnie inspirują i
motywują studentów oraz doktorantów. Trudno było wśród 10
prac doktorskich wybrać tę jedną najlepszą. W ocenie braliśmy pod uwagę m.in. umiejętność przedstawienia problemu,
nowatorstwo, sposób przeprowadzenia badań, język, literaturę. Z radością przydzielamy zarówno nagrody jak i wyróżnienia – powiedziała prof. nadzw.
dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej i Logopedii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
W kategorii „Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji medycznej” (uwzględniające rozwiązania mające wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym) I miejsce i nagrodę 5000 złotych otrzymała Klaudia Czapla za pracę „Potrzeby seksualne i samoocena seksualna a przejawy zachowań seksualnych u młodych
osób z mózgowym porażeniem
dziecięcym” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha
Otrębskiego. W kategorii „Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz rozwiązań technologicznych służących
osobom niepełnosprawnym” I
miejsce oraz nagrodę 5000 złotych otrzymała Katarzyna Siuda za pracę „Reading with eyes
closed. The eﬀects of tactile Bra-

ille reading course in the sighted examined with fMRI” napisaną pod kierunkiem dr hab. Mar-

cina Szweda. W kategorii „Prace magisterskie z zakresu rehabilitacji społecznej” I miejsce i
nagrodę 5000 złotych otrzymała Natalia Ratajczak-Szponik za
pracę „Dostępność przestrzeni
publicznych dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Wrocławia” napisaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. inż.
arch. Tomasza Ossowicza. W
kategorii „Prace doktorskie” nagrodę 7000 złotych otrzymał Artur Gmerek za pracę „Optymalizacja konstrukcji i sterowanie
robota do rehabilitacji kończyny
górnej wykorzystującego biologiczne sprzężenie zwrotne” napisaną pod kierunkiem prof. dr
hab. inż. Edwarda Jezierskiego.
Z pełną listą nagród i wyróżnień
można zapoznać się na stronie
www.pfron.org.pl
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Na ﬁnał konkursu „Otwarte drzwi” przyjechał Leszek Lorens z mamą
(na zdjęciu), który otrzymał III miejsce i nagrodę 2000 złotych
za pracę „Wprowadzanie danych w oparciu o niestandardową
obsługę podstawowych urządzeń wejścia przez osoby pozbawione
sprawności manualnej”, napisaną pod kierunkiem prof. UAM
w Poznaniu dr hab. Krzysztofa Jassema. Z tej samej uczelni
II miejsce i nagrodę 3000 złotych otrzymała Joanna Grzesiak
za pracę „Skuteczność procesu rehabilitacyjnego dziecka
z niepełnosprawnością w subiektywnej ocenie rodziców
uczestniczących w procesie usprawniania”, napisaną
pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Andrzeja Ćwiklińskiego.
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To był
pracowity rok
Z DOROTĄ POTEJKO, zastępcą dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania, Pełnomocnikiem Prezydenta do spraw Osób Niepełnosprawnych
rozmawia AURELIA PAWLAK.
– Mijający rok obﬁtował
w wydarzenia. Które pani
szczególnie zapamiętała?
– Dla kogoś z zewnątrz realizowane przez nasz wydział zadania nie są bardzo
spektakularne. Jednak nasza praca wymaga podejmowania wielu trudnych decyzji, często pod presją czasu. Ważnym przedsięwzięciem było wdrożenie programu integracji i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. W efekcie wyniknęły różnego rodzaju zobowiązania i zadania, które zostały systemowo uporządkowane. Pojawiały się nowe problemy do
rozwiązania, którym staraliśmy się sprostać. Mijający rok upłynął pod znakiem
licznych spotkań z gremiami osób niepełnosprawnych.
Powołano zespół problemowy, dotyczący dostosowania przestrzeni miejskiej dla
osób z dysfunkcją wzroku,
spotykaliśmy się również z
osobami z dysfunkcją słuchu. Jestem pewna, że rzetelna współpraca z miejskimi jednostkami przyniesie
wiele dobrych efektów.
– Co było przedmiotem
tej współpracy?
– Wspólnie z przedstawicielami środowisk osób niedowidzących i niewidomych
oraz Zarządem Dróg Miejskich pracowaliśmy nad
tym, by udoskonalić istniejące rozwiązania. Chodziło
między innymi o lepsze dostosowanie przejść dla pieszych dzięki zastosowaniu
sygnalizacji
dźwiękowej.
Wskazaliśmy miejsca wymagające niezwłocznych działań. Z zadowoleniem przyjęliśmy reakcję Zarządu Dróg
Miejskich, którego przedstawiciele
zadeklarowali,

że wszelkie niedogodności
i usterki będą sukcesywnie
naprawiane.
– Jakie działania były
kontynuowane w mijającym roku?
– Było ich sporo, między
innymi tworzenie miejsc
pracy dla osób z różny-

jawi się następny nowy samochód dla osób niepełnosprawnych. Chcemy też złagodzić trudy codziennego
życia głuchym i niedosłyszącym. Z myślą o nich wprowadzone zostały przed laty
ﬁlmy w języku migowym.
Teraz rozwijamy to przedsięwzięcie, między innymi
zwiększając pulę ﬁlmów o
tym, jak załatwić sprawy w
urzędzie, w jaki sposób wymienić dowód osobisty, zawrzeć związek małżeński,
postarać się o doﬁnansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub Powiatowym Urzędzie Pracy. Warto wspomnieć o Bramie Poznania Ichot jako inicjatywie
kulturalnej, która zapewnia
dostępność dla osób niepełnosprawnych. Warto odwiedzić tę ekspozycję.
– Jak się układała współpraca z organizacjami pozarządowymi?

mi
niepełnosprawnościami i doﬁnansowywanie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Zwracaliśmy koszty zatrudniania
pracowników pomagających
osobom niepełnosprawnym.
Wprawdzie są to rutynowe działania ﬁnansowane z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale bardzo potrzebne. Przyczyniają się do
zwiększenia zatrudnienia tej
grupy społecznej. Trudno nie
wspomnieć o zakupie samochodu używanego jako radio
taxi. Nasze samochody są
już mocno wyeksploatowane. Zatem przed nami kolejne zadanie: wymiana taboru
na nowocześniejszy, zapewniający wyższy komfort jazdy. Liczę, że w 2015 roku po-

– Stanowią one ważny
głos doradczy podczas podejmowania różnych działań. Potraﬁmy się ze sobą
porozumieć bez względu na
różnice zdań, nie tylko wtedy, gdy chodzi o sprawy ważne dla osób niepełnosprawnych, ale także istotne zadania dla miasta. Organizacje
pozarządowe dobrze znają
tematykę, którą się zajmujemy jako wydział, dlatego
słuchamy ich uwag, wskazówek, szanujemy ich punkt
widzenia. Dla mnie jako Pełnomocnika Prezydenta do
spraw Osób Niepełnosprawnych jest to ogromna pomoc. Każda sugestia i uwaga jest dobrym narzędziem,
by podyskutować z innymi
wydziałami i jednostkami.
Organizacje pozarządowe
spełniają ważną rolę, dbając

o interesy swoich podopiecznych. Zależy im na tym, aby
miasto wypiękniało, mieszkający w nim ludzie aktywizowali się i integrowali, a życie osób niepełnosprawnych
ciągle się poprawiało. To pokrywa się z naszymi priorytetami, dlatego dobra współpraca przynosić będzie wiele korzyści.
– Jakie nowe działania
będą podejmowane w nadchodzących miesiącach?
– Będziemy pracować nad
strategią polityki społecznej.
To ważny dokument, obejmujący złożoną i wielowątkową problematykę. Zgodnie z procedurami rozpoczniemy od diagnozy, prowadzone są rozmowy z Komisją Dialogu Obywatelskiego. Ponadto będziemy kontynuowali realizację Poznańskiego Programu Integracji i
Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych oraz kierunków
działania i zadań miasta na
rzecz osób niepełnosprawnych do roku 2020.
– Czego pani życzy pracownikom
wydziału,
a
przede wszystkim waszym
beneﬁcjentom w Nowym
Roku?
– Na nadchodzące święta
Bożego Narodzenia i Nowy
Rok życzę wszystkim zdrowia, miłości i życzliwości.
Także radości i serdeczności. Chciałabym, aby nasze relacje zawodowe, rodzinne i towarzyskie opierały się właśnie na tych zasadach. Oby w 2015 roku pięknie nam się żyło i realizowało wszystkie nasze plany.
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PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ W POWIECIE POZNAŃSKIM

Pomóc oﬁerze
i sprawcy
Z

akrojony na szeroką
skalę problem przemocy
domowej coraz częściej jest
zauważany przez instytucje
publiczne, organizacje pozarządowe i media. W przeciwdziałaniu temu zjawisku
niezbędna okazuje się stała
współpraca zespołów interdyscyplinarnych ze sprawcami i oﬁarami przemocy. O
pracy z osobami uwikłanymi w przemoc rozmawiano
24 października w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Była to konferencja Powiatu Poznańskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu: „Procedura niebieskich kart w przeciwdziałaniu przemocy domowej – doświadczenia i
wyzwania”. W imieniu starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego uczestników spotkania powitali: członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski oraz
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Bijaczewska. Do czynnego udziału w konferencji
zaproszono ekspertów, którzy na co dzień pracują ze
sprawcami i oﬁarami przemocy domowej.

ZAPOBIEGAĆ
I WSPIERAĆ
O „Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Oﬁar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata
2013-2020” mówiła zastępca dyrektora PCPR w Poznaniu Aldona Janyszak-Laska.
To dokument opracowany
na mocy art. 6 ust. 3 pkt. 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493 z późniejszymi
zmianami). Jest skoncentrowany zarówno na diagnozie
i analizie zjawiska przemocy
domowej jak również działaniach adresowanych do oﬁar

przemocy, sprawców, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, a także placówek zagrożonych
problemem przemocy.
Na przemoc domową narażone są różne grupy wiekowe – dzieci, kobiety, mężczyźni, seniorzy. Każdy przypadek przemocy w rodzinie
winien być rozpatrywany indywidualnie, bo każda sytuacja jest inna. Do niedawna
panował pogląd, że przemoc
występuje wyłącznie w rodzinach biednych, dysfunkcjonalnych, z problemem alkoholowym. Zjawisko to coraz częściej daje się dostrzegać w rodzinach pozbawionych trudności o podłożu
ekonomicznym, postrzeganych na pierwszy rzut oka
przez środowisko lokalne
jako „porządne, dobrze wykształcone, bez zarzutu pełniące opiekę na małoletnimi
dziećmi”.
Przemoc ﬁzyczna, psychiczna, seksualna i ekonomiczna ma cykliczne fazy
i – jak zauważono – osoby
jej doznające często czują
się bezradne (dominuje tzw.
„syndrom wyuczonej bezradności” opisywany przez
M. Seligmana). To sytuacja,
w której oﬁara przemocy zaprzestaje wszelkich działań
w kierunku zmiany swojego
położenia. Ów syndrom zaobserwowała też amerykańska badaczka L.E. Walker,
kiedy przeprowadzała kilka
lat temu badania w środowisku krzywdzonych kobiet. W
przeciwdziałaniu przemocy
domowej znaczącą rolę odgrywa informowanie sprawców i oﬁar, gdzie można uzyskać pomoc.

NIEBIESKIE KARTY
To kluczowe zagadnienie
konferencji. Chociaż mówi się
o nich coraz więcej, dla jednych pozostają one niewiadomą, a dla innych czymś, co

– w ich odczuciu – może narazić na silne poczucie wstydu, piętnowanie, identyﬁkację z problemem przemocy.
O niebieskich kartach mówił m.in. dr nauk prawnych
Krzysztof Gieburowski i podkomisarz Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Kinga Fechner-Wojciechowska. Wprowadzona pilotażowo w roku
1997 na warszawskiej Ochocie, a następnie upowszechniona rok później po zaopiniowaniu procedura niebieskich kart daje czerwone światło sprawcy, zaś oﬁerze poczucie bezpieczeństwa. Wystąpienia prelegentów zwróciły uwagę na nikły
udział lekarzy w szkoleniach
dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej, brak
dostatecznych informacji w
części „A” niebieskiej karty
dotyczących wiadomości, do
kogo karta dalej traﬁ czy rozproszenie systemu ochrony
zdrowia. Terapeuta Poznańskiego Centrum Proﬁlaktyki Społecznej Agnieszka Zachmann przypomniała, że
nie ma nic gorszego niż negowanie faktu, że osoba, która mówi o doznawaniu przemocy faktycznie jej doznaje. Zdaniem Zachmann doświadczający przemocy mają
sporą trudność z podejmowaniem decyzji. Pomocna
w tym jest terapia – czas na
zweryﬁkowanie potrzeb i planów na przyszłość.
– Jeśli ktoś poprosi mnie,
abym nauczyła się pisać
lewą ręką, pomyślę: OK, to
jest jakaś opcja do wykorzystania. Chociaż przez
pół roku będę uczyła się pisać lewą ręką, to gdy ktoś
poda mi długopis, najprawdopodobniej wyciągnę prawą dłoń. Identycznie jest z
ludźmi stosującymi przemoc. Nie da się ich tego oduczyć – uświadomiła prelegentka.

5

DOŚWIADCZENIA
I WYZWANIA
Przewodnicząca zespołu
interdyscyplinarnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Swarzędzu Anna Renda mówiła o wdrażaniu niebieskich
kart z perspektywy praktyka:
– W naszej gminie od wielu lat szkolimy się interdyscyplinarnie. Staramy się, aby
nasze działania przynosiły
jak najlepsze efekty. Stawiamy sobie pytania, co mamy
do zrobienia i na ile jesteśmy
skuteczni, by nie pominąć
człowieka, a co najważniejsze, nie odzierać go z godności.
A. Renda podkreśliła też,
że Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu jest instytucją, która działa dla dobra
klienta, a nie przeciw klientowi, zaś skuteczność działań jest uwarunkowana zaangażowaniem wszystkich
stron – zespołów interdyscyplinarnych, sprawców i oﬁar
przemocy, środowiska lokalnego. Niebieskie karty to
wyzwanie dla całego społeczeństwa. Konferencyjni
mówcy kilkakrotnie zaznaczali, że warto patrzeć na nie
jak na instytucję pomocową, zapewniać specjalistyczną pomoc sprawcy i oﬁerze, monitorować parametry
skuteczności działań i w ten
sposób stawiać czoła zjawisku przemocy domowej.
Reasumując przebieg spotkania wrócę jeszcze do grup
wiekowych, które przemoc
spotyka. Trzeba mieć świadomość, że niebieskie karty
nie wyeliminują całkowicie
zjawiska przemocy z naszego życia, a mogą jedynie je
zmniejszyć. Przemocy dotykającej kobiety nie minimalizuje ideologia gender odrzucająca płeć jako wyznacznik tożsamości człowieka.
Na przemoc ekonomiczną w
szczególności narażone są
osoby starsze. Wydarzenie
z 23 października w Górze
Kalwarii na Mazowszu, które
wstrząsnęło środowiskiem
pracowników pomocy społecznej w całej Polsce – atak
z użyciem noża na pracowników ośrodka pomocy społecznej z powodu umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej mieszkanki Pęcławia
posiadającej istotne źródło
dochodu rodziny, stało się
jednym z dowodów znaczącej skali problemu przemocy.

KAROLINA KASPRZAK

STRONA

GRUDZIEŃ 2014

A
Aurelia
PPawlak
PPOZNAŃ

M

a piękną barwę głosu.
Śpiewała przed gośćmi z
zagranicy, w hospicjum, domach pomocy społecznej, klubach seniora. Kocha publiczność, a ta zawsze gromkimi
brawami nagradza jej występy. Prowadzi cykl spotkań pod
nazwą „Jagienka i jej goście”.
Jagoda Podleśna rozkwita na
scenie. Dawanie radości innymi jest jej żywiołem.
Zawsze chciała być aktorką,
ale pragmatyczny tata wysłał ją
do technikum budowlanego, by
miała zawód, umożliwiający dobrą pracę. Aktorstwo do tej wizji
nie pasowało.
– Scena nęciła mnie od dziecka – wspomina. – Uczęszczałam do szkoły muzycznej, ale
nie uczyłam się śpiewu, tylko
gry na skrzypcach i akordeonie.
W szkołach muzycznych był taki
zwyczaj, że wypadało należeć
do chóru, dlatego zostałam chórzystką. Miałam kilka solówek,
deklamowałam wiersze, udzielałam się w grupie tanecznej.
W technikum mogłam w pełni
zademonstrować to, czego się
wcześniej nauczyłam. Pokochałam muzykę, śpiew i taniec. Ta
miłość pomogła mi przetrwać
najtrudniejsze chwile w życiu.
Po wyjściu za mąż i założeniu rodziny muzyka zeszła na
dalszy plan. Najważniejsi byli
mąż, dzieci, praca, prowadzenie
domu. Jednak podświadomie tęskniła za swoją pasją. Czuła, że
jej życie jest niepełne.
– Pamiętam epizod z przedszkola – wspomina pani Jagoda. – Byłam ładną dziewczynką,
miałam długie, kręcone włosy.
Gdy organizowano przedstawienie o pszczołach, dostałam „angaż” na ich królową. Dzieci przebrane za pszczółki biegały, śpiewały, przez cały czas były w ruchu. Siedząc w fotelu w koronie na głowie, patrzyłam na nie
z zazdrością. Gdy przyszłam do
domu rozpłakałam się i oznajmiłam mamie, że nie chcę więcej być królową, wolę zostać
zwykłą pszczołą.
W latach dziewięćdziesiątych
życie pani Jagody posypało się
jak domek z kart. W krótkim odstępie czasu umarli jej najbliżsi.
Najpierw tata, potem mama, teściowa i mąż. Nie mogła udźwignąć tego ciężaru. Straciła sens
życia, świat stał się ponury, pełen
pesymizmu i zagrożenia. Choć
miała dwie córki, myślała, że nie

O

d 13 do 16 listopada w
Lubońskim
Ośrodku
Sportu i Rekreacji w powiecie poznańskim można było
oglądać ﬁnał V Mistrzostw
Polski w Bocci. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” w Poznaniu, Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych i Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”.

Śpiewem
daje radość

Boccię w Wielkopolsce zapoczątkował nieżyjący już
Edward Niemczyk, współtwórca Polskiego Ruchu
Sportowego Osób Niepełnosprawnych i wieloletni prezes Stowarzyszenia „Start”. Z
roku na rok przybywało coraz więcej drużyn – przedstawicieli szkół, ośrodków rehabilitacyjno-terapeutycznych i
organizacji pozarządowych,
dla których ten rodzaj sportu
okazał się niezastąpioną formą aktywności ﬁzycznej i integracji.
FOT. ARCHIWUM JAGODY PODLEŚNEJ
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ma dla kogo żyć. Nie wychodziła z domu, całe dnie spędzała w
łóżku. Została tylko z młodszą
córką. Przez pięć lat zmagała się
z depresją.
– Z tego okropnego letargu wyciągnęli mnie przyjaciele, znajomi, córki – wspomina.
– Nadszedł dzień, w którym znowu zaświeciło dla mnie słońce.
Moja znajoma prawie na siłę zaprowadziła mnie do klubu „Kopernik”. Zobaczyłam uśmiechnięte, zadbane osoby, które przyjęły mnie z sympatią. Kupiłam
komórkę i właśnie tam nauczyłam się ją obsługiwać, zaprzyjaźniłam się z komputerem. Zapisałam się na jogę i rozmaite
kursy. Znowu śpiewałam – najpierw w chórze, potem solo. Mój
świat zaczął nabierać kolorów.
Zdobyłam tytuł „Miss Trzeciej
Młodości”.
Aż nadszedł moment powrotu
na scenę. Po wieloletniej przerwie wystąpiła w Teatrze Polskim przed trzystuosobową publicznością. To był dla pani Jagody sprawdzian, który zdała na
szóstkę. Od tej chwili jej kariera
muzyczna zaczęła nabierać rozpędu. Sukcesy ją motywowały,

czego efektem był jej wspomniany autorski projekt „Jagienka i jej
goście” – koncerty z udziałem
zaproszonych zespołów z różnych klubów. Przez cztery i pół
roku odbyło się już 225 takich
występów.
– Organizuję te występy nie z
myślą o sobie, ale o tych, którym
chcę przekazać radość, optymizm, nadzieję – mówi pani Jagoda. – Spotykam wielu cierpiących ludzi, którym nawet odrobina zabawy pomaga zapomnieć
o bólu. Najbardziej lubię okres
Bożego Narodzenia, kiedy przebrana za anioła wnoszę do ludzkich serc dobro. Nie ma dla mnie
większej zapłaty, niż uśmiech na
twarzach słuchaczy.
Boże Narodzenie kojarzy się
jej z rodzinnymi spotkaniami,
gdy cały dom wypełniała muzyka. Ona grała na skrzypcach,
tata na ﬂecie, wujek na akordeonie. W użyciu była mandolina i
organki. Tradycja rodzinna przetrwała, teraz kontynuują ją córki pani Jagody. Gdy cała rodzina
spotyka się przy wigilijnym stole – znowu rozbrzmiewają przepiękne polskie kolędy.

W ﬁnale V Mistrzostw Polski w Bocci wzięło udział 14
drużyn z całego kraju. Zawody były połączeniem dwóch
wymiarów bocci: poziomu
paraolimpijskiego – wyczynowego (z udziałem reprezentantów Polski) i poziomu integracyjnego (z udziałem drużyn ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Gimnazjum nr 1 w Luboniu i obozu sportowego w Dymaczewie). Osobom z różnymi niepełnosprawnościami kibicowali m.in. senator RP Jan Filip
Libicki i dyrektor wielkopolskiego oddziału PFRON Grzegorz Naranowicz.
Ograniczenia sensoryczne
i ruchowe nie przeszkodziły
zawodnikom w grze w boccię. Boccia to gra posiadająca walory sportowo-rehabilitacyjne, dostosowana do
możliwości osób z najcięższymi niepełnosprawnościami – w tym z czterokończynowym porażeniem.
– W grze w boccię biorą
udział osoby, które z uwagi na niepełnosprawność
były dotychczas wykluczane z wszelkich form aktywności sportowej. To dyscyplina rozpowszechniona w Polsce już na dobre. Z naszych
doświadczeń mogą czerpać
kraje takie jak Macedonia czy
Rumunia.
Stowarzyszenie
„Start” powołało Polską Federację Bocci. W planach jest
założenie Polskiego Związ-
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FINAŁ V MISTRZOSTW POLSKI W BOCCI

Zawodnicy z czterokończynowym porażeniem wyrzucali piłkę
za pomocą specjalnej rynny i przy wsparciu asystenta.

Boccia to dyscyplina sportu w pełni dostosowana
do indywidualnych potrzeb osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności.

Instruktorzy bocci przypomnieli zasady gry.

W rozgrywkach brali udział wychowankowie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach.

ku Bocci. W przyszłym roku
chcemy zorganizować w Poznaniu Word Boccia Open –
zawody, które pozwolą wypromować zaangażowanych
uczestników – powiedział
Romuald Schmidt, prezes
Stowarzyszenia „Start”.
Rozgrywki
indywidualne ﬁnału V Mistrzostw Polski w Bocci były prowadzone w kategoriach: BC1, BC2,
BC3 i BC4. Każda z kategorii koncentrowała się na dostosowaniu gry do możliwości psychoﬁzycznych zawodnika. Osoby z czterokończy-

nowym porażeniem wyrzucały piłkę za pomocą specjalnej rynny i przy pomocy asystenta.
Organizację V ﬁnału Mistrzostw Polski w Bocci
wsparło ﬁnansowo Ministerstwo Sportu i Turystyki, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”. Partnerami byli: „Kiwi Sport”, „Bea Beleza”, „Saturn” oraz Luboński
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

KAROLINA KASPRZAK

Dobry rzut zawodnika Klubu Sportowego
Inwalidów „Start”
w Szczecinie.

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK

Gra dla najciężej
niepełnosprawnych
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„Kamyk” – miejsce
zrozumienia
J

mentem działalności naszej
ﬁrmy – mówi Małgorzata Borowiak-Koppe, prezes zarządu Zakładów Chemicznych
„UNIA” Spółdzielnia Pracy. –
Podnosi nas na duchu fakt, że
pomagamy faktycznie potrzebującym. To jest nasze główne
kryterium. Próśb o pomoc spływa coraz więcej, ponieważ nasze społeczeństwo ubożeje.

est wiele miejsc, które nie są
przystosowane do osób poruszających się na wózkach
czy niewidomych. Wśród nich
są też osoby z różnymi zaburzeniami i schorzeniami, w
pełni zależne od innych osób.
I tutaj znaczącą pomoc niosą
domy samopomocy. Jednym z
nich jest Środowiskowy Dom
Samopomocy „Kamyk” – jedyna w Poznaniu tego typu placówka dla osób dorosłych z
głęboką, wieloraką niepełnosprawnością.
Codzienne zajęcia.
zmysłów i rehabilitacji ruchowej. Konieczne jest dokończenie remontu pomieszczeń terapeutycznych w piwnicy. Sala
doświadczania świata, która
służyła podopiecznym do stymulacji zmysłów oraz relaksacji, została zalana przez deszcze. Terapia w tej sali była jedną z ulubionych – kojące działanie światła i dźwięków dawały poczucie bezpieczeństwa
i przyjemności. Pomoc najbardziej potrzebującej grupie osób
w „Kamyku” jest możliwa dzięki wrażliwym ludziom.
Doﬁnansowanie takich placówek ze strony państwa czy
samorządów jest niewystarczające. ŚDS-y muszą we własnym zakresie pozyskiwać
środki na bieżącą działalność.
„Kamyk” miałby znacznie trudniej, gdyby nie wsparcie ﬁrm
i osób indywidualnych. Tu liczy się każdą złotówkę. Zakłady Chemiczne „UNIA” Spół-

Codzienne karmienie.

FOT. (3X) WITOLD GOLIŃSKI

– „Kamyk” to dzienna placówka rehabilitacyjna. Powstała w 2007 roku z inicjatywy Stowarzyszenia „Na Tak”, gdyż dorosłe osoby z głębszą sprzężoną
niepełnosprawnością
nie mogły liczyć na adekwatne i efektywne wsparcie. Podopieczni „Kamyka”, prócz niepełnosprawności intelektualnej, doświadczają niepełnosprawności ruchowej, braku
mowy, epilepsji, wad genetycznych i przewlekłych chorób. Pedagodzy specjalni dobierają i
modyﬁkują różne metody terapii, by osoby z niepełnosprawnością były samodzielne, mogły
się komunikować i poruszać.
Praca specjalistów jest zindywidualizowana, gdyż każdy z
dwudziestu podopiecznych ma
inne potrzeby. Sukcesy w terapii są wynikiem indywidualnego i systematycznego działania
oraz nowatorskich rozwiązań
– mówi Monika Karwacka, kierownik ŚDS „Kamyk”. – Jakość
pracy z tymi osobami mogłaby w „Kamyku” być jeszcze lepsza. Marzymy o zakupie dodatkowego sprzętu do stymulacji

Codziennych potrzeb i problemów ŚDS „Kamyk” ma
znacznie więcej, a pomoc z
zewnątrz jest nadal niewystarczająca. Jeżeli ktoś mógłby
wesprzeć „Kamyk”, może dokonać wpłaty:

FOT. MATEUSZ GÓRAK

Zajęcia plastyczne.

Konie, które leczą.

dzielnia Pracy (www.unia.pl)
systematycznie wspiera bieżącą działalność „Kamyka”, przekazując w formie darowizny
środki czystości.
– Wspieranie organizacji
społecznych jest istotnym ele-

Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk”, ul. Zakątek
8, 60-801 Poznań, numer konta: BZ WBK 97 1090 1346 0000
0001 0660 7569 z dopiskiem
„darowizna”.

STANISŁAW FURMANIAK
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osłownie w momencie, gdy oddawaliśmy w
czwartek 27 listopada to wydanie „Filantropa” do druku,
dotarła do nas wiadomość,
że tego właśnie dnia w wieku
103 lat zmarła w Poznaniu dr
Wanda Błeńska, która przez
ponad 40 lat w Ugandzie, w
Afryce, oﬁarnie służyła chorym, zwłaszcza osobom trędowatym. Na zawsze pozostanie wzorem dla wszystkich
wolontariuszy, oddanych ludziom wymagającym pomocy. Śmierć dr Wandy Błeńskiej pogrążyła wszystkich w
naszej redakcji w głębokim
smutku.

ZMARŁA DR WANDA BŁEŃSKA, MISJONARKA I LEKARKA,
„MATKA TRĘDOWATYCH”

Wzór wszystkich
wolontariuszy

Los chciał, że w tym właśnie,
grudniowym wydaniu naszego
miesięcznika znalazł się wcześniej napisany tekst naszego kolegi Staszka Furmaniaka
o spotkaniu uczniów Piątkowskiej Szkoły Społecznej w Poznaniu, której Patronką jest dr
Wanda Błeńska, z poznańską
Drużyną Szpiku. Było to doroczne świętowanie w tej szkole tym razem 103 urodzin Wielkiej Wolontariuszki, obchodzonych tu zawsze 30 października.

– W rocznicę urodzin naszej
patronki dr Wandy Błeńskiej
dużo mówimy o niesieniu pomocy ludziom. Mówimy o misji
dr Błeńskiej w Afryce, a także o
różnych innych formach pomocy, które są dostępne także i u
nas, w Polsce. Po raz pierwszy
w tym roku nawiązaliśmy kontakt z Drużyną Szpiku. Krwiobus był oblegany przez rodziców, nauczycieli i mieszkańców Osiedla Władysława Jagiełły. W pomoc chorym dzieciom
włączyli się ich mali rówieśnicy. Przygotowali duże, kolorowe plakaty, na których pokazali siebie, swoje zainteresowania i marzenia. Plakaty pojadą do szpitali. Teraz czekamy na przesyłkę z drugiej strony – od dzieci chorych, z którymi chcemy utrzymywać kontakt i wspierać ich w zdrowieniu. Takie działania dla nich i
dla nas są bardzo ważne. Zabawy, marzenia, rówieśnicy i ich
sprawy pozwalają przebywać
znowu w świecie, do którego
chorzy chcą powrócić. My też
uczymy się, jak stąd, ze zwykłej szkoły, ze świata zdrowych,
pomagać dzieciom w potrzebie. Dr Wanda Błeńska nie mo-

Elżbieta Żurek z Maciejem
Golińskim, wolontariuszem
Drużyny Szpiku.
Piątkowskiej Szkoły Społecznej za zaproszenie, a dr Wandzie Błeńskiej życzymy 200 lat!
– mówi Marta Pyżyńska-Wójtowicz z Drużyny Szpiku.

