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D

ziennikarze
wielkopolskich mediów na zaproszenie Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyny
Łybackiej 19 grudnia wzięli
udział w spotkaniu świątecznym. Było ono okazją do ciekawych rozmów. Posłanka
opowiadała o swojej pracy w
Europarlamencie.

STYCZEŃ 2015

Spotkanie z mediami

W 2014 roku Poseł Krystyna Łybacka sprawowała patronat honorowy nad konkursem

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Spotkanie odbyło się w Biurze Poselskim przy ulicy Piekary 17 w Poznaniu. Na działalność dr Krystyny Łybackiej w
Parlamencie Europejskim składają się m.in. prace w tzw. integrupach. Dwie z intergrup koncentrują swoje działania wokół
wolontariatu europejskiego i
spraw związanych ze zwalczaniem ubóstwa.

Krystyna Łybacka w rozmowie z dziennikarzami.

poetyckim dla osób niepełnosprawnych z regionu konińskiego „Miłość wiosną – niepełnosprawni przełamują bariery i
stereotypy” oraz przedsięwzięciami o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym.
Współpracowała organizacyjnie w wydarzeniu pod nazwą
„Europejski Mikołaj”, organizowanym przez Szkolny Klub Europejski Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w
Rydzynie. Była m.in. prelegentką III Wielkopolskiego Kongresu Kobiet, o którym pisaliśmy w
grudniowym wydaniu „Filantropa Naszych” na stronie 12 i 13.

KAROLINA KASPRZAK

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PFRON

Sztuka osób niepełnosprawnych
D

o uczestników uroczystości podsumowania XI edycji konkursu PFRON „Otwarte drzwi”, o którym pisaliśmy
w grudniowym wydaniu „Filantropa”, traﬁł katalog z pracami
nagrodzonymi w XII edycji innego konkursu PFRON „Sztuka osób niepełnosprawnych
– piękno natury” i prezentowanymi na wystawie pokonkursowej.
Celem tego konkursu było
m.in. promowanie wartości edukacyjnych codziennego życia
osób niepełnosprawnych, mobilizowanie osób niepełnosprawnych do prezentacji dorobku
twórczego, integracja społeczna i przełamywanie barier, promocja osiągnięć artystycznych
osób niepełnosprawnych, przezwyciężanie stereotypów, upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób niepełnosprawnych.
Każdego roku w ośrodkach
terapeutycznych – warsztatach
terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy
czy innych tego typu placówkach powstaje wiele wartościowych prac plastycznych. Dzięki
konkursowi PFRON ich autorzy
mogą zaprezentować swój dorobek publiczności. Twórczość
osób niepełnosprawnych wychodzi na światło dzienne i pozwala społeczeństwu przekonywać się, że ograniczenia nie stanowią przeszkody w rozwija-

niu oraz popularyzacji talentów
twórczych.
– Po raz pierwszy w historii
konkursu „Sztuka osób niepełnosprawnych” zwróciliśmy się
do adresatów naszego przedsięwzięcia z prośbą o zgłaszanie propozycji tematu przewodniego XII edycji konkursu. Odzew był ogromny, propozycje
znakomite, a wybór niezwykle
trudny. Ostatecznie zwyciężył temat „Piękno natury” zgłoszony
przez Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie
oraz Warsztat Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Wsparcia
Rozwoju Powiatu „Wszechnica
Konecka” w Końskich – pisze we
wspomnianym katalogu Teresa
Hernik, prezes Zarządu Głównego PFRON, przewodnicząca komisji konkursowej.
W kategorii „Malarstwo i witraż” I nagrodę zdobył Michał

Kruszniewski z WTZ przy Centrum Pomocowym „Caritas” im.
św. Ojca Pio w Gdyni za pracę
„W dżungli”. W kategorii „Rysunek i graﬁka” I nagrodę otrzymała Agnieszka Artwik z WTZ przy
Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa” w Sandomierzu za
pracę „Zebry”. W kategorii „Rzeźba kameralna i płaskorzeźba” I
nagrodę zdobył Zbigniew Golon z WTZ Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w
Biskupcu za pracę „Kot”. W kategorii „Tkanina i aplikacja” I nagrodę otrzymała Dorota Wałach
z WTZ PSOUU – Koło w Rymanowie za pracę „Sianokosy”. W
każdej z kategorii przyznano
także II i III nagrody oraz wyróżnienia.
Miło nam poinformować, że
wśród nagrodzonych znalazły się również osoby z Poznania, powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego. Janusz Pietrzak z WTZ Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych
i Słabowidzących w Poznaniu
zdobył wyróżnienie w kategorii „Malarstwo i witraż” za pracę „Podhalańskie ukojenie”. W
tej samej kategorii wyróżnienie przyznano Rafałowi Kwiatkowskiemu z WTZ we Wrześni
za pracę „Wypas”. Wyróżnienie
w kategorii „Tkanina i aplikacja”
za pracę „Morski świat” zdobyła Ewa Jankowska z WTZ Wiel-

kopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu – Koło w
Owińskach. W kategorii „Rysunek i graﬁka” za pracę „Śmieszny
jeż, ptak i pawie piórka” wyróżnienie otrzymała Urszula Galińska z WTZ Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Roktar” w Baranowie. Pracę zbiorową „Każdy widzi swoje” uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom z Niepełnosprawnością
Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” eksponowano na wystawie pokonkursowej.
Możemy podziwiać te niezwykłe dzieła w katalogu „Piękno natury”. Ich autorzy nie ulegają stereotypom ani współczesnym trendom w sztuce. Ukazują odbiorcom rzeczywistość widzianą własnymi oczami.
Nie byłoby nagrodzonych
dzieł, gdyby nie wsparcie terapeutów zajęciowych, opiekunów, asystentów i rodziców osób
niepełnosprawnych. To oni motywują i inspirują osoby z niepełnosprawnościami do podejmowania twórczych wyzwań.
Zapraszamy osoby niepełnosprawne z całej Polski do udziału w kolejnej XIII edycji konkursu „Sztuka osób niepełnosprawnych”. To dobra okazja, aby pokazać, że chociaż różnimy się od
siebie, w sztuce nie ma żadnych
barier.

KAROLINA KASPRZAK
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Z INICJATYW ZARZĄDU GŁÓWNEGO PFRON

PPOZNAŃ

„O

soby
niepełnosprawne jako ważny potencjał
rozwoju lokalnego rynku pracy” – tak brzmiał tytuł konferencji upowszechniającej pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych z terenów
wiejskich i małomiasteczkowych. Konferencję zorganizował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją „Aktywizacja”.
Było to 7 spotkanie w ramach
projektu systemowego „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”
współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego. 28 listopada w Hotelu „Qubus” w Gorzowie Wielkopolskim
dyskutowali eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych i pracodawcy osób niepełnosprawnych. Założenia projektu omówił Paweł Michałowski z
PFRON. Treści były tłumaczone
na język migowy.
W konferencji wzięła udział
Halina Kunicka, doradca wojewody lubuskiego do spraw przeciwdziałania
wykluczeniom
społecznym, która odczytała list
wojewody kierowany do Marcina Horynia, zastępcy prezesa
Zarządu Głównego PFRON do
spraw programowych.

POSTAW NA PRACĘ
O działaniach Fundacji „Aktywizacja” i programie „Postaw na
pracę” mówiła Dorota Kowalska, kierownik oddziału Fundacji „Aktywizacja” we Wrocławiu.
„Postaw na pracę” to hasło przewodnie projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, które podkreśla jak ważna w procesie rehabilitacji zawodowej jest motywacja
bezrobotnego do podjęcia pracy.
Irena Baran, pełnomocnik
Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, przedstawiła doświadczenia organizacji we wprowadzaniu osób niepełnosprawnych
na rynek pracy. W przypadku
osób z dysfunkcjami narządu ruchu często największym problemem jest wyjście z domu. „FAR”
realizuje m.in. zadanie ﬁnansowane ze środków PFRON „Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób poruszają-

Dobre praktyki
przełamują bariery
cych się na wózku inwalidzkim”.
Takie działania stwarzają niepełnosprawnym szansę na dokonanie zmian w życiu i realizację zamierzonych celów.

ALTERNATYWY
Równie traﬁone okazało się
wystąpienie Marty Tyrakowskiej, kierownika działu instrumentów rynku pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie
Wielkopolskim. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się z jakich
form wsparcia może skorzystać
osoba pozostająca bez pracy.
Formą pomocy PUP jest bon zasiedleniowy dla osoby bezrobotnej, która znalazła pracę w obszarze powyżej 80 km od miejsca zamieszkania oraz bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego,
który pracuje powyżej 12 miesięcy. Alternatywą są również
różnego rodzaju kursy kwaliﬁkacyjne, dzięki którym bezrobotny może nabyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
Wiesław Antosz, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
„Człowiek w potrzebie – wolontariat gorzowski” swoje wystąpienie oparł o doświadczenia
praktyczne, dzięki czemu mogliśmy przekonać się, że osoby niepełnosprawne mogą okazać się potrzebne i przydatne w
różnych dziedzinach życia za-

mować nowatorskie działania i
tym samym przekonywać społeczeństwo, że los niepełnosprawnych zależy nie tylko od nich samych, ale też od nas. Często dając drugiemu człowiekowi chwilę uwagi otrzymujemy dwukrotnie więcej.

wodowego i społecznego. Człowiek z ograniczeniem sprawności może pełnić rolę asystenta osoby niepełnosprawnej, doradcy, wolontariusza, opiekuna. Stwarzając bezrobotnym
niepełnosprawnym szansę na
sprawdzenie się w tych rolach
przełamujemy stereotypy na temat ich funkcjonowania w codziennym życiu.

ZATRUDNIANIE
W PRAKTYCE

O LUDZIACH
– DLA LUDZI
W prezentacji „Budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie” przybliżyłam sylwetki
niepełnosprawnych publicystów
„Filantropa Naszych Czasów”,
dla których oddawanie głosu na
łamach czasopisma jest jedną
z form społecznej rehabilitacji.
Mówiłam m.in. o Zbyszku Strugale, uczestniku WTZ w Czeszewie w gminie Miłosław, który pisze na klawiaturze komputera nosem, a publikowane artykuły dają mu poczucie bycia potrzebnym. Słuchacze z zaciekawieniem i aprobatą przyjęli fakt
prezentacji dorobku twórczego
osób niepełnosprawnych na łamach czasopisma. Spore zainteresowanie budziły też wydawnictwa książkowe Fundacji „Filantrop”. Cisza na sali utwierdzała w przekonaniu, że warto
wychodzić z inicjatywą, podej-
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Autorka artykułu w roli prelegentki. Z prawej Kamila Roguska
(PFRON) i Irena Baran (Fundacja „FAR”).

Na zakończenie konferencji
głos zabrali pracodawcy osób
niepełnosprawnych. Prezentowano dobre praktyki w zatrudnianiu. Ta część spotkania nasunęła pewną reﬂeksję. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych wymaga dobrego przygotowania pracodawcy, dużej wiedzy na temat danej niepełnosprawności, znajomości
praw przysługujących osobie z
niepełnosprawnością na stanowisku pracy. W zakładach pracy często brakuje tzw. trenerów
pracy, którzy wiedzą jak pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w
jaki sposób zaradzać konﬂiktom i kryzysom w pracy. Przydałby się głos osób niepełnosprawnych (szczególnie tych z
niepełnosprawnością intelektualną) – ich reﬂeksje ze współpracy z daną ﬁrmą, informacje dotyczące tego, co sprawia
im największą trudność, czy w
miejscu pracy czują się akceptowani przez pełnosprawnych
kolegów. Takie doświadczenia są pomocne pracodawcom,
asystentom pracy i ekspertom
w ulepszaniu współpracy z
osobą niepełnosprawną.
Anna Śliwiak i Piotr Leśniewski przybliżyli działalność Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza „Ad Astra”,
które działa na rzecz akademickiej społeczności osób z
niepełnosprawnościami
od
2004 roku. W przerwach prelegenci i słuchacze wymieniali się spostrzeżeniami. Ostatnia
konferencja w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób
niepełnosprawnych z terenów
wiejskich i małomiasteczkowych” odbędzie się 30 stycznia
w Katowicach.
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Mowa
nadziei

Nauka czy młotek?
Tomasz
Grabowski

Z

organizowanie zajęć terapii logopedycznej dla pensjonariuszy przebywających w
Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Łopiennie, to wynik współpracy Stowarzyszenia „Uśmiech
Nadziei” i Fundacji Banku Zachodniego. Celem zajęć jest
kompensowanie trudności w
komunikowaniu się oraz w zaspokojeniu potrzeb porozumiewania się przy użyciu alternatywnych metod.
Mieszkanki Domu, ze względu na swoją niepełnosprawność
ﬁzyczną oraz intelektualną mają
problemy z komunikowaniem
się. Niemożność wyrażania siebie powoduje, że dzieci są w
większym stopniu są niesamodzielne oraz zależne od opiekunów. Zazwyczaj wyrażają swoje
emocje poprzez płacz lub krzyk.
Obecne wsparcie neurologopedy polega na zastąpieniu mowy
innym sposobem, który umożliwi dziecku zaspokojenie naturalnej potrzeby komunikowania
się. Do tego właśnie służą wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się z użyciem znaków graﬁcznych, systemu symboli, rysunków, liter.
Zastosowane gry edukacyjne
oraz zabawki dźwiękowe stymulujące słuch uzupełniają terapię. W zajęciach biorą udział
również opiekunowie, by umiejętności alternatywnego porozumiewania się zastosować na
co dzień w pracy.
Ideą działań na rzecz mieszkanek jest wzrost ich możliwości wyrażania potrzeb i emocji,
zwiększone poczucie bezpieczeństwa, lepsze zrozumienie
zewnętrznego świata, większa
niezależność i aktywność.
Wszystko o „Uśmiechu Nadziei” na stronach:
www.usmiechnadziei.org,
https://www.facebook.com/
usmiechnadziei
Praca eksperta w tak wąskiej
dziedzinie związana jest z wysokimi kosztami. Przeprowadzenie specjalistycznej terapii
jest możliwe dzięki wsparciu
Banku Dziecięcych Uśmiechów.