Maria Homan i Maciej Goliński opowiadali uczniom, czym na co
dzień zajmuje się Drużyna Szpiku.

FOT. (3X) WITOLD GOLIŃSKI

Drukujemy
wspomniany
tekst, ponieważ dowodzi on
jak, żywa i pielęgnowana przez
młodzież jest pamięć Patronki,
a jej praca dla cierpiących i chorych – kontynuowana w działaniach Drużyny Szpiku:
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Uczniowie mieli dużo pytań do wolontariuszy.
gła w tym dniu nas odwiedzić
jak w poprzednich latach. Choroba nie pozwoliła Jej przebywać z nami – mówi Agata Ludwa, dyrektor szkoły.
Drużyna Szpiku pojawiła się
w szkole na czele z szefową
Dorotą Raczkiewicz, by uczcić
doniosłą uroczystość. Wolontariusze mówili uczniom, co
to znaczy być wolontariuszem,
na jak wiele różnych sposobów
można pomagać. Opowiedzieli o małych pacjentach, którzy
przebywają w Klinice Onkolo-

gii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera
w Poznaniu, i o tym, jak wspólnie działają i umilają chorym
dzieciom pobyt w szpitalu.
– Przez cały czas trwania obchodów pod szkołą stacjonował krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Poznaniu,
w którym krew oddało 26 osób.
Wśród dzieciaków na pewno
zasialiśmy szpikowe ziarenko.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji

Z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich o wolontariacie, pomocy
drugiemu człowiekowi, powinny rozmawiać nie tylko osoby
dorosłe, ale także ich rówieśnicy, którzy są wolontariuszami.
Taką osobą jest Maciej Goliński, uczeń klasy Ia Gimnazjum
nr 44 w Poznaniu, wolontariusz
Drużyny Szpiku.
– Tego szczególnego dnia
miałem możliwość wystąpienia
przed uczniami Piątkowskiej
Szkoły Społecznej. Moim zadaniem było m.in. uświadomienie im, jakie możliwości w wolontariacie mają nasi rówieśnicy. Opowiedziałem, w jaki sposób pomagam. Poznałem też
wspaniałą osobę panią Elżbietę Żurek, która jako pierwsza
oddała szpik potrzebny biorcy spoza Polski. Pod koniec wizyty podeszła do nas nauczycielka i powiedziała, że jest zachwycona zachowaniem swoich uczniów. Tych bardziej pobudliwych pierwszy raz widziała tak przejętych i spokojnych.
Pod koniec spotkania dostałem od uczniów ręcznie robioną kartkę z podziękowaniem.
Gdy będą potrzebowali, to zawsze do nich przyjadę – mówi
Maciej Goliński.

STANISŁAW FURMANIAK
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M

usimy zatem zdecydować się na jakąś formę
aktywności ﬁzycznej. Ile jednak powinniśmy ćwiczyć i jak
często? To zależy od naszego
wieku, płci i trybu życia. Dotychczas uznawano, że najlepiej jest ćwiczyć 2-3 razy na
tydzień; od niedawna jednak
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codzienne ćwiczenia.
Pierwsza reguła, której musimy przestrzegać, to: lepiej ćwiczyć mniej, a częściej i regularnie, niż dużo, a rzadko i nieregularnie. Nieregularne zrywy aktywności mogą nam wręcz zaszkodzić: stanowią zbyt duże
obciążenie dla naszego serca,
mięśni i stawów. Nie zrzucimy
też w ten sposób zbędnych kilogramów. Po intensywnym treningu wprawdzie chudniemy,
ale jest to spowodowane utratą
wody – następnego dnia wracamy do starej wagi.
Często i konsekwentnie podejmowany trening jest bardziej
efektywny i bezpieczniejszy dla
naszego zdrowia1. Optymalne
jest około 30 minut (w przypadku dzieci 60 minut) umiarkowanej aktywności ﬁzycznej dziennie2, czyli każda czynność, która
pochłania tyle energii, co przejście 3 km w ciągu 30 minut.
Oprócz tej codziennej dawki ruchu warto dwa-trzy razy w tygodniu poćwiczyć tak, żeby porządnie się zmęczyć. Nasz puls
powinien wtedy wzrosnąć o 6080% w stosunku do swojej maksymalnej wartości (żeby móc to
zmierzyć, warto zaopatrzyć się
w pulsometr).

F

undacja „Barak kultury”
w tym roku po raz drugi
zorganizowała w Wielkopolsce festiwal adresowany do
osób z niepełnosprawnościami, którego celem było zwrócenie uwagi na kwestię równości w dostępie do kultury
i sztuki. Biletowane wstępy i
brak przystosowań architektonicznych wciąż wykluczają
tę grupę z aktywnego udziału
w życiu kulturalno-społecznym.
„Inny festiwal”, bo taką nazwę nosiło wydarzenie, znacznie różnił się od komercyjnych
przedsięwzięć. Tutaj mógł

(2)

Rusz się!
LEPIEJ MNIEJ, A CZĘŚCIEJ
Jak ustalić maksymalną liczbę
uderzeń serca na minutę? Możemy skorzystać z prostego wzoru: 22 – wiek = maks. HR (heart
rate, czyli tętno). To jednak tylko orientacyjna wartość; nasza
maksymalna wartość tętna zależy także od płci i kondycji ﬁzycznej. Jeżeli chcemy, by nasz organizm podczas treningu korzystał
z zapasów tkanki tłuszczowej,
należy przez co najmniej 45 minut utrzymywać tętno na poziomie 65-75% maksymalnej wartości3.
Po takim wysiłku trzeba oczywiście odpocząć; musi on też
być regularny! W przypadku
osób początkujących tętno nie
powinno przekraczać 50-55%
maksymalnej wartości; w miarę
poprawy kondycji należy zwiększać intensywność i czas trwania wysiłku.
Warto również poznać rozróżnienie na dwa typy treningu:
aerobowy i anaerobowy. Podczas treningu aerobowego (tlenowego) mięśnie otrzymują odpowiednie ilości tlenu, mogą
więc pozyskiwać energię ze spalania związków takich jak tłuszcze czy białka. Trening ten aktywizuje ogromną grupę mięśni; zwiększa ogólną sprawność
układu sercowo-naczyniowego
i stanowi najlepszy sposób na
spalanie kalorii, dlatego polecany jest osobom chcącym zrzucić zbędne kilogramy. Jego przykłady to jogging, aerobik, pływanie, jazda na rowerze czy nordic
walking.
Z kolei podczas treningu ana-

erobowego mięśnie pracują tak
intensywnie, że krew nie dostarcza dostatecznej ilości tlenu; w mięśniach odbywa się
więc spalanie bez udziału tlenu; organizm nie wykorzystuje
wtedy tłuszczy, ale inne związki
– głównie zmagazynowane cukry4. Trening ten charakteryzuje się krótkim czasem trwania i
wysoką intensywnością; buduje
masę mięśniową5. Jego przykłady to: squash, narciarstwo, podnoszenie ciężarów, biegi na krótkie dystanse, koszykówka i siatkówka. Oba typy treningu są potrzebne, jeśli chce się wymodelować idealną sylwetkę; ale
trening aerobowy jest bardziej
podstawowy i większości z nas
prawdopodobnie całkowicie on
wystarczy.
Pamiętaj6:
 rozgrzewka i odpoczynek to
niezbędne elementy treningu; natychmiastowe rozpoczęcie i zakończenie ćwiczeń
to niepotrzebne obciążenie
dla mięśni i serca. Żeby przygotować organizm do treningu, wystarczy pięć minut
rozgrzewki: rozciągania się
przed spacerem czy potruchtania przed bieganiem,
 nie uprawiaj sportu kosztem
snu. Jeśli jesteś niewyspany,
Twój mózg przestaje pracować i stara się zrekompensować spowolnioną pracę
poprzez pobieranie dodatkowej ilości glukozy, która jest
dla niego „paliwem”. Wtedy
właśnie nabierasz ochoty
na słodycze, co prowadzi do

zwiększonego ryzyka cukrzycy i powoduje tycie,
 nie koncentruj się na jednej
partii mięśni: w Twoim ciele
jest ich aż 640 i wszystkie potrzebują stymulacji,
 nie ćwicz na czczo, zaraz po
obudzeniu – organizm ma
wtedy ogromne zapotrzebowanie na energię i aminokwasy rozgałęzione; jeśli nie
dostarczymy mu śniadania,
stan ten tylko się pogłębi; organizm zacznie spalać masę
mięśniową, nie tłuszcz7.
cdn.
Celem artykułu jest utrzymanie
zdrowia w dobrej kondycji przez całe
dane nam życie.
W problemach chorobowych proszę
korzystać z porad kwaliﬁkowanych lekarzy.
1

http://kobieta.onet.pl/zdrowie/fitness/
dlaczego-nie-oplaca-sie-intensywniecwiczyc/lydgm (6.08.2013).
2
http://www.aktywniepozdrowie.pl/ruch-a-zdrowie/1796-ruch-a-zdrowie
(6.08.2013).
3
http://polki.pl/fitness_odchudzanie_artykul,10011096.html?print=1
(6.08.2013).
4
http://www.treningaerobowy.pl/podstawy-treningu-aerobowego/co-jest-trening-aerobowy (http://idealnaja.pl/trening-aerobowy-definicja/ (6.08.2013).
5
http://idealnaja.pl/trening-aerobowydefinicja/ (6.08.2013).
6
http://www.pocztazdrowia.pl/sport-nieprzesadzaj/ (6.08.2013).
7
http://facet.interia.pl/aktywnosc/
news-trening-aerobowy-obalamymity,nId,776005 (6.08.2013)

Festiwal bez barier
przyjść każdy, kto chciał oderwać się od codziennych problemów. Wstęp był wolny, a
miejsca spotkań dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyszli niewidomi, niesłyszący, ludzie z problemami zdrowia psychicznego i osoby z ograniczeniami w
samodzielnym poruszaniu się.
Trwający od 4 do 8 listopada „Inny festiwal” to projekt

współﬁnansowany ze środków
PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa
Wielkopolskiego. Odbywał się
na terenie Poznania, Ostrowa
Wlkp i Czarnkowa. W program
„Innego festiwalu” wpisała się
m.in. wystawa prac Henryka
Żarskiego „Wilk, pies i owca
cała” w Galerii „Tak”, którą prowadzi poznańskie Stowarzyszenie „Na Tak”. Ciekawe były
też warsztaty – „Znajdź w so-

bie innego” (wzmacnianie empatii dla opiekunów osób niepełnosprawnych), „Poprowadź
mnie” (przygotowanie do roli
przewodnika osoby z dysfunkcją narządu wzroku) i „Podróż”
(warsztaty muzyczno-teatralne, skoncentrowane na metodzie improwizacji). Szczegółowe informacje o festiwalu na
www.barakkultury.pl

KAROLINA KASPRZAK
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do specjalistów. W tym roku w
„Zwrotniku Raka” wzięło udział
ok. 180 osób.

Katarzyna Liberska,
uczestniczka
„Zwrotnika Raka”.

W

Poznaniu już po raz dziewiąty
zorganizowano
„Zwrotnik Raka”. W tym roku
pod nazwą „Tandemem po
zdrowie”, 25 października, w
Szkole Wyższej Psychologii
Społecznej przy ulicy Kutrzeby. Celem tej akcji jest promocja psychoonkologii, proﬁlaktyki zdrowotnej, lepsze zrozumienie wpływu wsparcia psychicznego, stylu życia i żywienia na stan zdrowia chorego
onkologicznie. „Zwrotnik Raka”
to kampania społeczna, która roku na rok przyciąga coraz
więcej osób zainteresowanych
zdrowieniem.
– Proﬁlaktyka zdrowotna to
działania mające na celu zapobieganie chorobom poprzez
ich wczesne wykrycie i leczenie. Ważne jest utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia nie tylko u siebie,
ale również u najbliższych. Istotnym czynnikiem ryzyka zachorowania na nowotwory narządów rodnych jest także długotrwały stres. Przypadki opisywane przez lekarzy i położne
wskazują, że kobiety chorujące na raka piersi mają tendencję
do poświęcania się dla innych i
troszczą się o wszystkich oprócz
siebie – mówi Agnieszka Frąckowiak, wiceprezes Stowarzyszenia Psyche Soma Polis, współkoordynatorka Akademii Walki z Rakiem. – Ważna jest jakość
życia, zwiększanie świadomości
na temat proﬁlaktyki, szczególnie w małych miejscowościach,
w których jest mniejszy dostęp

Akademia Walki z Rakiem
zajmuje się wsparciem psychoonkologicznym chorych i ich rodzin. Jest miejscem, gdzie osoby dotknięte chorobą nowotworową oraz ich bliscy otrzymują
szeroko rozumianą pomoc psychologiczną i wsparcie innych
specjalistów. Są to między innymi: dietetyk, terapeuta ruchowy,
muzykoterapeuta, lekarz, wizażysta i stylista. Podstawą działalności Akademii są spotkania
w grupach psychoedukacyjnych
mających na celu doskonalenie
radzenia sobie w sytuacji zachorowania na nowotwór.
– Celem naszej działalności
jest poprawa jakości życia pacjentów dotkniętych chorobą
nowotworową poprzez uzyskanie wsparcia od innych chorych,
a także naukę lepszego radzenia
sobie poprzez spotkania w grupach psychoedukacyjnych. Pomocą objęte są również ich rodziny i bliscy. Misją poznańskiej
Akademii jest zwiększanie świadomości społecznej na temat
chorób nowotworowych: przyczyn powstawania, proﬁlaktyki
oraz możliwości leczenia – dodaje Agnieszka Frąckowiak.
– Sama jestem po przejściach,
dlatego przyszłam na spotkanie „Zwrotnik Raka”. W marcu
tego roku dowiedziałam się, że
mam nowotwór złośliwy. Jestem
po sześciu chemiach. I wszyst-

Pięć
zmysłów
na scenie
W

W ramach „Zwrotnika Raka”
odbył się na Scenie na Piętrze
monodram „Jest jak jest” w wykonaniu Agnieszki Różańskiej.
Aktorka Teatru Nowego w Poznaniu zainspirowała się książką Maliny Stahre-Godyckiej
„Dwie kobiety, jedna nadzieja”.
– Denerwują mnie ludzie, którzy mają czas na siedzenie godzinami przed komputerem, telewizorem, dbają o nowy telefon, tablet, pytają, czy już wymieniłam opony na zimowe albo
czy sprawdziłam sprawność klimatyzacji w samochodzie. A jak
pytam, kiedy ostatnio robiłaś cytologię lub USG piersi, słyszę:
„Oj, ciągle nie mam czasu, wiesz
rodzina, dzieci... jestem taka zabiegana”. A przecież nie ma nic
ważniejszego jak proﬁlaktyka.
Proponuję wyznaczyć sobie datę
i koniecznie odwiedzać lekarza, tak na wszelki wypadek. Ja
tak robię i dobrze się czuję mając nad swoim życiem kontrolę.
Aby nie było za późno, bo mamy
rodziny, dzieci i jeszcze wiele życiu przed soba – mówi Agnieszka Różańska, aktorka.
Organizatorzy już teraz zapraszają za rok. Można także
śledzić proﬁl www.facebook.
gdzie
com/ZwrotnikRaka,
umieszczane są informacje na
temat proﬁlaktyki nowotworowej oraz zapowiedzi nadchodzącego „Zwrotnika Raka”.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. (2X) AGNIESZKA FRĄCKOWIAK

Tandemem
po zdrowie

ko jest na dobrej drodze. Dzięki temu, że wcześniej często się
badałam, szybko zostały wykryte zmiany. Mimo choroby staram się żyć normalnie, przewartościowałam swoje życie, mam
w sobie więcej radości, inaczej
myślę i funkcjonuję. I nie poddaję się, bo dane mi zostało drugie
życie. Chodzę do Akademii Walki z Rakiem, uczestniczę w zajęciach – mówi Katarzyna Liberska, uczestniczka „Zwrotnika
Raka”.
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Centrum Kultury Zamek
24 października wieczorem zrobiło się gorąco. A to
za sprawą spektaklu „Gatunki chronione”, którego twórcami są Anu Czerwiński i Rafał Urbacki. Przedstawienie
jest związane z projektem „5
zmysłów EKSPRESJA”.
Projekt ten jest innowacyjnym działaniem edukacyjno-artystycznym,
przeznaczonym dla osób niewidzących i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz
niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu lekkim. Jedno z najważniejszych założeń
tej inicjatywy polega na przybliżeniu teatru poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach teatralnych. Odbywać się
one będą jako cykl spotkań,
mających na celu poszerzenie
świadomości własnego ciała i korzystanie z możliwości
jego ekspresji oraz otwarcie na
emocjonalne potrzeby własne
i drugiego człowieka, a także
zwiększenie poczucia własnej
wartości.
Spektakl przedstawiał czworo tancerzy w ﬁkcyjnej przestrzeni rezerwatu przyrody z
gatunkami, które – by przeżyć
– muszą być objęte ochroną.
Autorem choreograﬁi jest Rafał Urbacki. Dzięki opracowaniu autorskiej metody ruchu,
powstałej w oparciu o techniki
świadomościowe dla tancerzy,
zaczął obywać się bez wózka
inwalidzkiego. Spędził na nim
jedenaście lat, bez kul chodzi od roku. Przez trzy lata był
związany z teatrem tańca integracyjnego. Twórcą części
ﬁlmowej spektaklu jest Anu
Czerwiński, ﬁlmowiec i dokumentalista. Ukończył reżyserię
dokumentu na Uniwersytecie
im. Denisa Diderota w Paryżu,
obecnie studiuje w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej
Andrzeja Wajdy w Warszawie.
Projekt „5 zmysłów EKSPRESJA” jest realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środkom PFRON będących
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego
oraz dzięki pomocy Wojewody Wielkopolskiego, Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego
i Funduszu Promocji Twórczości ZAiKS. awa
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FOT. (2X) ARCHIWUM CIS

Seniorki pokonały
prezydenta

P

okonały nie tylko prezydenta Ryszarda Grobelnego, ale także piłkarzy Lecha
Poznań. Panie udowodniły, że
są pełne energii, wiary w siebie i entuzjazmu. Tak 30 października 2014 roku przebiegał ﬁnał „Senioralni. Poznań
2014” z konsolą xbox. Organizatorem tego wydarzenia
było Centrum Inicjatyw Senioralnych we współpracy ze
Stowarzyszeniem Wolontariat Wielkopolski i Stowarzyszeniem Medycyna Polska.
– W spotkaniu uczestniczyli
poznańscy seniorzy, prezydent
Ryszard Grobelny oraz piłkarze Lecha Poznań Maciej Wilusz, Vojo Ubiparip i Bartosz
Bosacki – mówi Zuzanna Macko, specjalista do spraw współpracy Centrum Inicjatyw Senioralnych. – Podczas tego wydarzenia oﬁcjalnie zakończono i posumowano kolejną edycję „Senioralni. Poznań”. Przy
okazji poznaniacy mogli zdobyć informacje na temat oferty
aktywizującej seniorów w naszym mieście. Głównym punktem spotkania były zawody piłki nożnej rozegranej na xboxie.

W wirtualnym pojedynku brały udział dwie drużyny. Jedną
tworzyły poznańskie seniorki,
w skład drugiej weszli prezydent Miasta Poznania Ryszard
Grobelny i piłkarze poznańskiego Lecha. Po zaciętej walce wygrały seniorki. Panie Zoﬁa Kołodziejczak, Monika Derwich i Władysława Anuszkiewicz zdobyły 54 punkty. Panowie uzbierali o dwa mniej.
Bardzo się cieszymy, że tyle
osób przyszło na tę imprezę.
To znaczy, że seniorzy w Poznaniu są aktywni, i chcą brać
udział w takich spotkaniach.
Nie boją się nowych technologii jak konsola xbox i odważnie podejmują wyzwania. To
oznacza, że Centrum Inicjatyw Senioralnych musi ciągle
wprowadzać w życie nowe pomysły. Zapraszamy serdecznie
wszystkich seniorów do CIS,
na Mickiewicza 9a w Poznaniu. Czekamy na zwolenników
gier na konsoli xbox i na tych,
którzy wolą spokojniej spędzać czas w kinie, w teatrze
czy na partyjce brydża w Klubie Seniora. awa

W

przeddzień Święta Niepodległości Stowarzyszenie Projekt: Polska ogłosiło na
jednym z portali społecznościowych spontaniczną akcję
„Przelewamy krew za Polskę”.
Oddawanie krwi odbyło się w
Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
całej Polsce.
Pomysł akcji „Przelewamy
krew za Polskę” narodził się
dość spontanicznie. Stowarzyszenie Projekt: Polska stwierdziło, że chce inaczej uczcić Święto
Niepodległości, nie robiąc burdy
w Warszawie, nie krzycząc, nie
kłócąc się, nie zasłaniając się ﬂagą i honorem.
– Chcieliśmy zrobić coś, co
pomoże innym ludziom, a przy
okazji pokaże naszą solidarność z nimi. Cieszymy się mogąc żyć w wolnym kraju, jesteśmy wdzięczni naszym przodkom, którzy zapewnili nam wolność. Lata temu oni walczyli dla
nas, dzisiaj my chcemy walczyć
dla innych, potrzebujących ludzi.
Zorganizowaliśmy
tygodniową akcję w okolicach Święta
Niepodległości, ale zachęcamy
wszystkich do regularnego oddawania krwi. Jesteśmy stowa-

rzyszeniem liberalnym, zajmującym się aktywizacją ludzi, pokazaniem, że wszyscy mogą mieć
realny wpływ na otaczający nas
świat. Walczymy z rasizmem i
ksenofobią oraz wszelkimi objawami nienawiści poprzez akcję HejtStop – mówi Wojciech
Nowaczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Projekt: Polska w
Poznaniu.
W Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu pojawiło się
bardzo dużo osób chcących oddać krew. Mimo że dla wielu
przeddzień Święta Niepodległości był wolny, to w RCKiK praca odbywała się bez przerwy.
To cieszy, bo pokazuje, że ludzie
nie są obojętni wobec drugiego
człowieka, tym bardziej, że krew
to dar życia.
– Przez tę akcję chcemy zachęcić ludzi do różnych nowoczesnych form patriotyzmu. 11
listopada jest bardzo ważną datą
w naszej historii, ale jego świętowanie ma mało radosny charakter. Uważamy, że można to
zmienić. Mamy nadzieję, że
poza marszami, akademiami,
pocztami sztandarowymi można również robić rzeczy pozy-

W

zwalczaniu przemocy wobec
kobiet. Osoby, które chcą się
z nami skontaktować mogą
pisać na adres: wielkopolskikongres@gmail.com.

Concordia Design w
Poznaniu odbył się III
Wielkopolski Kongres Kobiet. Jak co roku poruszane
były tematy dotyczące równych szans kobiet w życiu
zawodowym i publicznym,
jak również osób marginalizowanych społecznie.
III Wielkopolski Kongres
Kobiet podzielony był na trzy
panele dyskusyjne.
– W pierwszym panelu „Równa droga do władzy”
prof. Monika Płatek, karnistka z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła zmiany, jakie powinny nastąpić w
polityce, natomiast posłanki do Parlamentu Europejskiego dr Krystyna Łybacka i dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz mówiły, jak wygląda polityka od środka. Zaprosiliśmy również panie ze
wszystkich komitetów wyborczych, które startowały w tegorocznych wyborach
samorządowych, by miały
możliwość przybliżenia wyborcom swoich programów –
mówi Aleksandra SołtysiakŁuczak, współorganizatorka Wielkopolskiego Kongresu Kobiet. – Wystosowano do
parlamentarzystów oświadczenie dotyczące przyjęcia
konwencji o zapobieganiu i

W kolejnym panelu dyskusyjnym panie poruszyły temat „Macierzyństwo i sztuka”.
– Kobiety pracują na dwa
etaty: w pracy i w domu. Praca ta w swoim wymiarze się
nie zmniejszyła, a obowiązki
domowe kobiet są niezmienne. Mówi się, że mężczyźni przejmują część obowiązków domowych. Ale naprawdę w tym obszarze nie zmieniło się prawie nic. Kobieta
dzisiaj to supermen, bo musi
być dobrą żoną, matką, ogarnąć wszystko w domu i być
dobrym pracownikiem. Żądajmy prawdziwej wolności
dla kobiet – mówi Kazimiera
Szczuka, krytyk literacki.
W ostatnim panelu „Różnorodność w edukacji” udział
m.in. dr Maciej Duda – ekspert równościowy.
– Kongresowe spotkania
kobiet zbliżają wszystkie i
wszystkich, którzy działają
na rzecz równouprawnienia.
Gdy uczestniczę w spotkaniach, mogę wieść dialog z
ekspertkami i aktywistkami,
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Przelali krew za Polskę
go oddania minęły trzy miesiące.
Krew oddaję regularnie od kilku lat, chcę w ten sposób pomóc
innym. Jestem również zarejestrowana w bazie potencjalnych
dawców szpiku. I czekam na telefon, bo wierzę, że gdzieś jest
mój genetyczny bliźniak – mówi
pani Ewelina.
Niektóre osoby, zamiast manifestacji, burd i niszczenia w tym
ważnym dla Polski dniu, powin-

ni wziąć przykład ze Stowarzyszenia Projekt: Polska i również
zorganizować podobne akcje,
z korzyścią dla wielu ludzi. By
krew polała się wyłącznie w celu
ratowania życia drugiemu człowiekowi.
Więcej o Stowarzyszeniu Projekt: Polska na www.projektpolska.pl.

STANISŁAW FURMANIAK

wicz ze Stowarzyszenia Projekt:
Polska.
Wiele osób przyszło nie ze
względu na akcję, ale dlatego, że
robi to systematycznie od lat.
– Dotarła do mnie informacja
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Poznaniu, że są niedobory mojej grupy krwi, dlatego się dzisiaj pojawiłam, bo od ostatnie-

Dawcy krwi najpierw muszą wypełnić formularz.

WIELKOPOLSKI KONGRES KOBIET

Równe i wolne
dla których gender mainstreaming nie jest pojęciem papierowym. Tu nie idzie tylko
o płeć, ale też o wiek, pochodzenie, status ekonomiczny,
wyznanie, pełno- lub niepełnosprawność. Dialog rodzi
postulaty realizowane przez
kolejny rok. Tym razem w
Poznaniu
postanowiono
działać na rzecz konwencji
przeciw przemocy i uświadamiania innym, jakie barie-

ry architektoniczne napotykają na swojej drodze niepełnosprawni – mówi dr Maciej
Duda, ekspert równościowy i
antydyskryminacyjny, wykładowca Gender Studies UAM.
Każdy, niezależnie czy
to kobieta, czy mężczyzna,
zdrowy czy chory, o innym
wyznaniu, orientacji – ma takie same prawa. Nie może
być jakiejkolwiek dyskryminacji. Dlatego takie działania,
jak Wielkopolskiego Kongresu Kobiet, należy wspierać,
gdyż tworzą one świadomość
równości ludzi, co stanowi
doniosłą wartość społeczną.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. (3X) BARBARA SINICA

tywne i podzielić się cząstką siebie z potrzebującymi. Wykorzystując hasło „Przelewamy krew
za Polskę” chcemy zachęcić ludzi do honorowego krwiodawstwa. Mamy nadzieję, że w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej
Polsce ludzie oddali dzisiaj krew
nie tylko jednorazowo. Ja dzisiaj
również po raz kolejny to zrobiłem – mówi Krystian Mierkie-

FOT. (2X) KRYSTIAN MIERKIEWICZ

Długa kolejka do oddania krwi.
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Uwierzyć w siebie
dualnej ścieżki rozwoju osobistego, które pomagają bardziej
wierzyć w siebie, dostrzegać
własne atuty, prezentować pracodawcy umiejętności zawodowe. Wszystko po to, aby młodzi
ludzie potraﬁli znaleźć swoje
miejsce na rynku pracy – mówi
Jagna Piechowiak, prezes Fundacji „Apja”. – Wszystkie zajęcia
prowadzono w sześcioosobowych grupach, co dało poczucie komfortu. II edycja zakończyła się 30 listopada.

udzie podążający ulicą
Półwiejską w Poznaniu 8
listopada zatrzymywali się w
pobliżu „Starego Marycha” i
z zainteresowaniem obserwowali przebieg zdarzenia.
Wręczano materiały informacyjne. Materiały nie zawierały
treści nakłaniających do zakupów, ale do walki w obronie życia dzieci z niepełnosprawnością.
Podchodząc bliżej transparentu i trójki młodych osób dowiaduję się, o co chodzi. To pikieta antyaborcyjna Fundacji
„Pro – prawo do życia”. Ważna akcja społeczna przypominająca, że nienarodzone dzieci niepełnosprawne nie powinny być narażane na śmierć. Życie nienarodzonego dziecka z
zespołem Downa w brzuchu
matki ma taką samą wartość
jak życie zdrowego czternastolatka.
„Sejm odrzucił projekt ustawy chroniącej życie niepełnosprawnych dzieci. Ustawa dopuszczająca zabicie człowieka ze względu na jego niepełnosprawność buduje i utrwala negatywne stereotypy na temat osób niepełnosprawnych
– jakby mówiła: „to są ludzie,
z których nic nie będzie, nie
ma sensu, aby żyli. Jeśli ich nie
zabijamy, to tylko dlatego, że
ich rodzice sobie tego nie życzą. My nie cenimy sobie ich
obecności w społeczeństwie”.
Kampanie społeczne Fundacji
„Pro – prawo do życia” prowadzą jednak do zmiany nastawienia Polaków wobec problemu aborcji. 75% Polaków potępia aborcję, a 55% nie widzi dla
niej żadnych usprawiedliwień.
W 2013 roku zebraliśmy ponad
400 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy
zakazującej aborcji eugenicznej” – to niektóre z uwag zawartych w materiale informacyjnym.
Fundacja „Pro – prawo do życia” organizuje w całym kraju
wystawy „Wybierz życie” informujące o aborcji, a także pikiety antyaborcyjne – takie jak ta
w Poznaniu. Więcej na stronie
internetowej Fundacji www.
stopaborcji.pl

KAROLINA KASPRZAK

Zajęcia muzykoterapeutyczne dla dzieci z obniżoną normą
intelektualną w Niepublicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum
„Zawsze razem” prowadziła Ewa Woźniczka.