ILONA STRZELCZYK
STOWARZYSZENIE UŚMIECH NADZIEI
60-111 POZNAŃ
UL. GŁOGOWSKA 248
TEL. 61 835 97 09, 698 782 487
SIEDZIBA:
62-213 ŁOPIENNO 119
TEL. 61 427 08 95

ROPS POZNAŃ

C

zy pan Heniek, domorosły, garażowy mechanik, może solidnie naprawić
nasz zepsuty samochód?
Nie jest to model z najwyższej półki, ale diagnostyka
wymaga zaawansowanego
technicznie sprzętu i mimo
wszystko – specjalistycznej
wiedzy. Pan Heniek nie dysponuje ani jednym, ani drugim. Ma młotek, klucze nasadowe, wiertarkę i wieloletnie wyczucie. Naprawiał
kiedyś Fiaty 126p, Syreny,
Łady, może nawet marki zachodnie z wczesnych lat 80tych. Z różnym skutkiem.
Jeżeli oczekujemy spektakularnego efektu działań naprawczych, pojedziemy do
autoryzowanego
serwisu.
Chyba, że postanowimy zaoszczędzić, zaryzykować i
oddać swoje auto w sprawne ręce pana Henia – nie
ma sprzętu komputerowego, oprogramowania diagnostycznego, ale może się uda?!
W polityce społecznej, w jej
sprawnym prowadzeniu młotek, zapał i dobre chęci pana
Henia nie wystarczą. Opieranie się na instynkcie i wyczuciu prowadzi na manowce, a
skutki społeczne i ﬁnansowe
takiego podejścia mogą narazić podatników i beneﬁcjentów pomocy na ogromne straty. Trudno zatem się dziwić,
że Samorząd Województwa

Wielkopolskiego postawił na
profesjonalizm. Przed czterema laty Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu powołał do życia Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS). Postawił przed
zespołem cele, które można
ująć w kilku terminach: badania, informacja i doradztwo. Niewielka (4 etaty) grupa młodych ludzi rozpoczęła pracę w ROPS-ie w listopadzie 2010 roku. Już po kilku miesiącach OIS był w stanie przedstawić pierwsze wyniki pracy, określić przyczyny
i niebezpieczne tendencje badanych zjawisk społecznych i
proponować programy naprawcze. Dostarczał Samorządowi niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji analiz.

rium prowadziło także badania ubóstwa w Wielkopolsce
i diagnozowało sytuację osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
Co istotne, wszystkie powstałe na bazie wnikliwych
badań analizy Obserwatorium Integracji Społecznej dotyczyły naszego regionu i wpływały bezpośrednio
na podejmowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego decyzje: np. na
Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie na lata 2011-2020,
Wielkopolski Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do roku 2020,
decyzje dotyczące wsparcia
osób niepełnosprawnych na
wielkopolskim rynku pracy
czy Wojewódzkiego Raportu Oceny Zasobów Pomocy
Społecznej.

Warto przypomnieć najważniejsze projekty: Przemoc
w rodzinie – diagnoza sytuacji w województwie wielkopolskim, Aktywni 50+, Analiza działalności Zakładów Aktywności Zawodowej, Proces adopcji w wielkopolskich
Ośrodkach Adopcyjnych, Diagnoza systemu pieczy zastępczej w Wielkopolsce, Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu, Społeczno-ekonomiczne aspekty
wsparcia funkcji opiekuńczej
rodzin na terenie województwa wielkopolskiego, Katalog wskaźników do Strategii
Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do
2020 roku, Efektywność pomocy społecznej w gminach
wiejskich czy Kontrakt socjalny w praktyce. Obserwato-

FOT. ALEKSANDRA KRAWCZYK
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Okazją do przypomnienia
osiągnięć OIS była konferencja (9 grudnia 2014) podsumowująca czteroletnie działania projektu. Głos zabierali współpracujący z OIS naukowcy: prof. dr hab. M. Grewiński, prof. dr hab. Aldona
Żurek, dr Mikołaj Łuczak, dr
Ryszard Necel i praktycy: Marek Oziemkowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Poznaniu i Natalia Marciniak-Madejska ze Stowarzyszenia Na Tak. Mówiono o
samorządowej polityce społecznej i roli badań diagnostycznych, wskaźnikach, monitoringu, wymiarach i rekomendacjach. W skrócie – o
wiedzy, którą posiadać muszą gremia decyzyjne, by skutecznie działać w obszarze
polityki społecznej. Konferencja nietypowa, bo… ostatnia. Zakończył się ogólnokrajowy projekt, w ramach którego powstał OIS w Poznaniu i
środki UE, za które Obserwatorium mogło dla samorządu
badania prowadzić. Co dalej?
Panie Heńku...
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Powiat przyjazny
niepełnosprawnym
Z JANEM GRABKOWSKIM, starostą poznańskim rozmawia KAROLINA KASPRZAK.

FOT. ARCHIWUM

runku osób niepełnosprawnych?

– 3 grudnia obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych. Liczba
osób niepełnosprawnych w
Polsce i powiecie poznańskim
rośnie czy maleje?
– Liczba dorosłych osób
niepełnosprawnych
ciągle
wzrasta, ale jeśli mówimy o
osobach niepełnosprawnych
do 16 roku życia, to przez
ostatnie lata utrzymuje się
mniej więcej na tym samym
poziomie. Według danych Narodowego Spisu Powszechnego w Polsce w 2011 roku było
około 4,7 miliona osób niepełnosprawnych, co daje nam
12,2% ogółu społeczeństwa.
W powiecie poznańskim na
początku 2014 roku osób z
orzeczoną prawnie niepełnosprawnością było około 13
tysięcy, w tym ze stopniem
znacznym – 2780, umiarkowanym – 4070, lekkim – 4820,
a dzieci do 16 roku życia ponad 1300. Podobnie jak w całym kraju, w powiecie poznańskim najczęstszą przyczynę
niepełnosprawności
stanowią dysfunkcje narządu ruchu, układu krążenia i
schorzenia
neurologiczne.
Najmniej liczną grupę stanowią osoby z autyzmem oraz
deﬁcytami intelektualnymi.
– Podsumujmy miniony rok. Jakimi inicjatywami
może poszczycić się Powiat
Poznański jeśli chodzi o budowanie pozytywnego wize-

– 2014 rok był bardzo aktywny. Składa się na to szereg niezapomnianych spotkań
z niepełnosprawnymi i seniorami, począwszy od tradycyjnego spotkania noworocznego w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Realizujemy
kampanie społeczne, festyny
zdrowotne, pikniki integracyjne, wydarzenia sportowe. Za
nami m.in. II Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej
Osób Niepełnosprawnych „Zlot
talentów”, XIII Powiatowy Turniej Bocci w Dopiewie, XII Festyn Integracyjny „Barierom
Stop”. Dobiegła końca realizacja projektu unijnego „Pokonać
wykluczenie. Wszechstronna
aktywizacja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym z
powiatu poznańskiego” Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. To tylko
nieliczne inicjatywy, bo projektów i programów jest naprawdę wiele.
– Wzmacnianie kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych to główne założenie przedsięwzięć Powiatu
Poznańskiego, kierowanych
do tej grupy?
– Staram się zawsze patrzeć na całokształt działań,
nie na jedną konkretną inicjatywę. Uważam, że społeczeństwa nie powinno dzielić się na
sprawnych i niepełnosprawnych. Wszyscy mamy równe prawa, uczymy się od siebie, wspieramy i ubogacamy
własne zasoby oraz potencjał
możliwości. Pracujemy zespołowo. To, co robimy, tworzone jest z myślą o ludziach. Zawsze powtarzam, że kawałek
drogi czy budowa autostrady
mogą poczekać, człowiek nie.
Dlatego nie szczędzimy środków na wspieranie realizacji
zadań publicznych z zakresu
promocji zdrowia czy pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