P

od koniec sierpnia tego
roku ruszyła druga edycja
projektu Fundacji „Apja” pod
nazwą „Otwarty świat – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością”,
współﬁnansowanego ze środków
PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa
Wielkopolskiego. Relację z
podsumowania pierwszej edycji publikowaliśmy w styczniowym wydaniu „Filantropa”
z 2014 roku na stronie 8.
Projekt poznańskiej Fundacji „Apja” można uznać za wartościowy z kilku powodów. Za
pośrednictwem realizowanych
w drugiej edycji zajęć (indywidualna ścieżka rozwoju osobistego, muzykoterapia, plastykoterapia, dogoterapia, hipoterapia, żeglarstwo) umożliwił
osobom z różnymi niepełnosprawnościami aktywny udział
w zadaniach sprawnościowych. Przy wsparciu wykwaliﬁkowanej kadry terapeutycznej niepełnosprawni nie tylko
poznali otaczającą rzeczywistość, ale i doskonalili umiejętność współpracy zespołowej.
Zajęcia to rozwój potencjału
twórczego. Uczestnicy spotkań
z dnia na dzień dostrzegali w
sobie więcej możliwości.
– W drugiej edycji projektu „Otwarty świat – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością” łącznie wzięły udział 94 osoby z Wielkopolski. To uczestnicy z różnego rodzaju ograniczeniami. Spotka-

nia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dla młodzieży ze
szkół gimnazjalnych prowadzone były warsztaty indywi-

Partnerami tegorocznej edycji projektu „Otwarty świat”
byli: Wielkopolski Okręgowy
Związek Żeglarski, Przedszkole Integracyjne nr 3 w Mosinie, Zespół Szkół Specjalnych
im. Kornela Makuszyńskiego
w Gębicach oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Zawsze razem” w Poznaniu. Sponsorem była ﬁrma
„Limaro”, a medialnie wspierało Radio „Merkury” i Radio
„Emaus”.

KAROLINA KASPRZAK

Z małymi żeglarzami.

Radość hipoterapii.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK I ARCHIWUM FUNDACJI „APJA”

W obronie
życia
L
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Gwiazdy
na wyciągnięcie ręki
Ty możesz zostać gwiazdą
wolontariatu” – pod takim
hasłem Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zorganizowała w kilku miastach warsztaty dla organizacji pozarządowych, których celem było pokazanie, że osoby publicznie znane w istotny sposób mogą pomóc w pozyskiwaniu funduszy.
Dzięki pieniądzom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Akademia przeprowadziła takie bezpłatne warsztaty także w
Kobylnicy koło Poznania, podczas których omawiano temat
współpracy tych organizacji z
osobami publicznie znanymi
przy okazji różnych akcji, kampanii 1%, zbiórek.
– Warsztaty skierowane były
do mniejszych organizacji pozarządowych, które chciały do
swoich akcji zaprosić znaną
osobę, ale nie wiedziały, jak tę
współpracę rozpocząć i jak powinna ona wyglądać, aby przyniosła obopólne korzyści. Akademia Rozwoju Filantropii w
Polsce od 5 lat prowadzi Plebiscyt „Gwiazdy Dobroczynności”. Doświadczenie pokazało,
że dzięki „użyciu” osoby znanej
w kampanii społecznej znacznie wzrasta społeczne zainteresowania akcją. Chcieliśmy na-

N

ieustający pośpiech i narastające tempo życia powodują, że źle się odżywiamy.
Brakuje czasu na sport oraz
aktywny wypoczynek. Co gorsze, bagatelizujemy pierwsze
symptomy choroby. „Życie to
nie statystyka – choroby rzadkie osób starszych” – pod takim
hasłem odbyło się spotkanie
Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim.
28 października w Sali Celichowskiego rozmawiano o mieloﬁbrozie. To rzadko występujący nowotwór, który charakteryzuje się włóknieniem szpiku
kostnego i wtórnym procesem
krwiotworzenia zlokalizowanym głównie w śledzionie lub
wątrobie. Na mieloﬁbrozę zapadają zazwyczaj osoby w wieku
około 65-67 lat. U 10% pacjentów mieloﬁbroza jest rozpoznawana poniżej 45 roku życia.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE HALINY BENEDYK

„I

uczyć małe organizacje, jak z tej
współpracy korzystać – mówi
Aleksandra Brzozowska, koordynatorka projektu.
Uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się m.in.: dlaczego gwiazdy są nam potrzebne;
chcę zdobyć gwiazdę, ale jak
po nią sięgnąć; współpraca z
gwiazdą – co nam wolno, a czego nie wolno; ambasador akcji
społecznej – co robi i kto może
nim zostać; marketing społeczny, czyli jak razem z gwiazdą
wypromować ideę; siła wizerunku gwiazd i jak ją wykorzystać w komunikacji; jak razem z
gwiazdą zbierać pieniądze.

Warsztaty w Kobylnicy prowadzili:
Tomasz Schimanek – ekspert
Akademii Rozwoju Filantropii
w Polsce, szkoleniowiec, doradca, działacz społeczny. W latach
1998-1999 wchodził w skład zespołu doradczego przy pełnomocniku premiera ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest współpracownikiem Instytutu Spraw Publicznych, jeden z założycieli Forum
Darczyńców w Polsce.
Halina Benedyk – wokalistka
popowa, laureatka V edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” za działalność wolonta-

ryjną na rzecz Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu.
– Moja współpraca z tym Stowarzyszeniem rozpoczęła się
w latach 90. i trwa do dzisiaj.
Wówczas na ulicy podszedł do
mnie Leszek Grajek i zapytał,
czy znalazłabym czas, by przyjechać do stowarzyszenia, które opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi i zaśpiewać. Właśnie o tej współpracy i przyjaźni ze stowarzyszeniem opowiedziałam podczas warsztatów w
Kobylnicy. Na warsztatach były
głównie kobiety, dlatego opowiedziałam im, jak bardzo przeżyłam pierwszą wizytę w stowarzyszeniu w Swarzędzu.
Spotkanie z tymi dziećmi było
dla mnie bardzo ważne nie tylko z powodu, że mogłam im dać
coś od siebie, ale również dlatego, że wzbogaciło mnie jako
artystkę. Pomagam im jak tylko mogę, wyjeżdżamy na przeglądy piosenek, również religijnych. Lubię pomagać. Wszyscy powinniśmy podchodzić do
drugiego człowieka z empatią,
bo wówczas świat byłby lepszy
– mówi Halina Benedyk.

STANISŁAW FURMANIAK

Rzadki nowotwór
Szymon Chrostowski, prezes
Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych przyznał, że większość osób identyﬁkuje choroby
rzadkie wyłącznie ze schorzeniami o podłożu genetycznym,
które występują u dzieci. Tymczasem dotykają one również
ludzi w starszym wieku. Szacuje się, że chory na mieloﬁbrozę może żyć z nią od 2 do 11 lat.
Średnia długość życia jest uzależniona od stopnia zaawansowania choroby. Im stan poważniejszy, tym mniejsze szanse na
przeżycie.
O istocie choroby, objawach
oraz diagnostyce opowiedział
prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski z Katedry i Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medyczne-

go im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu. Zdarza się, że pacjenci nie biorą poważnie zmęczenia, potliwości czy osłabienia organizmu – to niektóre z
objawów mieloﬁbrozy. Prof. dr
hab. Krzysztof Lewandowski
zwrócił uwagę na konieczność
przeprowadzenia badań diagnostycznych: morfologii krwi,
rozmazu krwi obwodowej itp.
Sporym problemem jest leczenie chorych na mieloﬁbrozę.
– Chorzy ze względu na brak
dostępnego skutecznego leczenia otrzymują często jedynie przetoczenia koncentratów
krwinek czerwonych z powodu niedokrwistości dotykającej
większość pacjentów, co może
wywoływać przeładowanie or-

ganizmu żelazem i nie zmienia naturalnego, niekorzystnego
przebiegu choroby, która zwykle
ulega progresji – poinformował
dr hab. Tomasz Sacha z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uwagę skierowano także w
stronę kwestii wsparcia psychologicznego pacjenta w walce z chorobą. Mówiła o tym
Katarzyna Cieślak, psychoonkolog z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Świadomość
śmierci jest trudna dla każdego. Dla osób starszych szczególnie. W nieuleczalnej chorobie istotna okazuje się rola rodziny, ale i całego środowiska
społecznego.

KAROLINA KASPRZAK
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„Mizantrop”

C

złonkowie Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu potrzebują również czegoś dla ducha. Stąd
ich wyprawa do Teatru Polskiego w Poznaniu na spektakl „Mizantrop”.

Czarodziejska
Brama

W Teatrze Polskim reżyser
Kuba Kowalski przeniósł akcję
Mizantropa w czasy współczesne. Sztuka rozgrywała w teatrze, bohaterami byli dyrektor
teatru, krytyk, aktorzy, minister
oraz autor. Stosunki panujące między tym towarzystwem,
wzajemne niszczenie, obmawianie oraz układy i układziki,
w które wszyscy byli wmieszani, to, niestety, wypisz wymaluj
– nasz świat. Jakże często spotykamy się dzisiaj z takimi koteriami, wzajemnym popieraniem się poprzez kliki. Z nepotyzmem za wszelką cenę i bez
zahamowań. Spektakl wszystkim się podobał, choć tak jak w
ubiegłym roku zabrakło miejsca na swobodną wymianę
zdań.
Wspólne wyjście do teatru
pokazało wszystkim uczestnikom, że w Poznaniu są dobra kultury dostępne również
dla osób z niepełnosprawnością. Winda w Teatrze sprawnie
przewiozła osoby na wózkach
i poruszające się o kulach na
poziom zero, z którego można
było już bez problemu dostać
się na widownię. Sztuka, przeniesiona w dzisiejsze realia,
okazała się ciekawa i pobudzająca do dyskusji. Zrealizowano
więc założenia programu „Wiosna w sercach II” – pokazano
dostępność teatru, atrakcyjność
wykonywanego repertuaru, a
także pokazano, że wyjście grupą to nie tylko poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego wsparcia, ale również okazja do ciekawej wymiany zdań i opinii.
Zadanie „Wiosna w sercach
II” wsparło Miasto Poznań,
współﬁnansując wyjście do teatru.

BŁAŻEJ FRIEDRICH

POZNAŃ

N

FOT. BŁAŻEJ FRIEDRICH

To utwór napisany przez Moliera w 1666 roku. Nie stracił on
nic na aktualności. Pisząc „Mizantropa” Molier odnosił się do
stosunków panujących na dworze królewskim w Paryżu, gdzie
musiał zabiegać o swoją pozycję oraz wysoką ocenę swoich
sztuk. Wątek miłosny Alcesta i
Celimeny również miały watek
autobiograﬁczny, odnoszący się
do Moliera i jego żoną Armandy.

Błażej
Friedrich

Z

ajęć dla osób z niepełnosprawnością nigdy za
wiele. Dlatego Wielkopolski
Związek Inwalidów Narządu
Ruchu wymyślił i współﬁnansował projekt „Czarodziejska
Brama”.
Pomysł polegał na organizacji zajęć techniczno-plastycznych dla niepełnosprawnych
mieszkańców Gminy Czerwonak, nie będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzięki temu Ania, Renata,
Ola, Marysia, Łukasz i Tomek
wraz ze swoimi opiekunami mogli wziąć udział w pięciu arcyciekawych zajęciach.
Na pierwszych z nich ozdabiano świece. Nie zdajemy sobie
nawet sprawy jak piękne efekty może przynieść ozdobienie
zwykłej, białej świecy przy pomocy kawy, grochu, serwetek
czy patyczków. Wykonaną pracę każdy z uczestników mógł
sobie wziąć do domu na pamiątkę.
Drugie zajęcia polegały na
stworzeniu z ﬁlcu futerałów do
telefonów komórkowych. Nie
było to łatwe zajęcie, bo futerał należało wyciąć, zszyć a
następnie przyozdobić cekiny, zajączkami, reniferkami i
mnóstwem innych ozdób do
wyboru. I znów powstały mini
dzieła sztuki. Również w wykonaniu opiekunów. Trzecie
zajęcia polegały na zabawie z
gliną. To plastyczny, poddający
się woli tworzących materiał.
Powstały oryginalne talerzyki. Ozdabiano kule ze styropianu elementami nawiązującymi
do Bożego Narodzenia. Przyozdabiano ramki do zdjęć: pia-

skiem, kryształkami, muszelkami, drobnym szkłem. Każda
ramka była oryginalna na swój
sposób. Podczas ostatnich zajęć powstał kalendarz adwentowy. A także czapka, broda,
oczy, nos i oczywiście kieszonki Mikołaja do słodyczy.
Środki publiczne powinny
być wydawane ze szczególną troską o dobre efekty. Cieszą zwłaszcza dwa z nich.
Pierwszy – że ciekawie zorganizowano czas wolny dla
osób z niepełnosprawnością,
nie objętych w żaden inny sposób pomocą. Zajęcia pozwoliły zapoznać się uczestnikom
z różnego rodzaju materiałami, konstruować z nich zupełnie coś nowego. Uczyły się posługiwania klejem i nożyczkami. Miło było obserwować, jak
uczestnicy zajęć ze spotkania
na spotkanie pokonują swoje lęki i obawy, coraz chętniej
uczestnicząc w zajęciach. Żal,
że to już koniec, nie był udawany.
Druga istotna sprawa to rzetelne gospodarowanie otrzymanymi środkami. Dzięki temu
zadaniu udało się objąć nie tylko 6 wskazanych w projekcie
osób, ale nawet czasem dodatkowo 6 kolejnych. To przykład
dobrze wydatkowanych pieniędzy. Za uczestnikami „Czarodziejskiej Bramy” powtórzę:
miejmy nadzieję, że już wkrótce kolejne spotkania.
Projekt był współﬁnansowany przez Powiat Poznański.

BŁAŻEJ FRIEDRICH

adszedł czas zakończenia projektu „Lider pilnie
poszukiwany”,
realizowanego przez Wielkopolski Związek
Inwalidów Narządu Ruchu, a
współﬁnansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Ale zanim się pożegnano,
przygotowano liderów do podjęcia kolejnych wyzwań. Na
wcześniejszych zjazdach zapoznawano się ze sobą i organizacjami pozarządowymi, uczono autoprezentacji, planowania działań, pisania projektów,
by na ostatnim zjeździe przypomnieć sobie informacje dotyczące organizacji naszego państwa.
Niby to wszystko wiemy, ale jak
sprawdzić konkretne wiadomości to już z tym gorzej. Zróbmy
mały quiz. Ile jest w Polsce województw? W którym roku przyznano kobietom w Polsce prawa
wyborcze? W którym roku odbyły się częściowo wolne wybory, zaczynające czas III Rzeczpospolitej? Pytania można by mnożyć. Prowadzący zajęcia Maciej
Żołądkowski nie tylko przekazy-

W

ielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu zajmuje się nie tylko organizacją czasu wolnego osób
z niepełnosprawnościami, ale
z sukcesami realizuje projekty
szkoleniowe.
Zaczęło się od projektu współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mającego na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Następnym zadaniem był „Lider pilnie poszukiwany” mający za zadanie wyszkolenie „lokomotyw” organizacji pozarządowych. Kolejnym
podjętym wyzwaniem była organizacja kursu komputerowego w Gnieźnie, Poznaniu, Śremie, Środzie i Wrześni.
Mogłoby się wydawać, że w
dzisiejszych czasach każdy posiada już podstawową wiedzę
dotyczącą obsługi komputera.
Ale są osoby, które nie posiadają sprzętu i łącza internetowego, a chciałyby również korzystać z dobrodziejstw bycia
w sieci. Osoby biorące udział w
szkoleniu organizowanym przez
WZINR musiały posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.
Okazało się, że tworzenie tylko
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PROJEKT WZINR „LIDER PILNIE POSZUKIWANY” ZAKOŃCZONY

Generalnie niezależna komisja spoza członków Związku
bardzo wysoko oceniła projekty
pod względem formalnym. Błędy można było łatwo wyeliminować. Z częścią merytoryczną zadań oraz budżetami była
już trudniejsza sprawa. Zdarzały
się wpadki i błędy przy tworzeniu budżetu. Jak jednak podkre-

ślono, projekty i tak można ocenić dobrze, ponieważ były pisane
po raz pierwszy. Z części z nich
obiecano skorzystać, pisząc zadania do realizacji w 2015 roku.
Niestety, zwycięzca mógł być tylko jeden. Ostatecznie do realizacji wskazano projekt „Anioły na
koniach”, napisany przez grupę
uczestników z Owińsk.

FOT. BŁAŻEJ FRIEDRICH

wał suche fakty, ale również ciekawostki. Czy wiecie, że jeżeli
osoba pełnoletnia nie jest ubezwłasnowolniona, a jednocześnie
nie ma w dowodzie podpisu, to
jej podpisem jest odcisk palca?
To była niesamowita dawka
wiedzy dla wszystkich uczestników, a co ważniejsze, przekazana w sposób ciekawy i czasem
żartobliwy. I choć wykłady pochłaniały wszystkich dogłębnie,
to i tak gdzieś w podświadomości oczekiwano na podsumowanie zgłoszonych do oceny projektów. Zgodnie z budżetem zadania każda pisząca grupa miała szanse na zdobycie 3.000 złotych na realizację swojego wymarzonego celu. Projekty do
oceny wpłynęły bardzo różne
– było i o nauce robienia sushi,
był rajd samochodowy szlakiem
kościołów drewnianych, były
wycieczki do Uniejowa i Ciechocinka czy też szkolenie dla bezrobotnych.

Przy komputerze
– pełnosprawni
jednej grupy w każdym mieście
to zdecydowanie za mało. We
Wrześni naborem objęto dodatkowo osoby bezrobotne współpracując z PUP w tym mieście.
Poziom i tempo nauki dostosowano do możliwości grupy, ale
zawsze obejmowało ono podstawy dotyczące budowy i obsługi komputera, zakładania
kont pocztowych oraz społecznościowych oraz posługiwania się Internetem w celu złożenia dokumentów, wyszukania
interesujących wiadomości czy
uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów. Była też obsługa pakietu biurowego Word.
Szkolenie obejmowało 62 godziny szkoleniowe, a więc było dosyć intensywne jak na kurs podstawowy.
Każdy, kto miał niedosyt
lub nie był uczestnikiem kur-

su, mógł zjawić się w siedzibie
Związku, aby skorzystać z pomocy informatyka. Pomagał on
nie tylko we wgraniu programu, wytłumaczeniu działania,
ale również pomagał przyswoić wiedzę dotyczącą wykładów
na szkoleniu.
Po szkoleniu był egzamin wewnętrzny. Wygrały panie i panowie: Maria Piotrowska w Poznaniu, Janina Lipczyńska we Wrześni, Lucyna Pomin w Śremie, Kazimiera Bugaj w Środzie i Marek Miczyński w Gnieźnie. 22 listopada w Klubie Towarzystwa
Osób Niesłyszących TON w Poznaniu odbyło się uroczyste
wręczenie w nagrodę tabletów

tym osobom i wraz z nimi kolejnych 7 osób przystąpiło do egzaminu e-Citizen, organizowanego przez Polskie Towarzystwo
Informatyczne. Każdy uczestnik
otrzymał też materiały szkoleniowe, certyﬁkaty i zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Kurs wpisuje się w założenia statutowe Związku, który
nie ogranicza się do własnych
członków, ale potraﬁ wyjść ze
swoją ofertą do innych – tak jak

To był ostatni zjazd w ramach
tego projektu. Uczestnikom zapewniono wspaniałe warunki
do nauki – hotel Pietrak w Trzemesznie dbał, aby spełnić każde
życzenie organizatorów, a jego
baza odnowy biologicznej sprawiała, że każdy mógł skorzystać
z jakuzzi, sauny czy basenu. Nie
zawiedli wykładowcy, którzy nie
tylko posiadali wiedzę, ale potraﬁli ją przekazać w sposób ciekawy, wzbogacając swoje wypowiedzi historiami z życia wziętymi. Ale najlepiej świadczy o wymiernych efektach szkolenia aktywne włączenie się jego uczestników w działalność organizacji pozarządowych. Organizacja
Imienin Świętego Marcina, tworzenie projektów w ogłaszanych
konkursach ofert przez Miasto
Poznań pokazują, że to było dobrze zrealizowane zadanie. Powitajmy więc nowych liderów
i życzmy im, aby ich praca zawsze przynosiła im satysfakcję i
radość, a błędy niech nie powodują poczucia porażki, ale będą
nauką, z której wyciągną właściwe wnioski.

w przypadku Wrześni do osób
bezrobotnych. Dobrze wybrano wykładowców, co podkreślali uczestnicy kursów. Przekazywali wiedzę w sposób przystępny, dostosowany do możliwości uczestników. To kolejny zakończony projekt WZINR spełniający wytyczone cele: podniesienie kwaliﬁkacji osób niepełnosprawnych, zapobieżenie ich
wykluczeniu cyfrowemu, wydobycie ich z izolacji i pokazanie, że nie ma różnic przy komputerze – jeśli tylko damy sobie szansę, to wszyscy jesteśmy
przy nim pełnosprawni.
Projekt był współﬁnansowany ze środków PFRON będących
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

BŁAŻEJ FRIEDRICH
FOT. BŁAŻEJ FRIEDRICH

Zwyciężyły
„Anioły na koniach”
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N

ie ma tłoku na korytarzach i gwaru. Jest za to
kameralna atmosfera, empatyczni pedagodzy-terapeuci, a co najważniejsze,
rehabilitacja i pomoc medyczna. W Niepublicznej
Szkole Podstawowej i Gimnazjum „Zawsze Razem” na
Osiedlu Sobieskiego 109 w
Poznaniu kształci się obecnie 37 uczniów.

Na Świętego
Marcina
J

ako że zadanie „Lider pilnie
poszukiwany” dobiegało już
końca, Wielkopolski Związek
Inwalidów Narządu Ruchu
postanowił sprawdzić nowy
narybek w warunkach bojowych. Oczywiście, ze wsparciem koleżanek i kolegów z
większym doświadczeniem.

Ale na godzinę 14 wszystko było gotowe i goście zaczęli zaglądać na nasze podwórze. Basia, Beata, Kaja prowadziły warsztaty. Można się
było u nich nauczyć, jak zrobić bombkę świąteczną, plu-

wiedzających. Na zakończenie
był quiz dotyczący Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu.

szową przytulankę czy też
bransoletkę. Renata pokazywała metodę ozdabiania różnych przedmiotów – decupage. Była butelka na wino, małe
puzderka i skrzyneczki. Grażyna z kolei częstowała chlebem
ze smalcem, kiszonymi ogórkami, plackami własnego wypieku, grochówką. Wolontariusze działający przy WZINR
rozdawali na całym Świętym
Marcinie balony z logo Związku. Gwiazdami wieczoru byli
Anna Spławska i Jarek Trepto.
Ich występy cieszyły się zainteresowaniem wszystkich od-

Udział WZINR w imieninach
ulicy był traﬁonym pomysłem.
Znaczna grupa uczestnicząca
w obchodach mogła się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością to ludzie aktywni życiowo, mający swoje zainteresowania i pasje. Potraﬁą nie tylko stworzyć coś z niczego, ale też wspaniale piec
i gotować. Są wśród nich utalentowani wokaliści, czego dowiódł występ Jarka. Jego wykonanie Ikara zrobiło furorę, podobnie zresztą jak interpretacje Niemena w wykonaniu Ani
Spławskiej.

FOT. (2X) BŁAŻEJ FRIEDRICH

Zadanie i cel było postawione jasno: udział Związku w obchodach imienin ulicy Święty Marcin. Organizatorem obchodów jest Centrum Kultury „ZAMEK”. Tam też zapadła
decyzja, że prowadzony przez
Związek Warsztat Terapii Zajęciowej w Owińskach będzie
się prezentował w centralnym
miejscu, a więc przed samym
Zamkiem, natomiast Związek
dostanie w swoje władanie,
mówiąc po poznańsku, podwyrko numer 69. WTZ błyskawicznie poradził sobie z rozłożeniem swojego stoiska. Opanowywanie podwórka okazało się trochę bardziej skomplikowane. Rozstawienie stołów,
ich rozmieszczenie, rozłożenie
namiotu, przyozdobienie bramy i krat gałązkami świerku,
rozstawienie sztalug, na których zamieszczono zdjęcia z
imprez związkowych… To musiało trwać.

Rodzice za naukę nie płacą, bo placówka otrzymuje
dotację na kształcenie dzieci z subwencji oświatowej.
Jedyna opłata to 80 złotych
miesięcznie za usługi rehabilitacyjne i pielęgnacyjne.
Niektóre dzieci wymagają
cewnikowania. W „Zawsze
Razem” kształcą się uczniowie na wózkach, z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną
w stopniu umiarkowanym
i znacznym. Największym
problemem jest brak windy.
Sale lekcyjne są na piętrze.
Nauczyciele-terapeuci kilka
razy dziennie wnoszą i znoszą dzieci po schodach.

Wśród odwiedzających były
również osoby niepełnosprawne. Miejmy nadzieję, że zarażą się one optymizmem i entuzjazmem gospodarzy i nie tylko włączą się w działalność
Związku, ale również sami odważą się pokazać swoje talenty. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będzie
można odwiedzić Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu podczas obchodów
imienin ulicy.

BŁAŻEJ FRIEDRICH

– Niepubliczną Szkołę
Podstawową i Gimnazjum
„Zawsze Razem” powołało Stowarzyszenie Na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Zawsze Razem” w Poznaniu – mówi
Maria Warda, dyrektor placówki. Stowarzyszenie prowadzi w tym samym budynku Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Zawsze Razem” (Ośrodek ma kontrakt
z NFZ). Czynimy starania o
pozyskanie dotacji na zakup
windy z urzędów państwowych i samorządów. W przypadku placówki niepublicznej nie jest to proste. Próbowaliśmy również w PFRON,
ale okazało się, że aby uzyskać doﬁnansowanie, trzeba posiadać środki własne.
My takimi nie dysponujemy.
Mamy urządzenie, na którym może usiąść jedna osoba i wjechać na piętro, ale
żeby wszystkie dzieci dotarły na 8 rano do sal lekcyjnych, trzeba, by transport
zaczynać co najmniej dwie
godziny wcześniej.
Do tej pory, dzięki zbiórkom publicznym, udało się
zebrać 10 tysięcy złotych.
Całkowity koszt zakupu windy wraz z montażem to około 120 tysięcy. W „Zawsze Razem” kształci się 26 uczniów
w podstawówce i 11 w gimnazjum. W szkołach masowych z klasami integracyjnymi na ogół nie ma czasu
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W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM „ZAWSZE RAZEM”

Z windą byłoby łatwiej
wsze Razem” za pośrednictwem konkursu zbiera środki na windę. Aby wspomóc,
wystarczy wejść na stronę
https://todlamniewazne.pl/, wybrać „Winda dla
uczniów i malutkich pacjentów „Zawsze Razem”, kliknąć „głosuj”, wpisać swój adres e-mail, a następnie potwierdzić oddanie głosu
przez kliknięcie w przysłany

na mail link. Darowizny na
zakup i montaż windy można wpłacać na konto: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej „Zawsze Razem” w Poznaniu, Os. Sobieskiego 109,
60-688 Poznań, 11 1020 4027
0000 1902 1209 2781 z dopiskiem „WINDA”.

KAROLINA KASPRZAK

Edukacja i terapia.

Paweł, uczeń III klasy gimnazjum wie, co to dyskryminacja. Pierwsze trzy lata
edukacji na poziomie podstawowym odbył w dużej masowej szkole, gdzie
kształciło się 600 uczniów.
Z powodu niepełnosprawności wielokrotnie był obrzucany wyzwiskami. Od 4 klasy
uczęszcza do „Zawsze Razem”. Tu jest akceptowany.
Wie, że na wsparcie nauczycieli-terapeutów w każdej
chwili może liczyć. Pomaga
bardziej niepełnosprawnej
koleżance – asystuje jej, jak
na prawdziwego dżentelmena przystało.
W „Zawsze Razem” odbywają się normalne zajęcia lekcyjne, ale też jest prowadzona terapia m.in. metodą Bobath oraz ﬁzjoterapia oparta na funkcjonalności, czyli podtrzymywaniu tych funkcji, które są niezbędne w codziennym życiu.
Są wprowadzane elementy metody integracji sensorycznej, jest praca logopedy z uczniem, która nie tylko
eliminuje wady wymowy, ale
także uczy sposobów połykania. Szkoła kładzie nacisk
na indywidualizację procesu
nauczania. Chociaż uczniowie z niepełnosprawnością
mają prawo do zwolnienia
z egzaminów na zakończe-

nie szkoły, dyrektor Warda
umożliwia im udział w egzaminie końcowym, aby czuli się traktowani na równi z
innymi.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

na indywidualne podejście
do ucznia, dogłębne zrozumienie jego potrzeb i trudności edukacyjnych.

Od września 2014 Szkoła i Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Zawsze Razem” przystąpiły do konkursu grantowego „To dla mnie
ważne” Fundacji „Aviva”, który ma na celu wspieranie inicjatyw społecznych. „Za-

W sali rehabilitacyjnej.

ŻYJEMY JAK JEDNA RODZINA
To, co wyróżnia każdą ze szkół na świecie, to jej ludzie i
szkolne tradycje. Dotyczy to także naszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Zawsze Razem” w Poznaniu. Jak
wygląda codzienność w tej szkole w oczach samych uczniów?
Na ogół człowiek już od najmłodszych lat zdany jest sam
na siebie, gdy musi zmagać się z kaprysami przyrody. Nas to
nie dotyczy, bo mamy zapewniony transport. Kiedy już dotrzemy do celu, czeka nas praca nad ciałem i umysłem. Korzystamy między innymi z zajęć rehabilitacyjnych. Każdy, nawet
najmniejszy postęp przywraca wiarę w siebie i nadzieję na
uzyskanie pełnej sprawności. Praca umysłowa rozwija zainteresowania, dzięki czemu, mimo różnych przeszkód, możemy odkrywać siebie na nowo. Pracownicy ośrodka wspierają
nas przy wykonywaniu codziennych czynności, ucząc samodzielności. Prowadzimy z nimi rozmowy, które kształtują naszą wrażliwość i wiedzę, jak być szczęśliwym człowiekiem.
W szkole działa klub sportowy „Na medal”, specjalizujący
się w bocci. Co roku organizowane są u nas dni sportowca.
Uczniowie mogą próbować swoich sił w różnych konkurencjach. Również co roku uczestniczyliśmy w powiatowym przeglądzie piosenki osób niepełnosprawnych „Złoty Słowik” w
Dopiewcu. Tworzymy wokół siebie łańcuch wzajemnej życzliwości. Żyjemy ze sobą jak jedna wielka rodzina. Wciąż jednak
ogromny problem stanowią dla nas bariery architektoniczne.

NATALIA I MARTA
UCZENNICE

Zajęcia artystyczne
przynoszą radość.
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Śpiewające
warsztaty

towarzyszenie Rodzin i
Osób Niepełnosprawnych
„Razem” w Gnieźnie zorganizowało II Wojewódzki Festiwal „Warsztat Też Zaśpiewa”.
Zaproszono do udziału warsztaty terapii zajęciowej z województwa wielkopolskiego.
Przedsięwzięcie współﬁnansował Powiat Gnieźnieński i Miasto Gniezno przy współpracy

Warsztat wokalny.

Laureatka II Wojewódzkiego
Festiwalu „Warsztat też
zaśpiewa” Kinga Mikołajczak.

FOT. ARCHIWUM STOWARZYSZENIA „RAZEM”

Publiczność.

z Centrum Kultury „Scena to
dziwna” w Gnieźnie.
Dzięki Festiwalowi zrealizowano kilka celów: integrację środowiska osób niepełnosprawnych, wzbogacenie ich życia kulturalnego, popularyzację
dorobku artystycznego Sylwii
Grzeszczak – rodowitej Wielkopolanki oraz uwrażliwienie społeczności lokalnej na wysoki poziom umiejętności, jakie prezentują osoby niepełnosprawne.
Udział w konkursie zgłosiło
20 ośrodków, w sumie 30 osób.
Jury wyłoniło 12 ﬁnalistów, którzy wystąpili 13 września w gali
ﬁnałowej Festiwalu „Warsztat
Też Zaśpiewa” w Centrum Kultury Scena to dziwna w Gnieźnie.
Decyzją Jury I miejsce zajęła Kinga Mikołajczak z WTZ „Ognik” w
Poznaniu.

MARCIN WOJCIESZAK

S

Przez
bezkresną rzekę
M

ożna krzyknąć z radością: nareszcie! Jeden z gigantów światowego rocka nareszcie wydał swój nowy album. Można go bez wstydu postawić na półce obok ich największych albumów Pink Floyd
jak „The Wall” albo „Dark Side
Of The Moon”. Wiele młodych
osób może się poczuć jak ich
rówieśnicy w latach siedemdziesiątych, idąc przez miasto
ze sklepu z nowym albumem
mistrzów.
Ale koniec tych zachwytów.
Przejdźmy do zawartości muzycznej. Warto było czekać aż
20 lat. Pomimo że jest to materiał, który nie zmieścił się w poprzednim albumie grupy „The Division Bell”, to jednak słucha się

go bardzo przyjemnie. Tak, jakby czytało się nową książkę, która pochłania bez reszty. Mimo że
większość to utwory instrumentalne, to jednak i tak słychać, że
to dzieło wielkich mistrzów.
Nie zapominajmy o jeszcze czymś ważnym: ten album
jest muzycznym pomnikiem dla
zmarłego kolegi z zespołu Richarda Wrighta. Pomnikiem
godnym jego wspaniałych umiejętności. Mimo że „Endless River” jest kompletnym zakończeniem funkcjonowania zespołu,
to jednak dobrze, że odchodzą
właśnie w takim stylu. Więc zapraszam na wyprawę wzdłuż tej
bezkresnej rzeki, aby podziwiać
piękne pejzaże.

KRZYSZTOF MURKOWSKI

Wyróżnienie kierownika PCPR otrzymała uczennica Zespołu
Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
Małgorzata Dudziak.

P

odniesienie świadomości
społeczeństwa lokalnego
na temat niepełnosprawności,
motywacja uczniów do rozwijania zdolności twórczych i
upowszechnianie wiedzy dotyczącej osób niepełnosprawnych – to cele konkursu plastycznego dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych pod nazwą „Ja i osoba niepełnosprawna”. Przedsięwzięcie zorganizowało Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Śremie.
Konkurs pod honorowym patronatem starosty śremskiego
Piotra Ruty trwał od 8 do 31 października. Przeprowadzono go
w ramach Lokalnego Programu
Pomocy Społecznej na rok 2014.
Wpłynęło 18 prac z 6 szkół po-

nadgimnazjalnych z terenu powiatu śremskiego. Każdy uczestnik miał możliwość nadesłania
1 pracy konkursowej, a każda
szkoła – maksymalnie 5 prac.
Młodzi ludzie wykazali się inwencją artystyczną, a co najważniejsze, wrażliwością. Przygotowanie pracy plastycznej na
konkurs było okazją do tego, by
zastanowić się nad relacjami
między osobą niepełnosprawną a środowiskiem społecznym. Także okazją do postawienia sobie odpowiedzi na pytanie: jak zachowuję się w kontaktach z człowiekiem z ograniczoną sprawnością?
– Według danych spisu powszechnego w powiecie śremskim żyje 8 tysięcy osób niepeł-

W

żyje z cukrzycą. Dzisiejsze spotkanie ma zachęcić do przebadania się. Osoby, u których
stwierdzimy niekorzystny poziom cukru, zostaną skierowane
do poradni diabetologicznej na
dalsze specjalistyczne leczenie
– wyjaśnili wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Koła
Pomocy Dzieciom z Cukrzycą w
Poznaniu.
Stara bimba kursowała na trasie AWF – Rondo Rataje – Most
św. Rocha – Marcinkowskiego –
Plac Wolności – Gwarna – Święty Marcin – Strzelecka – AWF.
Przy pętli tramwajowej Franowo
Elżbiecie Piłat, reprezentantce
ﬁrmy Bayer, odznakę „Przyjaciel
dziecka” wręczyła Wanda Służewska, przewodnicząca Zarządu Koła Pomocy Dzieciom z Cukrzycą w Poznaniu.
„Słodki tramwaj” to przedsięwzięcie ogólnopolskie. Realizuje je Ogólnopolska Federacja
Organizacji Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Chorym Na Cukrzycę.
Współorganizatorami są: Małopolskie Towarzystwo Pomocy
Dzieciom i Młodzieży z Cukrzy-

codziennym zabieganiu
często nie udaje się znaleźć czasu na badanie poziomu cukru we krwi. Nieleczona bądź niewłaściwie leczona
cukrzyca jest jedną z przyczyn
niepełnosprawności. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z
niewydolnością różnych narządów – szczególnie oczu, nerek,
serca i naczyń krwionośnych.
Z bezpłatnego przejazdu i badania poziomu cukru we krwi
poznaniacy mogli skorzystać 8
listopada. Była to akcja społeczna pod nazwą „Słodki tramwaj”
organizowana w ramach Światowego Dnia Cukrzycy (Word
Diabetes Day) przypadającego 14 listopada. Przez 4 godziny
po ulicach Poznania kursowała stara bimba. Paweł Kuleszewicz, poznański satyryk, zachęcał oczekujących na tramwaje
do przejazdu oraz pomiaru poziomu cukru. Badanie przeprowadzała Dorota Ruszkowska,
pielęgniarka z Kliniki Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego w Poznaniu.
– Połowa populacji nie wie, że
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KONKURS PLASTYCZNY „JA I OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA” W ŚREMIE

Talenty i wrażliwość
litacyjnym Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Śremie.
I miejsce i nagrodę (rower,
bon upominkowy na jazdę konną) zdobyła Joanna Szafrańska z Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich, II miejsce i nagrodę (tablet z funkcją e-księgarni
oraz bon upominkowy na zakup materiałów papierniczych i
plastycznych oraz bon upomin-

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

nosprawnych. Przez organizację konkursu „Ja i osoba niepełnosprawna” chcieliśmy zwrócić
uwagę na miejsce osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie.
Zależy nam na zmianie świadomości społecznej. Konkurs ukazał talenty i wrażliwość młodych artystów – mówiła kierownik PCPR Małgorzata Łucka podczas podsumowania konkursu
5 listopada w pawilonie rehabi-

Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ grupy teatralnej
„Kopciuch” z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Śremie.

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z CUKRZYCĄ

Słodka bimba

Wolontariusze – współorganizatorzy akcji „Słodki tramwaj”
z Pawłem Kuleszewiczem (z prawej).

cą, Uczniowski Klub Rekreacji
Ruchowej dla Diabetyków „Trzymaj poziom” w Łodzi, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom z Cukrzycą w
Poznaniu, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w
Lublinie, Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą we Wrocławiu, Koło Dzieci i
Młodzieży z Cukrzycą w Radomiu oraz Fundacja Europejska
Klinika Cukrzycy w Katowicach.
Z danych wynika, że na cukrzycę w Polsce chorują ponad
3 miliony osób, a na całym świecie 371 milionów. Objawami cukrzycy są: zwiększone łaknienie,
wzmożona ilość oddawanego
moczu, ogólne osłabienie organizmu, zmiany ropne na skórze,
zmniejszenie masy ciała, świąd

społu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. Pozostali
autorzy prac otrzymali nagrody
rzeczowe, dyplomy i upominki.
Partnerem konkursu „Ja i osoba niepełnosprawna” byli m.in.
Starostwo Powiatowe w Śremie, Kancelaria Radcy Prawnego
Nosarzewski, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
Spółdzielczy Bank Ludowy im. ks. Piotra
Wawrzyniaka.

KAROLINA KASPRZAK

skóry, cukier w moczu, wzmożone pragnienie. Warto przebadać
się w porę. Badanie zajmuje kilka
sekund, a może uratować zdrowie i życie. Należy je wykonywać
raz na 3 lata. U osób z grupy ryzyka zaleca się wykonywanie badania każdego roku. Dodatkowe informacje dotyczące cukrzycy można znaleźć na www.mojacukrzyca.org i www.diabetycy.eu

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

I miejsce i nagrodę (rower oraz bon upominkowy
na jazdę konną) zdobyła Joanna Szafrańska, uczennica
Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich.

kowy na jazdę konną) otrzymała Dobrochna Łowicka z Liceum
Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego, III miejsce i nagrodę (bon upominkowy na zakup materiałów papierniczych i
plastycznych oraz bon upominkowy na jazdę konną) otrzymał Bartłomiej Roszyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego. Wyróżnienie
kierownika PCPR (bon upominkowy na zakup biżuterii) traﬁło do Małgorzaty Dudziak z Ze-

Poziom cukru we krwi chętnie
mierzyli młodzi ludzie i dzieci.
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„O

prawdziwej
wartości każdego człowieka
świadczy stosunek do innych.
Okazując otwartość, zrozumienie, tolerancję i empatię dajemy świadectwo naszej dojrzałości i gotowości do wspierania
tych, którzy oczekują pomocy”
– od tych słów zaczyna się list
gratulacyjny Posłanki do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej, wręczony na uroczystości 20-lecia „Filantropa
Naszych Czasów” 24 października w restauracji „Rycerska”
nad Maltą w Poznaniu.
Lata mijają szybko. Kiedy w
1994 roku redaktor naczelny
czasopisma Marcin Bajerowicz
był współzałożycielem domu
dla bezdomnych w Dębnie nad
Wartą koło Jarocina, gdzie powstał pomysł „Filantropa”, zapewne nie przypuszczał, że po
ukazaniu się pierwszego numeru tego czasopisma powstanie
do dzisiaj 240 wydań. Systematycznie, z miesiąca na miesiąc,
pismo traﬁało do czytelników,
zyskując popularność i uznanie.
Poszerzało się grono autorów i
stałych abonentów. Rezultatem
publikowanych w odcinkach na
łamach „Filantropa” autobiograﬁi osób niepełnosprawnych stały
się książki – zbiór 12 autobiograﬁi „Moje Kilimandżaro”, książka Euniki Lech „W życiu liczy się
życie”, autobiograﬁa Marioli Wower „Dwie sekundy”, tomik poezji Magdaleny Molendy-Słomińskiej „Teraz zaśpiewa słońce” i zbiór fraszek Jerzego Szulca „Gdyby człowiek był człowiekiem”. Zostały one wydane przez
utworzoną w 2006 roku Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”.
Dołączyłam do zespołu redakcyjnego w roku 2008. „Filantrop”
– w myśl dwóch greckich słów ﬁleo – kocham i anthropos – człowiek pozwolił mi odkrywać w
osobach niepełnosprawnych to,
co szczególnie wartościowe i
twórcze.
Jubileusz był okazją do rozmów, reﬂeksji i wzruszeń. Spotkało się środowisko osób niepełnosprawnych, które o „Filantropie” mówi „nasze pismo”. To
uświadamia, jak istotną rolę w
rehabilitacji społecznej ma oddawanie im głosu na łamach
miesięcznika, zwanego w podtytule „pismem ruchu twórczego
osób niepełnosprawnych”. Dzięki publikowaniu własnych tekstów osoby niepełnosprawne
czują się wartościowe i potrzebne, a społeczeństwo może poznać ich prawdziwe życie.
W wydarzeniu wzięli udział
wieloletni przyjaciele „Filantropa”, a wśród nich: Posłanka do
Parlamentu Europejskiego Kry-

JUBILEUSZ

20 lat dla osób

Gratulacje w imieniu starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego
składa Zygmunt Jeżewski. Od lewej: dyrektor PCPR w Poznaniu
Elżbieta Bijaczewska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Marek Lis, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Starostwa Powiatowego Teresa Gromadzińska
i pełnomocnik starosty poznańskiego
do spraw osób niepełnosprawnych Elżbieta Tonder.
styna Łybacka, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego Marek Lis, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Maria Grabkowska, pełnomocnik Starosty Poznańskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych Elżbieta Tonder, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu Teresa Gromadzińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-

nie Elżbieta Bijaczewska, pełnomocnik Prezydenta Poznania do
spraw Osób Niepełnosprawnych
Dorota Potejko, dyrektor wielkopolskiego oddziału PFRON Grzegorz Naranowicz, wicedyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Wojciech Zarzycki, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego Monika Donke-Cieślewicz. Spotkanie jubileuszowe uświadomiło, jak wielu
instytucjom, organizacjom po-

Uczestnik WTZ w Otuszu
Michał Szymanowicz
z medalem i prezesem
Stowarzyszenia „Promyk”
Bogdanem Maćkowiakiem.

Gratulacje z okazji 20-lecia
składa Krystyna Łybacka,
posłanka
do Parlamentu Europejskiego.

NASZE OKNO NA ŚWIAT
Nie do wiary, że minęło już 20 lat, jak ukazuje się miesięcznik „Filantrop”, w którym zamieszczane są artykuły osób niepełnosprawnych i sprawnych. My z Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Swarzędzu mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w jubileuszowej uroczystości. Zgromadzili się wszyscy, którzy przyczynili się do rozwoju tego czasopisma. Były występy wokalne naszych kolegów i
koleżanek. Wzruszająco śpiewała Sandra Paetz i Jarosław Trepto.
Agata odczytała brajlem okolicznościowy wiersz z życzeniami dla
„Filantropa” od naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu. Były wspomnienia z 20-letniej działalności gazety. Ten miesięcznik to dla nas okno na świat. Dostrzega on nasze problemy i promuje naszą twórczość. Na jego łamach
możemy wykazać się swoimi zdolnościami. Obecni na jubileuszu
współredaktorzy pisma otrzymali dyplomy i specjalne odznaczenia „Za serce sercem”. Dla nas było to ogromne przeżycie. Dziękujemy redakcji Filantropa i Fundacji „Miłosierdzie” z Kalisza za
docenienie naszych zdolności literackich. Wdzięczni nagrodzeni:

AGATA KIEJDROWSKA
AGATA RYBICKA
MIROSŁAWA PENCZYŃSKA
MICHAŁ OGONIAK

Twórczość osób
niepełnosprawnych
w interpretacji aktora
scen poznańskich
Zbigniewa Grochala.
zarządowym, niepełnosprawnym i sprawnym autorom w Poznaniu, powiecie poznańskim,
województwie i kraju „Filantrop”
zawdzięcza swoje 20-letnie istnienie.
Fragmenty książki „Moje Kilimandżaro” i wiersze autorów
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„FILANTROPA NASZYCH CZASÓW”

niepełnosprawnych

Życzenia składa prezes Wielkopolskiego Związku Inwalidów
Narządu Ruchu w Poznaniu Mirosława Rynowiecka.
WZiNR przez 4 lata był wydawcą „Filantropa”.

Prezes Fundacji „Miłosierdzie” Stanisław Bronz mówi
o twórczości niepełnosprawnych autorów, którzy otrzymali
medale „Za serce sercem”.

Agata Kiejdrowska przedstawia wiersz
przygotowany na 20-lecie „Filantropa”.

w Kaliszu Stanisław Bronz wręczył w imieniu Zarządu Fundacji
medale „Za serce sercem” autorom niepełnosprawnym – Agacie Kiejdrowskiej, Michałowi
Ogoniakowi, Krzysztofowi Murkowskiemu i Michałowi Szymanowiczowi. Redaktor naczelny „Filantropa” Marcin Bajerowicz wręczył wszystkim autorom „Podziękowania za twórczy
wkład pracy w rozwój czasopisma oraz uświetnianie jego łamów tekstami dotyczącymi problemów osób niepełnosprawnych”. Spotkanie prowadził nasz
redakcyjny kolega Marcin Wojcieszak.
Uroczystość 20-lecia miesięcznika „Filantrop Naszych
Czasów” sﬁnansował Powiat Poznański.

KAROLINA KASPRZAK

Redaktor naczelny „Filantropa” wręcza podziękowanie
Magdalenie Molendzie-Słomińskiej.

Autorzy „Filantropa Naszych Czasów”.

FOT. (9X) KAROLINA KASPRZAK, ANNA JAWORSKA, ŁUKASZ MAY

niepełnosprawnych – Aldony
Wiśniewskiej, Bartłomieja Walkowiaka, Lecha Berlińskiego i
Magdaleny
Molendy-Słomińskiej czytał aktor scen poznańskich Zbigniew Grochal. Śpiewał Jarosław Trepto z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Owińskach i grupa uczestników WTZ
w Swarzędzu. Prace malarskie
przedstawiali podopieczni WTZ
„Promyk” w Konarzewie. Goście
mogli również zobaczyć świece
wykonane przez WTZ w Owińskach i wysłuchać przygotowanego przez WTZ w Swarzędzu
okolicznościowego wiersza w
wykonaniu Agaty Kiejdrowskiej.
Były płynące z serca podziękowania, listy gratulacyjne, bukiety kwiatów, upominki. Prezes
Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”
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Dni Ekonomii
Społecznej
T

rzy tygodnie, siedem
konferencji,
siedem
miast, czternaście spółdzielni socjalnych, siedem
podpisanych
partnerstw,
setki mieszkańców, którzy
przybyli na festyny – oto bilans Dni Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim.
Odbywające się na przełomie września i października 2014 r. Dni Ekonomii Społecznej zorganizował Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi wraz
z Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej w Poznaniu. Do współpracy przy poszczególnych wydarzeniach

chętnie włączały się lokalne
władze.

KONFERENCJE
Dni Ekonomii Społecznej
zainaugurowano 19 września
br. konferencją w Starostwie
Powiatowym w Kępnie. Konferencję otworzył prezes Fundacji im. Królowej Polski św.
Jadwigi Andrzej Markiewicz,
podsumowując dotychczasowe działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na
terenie subregionu kaliskiego. Głównym tematem spotkania były możliwości dalszego rozwoju ekonomii społecznej w latach 2014-2020.

Warsztaty lepienia pierogów podczas Drzwi Otwartych
w Spółdzielni Socjalnej „Pasja” w Jarocinie.

FOT. (6X) FUNDACJA IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI

Festyn na Rynku w Krotoszynie.

Drzwi Otwarte w Centrum Zabawy i Nauki w Pleszewie.

Podczas konferencji w Kępnie
podpisano pierwsze z siedmiu partnerstw.

DZIĘKUJEMY
W organizację Dni Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim włączyli się szczególnie: Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Kępnie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, Caritas Diecezji Kaliskiej, Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Spółdzielnia
Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Jarocinie, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp., Fundacja Wsparcie, Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Lokalne Centrum Wolontariatu
w Pleszewie, Miasto Kalisz, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Burmistrz Krotoszyna, Burmistrz Koźmina Wlkp. oraz Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie.
Wszystkim serdecznie dziękujemy!
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
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w subregionie
kaliskim
gorzatę Cieślak) i Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (Sylwię Wójcik, Alicję Łopatkę, Katarzynę Szkudlarek, Alicję Wójcik,
Leszka Rymarczuka i Kamilę Orzechowską). Zaproszenie przyjął również jeden z
członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Antoni Sobolewski.

Konferencja w Ostrzeszowie.

Festyn na Rynku w Kępnie.
Podobne konferencje odbyły się w kolejnych tygodniach w innych miastach
regionu: Jarocinie, Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie, Kaliszu, Koźminie Wielkopolskim. Cykl spotkań zamknęła 9 października konferencja w Ostrzeszowie.
Każde z tych wydarzeń cieszyło się dużym zainteresowaniem, zarówno reprezen-

tantów jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz lokalnego biznesu. Organizatorzy
zaprosili do poprowadzenia poszczególnych paneli ekspertów z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (Aleksandrę Andrzejewską, Zoﬁę Rutkowską, Mał-

PREZENTACJE
SPÓŁDZIELNI
SOCJALNYCH
Podczas każdej z siedmiu
konferencji szczególną uwagę poświęcono lokalnym podmiotom ekonomii społecznej, które miały okazję zaprezentować się na forum. I tak
uczestnicy konferencji poznali bliżej spółdzielnie socjalne: JAŚMIN, POMOST, SZANSA z Kępna, Jarocińską Spółdzielnię Socjalną i PASJĘ z
Jarocina, MARTEN z Odolanowa, A-Z i 1979 z Gołuchowa, ALFA i PAIDI z Pleszewa,
BŁONIE z Krotoszyna, LEPART z Kalisza, Spółdzielnię
Socjalną OSTRZESZÓW oraz
VIVO z Koźmina Wielkopolskiego. Wszyscy przedsiębiorcy społeczni zgodnie podkreślali duże znaczenie pozytywnego klimatu wokół ekonomii
społecznej, odpowiedniego
zaangażowania i zrozumienia ze strony lokalnych władz
i przedstawicieli biznesu.
Dzięki dotychczasowemu zaangażowaniu pracowników
Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej ten pozytywny klimat już przynosi efekty w postaci realnej współpracy międzysektorowej.
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PARTNERSTWO
DLA EKONOMII
SPOŁECZNEJ
Ważnym punktem konferencji było uroczyste podpisanie
porozumienia o współpracy w
ramach partnerstwa na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej.
Głównym celem zawiązanych
partnerstw jest poszukiwanie
możliwości wsparcia rozwoju
istniejących i nowopowstających
podmiotów ekonomii społecznej
na terenie subregionu kaliskiego. W każdej z miejscowości do
partnerstwa przystępowało od
kilku do kilkunastu podmiotów
reprezentujących sektor publiczny, prywatny i społeczny.

FESTYNY, IMPREZY,
DRZWI OTWARTE
Oprócz części merytorycznej, jaką stanowiły konferencje, Dni Ekonomii Społecznej
to również festyny i atrakcje organizowane dla lokalnych społeczności, mające na celu zaprezentowanie
działalności
podmiotów ekonomii społecznej mieszkańcom. Odbyły się
dwa duże festyny na miejskich
rynkach w Kępnie i Krotoszynie. Poza tym Drzwi Otwarte:
w Spółdzielni Socjalnej PASJA
w Jarocinie, w Centrum Zabawy
i Nauki PAIDI w Pleszewie i w
Spółdzielni Socjalnej LEPART w
Kaliszu. W Ostrowie Wlkp. odbyło się spotkanie pod hasłem
„To takie proste... być kobietą”.
Dni Ekonomii Społecznej w
subregionie kaliskim pozwoliły mieszkańcom regionu zetknąć się z ekonomią społeczną i przyjrzeć się bliżej jej efektom. Uczestnicy imprez towarzyszących często przyznawali,
że nie mieli świadomości, że w
pobliżu ich domów i miejsc pracy znajdują się ﬁrmy, które dają
pracę osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Swoją wiedzę na temat ekonomii
społecznej pogłębić mogli natomiast ci, od których jej rozwój w
najbliższych latach będzie zależał najbardziej, czyli lokalni
działacze, reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego,
instytucji rynku pracy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz lokalnego biznesu.

WERONIKA JANASZEK

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Być jak taﬂa

Kleszczewo
– seniorom
O

ciastem, słuchali piosenek artysty – od ballad po rock and
roll. Starsi i młodsi widzowie
na trybunach odpowiadali brawami na utwory i wtórowali
oklaskami w rytm muzyki. Zebrani uznali piątkowy wieczór
za udany.
Ta forma aktywizacji seniorów pozwala im na przeżywanie drugiej młodości i kulturalne spędzanie czasu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Starsi mieszkańcy
twierdzili, że okoliczne gminy nie organizują dla seniorów
uroczystości na taką skalę.

Ta coroczna impreza skupia około połowę osób tej grupy społecznej w Kleszczewie.
Bogdan Kemnitz, wójt gminy,
serdecznie przywitał tak znaczą liczbę starszych mieszkańców, przybyłych na zaproszenie. Seniorzy, delektując się

Każdy człowiek posiada „taﬂę”, która pozwala być bliżej ludzi.
Lidia Piskorska i Jarosław Kubiak – zadowoleni z sesji zdjęciowej.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

FOT. ARCHIWUM

U

Psycholog pomaga
W

ka sprzyjała odprężeniu. Natomiast ﬁlm o wielkim autorytecie Janie Pawle II podbudowywał psychicznie, pokazując dobroć. Warsztaty mają pomóc w radzeniu sobie z własnymi emocjami, aby uczestnicy spotkań umieli skuteczniej zmieniać na lepsze jakość
życia własnego i swojego otoczenia.

sali Ośrodka Kultury w
Kleszczewie 4 listopada odbyły się przedostatnie
warsztaty z psychologiem.
Przybyło 12 dorosłych osób
niepełnosprawnych. Prowadzący zaproponował uczestnikom oprócz rozmowy muzykoterapię i ﬁlmoterpię.

FOT. ARCHIWUM

Łagodna, reﬂeksyjna muzy-

Warsztaty
prowadzone
przez psychologa aktywizują i
integrują uczestników. Są realizowane dzięki dotacji Wójta Gminy Kleszczewo. Dziękuję wszystkim osobom biorącym udział w tych spotkaniach
za informacje o wyniesionych
z nich wrażeniach i reﬂeksjach.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

czestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przylesie” –
jednej z placówek poznańskiego Stowarzyszenia „Na Tak”
– stali się profesjonalnymi modelami fotograﬁcznymi. Pozowali do zdjęć w specjalnie zaaranżowanych sytuacjach oraz
w wybranych przez siebie kreacjach. Wszystko zaczęło się
od wyobraźni.
6 listopada na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza nie brakowało emocji. Oklaski, róże i pamiątkowe płyty CD z sesji fotograﬁcznych
przypomniały
uczestnikom „Przylesia”, że to
ich święto. Spotkali się z publicznością na wernisażu fotograﬁcznym „Taﬂa”.
Taﬂa to – jak czytamy w opisie wystawy – największa, górna płaszczyzna kamienia oszlifowanego szlifem fasetkowym.
Szlifami fasetkowymi szlifuje się
kamienie przezroczyste. Dzięki
temu na taﬂi widoczne są różne
efekty świetlne powstałe w wyniku załamań światła. Człowiek
również posiada taką „taﬂę”.
Składają się na nią cechy cha-

rakteru pozwalające czerpać satysfakcję z życia, być bliżej ludzi,
spełniać własne marzenia.
Autorem zdjęć zrealizowanych w ramach projektu „Pobudzamy świat naszej wyobraźni” ﬁnansowanego ze środków
Aquanet S.A. jest Nikodem Olejniczak. Dzięki profesjonalnej sesji zdjęciowej uczestnicy WTZ
„Przylesie” mogli pokazać mocne strony osobowości. Samodzielnie dobierali makijaże, fryzury, stroje i zdjęcia zaprezentowane podczas wernisażu. Każde zdjęcie, prócz imienia i nazwiska osoby, którą przedstawia, zostało opatrzone kilkoma
cechami charakteru, np. „otwarty, kochający, akceptujący”.
Osoby z niepełnosprawnością
na fotograﬁach Nikodema Olejniczaka nie różnią się niczym
od innych. Piękno – niezależnie
od ograniczeń ﬁzycznych czy intelektualnych – jest w każdym
człowieku. Wszyscy mamy jednakowe prawo do realizacji pasji czy aktywnego udziału w życiu społecznym.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

koło 450 seniorów gościło 24 października w sali
widowiskowo-sportowej
w
Kleszczewie na programie artystycznym zespołów „Kleszczewianki” i „Stokrotki” oraz
artysty Wojciecha Gąsowskiego. Wieczór zorganizowała Gmina Kleszczewo z okazji przypadającego na miesiąc
październik Dnia Seniora.
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Człowiek
który zmienia świat
ick Vujicic urodził się bez
rąk i nóg. Jego życie przypominało pasmo nieszczęść.
Do tego stopnia, że w wieku
dziesięciu lat próbował popełnić samobójstwo. Zrozumiał,
że ma do wypełnienia misję.
Postanowił żyć i przywracać
ludziom nadzieję. Dzisiaj ma
żonę, synka, uśmiech nie schodzi z jego twarzy. W przyszłym
roku, 30 kwietnia, będzie się
można z nim spotkać na Stadionie Miejskim w Poznaniu.
Uprzedzamy, że ceny biletów
są wysokie: od 130 do 900 złotych, w zależności od tego, w
którym sektorze rezerwuje się
miejsce. Rezerwacji można dokonywać poprzez stronę internetową www.zyciebezograniczen.pl podstrona „rezerwacja”.
Przyjazd Nicka do Poznania
organizuje między innymi Łukasz Milewski, którego pomysł
wspiera prezydent Ryszard Grobelny. Nickowi będzie towarzyszyć jego wieloletni przyjaciel
Les Bron. Firma Milewski i Partnerzy wymyśliła także specjalny konkurs, w którym do wygrania są spełnione marzenia. Wystarczy nagrać krótki ﬁlm, w którym będzie pokazana wybrana osoba i jej marzenie, a tak-

Z

wracam się do Czytelników pisma „Filantrop” o pomoc w rehabilitacji mojego męża. Piotr pracował jako kierowca w Transporcie Międzynarodowym. W czasie
pracy, w 2011 roku, doznał wylewu
krwotocznego śródczaszkowego.
Natychmiastowa pomoc, operacja i leczenie uratowały mu życie,
ale pozostał w śpiączce. Przebywał kolejno w szpitalu, a następnie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Śląsku. Po długim oczekiwaniu dostał się do ZOL-u Fundacji Światło w Toruniu, specjalizującym się w opiece, leczeniu i rehabilitacji osób w stanie apalicznym (wegetatywnym). Przebywał
tam 2,5 roku, otrzymując rehabilitację logopedyczną, jak i ruchową
adekwatną do stanu zdrowia. Jego
stan się stopniowo poprawiał, Piotr

FOT. MILEWSKI I PARTNERZY

N

że argumenty, które przekonają
konkursowe jury i internautów,
że akurat to marzenie powinno
się spełnić. Aby wziąć udział w

konkursie, trzeba nakręcić maksymalnie 60-sekundowy ﬁlm, w
którym przedstawimy marzenia
bliskiej nam osoby.