– W warsztatach terapii zajęciowej brakuje miejsc, a kolejka oczekujących na wsparcie terapeutyczne jest długa.
Czy powstanie kolejny WTZ w
powiecie poznańskim?
– W 1999 roku, kiedy powiaty rozpoczynały swoją działalność, funkcjonował tylko 1
warsztat dla 20 uczestników.
Dziś, wraz z ﬁlią WTZ „Promyk” w Otuszu, jest 7 WTZ.
Zapewniają terapię i rehabilitację 190 osobom niepełnosprawnym. Od 15 grudnia 2014
poszerzono wsparcie o dodatkowe 10 miejsc w WTZ „Promyk” i 5 miejsc w WTZ w Swarzędzu. Następny WTZ powstał
w Murowanej Goślinie. Wsparciem terapeutycznym zostanie
objętych 20 osób. Łącznie ze
wsparcia WTZ skorzysta 225
uczestników. Myślę, że z czasem będą powstawały kolejne
miejsca. Powiat Poznański doﬁnansował kwotą 200 tysięcy
złotych remont pomieszczeń
budynku w Konarzewie, gdzie
swoją siedzibę ma aktualnie
WTZ „Promyk” i WTZ działający przy Stowarzyszeniu Kulturalnym im. Praksedy Lemańskiej.
– Za tymi działaniami, jak
Pan wspomniał, stoją ludzie.
– Praca na rzecz osób niepełnosprawnych to misja, powołanie. To nie jest profesja,
do której można traﬁć przez
przypadek. Tu przypadków nie
może być. Niezwykle ważna
jest świadomość wyboru. Praca dla osób niepełnosprawnych, na rzecz ludzi w ogóle,
wymaga wysokiej odporności
psychicznej, empatii i wrażliwości. Powiat Poznański i organizacje pozarządowe w powiecie otaczają się takimi właśnie osobami. To dzięki temu
tak wiele dobrego się u nas
dzieje.
– Reakcje uczestników
wydarzeń organizowanych
przez Powiat Poznański są
zawsze pełne pozytywnych

emocji. Widać w ich oczach
radość, poczucie satysfakcji. To chyba najlepiej oddaje
sens tej niełatwej pracy?
– Dokładnie tak. Bez tego
nawet działania o największym prestiżu nie miałyby
sensu. Za każdym krokiem
ku zmianie na lepsze musi
iść współpraca, zgoda i radość drugiego człowieka. Tylko wówczas te działania mają
właściwy wymiar. Inicjatywy Powiatu Poznańskiego zostają dostrzegane i doceniane. Otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień, m.in. certyﬁkat „Powiat bez barier”, tytuł „Lodołamacza Specjalnego” w prestiżowym konkursie dla pracodawców wrażliwych społecznie „Lodołamacze”. Staramy się, aby każda
osoba niepełnosprawna, która potrzebuje pomocy, mogła
ją otrzymać. Stale dążymy do
tego, by Powiat Poznański był
powiatem przyjaznym osobom niepełnosprawnym.
– Jakie jeszcze wydarzenia
artystyczne i sportowe będą
realizowane?
– Już teraz zapraszam do
udziału w III Powiatowym
Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot talentów”. Poziom
tego wydarzenia oraz liczba
uczestników z roku na rok rośnie, co pokazuje, jak istotne
jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym szansy na realizację zamierzeń i marzeń.
W 2015 roku chcemy także
zorganizować na terenie powiatu poznańskiego I Sportowe Mistrzostwa Osób Niepełnosprawnych. Niepełnosprawni w sporcie, jak też wielu innych dziedzinach życia zawodowego i społecznego, osiągają wysokie wyniki. Pragniemy
jak najlepiej promować ich talenty.
– Dziękuję za rozmowę i
życzę kolejnych równie satysfakcjonujących inicjatyw.
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Amazonki 20
w teatrze
P

Odwiedzają również kina,
wystawy oraz teatry. Na 17
stycznia zaplanowały wyjście
do Teatru Nowego na spektakl
„Dwunastu Gniewnych Ludzi”.
Powodem wyboru tej sztuki
była intrygująca treść. W scenariuszu nie zabrakło zbrodni,
nieletniego ojcobójcy, świadków, poszlak, a przysięgli muszą znaleźć odpowiedź na pytanie, czy młody oskarżony
traﬁ na krzesło elektryczne.
Aktywność w różnych dziedzinach jest bardzo ważna dla
Amazonek. Pozwala zapomnieć o chorobie, umożliwia
rozwijanie własnej osobowości. Poznański klub zaprasza
zainteresowanych do korzystania z propozycji. awa

Zmiany
w prawie
P

oznański Ruch Obywatelski 16 grudnia 2014 roku
zorganizował spotkanie w
Sali Sesyjnej Urzędu Miasta
Poznania.
Wzięła w nim udział Monika Misztal-Licińska, była naczelnik Wydziału do spraw Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy
Publicznej Biura Pełnomocnika
Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej oraz
ekspertka w dziedzinie szeroko
rozumianej pomocy publicznej.
Informowała o zmianach wprowadzanych do ustawy o rehabilitacji i o rozporządzeniach wykonawczych wchodzących w
życie po 1 stycznia 2015 roku.
Mówiła też m.in. o nowelizacji rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe. Spotkanie było bezpłatne i nie stanowiło pomocy
publicznej w rozumieniu przepisów wspólnotowych. awa

Z

ludźmi działającymi bezinteresownie na rzecz innych można było spotkać się
3 grudnia. Tego dnia w Sali
Sesyjnej
Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego podsumowano kolejną edycję regionalnego etapu ogólnopolskiego konkursu „Barwy wolontariatu”.

Wiceprezydent Kalisza Jacek Konopka wręcza jednemu
ze zwycięzców puchar ufundowany ze środków PFRON
będących w dyspozycji Miasta Kalisza.
Z prawej Grzegorz Naranowicz – dyrektor Wielkopolskiego
Oddziału PFRON w Poznaniu.
zajął Warsztat Terapii z Gniezna, drugie – ekipa z ośrodka
Afrodyta w Charkowie na Ukrainie, a trzecie – Środowiskowy
Dom Samopomocy w Nowych
Skalmierzycach. Obecni byli
m.in. prezydent Kalisza Janusz Pęcherz, wiceprezydent
Jacek Konopka, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Rady Miasta
i zaprzyjaźnionych instytucji.
Wśród zaproszonych gości był
również Grzegorz Naranowicz
– dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON w Poznaniu

i Krzysztof Czechowski – ekspert PFRON z ramienia prezesa Zarządu Głównego tej organizacji w Warszawie Teresy
Hernik. Przed rozpoczęciem
mistrzostw sportowców pobłogosławił duszpasterz osób niepełnosprawnych ks. Krzysztof
Lipiński.
Nagrody ufundowali: patron
mistrzostw prezydent Janusz
Pęcherz, prezes Fundacji „Miłosierdzie” Stanisław Bronz, państwo Suszyńscy z Fundacji „Aktywni Zawodowo”, Firma „Autocentrum” z Kalisza i Mleczarnia

„Klon/Jawor”. GUS wycenił, że
wolontariat w skali roku wart
jest około 8,6 miliarda złotych
– mówiła Justyna K. Ochędzan, dyrektor biura WRK.

ce Biodra „Bioderko” w Chodzieży. Mając zaledwie 10 lat
czuwała z potrzeby serca,
ze swoją rodziną, przy babci ciężko chorej na raka. W
„Bioderku” pomaga przy organizacji wydarzeń integracyjnych. Zna dobrze potrzeby i problemy osób niepeł-

Martyna Foethke ma 12 lat,
udziela się w Stowarzyszeniu
Osób po Endoprotezoplasty-

Wręczenie nagród wolontariuszom wpisało się w inicjatywę pod nazwą „Drzwi
otwarte dla NGO”, którą powziął Samorząd Województwa Wielkopolskiego. „Barwy wolontariatu” to konkurs
Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej, który ma na celu
promocję działalności wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnych.
– Wolontariat to praca bardzo angażująca. Wymaga
otwartości na potrzeby innych. Nie każdy może zostać
wolontariuszem.
Statystyki
dotyczące wolontariatu prowadzi m.in. Główny Urząd
Statystyczny i Stowarzyszenie

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

oznańskie Amazonki mają
wiele ciekawych pomysłów na atrakcyjne spędzanie
czasu. Panie w swoim klubie
rozwijają talenty m.in. w pracowni plastycznej prowadzonej przez Beatę Tietz, regularnie chodzą na basen, biorą
udział w spartakiadach i innych zawodach.

listopada 2014 roku był
dniem jubileuszowych
X Międzynarodowych Halowych Mistrzostw Kalisza Osób
Niepełnosprawnych w Lekkiej
Atletyce. Imprezie patronował Prezydent Miasta Janusz
Pęcherz. Organizatorem była
Fundacja „Miłosierdzie” w Kaliszu, przy współpracy Stowarzyszenia „Wszystko dla Kalisza”, Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
oraz Fundacji „Aktywni Zawodowo”.
Miejscem zmagań była hala
lekkoatletyczna Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w
Kaliszu. Do tegorocznych zawodów zgłosiły się 22 placówki, udział wzięło 21 zespołów,
w tym dwa z Charkowa i jeden z Odessy na Ukrainie oraz
Warsztaty Terapii Zajęciowej
z Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Przygodzic, Doruchowa, Odolanowa, Kuźnicy Grabowskiej, Pisarzowic, Gniezna, Nidzicy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z
Kalisza, Środowiskowe Domy
Samopomocy z Nowych Skalmierzyc, Odolanowa i Ślesina.
Jedna z wcześniej zgłoszonych
ekip nie dotarła z powodu braku transportu.
W 8 konkurencjach, w kategoriach kobiet i mężczyzn,
startowało 180 zawodników i
zawodniczek, o 20 osób więcej
jak w roku 2013. W klasyﬁkacji
zespołowej pierwsze miejsce

Od lewej: Maria Homan, Honorata Pilarczyk, prezes
Stowarzyszenia „Bioderko” w Chodzieży, Martyna Foethke,
wolontariuszka „Bioderka” i Michał Filimon.
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X MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA KALISZA W LEKKIEJ ATLETYCE

Niepełnosprawni –
sprawni w sporcie
dących w dyspozycji Miasta
Kalisza, oraz ze środków Wojewody Wielkopolskiego. Pomocy
w udzielili również: II Liceum
Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kaliszu, Szkoła Podstawowa nr 12, Zespół Szkół nr
FOT. (3X) JOANNA KWINTA

„Lazur” z Nowych Skalmierzyc.
Organizacja imprezy na wysokim poziomie, w tym zakup
głównych nagród i wyróżnień
dla zawodników – wszystko to
możliwe było dzięki doﬁnansowaniu ze środków PFRON bę-

1 i nr 2 w Godzieszach Wielkich
koło Kalisza i Zakład Karny w
Kaliszu.
Oto kolejność 10 punktowanych miejsc w klasyﬁkacji drużynowej:
WTZ Gniezno,
Charków Afrodyta Ukraina,
ŚDS Nowe Skalmierzyce,

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 1 w Kaliszu,
WTZ Przygodzice,
WTZ Kuźnica Grabowska,
WTZ Ostrów Wlkp.,
WTZ Wieruszów,
Charków I Ukraina,
DPS Ślesin.

MARIUSZ PATYSIAK

Wolontariat mobilizuje
ta Wojtkowiak, wolontariuszka Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” w
Poznaniu, Maria Nowak, wolontariuszka Stowarzyszenia
Pilski Klub Amazonek, Maria
Homan, wolontariuszka Fundacji im. Anny Wierskiej „Dar
Szpiku” i Adam Zygmuntowski, wolontariusz Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka „Podaj dalej” w Koninie.

nosprawnych. To najmłodsza kandydatka zgłoszona do
konkursu „Barwy wolontariatu”. Swoją postawą mobilizuje innych do działania.
Jedni wolontariusze propagują dawstwo szpiku, inni pomagają w wykonywaniu czynności opiekuńczych u osób
chorych, a jeszcze inni w okresie zimy wnoszą starszym ludziom węgiel po schodach.
Kapituła konkursu „Barwy wolontariatu” nie miała łatwego
zadania. Zwyciężyli: Michał
Filimon, wolontariusz Fundacji im. Anny Wierskiej „Dar
Szpiku” w Poznaniu (I miejsce), Martyna Foethke (II miejsce), Szkolne Koło Wolontariatu w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu (III miejsce).
Wyróżnienia otrzymali: Ple-

Anna Grzymisławska i Justyna Ochędzan wręczają wyróżnienie
Dorocie Wojtkowiak.
szewski Klub Wolontariusza,
Beata Foszcz i Aneta Przybylska, wolontariuszki Stowarzyszenia „Daj radość niepełno-

sprawnym” w Pile, Studenckie
Koło Naukowe „Auxilia” przy
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile, Doro-

Podczas „Drzwi otwartych
dla NGO” organizacje pozarządowe mogły m.in. zasięgnąć informacji na stoiskach
eksperckich, wysłuchać prezentacji dotyczącej sprawozdań z realizacji zadań publicznych, poznać zasady ubiegania się o dotacje z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich w
2015 roku.

KAROLINA KASPRZAK
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25 LAT STOWARZYSZENIA „NA TAK” W POZNANIU

Dla ludzi z wieloraką
niepełnosprawnością

N

ic tak nie wzmacnia człowieka jak działania na
rzecz innych. Gdyby nie było
ludzi z inicjatywą, nigdy byśmy
się nie dowiedzieli, ile można zdziałać dla potrzebujących. Poznańskie Stowarzyszenie „Na Tak” w listopadzie 2014
roku obchodziło swój jubileusz. To 25 lat służby dla osób
z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością.
Przygotowując ten artykuł
trudno było mi znaleźć odpowiednie słowa. Jak opisać to, co
zdarzyło się przez całe ćwierćwiecze i podczas sobotniego
wieczoru 29 listopada w Auli
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu? Żadne zdanie nie odda atmosfery tamtego
dnia. Było to prawdziwe święto osób szczególnie dotkniętych przez los. Ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, których często mijamy obojętnie
myśląc: „mojego dziecka to nie
spotka”. Cios traﬁa w samo serce. Dziecko rodzi się niepełnosprawne.
Kiedy mija szok i bunt, najbliżsi zaczynają działać. Właśnie z
inicjatywy rodziców dzieci z zespołem Downa 23 października 1989 roku powstało Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi z
Zespołem Downa, które w roku
2007 przekształciło się w Stowarzyszenie „Na Tak”.
To największa organizacja
pozarządowa w Poznaniu. Realizuje szereg działań o charak-