Zachował ruch
tylko powiekami
jest obecnie w niepełnym zespole
zamknięcia: jest świadomy – słyszy, czuje, rozumie wszystko, co się
wokół niego dzieje, ale nie może
poruszać kończynami, mówić. Ma
zachowany tylko ruch powiekami
– może mrugać.
Chcąc zapewnić mężowi dalszy postęp w rehabilitacji, przeniosłam go do Centrum Neurologicznego „EPIMIGREN” w Osielsku koło
Bydgoszczy, gdzie efekty rehabilitacji rokują pomyślnie, ale wymagają intensywnej pracy i nakładów
ﬁnansowych. W Centrum jest wielu specjalistów: neurolog, rehabilitanci, ﬁzjoterapeuci, logopeda.
Nasze dochody są niewielkie
(emerytura i renta, razem 2,400 zł).
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Dziesięcioletni Miłosz Bronisz, który podobnie jak Nick
Vujicic urodził się bez rąk i nóg,
spotka się ze swoim idolem, kiedy ten przyjedzie do Polski. Nick,
znany jako największy mówca
motywacyjny na świecie, urodził
się w Australii z chorobą charakteryzującą się brakiem kończyn.
Miał tylko jedną stopę na wysokości biodra. Jako dziecko nie
akceptował swojego wyglądu.
Życie było dla niego koszmarem.
Czuł się odrzucony, napiętnowany, cierpiał ﬁzycznie i psychicznie. Do tego dochodziła gehenna
w szkole, gdzie go wyśmiewano,
poniżano, nie akceptowano. Pojawiła się depresja. Gdy wszystko wydawało się nieważne, nastąpił przełom i Nick zrozumiał,
że musi dawać innym ludziom
nadzieję poprzez swoją historię.
Od tego momentu postanowił
zmieniać świat. Nick nauczył się
pisać za pomocą palców od stopy, obsługiwać klawiaturę, myć
głowę, golić się, odbierać telefon
oraz wielu innych rzeczy. Lubił
czytać Biblię, która pomogła mu
zrozumieć, że nic z góry nie jest
przesądzone.
Szybko znalazł przyjaciół, a
jego koledzy z klasy zrozumieli, że najważniejsze jest wnętrze człowieka. Mając 17 lat
rozpoczął własną działalność
non-proﬁt, tworząc organizację „Życie Bez Kończyn”. Od tego
czasu Nick podróżuje po całym świecie i głosi dobre słowo,
wlewa w serca osób niepełnosprawnych nadzieję i wiarę, że
wszystko jest możliwe. awa

Opłacam ZOL, dojazdy i utrzymanie, ale na potrzebną rehabilitację
nie wystarcza mi pieniędzy. Rehabilitacja ruchowa to koszt 50 złotych za jedną godzinę, logopeda
100 złotych za godzinę. Mój mąż
korzysta także z CyberOka, czyli
systemu, który pozwala na porozumiewanie się z osobami w zespole zamknięcia za pomocą ruchu oka. To też kosztuje 100 złotych za jedną godzinę.
Nieustannie jestem w drodze
pomiędzy Gliwicami a Osielskiem
koło Bydgoszczy. Nieprzerwanie
walczę o powrót do zdrowia mojego męża. Byłabym wdzięczna
za pomoc i wsparcie tak potrzebne w utrzymaniu ciągłości leczenia Piotra.
Darowizny można wpłacać na
konto BANK PEKAO S.A. nr konta 82-1240-4272-1111-0000-48313672 Eurokonto Srebrne.

IRENA FOJUTOWSKA
ŻONA I OPIEKUN PRAWNY
UL.SATURNA 1/4
44-100 GLIWICE
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O

graniczenie używania narkotyków na terenie Poznania i zmniejszenie skali związanych z tym problemów zdrowotnych oraz społecznych to
zadanie, jakie postawiły sobie
władze miasta. Wszystkie zaplanowane działania zawarto
w „Miejskim Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017”.
Narkomania rozumiana jest w
tym dokumencie jako przyczyna m.in. przestępczości i dezintegracji społecznej. Uzależnienie
to przekroczenie trudnej do zauważenia granicy między chęcią
a przymusem, który całkowicie
zaburza samokontrolę. Tę granicę przekracza się tylko raz. Uzależniony, nawet gdy nie przyjmuje substancji psychoaktywnych,
to do końca życia pozostaje osobą uzależnioną. W Polsce główne cele, zadania oraz obszar
działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wyznaczają
dwa główne dokumenty: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu narkomanii
oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011
roku w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.
Zgodnie z zapisami ustawy
do podstawowych zadań gminy
należy zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem, udzielanie pomocy
społecznej, psychicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii. Ważne jest również prowadzenie
działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w kwestiach związanych z rozwiązywaniem problemów narkomanii. Działania te obejmują
prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także
dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Nie bez znaczenia jest wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób ﬁzycznych, pomocnych rozwiązywaniu problemów narkomanii. Społecznej pomocy wyma-

gają osoby uzależnione i ich rodziny, dotknięte ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
„Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017” zakłada
kontynuację działań podjętych
w latach ubiegłych. Podstawę do
opracowania tego dokumentu
stanowi również diagnoza problemu narkotykowego i narkomanii w Poznaniu, przeprowadzona w 2009 roku przez Janusza Sierosławskiego z Instytutu
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, której aktualizację zaplanowano na 2015 rok. Z diagnozy wynika, że wśród dorosłych mieszkańców Poznania
obserwuje się narastanie problemu narkomanii, natomiast
wśród młodzieży w ostatnich
latach zaznacza się tendencja
spadkowa.
Przy realizowaniu zadań
związanych z przeciwdziałaniem narkomanii władze miasta
będą współpracować m.in. z zakładami opieki zdrowotnej, placówkami oświatowymi, uczelniami wyższymi, Komendą Miejską Policji w Poznaniu, Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji, wydziałami Urzędu Miasta
Poznania.
Program w szczególności
skierowany jest do młodzieży
szkolnej i okazjonalnych użytkowników narkotyków. W planach jest program „Sportową
manią walczymy z narkomanią”,
który będzie realizowany przez
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Przewidziano udzielanie
rodzinom, w których występują
problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej.
Konieczne jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz ograniczanie szkód zdrowotnych.
Rozważane jest prowadzenie
hostelu dla osób uzależnionych
od narkotyków oraz punktu diagnostyki i konsultacji HIV oraz
AIDS. Program redukcji ryzyka
będzie realizowany w miejscach
o zwiększonym narażeniu: klubach, dyskotekach, podczas imprez masowych. awa

hcą otwierać się na ludzi, przekazywać im
swoje emocje, udowadniać,
że brak komunikatów werbalnych nie oznacza braku
potrzeb, poglądów na dany
temat i marzeń. Z tej właśnie przyczyny członkowie
Stowarzyszenia Na Rzecz
Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” w Poznaniu zaprosili na wydarzenie
artystyczne „Inaczej”. Patronat medialny nad inicjatywą sprawował „Filantrop
Naszych Czasów” i portal
„Pion” Stowarzyszenia „Na
Tak”.
29 października klimat
wieczornego spotkania w
Galerii Akademickiej Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza zdobiły dźwięki
harfy i słowa ułożone w wersy. Zamiast światła były małe
świeczki w słoikach przyozdobionych kolorowymi jesiennymi liśćmi. Na harﬁe
zagrała Barbara Karlik.
Magdalena Molenda-Słomińska, autorka tomiku „Teraz zaśpiewa słońce” wyda-

nego przez Fundację „Filantrop”, podzieliła się jego treścią ze słuchaczami. Wiersze
Molendy-Słomińskiej czytał
Jakub Wilk, uczeń XII Liceum
Ogólnokształcącego, a twórczość osób niemówiących
z „Żurawinki” interpretowała Marta Włodarczyk, także
uczennica XII LO. Spotkanie
prowadziła Ewa Plucińska,
terapeuta zajęciowy Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka”.
Utwory osób niemówiących, które na co dzień porozumiewają się metodami
komunikacji wspomagającej
(język migowy, piktogramy –
symbole obrazkowe itp.) dotyczyły codziennych spraw,
reﬂeksji nad kruchością życia
i przemijaniem. Przybliżenie
twórczości ludzi dorosłych
z mózgowym porażeniem
dziecięcym stworzyło okazję
do poznania ich myśli, przeżyć oraz doświadczeń.
Bariery, które tkwią w naszych umysłach, na ogół nie
pozwalają się zbliżyć do „innego” świata. Boimy się tego,
czego nie znamy. Do nawiązania pierwszego kontaktu z

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Narkotyki
zabijają

C

Podziękowania za wieloletnie wspieranie działań Terenowego
Komitetu Ochrony Praw Dziecka otrzymują: Elżbieta Dybowska
(druga z lewej), Maria Krupecka i Maria Remiezowicz.

N

a co dzień wspierają nieletnich, którzy doświadczają przemocy, są zaniedbywani wychowawczo, żyją w rodzinach alkoholowych czy też
zmagają się z dyskryminacją z
uwagi na niepełnosprawność.
Działania Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu są bardzo szerokie.
W roku 2014 minęło 30 lat od
momentu, kiedy powstał Terenowy Komitet. Rok 2014 to także 25 lat od uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej
okazji 18 listopada w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na jubileuszowej konferencji

„Prawa dziecka. Lubię to!” spotkali się pedagodzy, psycholodzy, terapeuci i rodzice, którym
los krzywdzonych dzieci nie jest
obojętny.
– Komitet w Poznaniu powstał
z niezgody na krzywdzenie dzieci. Dzisiaj jesteśmy pewni, że nie
ma takiego bólu i takiego cierpienia, którego człowiek dorosły
nie byłby w stanie dziecku zadać. Mamy świadomość, że nasza praca budzi spore emocje.
Z szacunku dla dziecka miejmy czas, aby z nim rozmawiać.
Akceptujmy dziecko takie jakim
jest – z jego przeszłością i teraźniejszością – mówiła Jolanta Gra-
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Zrozumieć
niemówiących
FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

osobą niemówiącą nie trzeba specjalistycznych umiejętności z zakresu komunikacji pozawerbalnej – znajomości piktogramów czy języka migowego. Wystarczy
życzliwość, akceptacja i serce.

Przybliżenie twórczości ludzi dorosłych z mózgowym
porażeniem dziecięcym stworzyło okazję do poznania ich myśli,
przeżyć oraz doświadczeń.

Podczas wydarzenia artystycznego „Inaczej” podziwiano prace stanowiące rezultat pracy terapeutycznej z
podopiecznymi „Żurawinki”.
Była to ekspozycja VIII „Jesiennego wernisażu” pod hasłem „Moc Przeróżnych Doświadczeń”, który odbył się
29 września. „Jesienne wernisaże” – to wieloletni projekt arteterapeutyczny Stowarzyszenia „Żurawinka” ﬁnansowany z budżetu Miasta

30 LAT TERENOWEGO KOMITETU OCHRONY PRAW DZIECKA W POZNANIU

Z niezgody
na krzywdę dzieci

Aula UAM pełna gości. Pierwsza z prawej Anna Maria Wesołowska,
znana postać telewizyjna przybliżająca społeczeństwu dramatyczne
sytuacje ludzi, w tym osób nieletnich.

czyk-Ogdem, psycholog dziecięcy, przewodnicząca TKOPD.
Wiceprezydent Poznania Jerzy Stępień wręczył J. GraczykOgdem nagrodę Srebrnej Pieczęci Miasta Poznania. Podziękowania za wieloletnie wspieranie działań TKOPD otrzymały: Maria Krupecka – dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej i
Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Maria Remiezowicz – dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania
i Elżbieta Dybowska – zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i
Spraw Społecznych UMP.
Prelegentem konferencji byli
m.in.: Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, prof. Anna
Brzezińska z Instytutu Psychologii UAM oraz Anna Maria Wesołowska – sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spo-

Magdalena
Molenda-Słomińska (z lewej)
i Barbara Karlik.
Poznania. Ekspozycję dzieł
w Galerii Akademickiej WNS
UAM można oglądać do końca grudnia.
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czynku, znana postać telewizyjna przybliżająca społeczeństwu
dramatyczne sytuacje ludzi, w
tym osób nieletnich. Wydarzeniu towarzyszyło hasło: „Dorośli,
nauczcie mnie korzystać z moich praw. Chcę mieć szczęśliwe
dzieciństwo!”. W Auli UAM pełnej gości wystąpił Teatr Szkolny „Łejery” i Orkiestra Kameralna I stopnia – soliści i chór pod
dyrekcją Kazimierza Trzeciaka (Zespół Szkół Muzycznych w
Poznaniu). Konferencja została
zrealizowana w ramach projektu pod nazwą „Prawa dziecka.
Lubię to!”, a współﬁnansowało
ją Miasto Poznań.
Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka w Poznaniu zarejestrowano jako stowarzyszenie
18 lipca 1984 roku po konsultacjach z prof. Ireną Obuchowską,
prof. Anną Brzezińską i dr Marią
Łopatkową. Problem dzieci pozostających z dala od rodziców
w szpitalach nagłośniono dzięki realizacji projektów: „Otwarte drzwi szpitali dziecięcych” i
„Szpital bez łez”. Ukazały one
dramat chorych dzieci pozbawionych wsparcia najbliższych.
Z biegiem lat TKOPD wdrażał
kolejne działania. Można o nich
poczytać na stronie internetowej
www.kopd.poznan.pl
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Warsztaty N
dobrej
rozmowy
O

Pomoc innym
– sposobem
na życie
M

aria Zielińska, 70-letnia
emerytowana nauczycielka biologii, od dwóch lat jest
wolontariuszką w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Kórniku. Znalazła sobie sposób
na życie: opiekę nad niepełnosprawnymi.
– W moim wieku można opiekować się nie tylko wnukami –
mówi.
Uczestnicy Środowiskowego Domu, gdy bawią się podczas imienin czy urodzin, gdy
siostra zakonna przynosi swój
sprzęt nagłaśniający, potraﬁą być
spontaniczni i radośni. Mogłoby się wydawać, że to miejsce
jest smutne; przeciwnie, jest najbardziej radosne w Kórniku. I to
wśród tych ludzi naznaczonych
przez los.
Jak mówi kierownik ŚDS Anita
Wachowiak, pani Maria wszystkim tu „babciuje”. Podobnie jak
dwie inne wolontariuszki, panie Ola i Krystyna, ciepłe, kochane osoby.
Maria Zielińska wolontariuszką została przez przypadek. Zastanowił ją plakat Domu „Razem
możemy więcej” na jednym z
płotów w Kórniku. Gdy pierwszy
raz tu przyszła, czuła się „wypłoszona”. Wszystko było inne: Arletka pokrzykiwała, Karol z dziecięcym porażeniem mózgowym
nie mówi, nie chodzi, wymaga
nieustannej opieki. Pani Maria
wzięła to na siebie. Robi mu manicure, miksuje, przewija go, pilnuje, żeby nie miał odleżyn. Karola i Dawida, gdy są na pływalni, rozbiera i przygotowuje do
kąpieli.
Zdaniem pani Marii każdy z
uczestników Domu jest niepowtarzalny. Nie muszą starać się
być lepszymi niż są, ani rywalizować jak w szkołach. Zajmujące się nimi panie nie wartościują ich. 21-letni Hubert z Czołowa
jest uczestnikiem zajęć od stycz-

nia tego roku. Uczył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym w Mosinie. Lubi
układać puzzle podczas zajęć z
siostrą zakonną. Chętnie uczestniczy w życiu Domu, tańczy,
śpiewa. Na początku nie potraﬁł w pracowni kulinarnej obierać
i pokroić ziemniaków, teraz robi
to chętnie.

Stowarzyszenie
„Psyche
Soma Polis” z Poznania, w odpowiedzi na potrzeby chorujących przewlekle oraz ich bliskich, w ramach cyklu spotkań
o charakterze psychoedukacyjnym pod nazwą „W morzu
stresu”, zorganizowało warsztat, którego celem było zapoznanie uczestników z psychologicznymi aspektami komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Pani Krysia z Runowa bierze
udział w zajęciach w tym domu
od początku jego istnienia.
– Szyję serwetki, rysuję,
wszystko robię – mówi.
Nauczyła się podpisywać. To
duży sukces jej i pedagogów.
Uczestniczyła w teledyskach
„Makumba” i „Facet to Świnia”,
przedstawieniu „Strach na wróble” i w jasełkach. Uczestnikiem
Domu jest też jej brat Piotr, który
z dumą myje naczynia, zamiata
podłogę, grabi liście, brał udział
w „Zlocie Talentów” w Luboniu.

W sobotnie przedpołudnie
8 listopada prowadząca Katarzyna Działa-Pawłowska rozmawiała z odbiorcami warsztatu o potrzebach w komunikacji chorych oraz ich rodzin.
W bezpłatnym spotkaniu wzięły udział osoby z chorobami
przewlekłymi, ich bliscy i ludzie pracujący z chorymi.

Tomasz występuje jako główny lekarz w przygotowanym w
ŚDS przedstawieniu. Jest świetnym aktorem, kocha pantomimę. Paulina z Pierzchna to jedna
z najbardziej pogodnych uczestniczek zajęć. Lubi gotować,
szyć, uczestniczy w zajęciach
wychowania ﬁzycznego, występuje w teledyskach.

W chorobie przewlekłej pomocy potrzebują obie strony
(chory i opiekun), gdyż funkcjonowanie z nieuleczalnym
schorzeniem to – wbrew pozorom – mnóstwo różnych ograniczeń. Kiedy przychodzi wiadomość o utracie pracy z uwagi na chorobę, zaczyna brakować nie tylko źródła dochodu,
ale i sił psychicznych. Nieocenione okazują się organizacje
pozarządowe skoncentrowane
na wsparciu osób z chorobami
przewlekłymi i ich bliskich. Decyzja o zgłoszeniu się do psychologa bądź psychoterapeuty
nie jest powodem do wstydu.
Rozmowa ze specjalistą pomaga w zorganizowaniu opieki nad osobą zależną.

Do Środowiskowego Domu
Samopomocy
w
Kórniku
uczęszcza 18 osób niepełnosprawnych. Znaleźli w nim przyjaciół, fachową rehabilitację,
wyjście z samotności – i oddane im, serdeczne wolontariuszki.

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

R
Robert
Wrzesiński
W

pieka nad osobą przewlekle chorą jest wyczerpująca i wymaga siły. Koncentrując się maksymalnie na
chorym zapominamy o sobie
– zaniedbujemy własne potrzeby, zainteresowania, boimy się wyjść z domu nawet.
Co stanie się z osobą zależną,
kiedy nas zabraknie? To pytanie zawsze rodzi lęk.

Stowarzyszenie
„Psyche Soma Polis”, prócz wyżej
wspomnianego, zrealizowało warsztaty „Zasoby wspierającego”, „Przekonania”, „Radzenie sobie ze stresem” i „O
podnoszeniu witalności”. Projekt warsztatów psychoedukacyjnych zrealizowano ze środków PFRON.

KAROLINA KASPRZAK

a wsi szczególnie trudno
o rehabilitację, terapię i
opiekę specjalistyczną. Tylko
w nielicznych wielkopolskich
wsiach są warsztaty terapii
zajęciowej – placówki, w których niepełnosprawni nabywają umiejętności niezbędne
w codziennym życiu, spędzają czas wolny i mogą liczyć
na wsparcie terapeutyczne.
Gmina Miłosław prowadzi
WTZ w Czeszewie, do którego
uczęszcza 30 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wśród nich Zbigniew
Strugała, stały współpracownik „Filantropa Naszych Czasów”, piszący artykuły na klawiaturze komputera nosem.
5 listopada redaktor naczelny czasopisma Marcin Bajerowicz wręczył autorowi w siedzibie WTZ w Czeszewie podziękowanie z okazji 20-lecia miesięcznika „za twórczy
wkład pracy w rozwój czasopisma oraz uświetnianie jego
łamów tekstami dotyczącymi problemów osób niepełnosprawnych” i medal „Za serce
sercem” od Stanisława Bronza, prezesa Zarządu Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w
Kaliszu.
Zbigniew Strugała, mieszkaniec sąsiadującej z Czeszewem wsi Orzechowo, z uwagi na znaczne ograniczenia w
poruszaniu się, nie mógł dotrzeć na uroczystość 20-lecia
„Filantropa Naszych Czasów”
24 października w Poznaniu,
dlatego dowód uznania dla
jego pracy pisarskiej wręczono w WTZ.

M

iasto Poznań otwiera się
na potrzeby mieszkańców i liczy się z ich zdaniem.
Tegoroczna edycja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego umożliwiła poznaniakom aktywny udział w ważnych dla nich sprawach. Od
1 do 12 października głosowano na projekty, których realizacja rozpocznie się z początkiem 2015 roku. Pomysłów było sporo. W ﬁnale
znalazło się 30 projektów – 10
dużych i 20 małych.
W głosowaniu wzięli udział
poznaniacy powyżej 16 roku
życia i studenci uczelni funkcjonujących na terenie Poznania. Głosy na wybrane projekty
oddawano za pośrednictwem
formularza
internetowego,
w punktach informacyjnych
Urzędu Miasta i w niebieskich
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W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CZESZEWIE

Medal dla Zbyszka
FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK, MARCIN BAJEROWICZ

WTZ w Czeszewie jest ﬁnansowany w 90% ze środków PFRON i w 10% z budżetu
powiatu wrzesińskiego. Posiada pracownie: ogrodniczą
i kontaktu z przyrodą, stolarsko-ślusarską, komputerową,
artystyczną, sztuki użytkowej
i gospodarstwa domowego.
Uczestnicy realizują przedstawienia teatralne – pantomimy, włączają się w inicja-

tywy o charakterze społeczno-kulturalnym, integrują się
ze środowiskiem lokalnym.
Do stałych wydarzeń WTZ
w Czeszewie zalicza się
m.in. „Święto latawca”, o
którym na łamach „Filantropa” pisał Zbigniew Strugała.
Więcej informacji na www.
wtzczeszewo.org

KAROLINA KASPRZAK

Zbigniew Strugała (z lewej) z wielką radością
przyjął podziękowanie od redaktora naczelnego
„Filantropa Naszych Czasów” i medal „Za serce sercem”.

Zbyszek z autorką artykułu.

W pracowni stolarsko-ślusarskiej uczestnicy przygotowywali
ozdoby świąteczne.

Warto próbować
namiotach na ul. Półwiejskiej i
placu Wolności.
Jednym z ﬁnałowych przedsięwzięć był projekt Stowarzyszenia Na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących pod nazwą „Otwórz
oczy – niewidomy też poznaniak”. Pomysł zakładał wykonanie trzech makiet z brązu
wraz z opisami w języku polskim i w brajlu. Makieta placu Kolegiackiego z Farą, placu Wolności od Muzeum Narodowego po Arkadię i Jeziora Malta z obiektami sportowo-rekreacyjnymi miały uła-

twić osobom z dysfunkcją narządu wzroku dotarcie do tych
miejsc. Ponadto Stowarzyszenie planowało instalację tzw.
pasów naprowadzających.
Do reﬂeksji skłania fakt, że
w tym roku w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego swoje pomysły zgłosiło zaledwie kilka organizacji pozarządowych działających w obszarze rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych. Żadna z tych organizacji nie znalazła się w gronie zwycięskich projektów.
Prezydent Poznania na kon-

ferencji prasowej omówił wyniki konsultacji. W kategorii „Projekty duże” zwyciężyła Wartostrada – ścieżka pieszo-rowerowa nad Wartą
(13 089 głosów), Sportowy Golaj – Golęcińska Strefa Sportu i
Rekreacji (11 425 głosów), Ratowanie Sieci Fortów Poznańskich (9 237 głosów), a w kategorii „Projekty małe” Winogradzki Park Sportu i Rekreacji
(12 069 głosów), Nowa Rusałka
(10 798 głosów) i Trener osiedlowy (8 860 głosów).
Organizacje pozarządowe z
Poznania podejmujące inicja-

tywy na rzecz wyrównywania
szans osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem
społecznym mają sporo ciekawych pomysłów do przedstawienia na forum. Szkoda,
że tylko nieliczne zdecydowały się powalczyć o ich doﬁnansowanie. Potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych
są znaczne. Trzeba pieniędzy
na ich realizację. Otrzymane
środki publiczne często okazują się niewystarczające, dlatego tym bardziej warto próbować. Może za rok w Poznańskim Budżecie Obywatelskim
2016 na liście wygranych znajdzie się projekt, dzięki któremu
polepszy się jakość życia osób
z ograniczoną sprawnością,
narażonych na ubóstwo czy
długotrwałe bezrobocie?
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XIV WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD GRUP TEATRALNYCH WE LWÓWKU

Niepełnosprawni
mistrzowie sceny
uznanie zasłużyła barwna scenograﬁa i oprawa muzyczna.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Lwówku przez kilka godzin tętnił artystyczną atmosferą. Na spotkanie przybył m.in.
Piotr Długosz, burmistrz Miasta
i Gminy Lwówek.
Bożena Łopata, przewodni-

Jury nagrodziło wszystkich
uczestników. Teatroterapia po
raz kolejny sprawdziła się jako
metoda rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. XIV Wojewódzki
Przegląd Grup Teatralnych został zrealizowany dzięki środkom PFRON będących w dys-

Fragment inscenizacji teatralnej „Kwiat życia” przygotowanej
przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwilczu.

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

Każdy aktor miał przydzieloną rolę.

Na pierwszym planie taniec, a na drugim gotowanie.

W

sobotę 22 listopada Lwóweckie Koło Polskiego
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
zaprosiło na XIV Wojewódzki
Przegląd Grup Teatralnych.
W wydarzeniu wzięły udział
zespoły: wymienionego Koła
PSOUU, Ośrodka Wsparcia dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie, Warsztatu Terapii Zajęciowej Społecznej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zbąszyniu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie, WTZ
Polskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób z Upośledzeniem

Umysłowym – Koło w Grodzisku
Wlkp, WTZ Stowarzyszenia „Razem łatwiej” w Wolsztynie, WTZ
w Kwilczu Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Tęcza”, WTZ w Koninie Lwóweckiego Koła PSOUU oraz ŚDS przy
Polskim Towarzystwie Walki z
Kalectwem w Nowym Tomyślu.
Udział w XIV Wojewódzkim
Przeglądzie Grup Teatralnych
dla niepełnosprawnych artystów
oznaczał długie przygotowania,
ćwiczenia, próby. Były odczyty
tekstów napisanych na tę okoliczność, inscenizacje wokalne, prezentacje teatralne z elementami pantomimy i tańca. Na

Spektakl „Kicia na obcasach” przygotował Warsztat
Terapii Zajęciowej w Koninie Lwóweckiego Koła PSOUU.
cząca Zarządu Lwóweckiego
Koła PSOUU zwróciła uwagę, że
tematyka przedstawień co roku
jest różnorodna, a artyści z niepełnosprawnością ﬁzyczną, intelektualną i psychiczną dzięki wsparciu terapeutów zawsze
są dobrze przygotowani do występów.

pozycji Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowym
Tomyślu, wsparciu Urzędu
Miasta i Gminy Lwówek, wolontariuszy, darczyńców, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

KAROLINA KASPRZAK
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Aktywność ruchowa
– dla każdego
Z

agadnieniu
stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez dostosowaną aktywność ruchową przyjrzeli się organizatorzy konferencji naukowej o takim właśnie temacie. Obrady
odbyły się 29 października z
inicjatywy Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Sportu Osób
Niepełnosprawnych Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu.
W ramach konferencji była
możliwość wysłuchania wystąpień specjalistów pracujących
na co dzień w obszarze sportu
osób niepełnosprawnych, sesja plakatowa oraz warsztaty:
„Nieprawidłowości w przetwarzaniu bodźców wzrokowych
i słuchowych w aspekcie integracji sensorycznej”, „Trening
mentalny sportowców niepełnosprawnych”, „Stymulacja bazalna”, „Warsztaty terapii tańcem dla osób niewidomych”.
Obrady otworzył prof. dr hab.
Stanisław Kowalik, prorektor do
spraw nauki AWF w Poznaniu.

W pierwszej części wykładów
poddano rozważaniom m.in.
temat metod oceny wydolności
beztlenowej osób z niepełnosprawnością i zagrożeń w stanowieniu norm sprawności ﬁzycznej dzieci i młodzieży.
Spostrzeżeniami
dotyczącymi tego, o czym należy pamiętać planując zajęcia z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, podzielił się prof. dr
hab. Tomasz Tasiemski z Zakładu Sportu Osób Niepełnosprawnych. Może się zdawać,
że człowiek, który doznał urazu rdzenia kręgowego, jest po
amputacji kończyn bądź ma
mózgowe porażenie dziecięce powodujące silną spastykę,
nie będzie zdolny do aktywności ruchowej. Profesor Tasiemski podkreślił, że jest ona możliwa. Trzeba tylko zadbać, aby
trening był dla osoby niepełnosprawnej bezpieczny oraz
opracowany w sposób zapobiegający uszkodzeniom i urazom.
Inni prelegenci zwracali
uwagę na indywidualne rozpa-

trywanie potrzeb i możliwości
w aktywności ruchowej osób
z ograniczeniami sprawności.
Spastyczność (nadmierny niekontrolowany skurcz mięśniowy), cewnikowanie czy często
zażywane leki wymagają specjalistycznego podejścia w treningu.
Z kolei wystąpienie na temat metod pomiaru sprawności motorycznej osób z zespołem Downa przedstawił mgr
Sergiusz Urban z AWF we Wrocławiu. Scharakteryzował narzędzia do pomiaru sprawności motorycznej jak test Bruininks Oseretsky, test rozwoju
dużej motoryki czy test sprawności motorycznej dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym.
Konferencja dowiodła, że nawet najcięższa niepełnosprawność nie uniemożliwia aktywności sportowej, o ile jest ona
dostosowana do potrzeb osoby
niepełnosprawnej.

KAROLINA KASPRZAK

Rodzina najważniejsza
P

omieszczenia
poznańskiego Concordia Design
– Centrum Designu i Kreatywności wypełniła 17 listopada konferencja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu „Rodzina – źródło i miejsce kształtowania szczęśliwego człowieka”, połączona z warsztatami dla rodziców oraz
wystawą IV edycji konkursu
fotograﬁcznego „Wielkopolska rodzina w obiektywie”
pod hasłem: „Jedno zdjęcie –
wiele spojrzeń”.
Obrady zorganizowane we
współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu
przypomniały uczestnikom,
jak istotna dla rozwoju małego dziecka jest rola rodziny.
Były wykłady osób reprezentujących instytucje kościelne
i praktyków zajmujących się

na co dzień wspieraniem rodzin – psychologów, terapeutów rodzinnych, niań.
Wystąpienie dr nauk humanistycznych
Magdaleny
Wegner-Jezierskiej dotyczyło błędów wychowawczych
we wczesnym rodzicielstwie i
ich konsekwencji dla rozwoju
dziecka. Psycholog i mediator
rodzinny mówiła m.in. o tym,
że trzeba reagować i odpowiadać na potrzeby dziecka.
Gdy rodzic nie reaguje, utrwala się negatywny wzorzec postrzegania świata. Uczestnicy
konferencji (rodzice, terapeuci, przedstawiciele instytucji
pomocy społecznej i organizacji pozarządowych) dowiedzieli się też, jak ważny dla
dziecka jest dotyk rodzica i
stały kontakt z nim.
Zainteresowaniem cieszyły
się warsztaty zorganizowane
przez Instytut Małego Dziec-

ka im. Astrid Lindgren w Poznaniu: „Spotkania rodzinne z dzieckiem na kolanach”
i spektakl „Pudełko” dla rodziców z dziećmi w wieku od 1,5
do 6 roku życia, wystawiony z
inicjatywy Studia Teatralnego
„Blum”.
Zwieńczeniem było podsumowanie IV edycji konkursu fotograﬁcznego „Wielkopolska rodzina w obiektywie”
pod hasłem: „Jedno zdjęcie
– wiele spojrzeń”. Na konkurs
wpłynęło 11 zdjęć, a 9 prac
stało się przedmiotem oceny
jury. I nagrodę otrzymała Katarzyna Moroz za zdjęcie „Zabawa”, II – Agnieszka Wojtkowiak za zdjęcie „Szczęście
ulega pomnożeniu, gdy dzieli się je z innymi”, a III – zdobyła Agnieszka Śpitalniak za
zdjęcie „Duże, ale wciąż dzieciaki”.

KAROLINA KASPRZAK
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Pamiętać
o ubóstwie
„P

olskie rodziny są tak zaniedbanym
środowiskiem, że trzeba w nie inwestować” – zauważa jedna z komentatorek artykułu, w którym
przedstawiono plany utworzenia w Poznaniu Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Żeby powstało, najpierw trzeba znaleźć pieniądze na tę inwestycję.
Centrum Inicjatyw Rodzinnych to pomysł Rady Rodziny Dużej. Centrum będzie miało przede wszystkim charakter informacyjny. Ma służyć także promocji Poznania i zachęcać
do mieszkania w stolicy Wielkopolski. Rada Rodziny Dużej chce,
by rodziny mogły znajdować w
Centrum m.in. pełną ofertę wydarzeń kulturalnych.
Miasto Poznań coraz częściej
podejmuje działania na rzecz rodzin. Wprowadziło Kartę Rodziny Dużej (dokument uprawniający do zniżek przy zakupach i
korzystaniu z oferty kulturalnorekreacyjnej), ulgi na przejazdy
komunikacją miejską dla rodzin
„2+4”. Teraz przyszedł czas na
Centrum Inicjatyw Rodzinnych.
Pomysł zyskał już aprobatę poznańskich radnych.
Trzeba pamiętać, że współczesna rodzina boryka się z licznymi trudnościami, najczęściej
o podłożu prawno-ekonomicznym. Wiele rodzin wciąż nie wie,
gdzie udać się po pomoc, jakie
dokumenty złożyć, aby uzyskać
wsparcie z instytucji pomocy
społecznej, co robić, gdy członek
rodziny dopuszcza się przemocy. Dążenie do poprawy sytuacji
materialno-bytowej mieszkańców Poznania, np. przez wdrażanie i upowszechnianie idei
społecznej samopomocy, winno
być priorytetem przy tworzeniu
Centrum Inicjatyw Rodzinnych.
Walka z ubóstwem, społecznym wykluczeniem oraz marginalizacją rodzin w dramatycznej
sytuacji to obszary, których nie
można pomijać.

KAROLINA KASPRZAK
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Otwarci
na wyzwania

Zorganizowane przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną
– Związek Organizacji Pozarządowych targi pracy
i wolontariatu były okazją do pozyskania nowych
wolontariuszy i zachętą do działań wolontariackich.

E

ntuzjazm, chęć pomocy
drugiemu człowiekowi i gotowość do działania – to cechy, którymi charakteryzują się
uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych imienia Komisji
Edukacji Narodowej w Poznaniu. W piątek 24 października Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji
Pozarządowych zorganizowała
w budynku Zespołu Szkół targi
pracy i wolontariatu.
Targi wpisały się w VI Ogólnopolski Tydzień Kariery pod
hasłem „Jak zaprzyjaźnić się
z rynkiem pracy?”. W ramach
przedsięwzięcia
przeprowadzono warsztaty coachingowe
dla uczniów klas I przystępujących do szkolnego wolontariatu oraz zajęcia z udziałem edukatorów. W piątkowe przedpołudnie przez dwie godziny dyżuro-

wali przedstawiciele organizacji
pozarządowych – Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” i „Jeden świat”.
Założeniem targów pracy i
wolontariatu była wymiana doświadczeń, pozyskanie nowych
wolontariuszy oraz zachęta do
działań wolontariackich w organizacjach pozarządowych. Młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych na co dzień chętnie bierze udział w wolontariacie akcyjnym, włącza się w różnego
rodzaju akcje (np. „Szlachetna
paczka”), systematycznie pełni
dyżury w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 84, gdzie pomaga dzieciom odrabiać lekcje i spędzać
czas wolny. Uczniowie są otwarci
na nowe wyzwania, a co najważniejsze, nie boją się pytać, jak pomóc i zawsze z chęcią to czynią.

KAROLINA KASPRZAK

W świecie baśni
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października zawitał do
naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu
niezwykły gość. Był to bajarz.
Opowiadał wspaniałe, mało
znane baśnie z różnych stron
świata.
Towarzyszyła temu grana na
bardzo różnych instrumentach
muzyka. Mogliśmy dzięki temu
przypomnieć sobie czasy dzieciństwa. Podziwialiśmy wspaniały kunszt opowiadającego.
Wielu z nas zachwyciła piękna
chińska baśń o ogrodzie tysiąca
piwonii. Dziękujemy za te pełne
wzruszeń chwile.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

– Był pan zaskoczony, gdy
okazało się, że projekt Wartostrada wygrał w tegorocznym
Budżecie Obywatelskim?
– Jako pomysłodawcy nie mieliśmy zbyt dużych oczekiwań.
Złożyliśmy projekt i spokojnie
czekaliśmy na wyniki głosowania – bez nagłaśniania i promocji. Spokój i dystans sprawił, że
oszczędziliśmy sobie niepotrzebnych emocji. Wygrana oczywiście bardzo nas ucieszyła. Była
potwierdzeniem, że nasza propozycja ma sens i jest potrzebna poznaniakom. W poprzednich latach Wartostrada zdobywała czołowe miejsca, ale nigdy
nie sięgnęła po zwycięstwo.
– Na czym polega ten projekt?
– Na budowie kolejnego odcinka, bowiem Wartostrada w
kawałkach już istnieje. Są to odcinki: staromiejski, na Szelągu,
od mostu Rocha do mostu Królowej Jadwigi, od mostu Królowej Jadwigi do mostu Hetmańskiego. Teraz chcemy zbudować
odcinek na koronie wału przeciwpowodziowego, wzdłuż Warty, prawie do mostu Lecha.
– Kto wpadł na pomysł zgłoszenia tego projektu?
– To nie był intelektualny przebłysk, ale kontynuacja tego, co
już rozpoczęto przed czterema
laty. Odcinek wpisuje się w sieć
istniejących ścieżek, biegnących

od mostu Przemysła do mostu
Lecha na północy miasta po obu
stronach Warty. Zaangażowałem się w ten pomysł, bowiem
leżał on w obszarze moich zainteresowań. Z czasem Wartostrada zdobywała coraz więcej
sojuszników, wspierały ją organizacje społeczne oraz jednostki miejskie: Zarząd Zieleni Miejskiej i Zarząd Dróg Miejskich,
wykonujące budowę.
– Czym będzie Wartostrada?
– Ścieżką rowerową, która powstanie dzięki wylaniu betonu
na szerokości czterech metrów
oraz długości dwóch i pół kilometra. Ma służyć pieszym i rowerzystom. Nie chcemy nikogo wykluczać. Na początku zbudujemy wyłącznie ścieżki, dopiero w kolejnych etapach wykonamy oświetlenie, ławki, kosze na śmieci. Prawdopodobnie
inwestycje te będą ﬁnansowane przez rady osiedli. Najwięcej
problemów będzie uzyskaniem
wymaganych pozwoleń. Jest to
teren zalewowy, więc trzeba będzie poszukać porozumienia z
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Odcinek, który
wygrał w tegorocznym Budżecie Obywatelskim, ma przygotowaną koncepcję już od czterech lat, teraz pozostaje kwestia jej wdrożenia. Na realizację
potrzeba około roku. Projekty są
gotowe, więc pod tym względem

– W okresie jesienno-zimowym osłabiony organizm częściej atakują przeziębienia i
także dolegliwości dróg oddechowych. Jak reaguje nasz organizm w sytuacji zagrożenia?
– Układ odpornościowy człowieka ma zdolność zapamiętywania i uczenia się, potraﬁ oceniać bodźce zewnętrzne pod
względem szkodliwości dla organizmu. Jego pierwszym zadaniem jest odróżnienie wroga
od przyjaciela, czyli intruzów od
własnych tkanek. Jednym z ważniejszych elementów układu odpornościowego jest szpik kostny – miejsce produkcji i odnowy
komórek krwi. Działa nieprzerwanie.
– Jak nieustanny stres i złe
samopoczucie wpływają na
nasze zdrowie?
– Podczas długotrwałego
stresu „łapiemy” infekcje częściej niż zwykle, ponieważ ciało reaguje wtedy tak, jakby groziło nam realne niebezpieczeństwo. Do krwi wydzielane są ogromne ilości adrenaliny, wzrasta poziom cukru, podnosi się ciśnienie krwi, obniża się tempo trawienia, napinają mięśnie, zwłaszcza szkieletowe, odpowiedzialne za uciecz-

kę. Wydziela się przeciwzapalny kortyzol na wypadek, gdybyśmy w tej walce zostali zranieni. Gdy człowiek nie podejmuje realnej walki, wysiłek podjęty przez organizm staje się niepotrzebny, a cała energia zużyta na przygotowania organizmu
na zagrożenia idzie na marne. Zdolność do obrony zostaje
zachwiana, wzrasta podatność
choroby. Zaburzenia odporności
mogą mieć podłoże genetyczne,
inne są nabyte. Niebezpieczne i
wymagające leczenia są choroby autoagresywne, polegające
na tym, że układ odpornościowy
zwraca się przeciwko organizmowi i zaczyna niszczyć własne tkanki, powodując cukrzycę
typu pierwszego, astmę, alergię,
chorobę Hashimoto. Groźne dla
organizmu są również wirusy i
bakterie. Te pierwsze są bez wyjątku dla organizmu niszczące,
bowiem szybko uodparniają się
na antybiotyki. Natomiast bakterie działają dwojako. Kojarzone z brudem i chorobami zakaźnymi. Ale są i te, bez których nie
moglibyśmy żyć. Dobroczynna
mikroﬂora jelitowa wpływa na
naszą odporność, której aż siedemdziesiąt procent znajduje
się właśnie w jelitach.
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Wartostrada także
dla niepełnosprawnych
praca jest ułatwiona. Jeśli pogoda będzie sprzyjać, budowę rozpoczniemy jak najszybciej.
– Czy z Wartostrady będą korzystać osoby niepełnosprawne?
– Dla tej grupy osób będzie to
miejsce bardzo dogodne. Projektowano je z myślą o wszystkich
mieszkańcach Poznania. Takie
uniwersalne rozwiązania stosuje się już we wszystkich projektach, czego przykładem jest
ścieżka rowerowa na ulicy Bukowskiej w Poznaniu czy schody przy moście Bolesława Chrobrego, gdzie pomyślano o osobach niewidomych. Zamontowano w tym miejscu specjalną
matę, na którą niewidomy może
się natknąć, ale bez uszczerbku dla siebie. Poza tym pierwszy i ostatni stopień pomalowano na żółto – jako udogodnienie

FOT. ARCHIWUM

Z JANEM ZUJEWICZEM, członkiem Zarządu Osiedla Stare Miasto w Poznaniu rozmawia
AURELIA PAWLAK.

dla osób niedowidzących i słabowidzących. Na Wartostradzie
nie będzie krzywych płytek, wystających krawężników i innych
przeszkód. Ze spokojem będzie
można tam jeździć na wózkach,
rowerach i spacerować. Ścieżka
jest na tyle szeroka, że nikt nikomu nie przeszkodzi.

– Dlaczego poznaniacy oddali głosy akurat na wasz projekt?
– Mieszkańcy marzą o rewitalizacji terenów nad swoją ukochaną Wartą. Dlatego oddali głos właśnie na ten projekt. Przez wiele lat, podobnie
jak w starym korycie Warty, nic
się tam nie działo. Teraz powoli krajobraz w tej części miasta
się zmienia. Nasz projekt łączy
wszystkich i w tym tkwi jego siła.
Inne propozycje poddane pod
głosowanie były skierowane do
konkretnych grup osób, na przykład przytulisko czy upiększanie
osiedli. Pełnosprawni i niepełnosprawni poznaniacy bardzo potrzebują miejsc wypoczynku. W
te oczekiwania wpisuje się nasza Wartostrada. Zaletą programu jest jego rozpoznawalność
i zwięzła nazwa, która mówi

sama za siebie. Nasza wygrana
jest dobrą wskazówką dla władz
Poznania, by zmierzać właśnie
w tym kierunku.
– Wartostrada to chyba nie
wszystko, co powstanie nad
Wartą?
– Chcemy zbudować przystanie. Na razie są dwie, w Puszczykowie i Czerwonaku. Niestety, w
Poznaniu nie ma żadnej. Wystarczy przyjrzeć się rzekom choćby
w Paryżu lub w Amsterdamie,
aby zobaczyć, jak można atrakcyjnie zagospodarować obszar
wokół nich. Niektóre rozwiązania już przenosimy do Poznania,
ale to dopiero początek. Liczę,
że niebawem Warta będzie tętnić życiem i przyciągać mieszkańców naszego miasta. Ludzie
będą wychodzić z domów, aby
być razem ze swoimi rodakami
znad poznańskiej rzeki.

FOT. ZUZANNA GAJEWSKA

Jakie żywienie –
taka odporność
Z MARTĄ LEWANDOWICZ, dietetykiem kampanii „We Love Eating”
rozmawia AURELIA PAWLAK.
– Co zaburza mikroﬂorę jelitową?
– Zanieczyszczona chemicznie żywność, antybiotyki, duża
ilość raﬁnowanego cukru i słodyczy. Cukier nasila procesy
gnilne w jelitach, przyczynia się
do wzrostu bakterii, pasożytów
i grzybów. Około 60-70 procent
mieszkańców krajów uprzemysłowionych cierpi z powodu
grzybicy jelit, o której nie wie.
Są one często późno wykrywane, bowiem na początku choroby nie dają żadnych oznak nieprawidłowości w organizmie.
– Czego w naszym jadłospisie unikać?
– Żywności, na której zadomowiła się pleśń. Na nic się zda

odkrawanie kawała chleba czy
zdejmowanie spleśniałej warstwy dżemu. Pleśń z reguły wrasta głęboko w produkt, który
trzeba wyrzucić. Unikajmy żywności wysoko przetworzonej,
mającej dużo konserwantów i
sztucznych barwników. Chodzi
tu o gotowe dania przeznaczone do odgrzania lub odsmażenia. Starajmy się nie jeść w biegu, a zimą unikajmy zimnych
posiłków, które zamiast rozgrzewać obniżają temperaturę naszego ciała.
– Co jeść, by wzmocnić system odpornościowy?
– Produkty bogate w witaminę
C, natkę pietruszki, brukselkę,
kalaﬁory, paprykę, brokuły, se-

ler, pomidory, bakłażany. Z owoców polecam aronię, kiwi, dziką
różę, porzeczkę, kiszone ogórki,
kapustę.
– Jakie składniki mineralne i
witaminy wpływają na odporność?
– Cynk chroni przed grypą, zapaleniem spojówek, łagodzi katar, kaszel, chrypę. Najwięcej zawierają go owoce morza, chude mięso, wołowina, ryby, nasiona strączkowe produkty zbożowe, czosnek, jaja, marchew i
cykoria. Witamina A odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie błon śluzowych, tworzących
pierwszą barierę przed drobnoustrojami. Zwiększa ilość komórek odpornościowych organi-

zmu. Znajduje się w tranie, owocach i warzywach o żółtym, pomarańczowym i czerwonym zabarwieniu oraz w warzywach liściastych, między innymi w sałacie.
– Biesiadowanie przy stole
jest ulubionym zajęciem Polaków. Jak zachować umiar w jedzeniu i piciu?
– Każdy dzień powinniśmy
zaczynać od pożywnego śniadania, które dostarczy energię na
cały poranek oraz ochroni nas
przed dojadaniem. Należy spożywać pięć urozmaiconych posiłków dziennie. Nawet jeśli na
podwieczorek zjemy ciastko, nie
zapominajmy o owocach.
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Przeciw dyskryminacji
chorych psychicznie
P

ważnych zagadnień interpersonalnych, rozmawiano na aktualne tematy związane z życiem
grupy, przeprowadzano ćwiczenia i etiudy teatralne. Powstał
scenariusz spektaklu „Samo życie”, wystawionego 21 lipca na
scenie w Nowej Gazowni w Poznaniu. Wystąpiło 8 osób pod
opieką prowadzących. Wysłano zaproszenia do zaprzyjaźnionych ośrodków, zaproszono pensjonariuszy i kadrę ZOL,
partnerów z Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego. Salę
wypełniło około 150 osób. Spektakl wywarł duże wrażenie na
publiczności. Występujący posiał zbudować skojarzenie do
pierwszego słowa, które było
jednocześnie tematem zajęć.
Druga wersja tego ćwiczenia
polegała na zadaniu pytania: „co
miłego spotkało cię wczoraj?”, a
osoba, do której został podany
marakas, musiała się wypowiedzieć. Celem ćwiczenia wprowadzającego było ćwiczenie
pamięci, aktywizacja uczestników, zmotywowanie ich do wypowiedzi i uświadomienie, że
wszystkie wypowiedzi są dobre
i potrzebne.
Temat główny był zapisywany przez uczestnika warsztatów
na dużym arkuszu papieru, do
tematu dopisywane były nasuwające się wszystkim uczestnikom skojarzenia. Następnie słuchano 2, 3 utworów wybranych
spośród muzyki klasycznej i ﬁlmowej, a przed każdym zadawane były pytania o wyobrażenia. Po wysłuchaniu utworu
każdy mógł się wypowiedzieć.
Niektórzy uczestnicy sami budowali piękne wyobrażenia, innym w wypowiadaniu się pomagała terapeutka z wolontariuszem, zadając nakierowujące pytania. Ćwiczenia aktywizujące opierały się na elementach choreoterapii, tańca, rytmiki. Wykorzystywano zakupione
rekwizyty. Ćwiczenia miały na
celu dotlenienie organizmu po
wysiłku umysłowym i podniesienie nastroju oraz aktywizację
ruchową. Zajęcia kończyły się
relaksacją – słuchaniem muzyki
lub śpiewem połączonym z grą
na prostych instrumentach perkusyjnych.

FOT. (2X) ARCHIWUM ZOL

rojekt INTEGRALNOŚĆ realizowany w okresie od
kwietnia do października.
Skierowany był do mieszkańców Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu
na ulicy Grobla. Przyczynił się
do poprawy jakości życia osób
długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych. Był kontynuacją projektu rozpoczętego w 2013 roku.
Opierał się na dwóch podstawowych działaniach: warsztatach muzyko- i teatroterapii.
Zajęcia odbywały się średnio raz w tygodniu. Muzykoterapia prowadzona była przez 5
miesięcy. Uczestniczyło średnio 12 osób. Grupy były otwarte ze względu na stan zdrowia
uczestników. Teatroterapia odbywała się przez 3 miesiące.
Grupa uczestnicząca w zajęciach, ze względu na charakter
terapii, była zamknięta. Uczestniczyło w niej średnio 8 osób.
Uczestnikami były osoby z chorobą psychiczną i z obniżonym
poziomem rozwoju intelektualnego, przebywające na Oddziale Stacjonarnym w poznańskim
ZOL-u.
Zrealizowano 20 warsztatów
muzykoterapii trwających 1 godzinę każdy. Zakupiono materiały niezbędne do jej przeprowadzenia: instrumenty muzyczne, kolorowe szarfy, woreczki z
grochem, płyty z muzyką relaksacyjną. Podczas zajęć muzykoterapeutce towarzyszył wolontariusz (student 4 roku pedagogiki i socjoterapii).
Zajęcia prowadzone były wg
schematu: utwór zagadka, ćwiczenie wprowadzające, główny
temat, ćwiczenia aktywizujące,
relaksacja lub śpiew. W pierwszej części uczestnicy słuchali przygotowanego przez muzykoterapeutkę utworu z zakresu
muzyki rozrywkowej (Irena Jarocka, Skaldowie, Ryszard Rynkowski itp.). Zadaniem uczestników było odgadniecie tytułu
utworu i wykonawcy. Ćwiczenie
miało na celu wprowadzenie do
zajęć i wyrównanie nastroju w
grupie. Ćwiczenie wprowadzające miało dwie wersje. Pierwszą z nich była „gra w skojarzenia” – muzykoterapeutka rzucała piłką, a ten, kto ją złapał, mu-

Podczas zajęć muzykoterapii
wykorzystano ćwiczenia oparte na relaksacji, choreoterapii,
śpiewie, improwizacji ruchowej
i instrumentalnej. Zrealizowano
tematy wyobrażeniowe: most,
podróż, najcenniejszy przedmiot, przyjaciel, list, góry, jesień,
fabryka, bal oraz tematy skupiające się na rozpoznawaniu
emocji: kłótnia, nastroje, przepraszam, samotność, kobieta, mężczyzna. Uczestnicy pod
kierunkiem muzykoterapeutki i
wolontariuszy przygotowali pokaz „Mam Talent”, który przedstawiono na dziedzińcu ZOL,
a jego odbiorcami byli mieszkańcy i personel zakładu. Występ opierał się na ćwiczeniach
wykonywanych podczas zajęć:
śpiewie, grze na instrumentach
perkusyjnych, tańcu.
12 zajęć teatroterapii prowadziły arteterapeutka i aktorka,
doświadczone w pracy z osobami z niepełnosprawnością. W
trakcie zajęć poruszano wiele

czuli się docenieni w roli artystów.
Program przyczynił się w ten
sposób do aktywizacji, usprawnienia i rehabilitacji społecznej osób chorych psychicznie i
niepełnosprawnych intelektualnie. Zmniejszył poczucie dyskryminacji społecznej, a zwiększył poczucie wartości własnej,
przeciwdziałał izolacji i stygmatyzacji osób psychicznie chorych, poprawił stan ich zdrowia i
zmobilizował do dalszego działania.
Projekt współﬁnansował Wojewoda Wielkopolski w ramach
zadania „Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz
osób niepełnosprawnych”.

PAULINA
KOWALSKA-KROCZEK
MARTA SZCZUKIEWICZ-GRZEŚKOWIAK
ANNA SKIBIŃSKA

STRONA

GRUDZIEŃ 2014

prócz wielu codziennych interwencji podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa małoletnich, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przed
trzynastoma laty zainicjowali przedsięwzięcie polegające
na wsparciu małych pacjentów Szpitala Klinicznego numer 5 imienia Karola Jonschera w Poznaniu.
„Niebiescy” to największa
impreza charytatywna organizowana przez poznańskich policjantów, do której dołączyło
kilkadziesiąt zaproszonych instytucji i organizacji. Aktywny
jest udział m.in. Żandarmerii
Wojskowej, Służby Celnej, Straży Miejskiej Miasta Poznania,
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP,
Caritas, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Transportu
Drogowego, MPK.
– Każda osoba odwiedzająca
imprezę może znaleźć coś dla
siebie: wziąć udział w licznych
konkursach, pokazach i dzięki temu wesprzeć małych pacjentów szpitala – mówi aspirant Joanna Kęcińska z Zespołu
Proﬁlaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu.
Coroczną tradycją „Niebieskich” jest grudniowe spotkanie przedświąteczne z podopiecznymi Oddziału Chirurgii
oraz Onkologii Dziecięcej. W
rolę „Niebieskich” gwiazdorów
wcielają się Komendant Miejski Policji w Poznaniu i Naczelnik Wydziału Prewencji wraz z
Policjantami Zespołu Proﬁlaktyki Społecznej. Podopieczni
dziecięcych oddziałów wraz z
rodzicami otrzymują od funkcjonariuszy świąteczne prezenty, książeczki edukacyjne oraz elementy odblaskowe.
Oddział otrzymuje również od
„Niebieskich” sprzęt medyczny.
W ubiegłym roku były to pulsoksymetry i monitor.
Troska o dzieci i edukacja na
rzecz ich bezpieczeństwa to
ważne zadanie, jakie policjanci realizują od wielu lat. Jednym
z projektów, który ma na celu
edukację dzieci w wieku przedszkolnym, jest „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka”. Prowadzone są spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym z

FOT. ARCHIWUM WYDZIAŁU PREWENCJI KMP

O

Asp. sztab. Joanna Kęcińska.
wykorzystaniem pomocy dydaktycznych: miasteczka ruchu drogowego, gier prewencyjnych, książeczek edukacyjnych, kolorowanek dla dzieci,
poradnika prewencyjnego dla
rodziców i elementów odblaskowych. Celem spotkań jest
propagowanie bezpiecznego
zachowania się dzieci podczas
drogi do przedszkola i z przedszkola do domu, bezpiecznej
zabawy w samej placówce jak i
na podwórku oraz w domu, zapoznawanie przedszkolaków z
podstawowymi znakami drogowymi, przekazanie wiedzy o
innych zagrożeniach.
– Ważne jest zdobycie u najmłodszych zaufania i umiejętności zwracania się o pomoc do rodziców, wychowawców, policjantów oraz zapoznanie ich z zasadą ograniczonego zaufania wobec obcych
osób – dodaje aspirant Joanna
Kęcińska. – W ramach projektu
dzieci przystąpiły także do Klubu Przyjaciół Zwierząt „Przyjazna Łapa”, w ramach którego
zdobywały wiedzę o bezpiecznym kontakcie ze zwierzętami
i reagowaniu w sytuacji zagrożenia. Projektem objętych jest
ponad 5.000 dzieci w wieku
od pięciu do sześciu lat. Przedszkolaki otrzymują od policjantów książeczki edukacyjne, a
rodzice poradnik „Bezpieczeństwo dziecka” i ulotkę.
Policjanci do spraw nieletnich wykazują szczególną dbałość o wzmacnianie pozytywnych postaw dzieci i młodzie-

ży. Nagradzano uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów za
pozytywne postawy, zachowanie godne naśladowania oraz
pomoc okazaną policji. Są to
takie sytuacje jak pomoc swoim rówieśnikom, którzy znaleźli się w sytuacjach trudnych,
zwrócenie znalezionego mienia ich właścicielom, zaangażowanie w projekty młodzieżowych liderów proﬁlaktyki i
wiele innych inicjatyw. Dzieci otrzymują nagrody książkowe oraz dyplomy uznania od
Komendanta Miejskiego Policji
w Poznaniu. Uroczystościom
nadawana jest odpowiednia
oprawa, aby cała społeczność
szkolna była dumna z godnych
naśladowania zachowań.
Od wielu już lat policjanci współpracują z Caritas Poznańską. Wśród wielu inicjatyw na rzecz pomocy osobom doświadczającym w życiu
szczególnych trudności warto wymienić wspólne patrole
koczowisk osób bezdomnych
w okresie jesienno-zimowym.
Podejmowane są próby motywowania tych osób do zmiany
stylu życia i zadbania o swoje bezpieczeństwo, korzystając
z oferty schronisk i ośrodków
dla osób potrzebujących. Policjanci przekazują także ciepłą
odzież, koce i żywność.
– W Wigilię wspomagamy Caritas wspólnie z kilkuset wolontariuszami w organizacji wspólnego świątecznego posiłku dla potrzebujących
w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich – mówi aspirant Joanna Kęcińska. – W tym
szczególnym spotkaniu nie
brakuje policjantów, którzy
pamiętają szczególnie o najmłodszych. Niebieskie Mikołaje wręczają dzieciom zebrane przez policjantów prezenty
i słodkie upominki.
Policjanci współpracują też
ze społecznością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. W okresie
przedświątecznym dzieci organizują w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu wystawę „Magia Świat Bożego Narodzenia”.

AURELIA PAWLAK

Z kartą
do rodziny

P

oznańskie Centrum Świadczeń rozpoczęło pod koniec
października pilotaż wyjątkowego w skali kraju programu:
w ramach akcji „Wygoda dla 3+”
pracownicy PCŚ odwiedzają rodziny, promując Kartę Rodziny
Dużej. W ten sposób doręczają osobiście karty oraz zbierają opinie na jej temat.
Centrum wyszło w ten sposób naprzeciw potrzebom rodzin wielodzietnych. Wnioski
na Karty Rodziny Dużej składać
można tradycyjnie w PCŚ przy
ulicy Wszystkich Świętych 1
lub za pośrednictwem adresu
http://www.pcs-poznan.pl
– Chcemy w ten sposób dotrzeć z Kartą Rodziny Dużej do
rodzin 3+, które nie zdecydowały się jeszcze na złożenie wniosków – mówi Damian Napierała z PCŚ.
Klienci PCŚ, którzy przychodzą złożyć wniosek o wydanie
KRD lub ją odebrać, obsługiwani
są w trybie priorytetowym. Podczas umawiania się z pracownikiem Centrum klient ma do wyboru miejsca odbioru karty. Na
razie przygotowano dwie lokalizacje: na parterze budynku PCŚ i
w oddzielnym pokoju. awa

Dama z łasiczką
Ostatnie w tym roku spotkanie grupy osób niepełnosprawnych w Kleszczewie odbyło się
18 listopada. Zebrani dyskutowali na ważne dla nich tematy i
wymieniali się wspomnieniami
z lat młodości. W przerwie mogli się zapoznać kopiami 20 reprodukcji dzieł słynnych malarzy. Była tam m.in. Dama z Łasiczką Leonarda da Vinci i Pola
Marsowe Marca Chagall’a.