terze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym, opartych na wielospecjalistycznym wspieraniu rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością. Prowadzi aż
11 specjalistycznych placówek:
Przedszkole Specjalne „Orzeszek”, Warsztat Terapii Zajęciowej „Przylesie”, Warsztat Terapii Zajęciowej „Krzemień”, Galerię „Tak”, Społeczną Szkołę Podstawową „Zakątek”, Gimnazjum
„Zakątek”, Wielkopolski Portal
Informacyjny Osób Niepełnosprawnych „Pion”, Agencję Zatrudnienia Wspomaganego „Bizon”, Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk”, Poradnię
Rozwojową dla Dzieci i Młodzieży „Jaskółka” oraz Dom Krótkiego Pobytu „Poranek”. W Stowarzyszeniu pracuje 145 osób. W
inicjatywy organizacji wpisują
się m.in. coroczne konferencje
naukowe poświęcone podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Marsz Na
Tak”, bieg integracyjny „Run of
Spirit” czy „Akademia Ludzi Pozytywnych”.
– 25 lat to nie tylko dorosłość,
ale dojrzałość. Zawsze uważaliśmy, że najważniejszy jest człowiek. Będąc prezesem dużo nauczyłam się od ludzi, którzy chcą
wspierać osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Oni nieustająco motywują i inspirują mnie do
dalszych działań. Razem tworzymy rodzinę, która nazywa się
Stowarzyszenie „Na Tak” – tymi

chowo Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci – Oddział w Poznaniu.
Nie zabrakło podziękowań dla
pracowników, gratulacji, krótkich ﬁlmów prezentujących codzienne zajęcia w placówkach
Stowarzyszenia „Na Tak”, chwil
wzruszeń. Wręczano certyﬁkaty Honorowych Członków Stowarzyszenia „Na Tak”. Certyﬁkat
otrzymała m.in. Teresa Giertyk,
lekarz endokrynolog osób z zespołem Downa, Maria Dalz, lekarz okulista, Agnieszka Mikołajska, tłumacz języka niemieckiego i Artur Kujawiński, organizator biegów integracyjnych.
W drugiej części wydarzenia zaprezentowała się Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych
pod dowództwem majora Pawła Joksa.

KAROLINA KASPRZAK

Halina Grzymisławska-Słowińska otrzymała
od Ryszarda Grobelnego Honorową Pieczęć Miasta Poznania.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Jakub Ruciński, podopieczny Stowarzyszenia „Na Tak”,
współprowadzący uroczystość, dziękuje Arturowi Kujawińskiemu
za ﬂagę Polski z podpisami sportowców.

słowami powitała gości Halina
Grzymisławska-Słowińska, prezes Stowarzyszenia.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele instytucji publicznych (m.in. Dorota Potejko, pełnomocnik Prezydenta Poznania do spraw osób niepełnosprawnych), szkół, wolontariusze, reprezentanci organizacji
pozarządowych, przedsiębiorcy,
partnerzy i sponsorzy. Ryszard
Grobelny, prezydent Miasta Poznania wręczył Halinie Grzymisławskiej-Słowińskiej Honorową
Pieczęć Miasta Poznania jako
dowód wdzięczności za działalność społeczną na rzecz osób
niepełnosprawnych, a odznakę
„Przyjaciela Dziecka” Krystyna
Zdunik, przewodnicząca Zarządu Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ru-

Podziękowania dla rodziców osób
z wieloraką niepełnosprawnością.
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Pies
Trzeba
przyjaciel się badać
i asystent N

Pracować
bez barier

F

undacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym AMI realizuje w skali ogólnokrajowej
projekt „Pies Asystent – niesamowity przyjaciel”. Projekt polega na wyszkoleniu psa asystenta dla osoby niepełnosprawnej. Wszystko na ten temat znajdziemy na stronie
www.ami.org.pl Przedrukowujemy zawarte tam informacje z uwagi na ich przydatność
i potrzebę rozpowszechnienia
w środowisku osób niepełnosprawnych, i to nie tylko z dysfunkcją wzroku.
Udział w projekcie – czytamy na wymienionej stronie –
jest bezpłatny. Koszty w okresie
przygotowania i szkolenia psa
ponosi fundacja, a w ramach realizowanego projektu pies przekazywany jest bezpłatnie. Ułatwia osobie niepełnosprawnej
aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Pozwala osobie niepełnosprawnej pokonywać bariery życia codziennego. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych, osoby z niepełnosprawnością mają
prawo wstępu z psem asystującym do większości budynków.
Chodzi między innymi o obiekty administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury,
oświaty, szkolnictwa wyższego,
nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, handlu,
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym,

Głos zabrali m.in. Grzegorz Naranowicz – dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału PFRON, Jan Filip Libicki – senator RP
i Anna Woźniak-Szymańska – prezes Zarządu Głównego
Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie.
wrócenie uwagi na kwestię
uprawnień przysługujących
osobom niewidomym i niedowidzącym było celem spotkania andrzejkowego z przedstawicielami władz samorządowych. 25 listopada w Rogozińskim Centrum Kultury nie
brakowało okazji do dyskusji,
dzielenia się doświadczeniami i spostrzeżeniami w zakresie szeroko pojętego wspierania rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób z dysfunkcją
wzroku.
W spotkaniu uczestniczyli
m.in.: Jan Filip Libicki – senator
RP, Grzegorz Naranowicz – dyrektor wielkopolskiego oddziału PFRON, Anna Woźniak-Szymańska – prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, Piotr
Woszczyk – wiceburmistrz Miasta i Gminy Oborniki, Gustaw
Wańkowicz – członek Zarządu
Powiatu Obornickiego, Marek
Lemański – radny Miasta i Gminy Oborniki, Krzysztof Ostrowski – wiceburmistrz Miasta i
Gminy Rogoźno.
Wystąpił zespół muzyczny „Gościnianka” z Gościejewa.

Przy akompaniamencie akordeonu i skrzypiec uczestnicy wysłuchali utworów z dawnych
lat. Rozmawiano m.in. o kwestii
asystentury społecznej dla osób
niepełnosprawnych, doﬁnansowaniach do zakupu sprzętu ułatwiającego osobie niewidomej
komunikowanie się z otoczeniem, barierach architektonicznych i społecznych.
Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań działaczom
Koła Powiatowego Polskiego
Związku Niewidomych w Rogoźnie, pracownikom Instytutu
Tyﬂologicznego w Warszawie i
wszystkim tym, którzy swoimi
działaniami służą na co dzień
osobom z dysfunkcjami narządu wzroku.
Nikt lepiej nie zna potrzeb
osób niewidomych niż one
same. O tym jak ważną rolę w
rehabilitacji człowieka niewidzącego pełni praca zawodowa,
mówił Marek Lemański. Radny apelował do władz m.in. o
wdrażanie rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie
tym osobom.

KAROLINA KASPRZAK

Zespół „Gościnianka” z Gościejewa.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK
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Pierwszeństwo otrzymania
psa asystującego – czytamy dalej
– przysługuje osobom niepełnosprawnym ruchowo w wieku aktywności zawodowej (18-60 lat).
Aby dostać psa asystenta należy skontaktować się z Fundacją
AMI, złożyć wniosek o przyznanie czworonoga i czekać na decyzję. Potem następuje spotkanie osoby starającej się o psa z
instruktorem, który ocenia, czy
człowiek i pies stworzą dobraną parę. Wreszcie zapada decyzja o współpracy osoby niepełnosprawnej i psa asystenta.
Zwierzę mieszka z nowym opiekunem, który może skorzystać z
pomocy psiego trenera. awa

a bezpłatne badania zaprasza seniorów i osoby niepełnosprawne Centrum Medyczne „Synexus”. Nie trzeba
płacić za konsultacje. Pacjenci otrzymują wyniki badań, o
których mogą rozmawiać z lekarzem pracującym w poradni
centrum. Poza tym mogą wziąć
udział w programach klinicznych nowych leków i terapii.
Panie po sześćdziesiątym
roku życia, które nie leczą się na
osteoporozę, mogą skorzystać z
badania gęstości kości biodrowej. Lekarze uczulają, że kobiety
po menopauzie są szczególnie
narażone na osteoporozę prowadzącą do złamań kręgosłupa. Mogą się przebadać osoby
po zawale serca, udarze mózgu,
zabiegu na sercu lub na tętnicach obwodowych. Bada się poziom cholesterolu i glukozy, co
jest niezbędne przy rozpoznaniu cukrzycy. Wykonuje się próby wątrobowe i morfologię krwi,
a także badania spirometryczne
dla dorosłych pacjentów borykających się z astmą.
Adres: Centrum Medyczne
„Synexus”, Poznań, ul. Głogowska 31/33. Informacje pod telefonem 61-625-80-33. awa

Seniorzy
podróżują
W

ielu seniorów lubi zwiedzać zarówno Polskę jak i
odległe kraje na różnych kontynentach. Przemierzają tysiące
kilometrów, by do domu przyjechać z niezwykłymi wrażeniami i setkami zdjęć.
Klub Seniora 82 w Poznaniu
przygotował atrakcyjną ofertę turystyczną na 2015 rok. Miłośnicy piękna polskiej ziemi
mogą wybrać wyjazd na Mazury, który zaplanowano w lipcu.
W tym samym miesiącu odbędzie się także wycieczka do Zakopanego. Natomiast zagraniczne wojaże zaplanowano do Medjugorje (maj) oraz do Hiszpanii
– Monako – Laurowe Wybrzeże
(czerwiec). Natomiast do Grecji
można pojechać we wrześniu.
Zapisy odbywają się w Klubie
Seniora 82 przy ulicy Krakowskiej. Szczegółowe informacje
pod telefonem 505 799 074. awa
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DOSTĘPNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY DLA NIESŁYSZĄCYCH

Tworzyć przyjazną
przestrzeń
T

ematem konferencji, debat i
dyskusji coraz częściej staje się dostępność kultury dla
osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W ślad za
tym poszło Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt” oraz Brama Poznania ICHOT (Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego). Z inicjatywy
tych dwóch instytucji przeprowadzono seminarium szkoleniowe „Kultura bez barier”.
O problemach ludzi z dysfunkcjami narządu słuchu, specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, wydarzeniach
kulturalnych, barierach w komunikacji oraz projekcie edukacyjnym „Kino na wyspie” rozmawiano 2 grudnia w Bramie Poznania ICHOT.

BARIERY
W KOMUNIKACJI
Seminarium „Kultura bez barier” otworzył Robert Mirzyński, dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”. Dorota
Potejko, wicedyrektor Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania mówiła o polityce społecznej Miasta Poznania w odniesieniu do
osób niepełnosprawnych, celach i zadaniach określonych
w miejskich dokumentach programowych. Nawiązała m.in.
do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach terapeutycznych WTZ, likwidacji barier, przystosowania stron
internetowych prowadzonych
przez Miasto Poznań do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Uczestnikami seminarium
były osoby pracujące w środowisku niesłyszących i ludzi z
innymi niepełnosprawnościami
– nauczyciele, pedagodzy, terapeuci. Seminarium tłumaczono
na język migowy. Bardzo ciekawe okazało się wystąpienie
„Rozumienie i bycie rozumianym. Problemy komunikacyjne osób niedosłyszących i głuchych wynikające z życia społecznego i zawodowego” Marka
Wójciaka z Towarzystwa Osób
Niesłyszących „Ton” w Poznaniu.

Zdaniem prelegenta niezwykle ważną w rozumieniu osób
niesłyszących odgrywa świadomość i edukacja społeczeństwa. Jednym z problemów wyodrębnionych przez Wójciaka był brak wykwaliﬁkowanych
tłumaczy języka migowego. Jak
powiedział, większość tłumaczy posługuje się systemem języka migowego, a nie polskim
językiem migowym. Osoby głuche domagają się zmiany zakresu szkolenia tłumaczy języka migowego. Zwrócił uwagę
na niełatwą sytuację osób głuchych i niedosłyszących na rynku pracy, który na ogół oferuje
im zatrudnienie wyłącznie na
stanowisku krawca, drukarza
czy stolarza. Marek Wójciak
uczulił, że osoby niesłyszące
wszystko odbierają dosłownie
(np. kiedy powiemy „idę skorzystać z toalety” będą sądziły, że
chcemy coś z niej zabrać, a nie
załatwić potrzebę ﬁzjologiczną). Jest grupa ludzi głuchych,
którzy chcą, żeby pisać o nich
wielką literą „G” (poczucie kulturowej odrębności).

NIESŁYSZĄCE
DZIECI
Referat „Bariery komunikacyjne dziecka z uszkodzeniem słuchu w przestrzeni społecznej,
edukacyjnej i kulturowej” wygłosiła dr Halina Dziszyńska-Błachnio z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i
Dziennikarstwa w Poznaniu.
Tu padło wiele cennych spostrzeżeń. Niepowodzenia u dzieci z uszkodzonym słuchem w
kontaktach werbalnych to – jak
zaznaczyła prelegentka – skłonność do negatywizmu, konﬂiktowość, brak samodzielności i samokontroli, niedojrzałość emocjonalna, trudność w dostosowywaniu się do nowych sytuacji,
słabe rozumienie sytuacji społecznych, uwarunkowań przyczynowo-skutkowych zdarzeń.
Dr Dziszyńska-Błachnio zwróciła uwagę, że osoby z dysfunkcjami narządu słuchu często są
utalentowane poetycko, udzielają się w opartych na bodźcach

wzrokowych elementach sztuki
jak rzeźba czy graﬁka.
Reforma systemu edukacji w
Polsce umożliwia uczniom ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kształcenie m.in. w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach integracyjnych czy szkołach ogólnodostępnych. Pilną potrzebą – w opinii prelegentki – jest
wyposażenie dzieci w taką wiedzę i umiejętności, by mogły one
sprostać codziennym wyzwaniom.
Przykładem dostępnej instytucji kultury dla osób z uszkodzeniami słuchu jest Zamek Królewski w Warszawie, który proponuje dzieciom niesłyszącym
lekcje muzealne.