Z. NOWAK

FOT. ARCHIWUM

Pomocne serce
w mundurze
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W

ubiegłym roku szkolnym wpłynęła do naszej
szkoły, Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu,
oferta nawiązania współpracy pomiędzy młodzieżą polską i niemiecką. Ofertę wystosowała nauczycielka, pani
Grażyna Siwy z Uppenbergschule w Niemczech.

Odcienie
wolontariatu
D

o 31 października roku
można było zgłaszać
kandydatów do konkursu
„Barwy wolontariatu”. Etap
regionalny
zorganizowała Wielkopolska Rada Koordynacja Związek Organizacji Pozarządowych. Była to
czternasta edycja konkursowych zmagań.
Zdaniem Justyny Ochędzan,
szefowej WRK ZOP, konkurs
stwarza okazję, aby podziękować wolontariuszom, współpracującym z organizacjami
pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. To również szansa, aby pokazać różnorodność

działań społecznych oraz aktywność wolontariuszy. Konkurs od lat ma charakter dwuetapowy. Najpierw należy wybrać laureatów regionalnych,
a potem ogólnopolskich.

Nasza i niemiecka szkoła
zdecydowały, że podejmą wyzwanie i zorganizują spotkania na terenie obu państw. W
maju 2014 roku dwunastoosobowa grupa uczniów gimnazjum wraz z tłumaczem i opiekunami udała się do zabytkowego miasta Münster, znajdującego się w zachodnich Niemczech. Program pobytu przygotowany przez niemieckich
partnerów był interesujący.
Zgodnie z wytycznymi PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży, organizatora międzynarodowych wymian uczniów,
w programie należało zawrzeć
działania służące poznaniu historii i kultury państw uczestniczących w wymianie, ćwiczenia komunikacji w językach polskim i niemieckim, a
także spotkania integracyjne,
służące nawiązaniu przyjaźni
oraz przełamaniu stereotypów
związanych z naszymi państwami.

Wolontariuszy mogły zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe,
instytucje państwowe, samorządowe,
przedsiębiorstwa,
osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a
także sami wolontariusze. W
przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy
konieczne było potwierdzenie
prowadzonej działalności. awa

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Krew z Lubonia

73.

akcja
krwiodawcza
przeprowadzona przez
Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK „Lubonianka” im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu w niedzielę, 9 listopada, w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej
nr 1 przyniosła 37,8 litrów bezcennego leku.
Pobór prowadziło 14 pracowników Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Akcja przebiegała sprawnie. Krew oddały 84
osoby, w tym 29 kobiet. Wśród
krwiodawców znaleźli się oddający ją po raz pierwszy.
Sebastian Rodykow z Murowanej Gośliny planował to zrobić od dłuższego czasu. ale nie
było okazji. Teraz właśnie nada-

rzyła się. Zamierza w przyszłości także dzielić się krwią. Kiedy
Norbert Stachowiak z Lubonia
dowiedział się o tej akcji, zdecydował, że przyjdzie na nią. Jeżeli czas i praca mu na to pozwolą,
będzie ponownie oddawać krew.
Sponsorami akcji byli: „Dramers” SA Rabowice koło Swarzędza, LOSiR, „Ziołolek” Sp. z
o.o. Poznań, Pol-Car Antoninek i
Urząd Miejski w Luboniu.
Przy przygotowaniu poboru krwi pomagali: Maciej Kubiś,
Barbara Jasińska, Hanna Pawlicka, Janusz Kukulski i Bronisław
Tomkowiak.
Krwiodawcy dziękują dyrektorowi SP nr 1 w Luboniu Grzegorzowi Aniole za udostępnione
pomieszczenia szkolne.

ROBERT WRZESIŃSKI

Po przyjeździe do Münster i zapoznaniu się młodzieży oraz nauczycieli, przystąpiliśmy do realizacji programu wymiany. Rozpoczęliśmy
od poznania zabytków Münster, pięknego, założonego w
średniowieczu miasta, w którym podpisano traktat pokojowy po wojnie trzydziestoletniej. W dalszej kolejności zwiedziliśmy perłę gotyku – Katedrę w Kolonii. Dawne
dzieje państwa poznawaliśmy
w Muzeum Historii Niemiec w
Bonn. Złożyliśmy również kurtuazyjną wizytę Burmistrzowi
Miasta Münster. Podczas pięciodniowego pobytu w Münster, odbyliśmy liczne spotkania integracyjne młodzieży,
czas mijał nam na wspólnej
nauce i zabawie.
Ciekawym i pouczającym
punktem programu było poznanie systemu kształcenia
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, obowiązującym
w Münster. Wiadomości teoretyczne skonfrontowaliśmy z
praktyką: zwiedziliśmy Uppenbergschule, poznaliśmy zasady jej funkcjonowania, a także wzięliśmy udział w kilku
lekcjach, przeprowadzonych
dwujęzycznie. Czas przezna-

czony na pobyt w Münster minął błyskawicznie.
Po powrocie do naszych poznańskich domów uczniowie
i opiekunowie kontynuowali nowe znajomości , kontaktując się przez Facebook i Skype. Już w sierpniu rozpoczęliśmy przygotowania do rewizyty, która miała nastąpić w miesiącu październiku. Było to dla
nas poważne przedsięwzięcie. Dzięki współpracy z wieloma instytucjami, takimi jak
Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży w Warszawie, Stowarzyszenie Uczniów i Absolwentów ZS nr 105 w Poznaniu oraz Ich Rodzin „Trwanie”,
Fundacją „Barka” oraz życzliwymi osobami, przygotowaliśmy dla naszych przyjaciół
z Niemiec ciekawą ofertę zajęć. Mamy w Poznaniu i okolicy wiele pięknych miejsc, które pokazują historię naszego
państwa, a także dorobek wolnej Polski. Postaraliśmy się pokazać je naszym gościom, którzy, prócz jednej osoby, pierwszy raz byli w Polsce.
Termin przyjazdu do Polski
przypadł na październik. Pomimo chłodnej aury zwiedziliśmy wspólnie Stary Poznań,
odbyliśmy lekcję historii w Interaktywnym Centrum Historii
Ostrowa Tumskiego, pokazaliśmy Narodowe Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Odbyliśmy też spotkanie z władzami Miasta Poznania. Dwa popołudnia młodzież spędziła
na Termach Maltańskim oraz
na terenach sportowych Malty. Nauczyciele przygotowali w
szkole zajęcia edukacyjne, w
których uczestniczyła, wraz z
naszymi uczniami, młodzież z
Münster. Popołudniowy i wieczorny czas mijał nam na zabawach integracyjnych, dyskotece, rozmowach. Nasi goście nie ukrywali, że Polska,
jako kraj, zaskoczyła ich pozytywnie.
Od czasu odwiedzin w Polsce minął miesiąc. Zyskaliśmy wiele nowych doświadczeń: społecznych, poznawczych, organizacyjnych. Międzyszkolna współpraca będzie kontynuowana. Wiemy,
że to ważne zarówno dla nas
dorosłych, jak i dla młodzieży
z obu szkół. Chcemy poznać
naszych sąsiadów, chcemy
zbudować z nimi dobre relacje. Poszukujemy podobieństw
między nami, a nie różnic. To
trochę tak, jak budowanie mostu. Ten most biegnie z Poznania do Münster. Mamy nadzieję, że most ten budowany będzie na solidnych podstawach.

STRONA

GRUDZIEŃ 2014

Most z Poznania
do Münster
Nasi uczniowie zyskali bowiem pod każdym względem.
Przede wszystkim mieli okazję
sprawdzić swoje umiejętności
językowe i przekonać się, na
ile ich wiedza, którą nabywają w szkole, wystarcza do porozumiewania się w prostych
sytuacjach.

cji dotyczących Niemiec, systemu szkolnictwa w tym kraju, zadają pytania związane z
funkcjonowaniem naszej partnerskiej placówki z Münster.
Dzięki temu poszerzają swoją
ogólną wiedzę o świecie, krajach europejskich, ich kulturze,
zwyczajach i tradycjach.
Wzrost
zainteresowania
przekłada się też na otwartą
postawę wobec różnych narodów, z większą dozą tolerancji i szacunku wobec tego,
co inne. Spotkania w Poznaniu i Münster były próbą obalania mitów i stereotypów w
myśleniu o naszych krajach i
ich mieszkańcach oraz próbą
tworzenia tożsamości europejskiej w młodych ludziach. Jesteśmy również przekonani, że
uczniowie niepełnosprawni intelektualnie, którzy brali udział
w wymianie, postawili pierwszy krok w kierunku prawidłowego funkcjonowania w wielokulturowym społeczeństwie
zjednoczonej Europy i mają
szansę na godne w niej życie.

ANETA ŁAWNICZAK
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Udział w wymianie międzynarodowej przyczynił się do
większego
zainteresowania
krajami niemieckiego obszaru
językowego, a zwłaszcza naszym sąsiadem Niemcami, do
podniesienia motywacji i chęci do nauki, większej aktywności i bardziej intensywnej pracy na lekcjach. Nasi uczniowie
próbują coraz częściej samodzielnie wyszukiwać informa-
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Na Malcie – razem na nartach.
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Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

– Szczęście, szczęściem…
ale trzeba też dobrze pracować,
żeby Panu Bogu lżej było spełniać ludzkie marzenia – powiedział proboszcz zionąc weselną wódką. Na próżno starał się
zachowywać dobrą dykcję. – A
ja, widzicie, na jesieni odchodzę
do lamusa. Tak to już jest… Stare
gnaty i tyle. Taak… Cóż, nie będę
wam już głowy sobą zawracał… i
sobie pójdę… – oświadczył dźwigając się z sofy.
– Ale jeszcze… proszę księdza proboszcza… – poderwała
się Alina.
– Co?… – zatrzymał się cokolwiek zdziwiony.
– Jeszcze… prosiłabym.
– Aha! Słusznie – zreﬂektował
się. Otworzył teczkę i wydobył z
niej srebrne kropidło. Odkręcił je
i z trudem utrzymując równowagę machnął kilka razy nad głową
wymawiając:
– Panie Boże, pobłogosław
temu domowi i jego mieszkańcom. W imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego… – Amen wybełkotał
ostatkiem sił.
Woda święcona chlapnęła
rozpryskując się na świeżo malowanej ścianie i spłynęła po
okiennej szybie.
– No! – zakończył. – Pomódlcie się później.
– Bóg zapłać – szepnęła wyraźnie zaskoczona Alina.
– Tak jest! – odparł ksiądz proboszcz. – To zostańcie sobie z
Bogiem, kochani!
Schował kropidło, zapiął teczkę i chwiejnym krokiem ruszył
ku wyjściu.
– Więc gdzie ten samochód? –
zapytał na sam koniec.
Tamtej wiosny wszystko było
nowe, własne oraz dobrze zaplanowane. Zdawało się, że solidne i trwałe. Każdy zmierzch
kończył się przyjaźnie i podobnie zapowiadał każdy nadchodzący dzień. Tak to życie miało
wyglądać, takie miało być. Pragnęli wieść je takim, nie zapominając, że tyle go będzie, ile ich
starań i wiary.

ROZDZIAŁ DRUGI
Nadchodziło lato. Słońce, bliżej znaku Raka, coraz bardziej
rozgrzewało wydłużające się
dni. Ozłacało je, miodziło. Natura, jak młoda panna, bujniała nowymi kształtami, barwą i
zapachami. Zachodziły zmiany w ogrodzie. Obﬁcie kwitły irysy i róże, piwonie i orliki, dzwonki, ﬁrletki, ostróżki oraz pierw-

Opowieść
(5)
osobliwie inna
sze liliowce. Żółtym kwieciem
obsypał się złotokap. Powietrze
wypełniło pracowite brzęczenie
pszczół i trzmieli. Pisklęta raszek
i sikor bogatek kwiliły z ukrycia.
Ich głos łączył się w jedno z potężnym ptasim chórem, którym
buchał park. Na drzewach nabrzmiewały zawiązki owoców.
Studzińscy żyli pośród codzienności spraw, zajęci sobą,
pracą, nauką i domem, jego
urządzaniem,
upiększaniem,
a także pielęgnowaniem ogrodu – sami dla siebie nawzajem,
niewiele wiedząc, że gdzieś w
świecie wojny, przewroty, wybuchy wulkanów, że tam nowi prezydenci, a dymisje starych, nowe
sojusze, kolejne inicjatywy i rozwój. Cały nawał spraw bez liku,
wielkich, nierzadko tragicznych,
przetaczał się gdzieś ponad
nimi, w bezpiecznej oddali, ponad ich szczęśliwą egzystencją,
nie burząc jej spokoju.
W przedostatnią środę czerwca nastał utęskniony przez Artura koniec roku szkolnego. Z ulgą
rzucił w kąt podręczniki i zeszyty. Z rozdania świadectw także
wrócił niewiele przejęty.
– Jak tam cenzura, synu? – zapytał go Bartosz, kiedy zupełnie
po co innego weszli z Elą do salonu. – Ile goli?… Czeka nas wypoczynek, czy korepetycje?… –
pytał zwijając w rulon „Politykę”,
której czytanie przerwał z wielkim żalem.
– Jest nieźle – odrzekł Artur
oględnie.
– A Ela? Jak ty, Elu?
– Też zdałam – uśmiechnęła
się dziewczyna.
– Bartoszu! – wtrąciła Alina.
Dotychczas przeglądała nowy
album i nuciła sobie cichutko. –
Znowu pogniotłeś mi gazetę! Jak
teraz mam ją czytać?
– Wszystko ci opowiem – odparł cokolwiek skonfundowany. Położył czasopismo na stole i jął rozprasowywać je dłońmi. Nie tracił przy tym wątku
rozmowy. – A czyja średnia wyższa? – sondował. Lubił konkurować i wyobrażał sobie, że każdy
na każdym miejscu nieustannie
się ściga.
– Oj! tato!… Dałbyś już spokój, co?
– Artur jest lepszy, proszę
pana – powiedziała Ela – o całe
dwie dziesiąte…

– Jest dobrze tato. Mówię ci.
– No, to dobrze… – powiedziała Alina zakładając okulary
do czytania. – I jakie teraz macie plany?
Wychyliła się przez stół żeby
zabrać mężowi „Politykę”.
– Daj, Bartoszu – rzekła – bo
już nie mogę patrzeć, jak ją miętosisz…
– Chcieliśmy z Elą wyskoczyć
gdzieś pod namiot – odparł Artur. – W końcu należy nam się po
całym roku tyrania…
– Pod namiot? Ty słyszysz,
Bartoszu, co oni sobie wymyślili?… A twoi rodzice, Elu?…
– Właściwie jeszcze nic nie
wiedzą…
– Chyba nie sądzisz, że się
zgodzą? Zresztą możesz nie pytać, bo ja się nie zgadzam…
– Mamo, co ty! – gwałtownie
zareagował Artur.
– Trudno, jeszcze nie jestem
taka nowoczesna. A ty, jeśli liczysz się z moim zdaniem, pod
żaden namiot nie pojedziesz…
– Ale, mamo… – jęknął. – To
nie te czasy…
– Są rzeczy, których czas się
nie ima… – odparła twardo.
– Mówiłam ci Artek… Moja
mama też się nie zgodzi. A ojciec?… nie ma szans…
– Właśnie! Ojciec! – podchwyciła Alina – Bartoszu, czemu się
nie odzywasz?… Powiedz coś…
czy to zawsze na mnie musi wypadać?…
Bartosz spojrzał ﬂegmatycznie i zupełnie spokojnie rzekł:
– Bo czy jest o co się targować?
– Słyszysz, mamo?…
– Bar-to–uszu!…
– Myślę głównie o tobie, synu.
I o Madzi… Tak, czy inaczej, niewielkie są szanse na ten namiot.
A ja mam propozycję, którą nawet twój ojciec, Madziu, zaakceptuje…
– Tak?
– Po całym roku tyrania, należy się nam wszystkim dużo porządniejszy wypoczynek – powiedział.
Wyjął z tylnej kieszeni spodni
portfel, a z niego złożoną na
dwoje niebieską kopertę. Pokazał ją wszystkim mówiąc:
– Dostałem dziś z korespondencją do ﬁrmy.
– Co to jest? – zainteresowała
się Alina.

– List – odparł krótko Bartosz.
Uwielbiał w takich chwilach budować napięcie.
– Też mi!… Od kogo?! – zniecierpliwiła się Alina.
– Od Eweliny i Ernesta.
– Co ty powiesz? – uradowała się. – Co piszą?… co u nich?…
Dostali list od nas? Pisałam do
nich… jakoś pod koniec maja.
– W połowie. Ernest wspomina o tym…
– Czemu do ﬁrmy? – skojarzyła Alina. – Przecież podałam
nasz nowy adres. Boże, chyba
podałam…
– Właśnie to chciałem ci wyjaśnić… ale mi przerywasz…
– No, już…
– Tamten list, ten z połowy
maja… kot pożarł. Razem z kopertą i naszym adresem.
Elżbieta parsknęła śmiechem.
– Kot?
– No, kot… zwykły pers…
– Pers, to nie taki zwykły… Ale,
Bartoszu! mów co piszą… konkretnie… Może wybierają się do
nas?
– Mają inne plany.
– Jakie, piszą? Że też ja muszę
z ciebie tak wszystko ciągnąć!
– Jadą na całe wakacje do Norwegii. Wynajęli domek w Trondheim.
– O!… to się nazywa znaleźć
miejsce na wczasy… z dziećmi?…
– Tak, te dwudziestoletnie konie jadą z nimi. Tobie, Arturze,
daję to pod rozwagę.
– Dlaczego mnie akurat?
– Bo zaproszenie, które jest
w tej kopercie, także ciebie dotyczy. Muszę wam, kochani, powiedzieć, już bez zbytniego zamęczania szczegółami, że na
ten cały czas Rysiakowie oddają
nam swój letni camping…
– Ten nad morzem? – z niedowierzaniem spytała Alina.
– Ten sam.
– To mamy propozycję! – radośnie zawołała Alina. – Nie do
odrzucenia, jak mniemam…
– Myślę, że się zdecydujemy.
– Nad morze?… no pewnie, że
się wybierzemy… Co wy na to,
moi buntownicy? – rzuciła pytanie w stronę Artura i Eli. – Pojedziemy nad to morze!… Ale zaraz… chwileczkę… czy możemy
sobie na to pozwolić?
cdn.
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Dwa życia

FOT. ARCHIWUM
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akie to trudne wszystko. Nie
dość, że go boli, że ciągle coś
nowego go spotyka, to jeszcze jest cały czas głodny i spragniony. Wszystko odmierzone co do grama, nawet kromka chleba nie cała – tylko odkrojona…
A ja muszę mu tłumaczyć,
że tak trzeba, że to mu pomoże. Wierzę, że tak jest… chociaż
tego nie rozumiem. Czasami
muszę stanowczo uciąć histerię,
w którą wpada, chociaż najchętniej to bym z nim płakała.
Nie rozumiem, że głodzenie
jest dobre, że niepicie jest dobre.
Do tej pory zawsze miał pić jak
najwięcej, jeść jak najwięcej, a
teraz wszystko inaczej…
Wszystko trudniej, wszystko
gorzej, a miało być tak pięknie,
lepiej przynajmniej, chociaż trochę lepiej…., a nie tak ekstremalnie gorzej.
Niech to będzie przejściowe, niech to minie, niech ta nerka zacznie pracować jak należy,
niech się zbudzi, niech pracuje,
niech się w końcu ruszy…
Dwa dni przed przeszczepem Pawełka był przeszczep ze
zwłok. Mały chłopiec, trzy latka,
przyjechał z mamą. Tak jak Pawełek w świetnej formie.
Młoda mama po wylewie, ledwo chodzi, w stabilizatorach
ręce i nogi, wygląda jak cień…
chudziutka, bledziutka i bardzo,
bardzo smutna z jedną stroną
sztywną.
Jacek dziś ją spotkał w windzie i krótko opowiedziała swoją
historię, gdzieś w drodze z 9 piętra na parter.
Mały dostał bardzo duża nerkę. Upchnęli ją jakoś. Leżał kilka
dni na intensywnej terapii. Ma teraz zapalenie płuc, 40 stopni gorączki, której nie mogą zbić, ma
dwukrotnie powiększone serce,
jest sztywny jak kłoda. Wciąż płacze. Jest w ciężkim stanie. Założyli mu przetokę do hemodializy.
Mama siedzi nad jego łóżeczkiem. Już nawet nie płacze. Teraz na jej twarzy nie ma żadnych
uczuć. Puste, wielkie oczy, ale takie bez niczego, bez dna…
Ile tu trudnych historii „siedzi”
w każdej z sal.
Widzę tu same matki, cicho
przebiegające przez korytarz, po
drugiej stronie na nefrologii są i
ojcowie i babcie, a tu, na transplantologii, same matki. My jesteśmy wyjątkiem: mama, tata,
dziadek, a za kilka dni pewnie i
babcia.
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Pawełek w szpitalu.
Nie chcę myśleć, że są one jak
i wspomniana mama same. Po
prostu serce mi pęka, jak myślę
o tej pani, której musi być niewyobrażalnie wprost ciężko. Mnie
jest ciężko. A jej?...
Ja mam za sobą całą rodzinę,
przyjaciół, tyle dobrych słów, tyle
modlitw, tyle życzliwości. I pomoc,
codziennie większą czy mniejszą, ale mam, o każdej porze
dnia i nocy. Nawet teraz, gdy Jacek
wciąż chory, już na antybiotyku.
Dziś na korytarzu pani doktor
rozmawiała z jedną z mam, idąc
do toalety usłyszałam tylko urywek zdania: ”wie pani ile tu by
było samobójców, gdyby…”.
Nie usłyszałam już więcej,
ale patrząc na panią z sali obok,
która troskliwie opiekuje się niepełnosprawną dziewczyną, widząc jaka jest wyczerpana i też
sama, mogę sobie resztę dopowiedzieć.
Ile tu jest wokół cierpienia.
Cierpienia dzieci i ich rodziców.
Jakaś niewyobrażalna koncentracje bólu ﬁzycznego i psychicznego. Do tej pory, skoncentrowana na Pawełku i naszych problemach, aż tak wyraźnie tego nie
widziałam.
Jak pomóc tym rodzicom, mamom, czy jakoś się da…
Przecież nie mogą gdzieś sobie pójść, przecież nikt im nic nie
da, nikt ich nie odwiedza.
Niby jest tu pani psycholog.
Może nie przez przypadek właśnie tu musi pracować.

Entuzjastycznie nastawieni
rodzice i ich dzieci przyjeżdżają
tu po lepsze życie z nadzieją, że
wszystko się zmieni na lepsze.
Na wyprzedzające przeszczepy
przyjeżdżają z dziećmi w dobrej
formie, które, jak nasz Pawełek,
wiodą całkiem normalne życie,
radosne życie. Oczywiście każdy z nas sobie zdaje sprawę, że
mogą się pojawić komplikacje,
problemy, że przeszczep może
być odrzucony, ale tak naprawdę myślę, że nikt tego nie przyjmuje do wiadomości. Wierzy
się, że będzie lepiej, że będzie
dobrze.
Nikt nie jest gotowy „na schody”, na takie rozczarowania.
Pawełek dziś przez większość
dnia malował statki, okręty wojenne z działami, ale też statki
tęczowe.
Malował w wielkim skupieniu. Może pomoże mu to zaakceptować świat, który teraz jest
wokół niego. Może stworzy sobie jakiś swój świat, który pomoże mu przetrwać.
Pomoże mu przestać się bać.
Bać się lekarstw, bać się, że za
chwilę przyjdzie pani pielęgniarka i będzie mu robić zastrzyki,
albo pobierać krew.
Rączki i nóżki ma już strasznie posiniaczone. Siniak go boli
od cewnika. Na głowie ma obcisłą opaskę, która podtrzymuje cewniki do dializ. Miał biegunkę, która jest podobno normalna przy braniu leków immuno-

supresyjnych, więc boli go też
pupa. Boli go wciąż brzuszek,
cały bok, tam gdzie jest nerka i
boli go żołądek z głodu.
Ale dziś już wstał z łóżeczka. Jest tu przemiła pani rehabilitantka. Młoda, pełna życia i
radości. Pawełek ją polubił i z
jej pomocą wstał, przeszedł kilka kroków, potem pojeździliśmy
wózkiem inwalidzkim.
Po obiedzie znów bardzo
chciał pojeździć, ale miał podawaną krew. Trwało to kilka godzin, krew nie chciała lecieć, leciała za wolno i niestety, już nie
zdążyliśmy pochodzić.
Pawełek płakał prawie cały
czas z głodu, z bólu i żalu. Chciał
malować, chciał chodzić, a tu
nie wolno mu było. Jeść i pić też
nie.
Słońce dziś zachodziło przepięknie. Patrzyliśmy z Pawełkiem zadziwieni. Niebo zrobiło
się czerwone, a wielka kula majestatycznie chowała się za horyzont. Ładny widok tu mamy z
dziewiątego piętra.
Teraz znów w oddali światełka nad centrum miasta. Nas od
centrum oddziela las, wszędzie
wokół szpitala jest las i las.
Patrząc na te światełka tęsknię i przypominam sobie, jaka
Warszawa jest piękna. Ile jest tu
miejsc, które lubię.
Zastanawiamy się z Jackiem,
czy nie kupić tu gdzieś w okolicy kawalerki. Teraz tu będziemy
jeździć na kontrole. Oby się nic
nie działo, ale jeżeli tak, to też tu
będziemy jeździć. A mieszkanie
się nie zmarnuje w razie czego.
Sprzedać zawsze można, a jeździ się już do siebie, nie trzeba
wszystkiego ze sobą wozić.
Tylko ceny są zaporowe. Kawalerka w okolicy Centrum
Zdrowia Dziecka. 38 m2 kosztuje około 275 tysięcy. Niestety, nieosiągalna dla nas suma, nawet
w dwudziestoletnim kredycie.
Ale może gdzie na wsi, gdzieś w
pobliżu.
Jak się pozbieramy, to może
coś poszukam. W Pruszkowie,
gdzieś tam jeszcze może. Nie
znam okolic.
Pawełek śpi słodko, tylko mu
w brzuszku burczy.
Dziś popołudniu miałam dwie
godzinki odpoczynku. Wracałam ze szpitala i chłonęłam
świat. W nocy, jadąc samochodem, nic się nie widzi, nic się nie
czuje. A teraz... ile zmian przez
ostatni tydzień.
cdn.
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Z Kórnika w Tatry
złonkowie Koła Emerytów
i Rencistów przy Zarządzie
Miejsko-Gminnym
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kórniku (40 osób) udali
się na tradycyjną wycieczkę od
24 do 29 września, by zwiedzić
zabytki i urokliwe tereny na południu Polski.
Opiekunem grupy i przewodnikiem był Bogdan Wesołek. Seniorzy byli na Jasnej Górze w
Częstochowie, modlili przed cudownym obrazem Matki Bożej,
uczestniczyli we mszy św. W Białym Dunajcu serdecznie przyjęli ich właściciele ośrodka wypoczynkowego. Zwiedzili Zakopane, słynne Krupówki, oddali hołd
hrabiemu Władysławowi Zamoyskiemu. Wjechali kolejką na Gubałówkę, modlili się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na
Krzeptówkach. Podziwiali wspaniałe jesienne widoki Tatr. Widzieli wyciąg krzesełkowy na Butorowy Wierch, skocznie narciarskie i Nowy Targ, Sanktuarium
Maryjne w Ludźmierzu.
W miejscowości CzerwienneBachledówka zwiedzili drewniany kościół Matki Bożej Częstochowskiej i zabytkowy cmen-

FOT. UCZESTNICY WYCIECZKI

C

tarz. Odwiedzili wioskę Ząb, najwyżej położoną miejscowość w
Polsce (1013 m n.p.m.), z której
pochodzi Kamil Stoch.
W Krakowie zwiedzili nowo
budowany ogromny kościół pod
nazwą Centrum Jana Pawła II,
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Wawel,
Stary Rynek, Kościół Mariacki.
Zapalili znicze na grobie rodziców Św. Jana Pawła II i noblistki
Wisławy Szymborskiej. Wybrali się w Pieniny na spływ przełomem Dunajca. Podziwiali krajobrazy górskie, a ﬂisacy opowieściami umilali spływ. Atrakcją był

rejs gondolą po Jeziorze Czorsztyńskim.
Podczas pobytu w Białym Dunajcu każdego wieczora wyjeżdżali do pobliskich Szaﬂar, gdzie
korzystali z kąpieli i ćwiczeń w
ciepłych wodach termalnych.
Na zakończenie gospodarz
przygotował biesiadę góralską
w swoim szałasie. Była muzyka
góralska, a przy niej tańce.
W powrotnej drodze seniorzy
wstąpili do Wadowic, by odwiedzić miejsce związane z życiem
Św. Jana Pawła II.
OPRACOWAŁ

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. BARBARA TABERSKA

złonkowie Klubu Seniora „Złota Jesień” w Poznaniu wybrali się 16 września na
wycieczkę do Gospodarstwa
Agroturystycznego w Żydowie.
Uczestniczyło w niej 48 osób.
W Kołaczkowie seniorzy wstąpili do Muzeum Władysława
Reymonta.
Mieści się ono w budynku, w
którym przed laty pisarz miesz-

kał z rodziną. Wycieczkowicze
obejrzeli izbę pamięci, przewodnik oprowadził ich po wszystkich
pokojach. W salonie zobaczyli autentyczne meble i naturalnej
wielkości ﬁgurę Reymonta.
W Gospodarstwie Agroturystycznym w Żydowie, w pałacyku w starym parku, powitali ich
gospodyni i gospodarza. Goście
podziwiali wiejski ogród pełen

OCZY DESZCZU
PONIEDZIAŁEK
1 WRZEŚNIA 2014
Do naszych domów zastukał 1 września i wielu z nas
niezbyt energicznie otworzyło mu drzwi. Jedni narzekają,
że czeka ich szkoła, inni, że
nie lubią słoty i szarości.
Ja też nie lubię braku słońca. Oj nie.
W nocy wsłuchiwałam się
w deszcz.
Zatrzasnęłam powieki i pozwoliłam sobie na wilgotne
milczenie.

W Żydowie
i u Reymonta
C

e wrześniowym wydaniu „Filantropa” (str. 42)
opublikowaliśmy pierwszy
odcinek bloga, którego autorką jest TA INNA. Przypomnijmy, że jej tekst to zapis
dramatycznych przeżyć osoby, jak sama napisała, chorej na chwiejność afektywną i organiczne zaburzenia osobowości. W tym wydaniu naszego miesięcznika kontynuujemy druk tych
niezwykłych wyznań o istotnej wartości humanistycznej, które pozwalają zrozumieć i docenić kogoś z piętnem okrutnej diagnozy. Kogoś, kto chce „pokazać innym, że nie są w cierpieniu
samotni” – jak czytamy w
zakończeniu tego fragmentu bloga.

Krople deszczu wzbudzały we mnie, na zmianę, lęk i
ukojenie.
W końcu zasnęłam.

kwiatów i warzyw oraz sad pełen śliwy, grusz i jabłoni. Obiad
zjedli w stodole przerobioną na
salę biesiadną. W starej chlewni obejrzeli zbiory gospodarza:
żelazko z duszą, lampy naftowe,
nożyce, dawne maszyny i urządzenia rolnicze. Zwiedzili też
starą kuźnię pamiętającą czasy
pradziadka gospodarza.

ROBERT WRZESIŃSKI

Gdy dziś powitałam kolejny
dzień, doszłam do wniosku,
że deszcz też umie słuchać,
że deszcz mnie rozumie i potraﬁ wyrazić mój szloch.
Oboje tak samo dudlimy w
ściany: on domu, a ja pustych
spojrzeń innych ludzi.
I tak trwamy.
Dwoje mokrzy i niechciani
przez większość społeczeństwa.

DZIEŃ
NIE-DO-U-ŻYCIA
ŚRODA
3 WRZEŚNIA 2014
Nie ma mnie.
Egzystuję: zadumiona, zapłakana.
Łapię literki, pływam w słowach, tonę w zdaniach.
Duszę się sobą.
Oddycham ludźmi, tracąc
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Wyciągam wrześniowego
„Filantropa” z drukiem mojego
bloga i opowiadam o tym jak
bardzo mnie to cieszy. Mówię
też o Was, o Waszym wsparciu, o byciu tu. Jednak długo
nie wytrzymuję w tej sztucznej skorupie samo-zadowolenia i wybucham płaczem.

Na marginesie
oddech od raniących żali do
mnie.
Ten człowiek nie chce zrozumieć, że nie mogę być,
choć chcę. Zawiódł się na
mnie, tak bardzo liczył, a ja w
przyszłym tygodniu nie mogę,
bo odpłynę z narkozą. Mam
zabieg.
Od dnia nie do użycia jeszcze nikt nie umarł.
Poza mną.
Ja umarłam w jego oczach.

ODDZIAŁ 11
CZWARTEK
4 WRZEŚNIA 2014
Poszarpany horyzont moich
myśli drażni zapłakane oczy.
Marzenia, obietnica, radość
gasną jak nie zapalony płomyk.
Przestają istnieć i jest ciemno.
Wszystko pęka jak bańka
mydlana.
Odwiedzam znajomych.
Nie zauważam wśród nich
twarzy Zbyszka.
Smutnieję.
Dochodzi do mnie co się stało.
Zbyszek chciał się zabić.
Znowu.
To nie pierwszy raz w ciągu ostatnich dwóch miesięcy,
a przecież obiecał, że tego nie
zrobi, że przeczyta swoje wiersze na wieczorku literackim.
Jest w szpitalu psychiatrycznym.
Ja wysyłam mu list, bo chcę
mu przekazać, ile dla mnie
znaczy. Jest moim dobrym
kumplem, poetą.

o nic. Niedawno znów przyszło
mi się zmierzyć z pytaniami o
mój nadgarstek wyrzutów sumienia i niedoskonałości. Gabinet.
Lekarz.
Pielęgniarka.
Wszystko kręci się wokół
mnie i faktu, że zaraz mam zasnąć pod wpływem narkozy.
W czasie zakładania wenﬂonu anestezjolog pyta:
– Co to za blizny?
Milczę. Wpatruję się w zegar. Próbuję wstyd stłumić milczeniem.
– Sama sobie to robisz?
Znów pada pytanie, rani jak
żyletka, ale tym razem oczy
wszystkich zwrócone są na
mnie – bez wyjątku.
Odpowiadam:
– Czasem.
Milknę.
Wystarczy.
Resztę doczytają w moich
medycznych dokumentach.
Zasypiam.
Teraz w domu: uświadamiam sobie, że zaczynam cieszyć się z jesieni. Jesień ze
sobą niesie długie rękawy samotności i pozwala mi się ciąć
tak, by nikt nie zauważył kolejnych słów napisanych kreskami – znakami po nacięciach.

PASY
BEZPIECZEŃSTWA
PONIEDZIAŁEK
15 WRZEŚNIA 2014
Dzisiejsze wydarzenia zatrzymały mnie na pasach wy-

darzeń i nie umiem postawić
ani kroku dalej, ale to nie ja,
lecz moja siostra ma gorzej, bo
zatrzymała się w pół życia i nie
wie, w którą stronę postawić
ma swoje kolejne dni, więc zamiast nich postawiła czerwone znaki zapytania. Staram się
nie płakać, ogarnąć temat, jednak mi się to nie udaje.

Opowiadam o siostrze, o
mnie samej i o tym, że naprawdę muszę być ciężarem
ostatnich wydatków cierpliwości.
– Muszę panią skierować
do szpitala – słyszę, a moje
myśli zatrzymują się z piskiem opon.

Wypłakuję się w ramionach
siostry i mówię jej jak bardzo nieznośne dla mnie jest
to, co teraz się dzieje. Boję
się, że ktoś bliski jej sercu zrobił jej krzywdę nie do pokonania. Jeżeli to się potwierdzi, to
nie wiem, co mu zrobię. Jest
mi ciężko sklecić tę notkę, ale
muszę to wszystko z siebie
wyrzucić, choćby było to chaotyczne wysypanie dławiących
słów. Moje myśli gonią jak szalone i dobrze by było, gdyby zapięły pasy bezpieczeństwa.

Spoglądam przerażona, ale
rozumiem: cięcie się i myśli
samobójcze to niezbyt zdrowy objaw funkcjonowania
mojej pustej, głupiej głowy.
– Wypiszę pani skierowanie
na oddział stacjonarny, ale zanim panią tam przyjmą, proszę wrócić na terapię dzienną
i to już od jutra – mówi lekarka i wydaje kwitek potrzebny
do przyjęcia na zajęcia.

DEBILOLOGIA
STOSOWANA
WTOREK
23 WRZEŚNIA 2014

– Dobrze, ale widzi pani... –
waham się czy mówić dalej,
ale psychiatra patrzy na mnie
wyczekująco. Podejmuję więc
próbę przemowy:

Nie mam rozmów w sobie,
bo o czym tu gadać, gdy znów
jest ze mną coś nie tak. Czuję się, jakbym studiowała debilologię stosowaną na własnym
przykładzie.

– Po jutrze chciałam wyjechać do niedzieli do przyjaciółki. Już tak dawno się nie
widziałyśmy, a w poniedziałek jadę nad morze na tydzień – moje słowa błąkają
się po gabinecie jak oszalałe.

GODZINA 15.00.

– To zróbmy tak. Jutro pani
zawiezie skierowanie na grupę, ale zaznaczy, że dopiero
za dwa tygodnie zacznie pani
terapię. Ja tu napiszę, że wyrażam zgodę na pani wyjazd.

Przyklejam uśmiech mimo
wszystko, myśląc raczej pozytywnie, że dziś będę się cieszyć z postępów w walce o
siebie.

I tak jak mówi, tak robi. Po
chwili zaświadczenie ląduje
w moich rękach.

Wchodzę do gabinetu psychiatry i głośno – niby radośnie – mówię: dzień dobry,
żeby nie tracić czasu i nie pozwolić na łzy.

– Jestem z Pani dumna i
gratuluję bloga – mówi doktorka na pożegnanie, gdy
opuszczam gabinet ze skierowaniem na leczenie. W domu
się zastanawiałam czy napisać Wam o tym wszystkim.

Chcę by o siebie zawalczył.
List traﬁ pod 11. Oddział 11.
Jak W11. Skojarzyło mi się to z
policjantem.

Kołyszą się moje oddechy,
kroki, myśli. Zdaje się, że ból
siedzi cicho, bo boi się hałasu

FOT. JERZY DOLATA

Niech Zbyszek teraz będzie
takim policjantem i zamknie
za kratami depresję. Nie siebie.

CZASEM
SOBOTA
13 WRZEŚNIA

43

Doszłam jednak do wniosku, że skoro chcę być wobec Was szczera i chcę, by
ten blog pokazywał innym
chorym, że nie są w tym cierpieniu samotni, muszę o tym
druknąć, mimo, że znów zrobiłam z siebie debilkę udając
silną przed osobą, która czyta
ze mnie jak z otwartej księgi i
chyba chce mi pomóc.
cdn.
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Konopiński

NUDYŚCI
Narażą się
kpiarzom,
gdy narząd swój
plażom pokażą.
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DZIADZIO
Paraliżu
się nie lęka,
póki czuje
władzę w rękach.

OTYŁOŚĆ
Kształt grubasa
to grób asa.

Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów
i zmian w nadsyłanych materiałach
oraz nie bierze odpowiedzialności
za ich autorstwo.

WOJACY
Karma
armat.

Fraszki
KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

DO MENTORA
Zawsze światłą
Dajesz radę.
Zaświeć chociaż raz
– Przykładem.

ANONS
SKRUSZONEGO
Białe plamy wymienię
Na czyste sumienie.

WESTCHNIENIE
RENCISTY
Ciekawe,
Co czułby święty,
Gdyby tak jak ja
Żył z renty.

ŻYCZENIE UCZNIA
Zima stroi
Fanaberie.
Niech się zjawi
Choć na ferie.

NA WIELOMÓWCĘ
Lej
Zwięźlej!

Fraszki
CZAS LECZY

ŚCISKANIE

Czas nie da
trwać ranom.
Blizny
pozostaną.

Podłość z obłudą
na przemian kapie,
gdy dłoń lizusa
drań ściska w łapie.

OBIEKT BICIA

PODZIAŁ SŁÓW

Twarze
nadstawią uniżeni,
żeby ich nie bić
– po kieszeni.

MIŁE ZŁEGO
POCZĄTKI
Ku najlepszym
lgnę osobom,
gdy najgorsze
mam za sobą.

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

ANONIM
Rzecz nazywa
Po imieniu,
Imię swe
Chowając w cieniu.

UMIEMY…

W oczy nam mówi
wspaniałe słowa;
wstrętne – za plecy
nasze już schował.

CNOTA
NAGRODZONA
Jak koń gna dobro
po boży obrok.
Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI”

WIELKA PANI
Wziął facet żonę
Z zabitej wiochy
I warszawianka
Stroi mu fochy.

NASZA KASZA

PRZEGIĘCIA

Co to za wolność,
Jak mamy słuchać
Tych, którzy będą
Nam w kaszę dmuchać.

Kto się nisko kłania,
Nie zawsze pamięta,
Na kogo w tym czasie
D… jest wypięta.

Umiemy
Iść przebojem
Po swoje
I nie swoje

Fraszki

NOWOŚĆ
PO POLSKU

PROWODYR

AUTOIRONIA

Czasami się z karła
Robi wielkoluda
I naiwnie czeka
Się na jakieś cuda.

Swojskie chichoty
Z własnej głupoty.

Nowe wspina
Się ku górze
W starym
Garniturze.

PO SZKODZIE
Polak tuż po szkodzie
Nabiera rozsądku.
Lecz szybko przechodzi
Do dawnego porządku.

BIAŁY WIERSZ
Prozą pisze
Wiersz poeta,
Bo do rymów
Głowa nie ta.

NASZE SZANSE

GLOBALNE
OCIEPLENIE

Gdyby były zawody
Na obelgi i wyzwiska,
Mielibyśmy szanse
Na takich igrzyskach.

Nie palcie węglem,
Bo on tak grzeje,
Że Eskimosom
Igloo topnieje.

DORADCA
Służy pomocą
Tym, którzy knocą.

LOS
Najwięcej krzywości
Mają ludzie prości.

NIEDOWIAREK
Zamiast się modlić
Patrzyło cielę
Na malowane
Wrota w kościele.
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Kewik kóntra
Kiwek

N

RYS. ANDRZEJ ROSSA

a Cierpiyngach pod sto szóstym miyszko dwóch takich, co jeich nazwiska czyto sie obebrotnie. Jedyn rzykomo jest wew prawicy, zaś drugi wew lewicy. A czynsto jeich
nazwiska som pomelóne, a jedyn drugiymu robi na przekore.

Świątecznie
T
Tadeusz J.
Maryniak
M
W
WARSZAWA

*
Z okazji Świąt i Nowego
Roku
Przekazuję życzenia
szczere,
Żeby już nigdy w naszym
kraju
Afera nie goniła aferę.
*
Pochylmy nad żłóbkiem
głowy,
Polacy na całym świecie,
Żeby już nigdy wybory
Nie dały nam żyć na
diecie.
*
Wzajemnie się nie
gryźmy,
Niech nikt na nikogo nie
warczy,
Bo zmartwień w Nowym
Roku
Dla wszystkich wystarczy.
*
Niech żyje Nowy Rok!
Niech zmienia się nasz
świat!

W którym dobrobyt
będzie
Za kilkadziesiąt lat.

ROK 2015
Podajmy na zgodę ręce,
Nie bacząc na dawne
blizny.
Uczyńmy to dla Polski,
Naszej kochanej
Ojczyzny!
*
Z okazji
nadchodzącej
gwiazdki
wszystkim życzę
ducha pogody.
Panom pieniędzy
i losu łaski,
paniom uśmiechów
i urody.
*
Skuta mrozem
ziemia,
śnieg
bez przerwy
prószy.
Zbliżają się
Święta
raźniej jest
na duszy.

LECH KONOPIŃSKI

Haiku
Składanie rymów
szukanie w oceanie
kropli bursztynu
Niech dobry wujek
obiecanek cacanek
nam nie serwuje
Rusz ziemię z posad
zmieniaj dolę pokoleń
utrą ci nosa
Choć cię obito
nie unikaj ryzyka
nie proś o litość
Zanim na łoże
paraliż mnie powali
działam i tworzę
Dobro zawiodło
z rozkoszą się panoszą
pycha i podłość
Z nędzą się zbrataj
sprzyjaj światu to atut
twój wobec świata
Matoły tępe
zapatrzone są w stronę
gdzie tkwi ich pępek
W słownej powodzi
mało treści się mieści
myśl się nie rodzi
Z KSIĄŻKI
„HAIKU BEZ LIKU”

Zaczła się całko afera bez to,
że jestta jeszczyk Micek Skarpyta. Jedyn chrynch (wyrostek)
najdnył komórke i rnył jom wew
kónt. Zaś jednak bez to komórka nagrała to, co wiaruchna klekotała na podwyrzu. Kewikowo chwalyła się, że jeij stary dostoł premiom, istno dołożyła mu
stówe i kupiół przechodzóny samochód. Kiwkowo zaś dołożyła swojymu stówe i kupiła zes
lekramy wew lewizórze papcie
zes promocji żelowe, bez co wypoczywajom fujtki (stopy).
Wew podwyrzu som dwie oﬁcyny, a te zes lewyj stróny obserwujom tych zes przeciwka.
Trodynka godoł, że Micek
przypino do piżamy ordery i zaś
odpino przed śpikiem. Fedorowo znowyj szpycła, że jak jestta
moltyk (czas jedzenia), to u Micka jedyn źre, a drugi łyko.
Zaś Kaczmaryszek najdnył
komórke i się pierdoły wydały.
Cołkie podwyrko podzielyło sie
na trzy obozy i zrobił sie wielki rerwetes. Tyn zes prawyj stróny zachowuje sie, jakby Gniyzno
było jego, a Poznań mioł wew
dzierżawie. Tyn zes środyszka
chciołby być kafrym (wykładowcą) na Dziekanie (w szpitalu psychiatrycznym) i uczyłby piosynki „Myśmy przyszłościom narodu”. Tyn zes lewyj stróny chciołby przywrócić dawne nazwy,
dejma na to: Kareje, Kacyńskom
Łate, Piochy, Balcerkowo i inksze. Wprowadziłby akcjom jedno eplo (jabłko) do każdygó.
My zes Ryniem jezdymy niezrzeszóne i startujymy jako „Najprzód Cierpiyngi” zes hasłem:
Głosujta
Zes Bolechem
Za Gniezna
Oddechem.
Budźta sie
Ze śpiku
Dla dobrych
Wyników.
Bydymy się starać
Zes Cierpiygów
Wiara!
KANDYDAT NA RADNYGÓ

WOSZ BOLECH
ZES CIERPIYNGÓW
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arto sprawdzić swój dowód osobisty, bo jest na
nim zaznaczona data ważności. To bardzo ważne, by
zdążyć na czas z wymianą,
bo brak aktualnego dowodu
oznacza różne kłopoty. Nie
wypłacimy pieniędzy w banku, nie załatwimy sprawy w
urzędzie.
Na nowy dokument trzeba
czekać maksymalnie miesiąc.
Trzeba więc złożyć wniosek o
nowy dowód na 30 dni przed
upływem jego ważności. W
Poznaniu dowody 4.606 osób
w tym roku straciły ważność.
Tylko obywatele, którzy w momencie składania wniosku o
wydanie dowodu mieli ukończone 65 lat, otrzymali dokument na czas nieoznaczony.
– Co roku apelujemy o wy-

mianę dowodów osobistych –
mówi Katarzyna Wilk, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania. – Dowód, którego termin
ważności minął, zostaje unieważniony i nie będzie można się nim posługiwać. W sytuacji zmiany danych osobowo-adresowych dowód osobisty staje się nieważny po upływie trzech miesięcy.
Nie czekajmy na ostatnią
chwilę. Można umówić się
w Wydziale Spraw Obywatelskich UMP internetowo lub
telefonicznie. Wydział Spraw
Obywatelskich Urzędu Miasta
Poznania znajduje się przy ulicy Libelta 16/20. Czynny jest w
poniedziałki w godzinach od
7.30 do17.00, a od wtorku do
piątku w godzinach od 7.30 do
15.30. awa

Kampania trwa
D

o czerwca przyszłego roku
potrwa kampania We Love
Eating, którą zainicjowano we
wrześniu tego roku w Centrum
Kultury Zamek.
W listopadzie promowano
zdrowe owoce i warzywa. Odbyły się warsztaty jedzenia dla
dzieci i gotowania w przedszkolu. Uczono jak polepszyć swój
posiłek. Był quiz pod hasłem „Jak
bardzo kochasz jeść?” i wykłady o wzmacnianiu organizmu
za pomocą diety, prawidłowym
żywieniu w nadciśnieniu tętniczym i chorobach współistniejących.
Natomiast w grudniu nie za-

braknie niespodzianek związanych z Bożym Narodzeniem.
Jedną z nich będzie wykład „Co
jeść zimą i jak się nie objadać
podczas świąt Bożego Narodzenia”. Dietetyczka opowie o diecie
antynowotworowej, będą indywidualne konsultacje z seniorami. Zaplanowano wspólne podwieczorki w domach pomocy
społecznej, warsztaty jedzenia
dla kobiet w ciąży. Szczegółowe informacje – w Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
tel, 61 8472111, 61 8423509 lub
na stronie www.we-love-eating.
eu/pl awa

Święto seniorów
D

zień Seniora obchodzili 24
października w DK „Jagiellonka” członkowie Koła nr 54
Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów. Przybyłych przywitał przewodniczący
koła Zbigniew Jenek, składając
życzenia seniorom.
Uczestnicy spotkania omówili bieżące sprawy koła. Przedstawiono propozycje przyszłorocznych wycieczek, z których
wybierano jedną. Pierwsza –

6-dniowa miała by być w okolice
Krakowa. Wybrano ośmiodniową wyprawę do Wiednia, Medjugorie, Dubrownika i innych
miejscowości na terenie Chorwacji. Wysłuchano prelekcji studentek V roku psychologii UAM
„Intymność na emeryturze”.
Rozrywki muzycznej dostarczył Zespół „Piastowski Promień”
przy Zespole Dziennych Domów
Pomocy nr 3.

ROBERT WRZESIŃSKI

Czar Rusałki
R

usałka i Golęcin wymagają rewitalizacji. Te piękne kiedyś tereny należy przywrócić poznaniakom, którzy
wspominają z dzieciństwa
wspólne wyprawy w te miejsca z rodzicami, dziadkami,
wujkami, ciotkami. Dawno
temu kwitło tu życie towarzyskie i rodzinne. Dzisiaj tęsknimy do tego zwyczaju.
Dlatego ﬁrma Rafał Janowicz
– Brand & Research Consulting
opracowała w tym roku raport
pod nazwą „GOLĘCIN – wizje
przyszłości (…). Prezentacja
głównych wyników konsultacji
społecznych”.
Przez cztery miesiące powadzono je na stronach internetowych Urzędu Miasta i w
sondzie ulicznej. Większość
uczestników konsultacji oczekuje zachowania naturalnego
charakteru terenów Golęcina i
Rusałki. Część obiektów sportowych na Golęcinie powinna
mieć charakter parku sportowego z dużą ilością zieleni. Tereny w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora oraz głównych
szlaków
komunikacyjnych
(w tym pozwalających dotrzeć nad Rusałkę i na Golęcin)
mieszkańcy widzą jako obszar
parkowo-leśny. Tereny od strony Strzeszyna i ulicy Lutyckiej
oraz pas zieleni od strony Jeżyc
powinny zachować charakter
leśny. Obawy budził nadmierny
hałas, spowodowany przez powrót żużla na Golęcin i innych
sportów motorowych.
Uczestnicy konsultacji chcą
docierać na Golęcin i nad Rusałkę rowerem. Gorzej oceniono atrakcyjność przychodzenia tu pieszo oraz dojeżdżania
samochodem lub komunikacją
miejską. Obawy budzi bezpieczeństwo tych miejsc, a wątpliwości – liczba i jakość parkingów oraz czytelność oznakowania. Mieszkańcy byli zgodni, że przede wszystkim brakuje tu dobrego gospodarza.
A w szczególności wszelkich
dostosowań dla osób niepełnosprawnych, dobrze utrzymanych ścieżek, szatni, przebieralni, pryszniców, miejsc
dla dzieci i osób starszych, dla
spotkań towarzyskich, dla rowerów, ponadto punktów gastronomicznych i dla kameralnych imprez kulturalnych,
infrastruktury dla wędkarzy, a
także miejsc dla psów.

FOT. ARCHIWUM

Wymień dowód
osobisty

Mieszkańcy chcieliby nad
Rusałką miejsc do opalania
i plażowania z dostępem do
czystej wody. Rusałki mogłaby
się stać centrum wypoczynku
i sportów wodnych dla ludzi w
różnym wieku. Plaże powinny
być piaszczyste, otoczone koszonymi polanami. Konieczne są drewniane pomosty dla
pływających, przystań sportów wodnych, wypożyczalnia
sprzętu wodnego, rowerów, leżaków, koszy, parawanów. Plaża powinna być codziennie
sprzątana, a nad bezpieczeństwem jej użytkowników musi
czuwać ratownik. Pomyślano
także o przestrzeni zaprojektowanej z myślą o osobach niepełnosprawnych i starszych.
Sporo uwag dotyczyło zapewnienia całodobowego bezpieczeństwa.
Dzięki konsultacjom powstał raport, zawierający diagnozę potrzeb i oczekiwań
społecznych. Będzie on stanowić inspirujący wkład społeczny do dokumentacji konkursowej na zagospodarowanie tego terenu dla przyszłych
projektantów. Trwa już przygotowywanie konkursu architektonicznego na atrakcyjne zagospodarowanie omawianego
terenu.
Nie czekając na ostateczne decyzje rozpoczęto porządkowanie terenu. Prowadzona
jest m.in poprawa infrastruktury higienicznej, stanu bezpieczeństwa, stanu ścieżek i dróg.
Powstają szatnie, przebieralnie
i prysznice, rozpoczęto organizowanie atrakcyjnych imprez
kulturalnych.

AURELIA PAWLAK

STRONA

GRUDZIEŃ 2014

Święta
chorych
dzieci

„Wrzosy” – seniorom
żył życzenia wszystkim seniorom. Poinformował, że w
repertuarze „Wrzosów” znajdują się nowe utwory. Na
koncert złożyło się 14 piosenek zarówno polskich, m.
in. Henryka Warsa, jak i zagranicznych. Utwory wykonywano solowo, jak i przez
zespół w sześcioosobowym
składzie. Artystów nagrodzono owacjami.

Ś

więta Bożego Narodzenia
są najbardziej rodzinnymi ze wszystkich. Nikt w tym
czasie nie powinien być sam,
niezależnie od tego, kim jest.
Nie jest ważny wiek ani to, jak
się postępuje.

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Każdy powinien ten wyjątkowy czas spędzić z kimś. Złożyć życzenia, zaśpiewać kolędy, podzielić się opłatkiem.
Święta to czas reﬂeksji i zadumy nad sobą. Nad tym, że
właśnie przeżywamy raz dane
nam życie.
Szczególna uwagę kieruję na dzieci niepełnosprawne,
cierpiące na białaczkę i inne
choroby. Pomóżmy najmłodszym przeżyć te święta godnie
i radośnie, aby będąc w szpitalach i hospicjach czuli się jak w
domu rodzinnym. Nie zapominajmy o najmłodszych. Bądźmy z nimi, dla nich i przy nich.

D

zień Seniora w Domu
Kultury
„Jubilat”
uczczono uroczystym koncertem „Metamorfozy jesienne” w wykonaniu Estradowego Zespołu Seniorów
„Wrzosy” im. Jerzego Gol-

RADOSŁAW JABŁOŃSKI

ferta w sobotę, 4 października. Publiczność wypełniła
całą salę.
Przybyłych powitała instruktorka
Inga
Borowska. Kierownik artystyczny
„Wrzosów” Piotr Wiza zło-

Daria
Gellert-Słodzinka wraz z podziękowaniami przekazała Piotrowi Wizie bukiet kwiatów i prosiła o bis. Podkreśliła, że był
to jesienny wieczór, ale jakże ciepły i udany wieczór.
Słuchacze przenieśli się nie
tylko do Paryża, ale także w
lata dwudzieste i trzydzieste.
„Wrzosy” zaprosiły wszystkich, którzy czują się młodzi
duchem i ciałem do śpiewania w tym zespole podczas
prób, które odbywają się w
Domu Kultury „Na Skarpie”
we wtorki o godz. 16.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ARCHIWUM

My w stolicy

W

arszawa to niezwykłe
miasto, które po wojennej pożodze jak Feniks odradziło się z popiołów, by swym
niezwykłym pięknem zauroczyć każdego. Nas – z Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Swarzędzu – także urzekło. 8
października oglądaliśmy jej
zabytki, w szczególności Zamek Królewski.

47

Zwiedziliśmy wspaniałe sale
z portretami dawnych władców i pięknymi, rzeźbionymi
meblami. Byliśmy gośćmi króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Widzieliśmy też przepiękny kościół Świętego Krzyża, znany z radiowych relacji mszy świętych oraz z tego,
że jest tam pochowane serce
Fryderyka Chopina. Spacerowaliśmy po rynku oraz ulicami Nowy Świat i Krakowskie
Przedmieście.
Zobaczyliśmy pomnik Syrenki i Mikołaja Kopernika. Poczuliśmy i zobaczyliśmy to olbrzymie miasto, które do dziś
skrywa w sobie wiele tajemnic minionego czasu. Warszawa żyje dzięki ludzkiej determinacji. Jest dumą naszego
kraju. Mieszczą się w nim najważniejsze państwowe urzędy. Wyjazd przybliżył nam naszą stolicę, z czego się bardzo
cieszymy i dziękujemy ﬁrmie
„Sokrates” oraz naszym opiekunom.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
www.komdruk.pl y mail: komdruk@wp.pl
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Chcemy tolerancji
Z
Zbigniew
Strugała
S
ORZECHOWO
O

25

lipca mieszkańcy Miłosławia mieli okazje uczestniczyć w projekcie Ulica Tolerancyjna, którego organizatorami byli: nasz
Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrześni według projektu
,,Bądźmy aktywni”.
rozpoczęła

się

wspólnym przemarszem ulicami Miłosławia do parku. Udział
brały Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy
Samopomocy z Pierzykowa,
Gozdowa, Rudy Komorskiej i
Wrześni. Zebranych powitała Urszula Remisz – kierownik czeszewskiego warsztatu,
parę słów także powiedział Jerzy Nowaczyk – dyrektor PCPR
we Wrześni i starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.
Wszyscy mogli zobaczyć pokaz iluzjonistów Manca i Bodzia. Dużą popularnością cieszyło się również Ministerstwo
Motyli. Na stoisku Jacka Pałasiewicza znajdowały się żywe

FOT. (5X) ARCHIWUM WTZ W CZESZEWIE

Impreza

owady, gady i pająki. Jak się
dowiedziałem od Pana Jacka,
owady to jego pasja. Poszukuje ich, podróżując po świecie.
Niepełnosprawni uczestnicy
imprezy wzięli udział w zmaganiach artystycznych, malując obrazy związane z tematyką tolerancji. Dużą atrakcją
i niespodzianką był występ sobowtóra Maryli Rodowicz Sebastiana Olejniczka-Brandta,
którego publiczność przyjęła
wielkimi brawami.
Takie imprezy to dobra
rzecz, bo wiele ludzi nie rozumie osób niepełnosprawnych i
ich nie zna. Czasami nawet ro-

dzice wstydzą się swoich niepełnosprawnych dzieci. Zdarza się, że nawet osoby „na górze”, tworzące prawo, nie mają
zielonego pojęcia o osobach
niepełnosprawnych i ich potrzebach.
Wielkie podziękowania or-

ganizatorom i sponsorom za
tak piękną imprezę! Dzięki niej
mieszkańcy Miłosławia mieli
okazję poznać bliżej środowisko osób niepełnosprawnych,
a deszczowa aura nie przeszkodziła nikomu w doskonałej zabawie.