„KINO NA WYSPIE”
O projekcie edukacyjnym
„Kino na wyspie” mówiła dr
Monika Herkt, zastępca dyrektora Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt”. W ramach przedsięwzięcia Centrum Turystyki Kulturowej „Trakt” podjęło współpracę z Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym dla
Dzieci Niesłyszących w Poznaniu. Projekt miał na celu upowszechnienie historii Ostrowa
Tumskiego – uczestnicy projektu stworzyli ﬁlmową interpretację Ostrowa Tumskiego, która
pokazała jak było dawniej i jak
jest teraz. W informacji czytamy, że „przez 2 tygodnie Brama
Poznania stała się miejscem
prawdziwych zmagań ze sztuką ﬁlmową”. Wychowankowie
Ośrodka pokazali nakręcony
ﬁlm „Wyspa pełna historii” nauczycielom i rodzicom. Dzięki udziałowi w projekcie mieli
okazję wziąć udział w warsztatach terenowych, spotkaniach
o charakterze ﬁlmowym i parateatralnym. Projekt „Kino na
wyspie” – jak powiedziała Justyna Maciejak z SOS-W dla Dzieci Niesłyszących – został doceniony z uwagi na walory wychowawcze, dydaktyczne, społeczne i integracyjne.
Na zakończenie seminarium
głos zabrała Renata Pernak,
główny specjalista do spraw
edukacji Centrum Turystyki

Kulturowej „Trakt”, która przedstawiła prezentację „Edukacja
dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Perspektywa instytucji kultury. Zwiedzano ekspozycję prac
plastycznych powstałych w ramach projektu „Kino na wyspie”
oraz ekspozycję stałą w Bramie Poznania pod kątem dostosowania dla osób słabosłyszących i niesłyszących. Seminarium „Kultura bez barier” stanowiło ostatni element projektu
„Kino na wyspie”.

BARIERY
W KULTURZE
Coraz więcej instytucji kultury w naszym kraju otwiera
się na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i potrzeby dorosłych ludzi z uszkodzeniami
narządu słuchu. W tej dziedzinie mamy jednak jeszcze sporo do zrobienia. Pamiętam jak
ktoś kiedyś powiedział, że aby
w pełni zrozumieć co czują i jak
odbierają nasz świat osoby niesłyszące, najlepiej jest wyłączyć
fonię w telewizorze podczas
oglądania ulubionego programu. Ile z niego wówczas zrozumiemy? Jak długo będziemy w
stanie czytać z ust prowadzącego program? Najprawdopodobniej po 5-7 minutach zgubimy wątek.
Osoby niesłyszące na co
dzień doświadczają różnych
utrudnień w komunikowaniu
się. Bez tłumacza języka migowego nie załatwią sprawy
w urzędzie, nie pójdą do lekarza, kina, teatru. Koncerty czy
przedstawienia teatralne, jeśli nie są tłumaczone gestami,
będą przekazem artystycznym
rzuconym w próżnię. Warto zatem tworzyć przestrzeń przyjazną wszystkim – bez barier.
Projekt „Kino na wyspie” doﬁnansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowi jeden z dowodów na to, że kultura może
być w pełni dostępna nie tylko
dla osób z uszkodzeniami narządu słuchu, ale też ludzi z innymi niepełnosprawnościami.

KAROLINA KASPRZAK
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X POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„ZŁOTY SŁOWIK”

Centrum
Bukowska
po nowemu

Kochają śpiewać

K

WTZ w Swarzędzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, Stowarzyszenie „Galiarda” w Poznaniu,
Zespół Szkół Specjalnych
w Stęszewie, WTZ w Owińskach, Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących „Ognik” w Poznaniu, Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
„Roktar” w Rokietnicy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Zawsze
Razem” w Poznaniu, Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kórniku, WTZ „Promyk” w
Konarzewie i ﬁlia WTZ „Promyk” w Otuszu.
Reprezentacja WTZ w Owińskach. Anita Krzymieniewska śpiewa
utwór „Żeby szczęśliwym być” z repertuaru Anny Jantar. Chórek
tworzą: Katarzyna Szczeszak, Ewa Frankowska i Marta Florczyk.
a Powiatowy Przegląd
Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik”, organizowany przez
Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych
„Promyk” w Komornikach,
każdego roku późną jesienią czekają niepełnosprawni mieszkańcy powiatu poznańskiego.
Pierwszy „Złoty Słowik”
odbył się w 2004 roku. Z roku
na rok przybywa uczestników przeglądu. 5 grudnia
2014 roku jubileuszowy X
„Złoty Słowik” został zorganizowany po raz pierwszy w
nowym obiekcie – Centrum
Rehabilitacyjno-Kulturalnym
w Konarzewie, aktualnej
siedzibie WTZ „Promyk” – i
zgromadził imponująca liczbę 51 wykonawców. Dzięki
uczestnictwu w tym wydarzeniu osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogą
zaprezentować swoje talenty. Kochają śpiewać. Każdy
co roku daje z siebie coś nowego i żegna siedzibę WTZ
„Promyk” bogatszy o kolejne
doświadczenia. To wzmacnia, pozwala poczuć się w
pełni wartościowym człowiekiem, zdolnym do realizacji twórczych zamierzeń.
Na

przegląd

przyjechał

m.in. Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański, Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, Elżbieta Tonder, pełnomocnik starosty poznańskiego do spraw osób niepełnosprawnych, Teresa Gromadzińska, dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Elżbieta Bijaczewska,
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Adrian Napierała, wójt gminy
Dopiewo.
Artyści występowali indywidualnie, w duetach i zespołowo. Prezentował się

X edycję „Złotego Słowika” prowadziła Katarzyna
Czarnecka, wokalistka zespołu „Strefa Zero”. Było „Sto
lat” dla Bogdana Maćkowiaka, prezesa Stowarzyszenia
„Promyk”, bez którego nie
byłoby tych corocznych spotkań z muzyką i sztuką osób
niepełnosprawnych. Wszyscy wykonawcy otrzymali nagrody i upominki. Prócz
prezentacji wokalnych można było podziwiać barwne
prace plastyczne uczestników WTZ „Promyk”.
X Powiatowy Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Złoty Słowik” sﬁnansował Powiat Poznański, Gmina Dopiewo i Stowarzyszenie „Promyk”.

KAROLINA KASPRZAK
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N

Śpiewa zespół WTZ „Promyk” w Konarzewie.
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onsorcjum w skład którego wchodzą: Stowarzyszenie Na Tak, Centrum PISOP, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz WIFOON, czyli Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, nadal
będzie zarządzać Centrum
Bukowska.
Ponieważ upłynęły przepisowe dwa lata kadencji władz tej
placówki, Miasto Poznań ogłosiło konkurs, w którym mogli
wziąć udział wszyscy zainteresowani zarządzaniem centrum.
Po raz drugi wygrało konsorcjum, które zdobyło zaufanie,
wiedzę i doświadczenie w minionym okresie.
– Różnica między tym a poprzednim konkursem polega na
tym, że obecnie otrzymaliśmy
od władz miejskich pięćdziesiąt
tysięcy złotych rocznie na prowadzenie centrum – mówi Justyna Ochędzan, szefowa Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związek Organizacji Pozarządowych. – To zdecydowanie
za mało, bowiem ta kwota wystarczy jedynie na zatrudnienie
koordynatora. A przecież trzeba opłacić pozostałe rachunki. Liczymy na prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który może nas
wesprzeć ﬁnansowo.
Organizacje wchodzące w
skład konsorcjum brakującą
kwotę muszą zebrać same. Na
2015 rok będą pieniądze, ale
potem zacznie się poszukiwanie dodatkowych źródeł ﬁnansowania. W planach jest otwarcie kawiarenki, która mogłaby
przynosić zyski.
– Pieniądze od miasta stanowią zaledwie dziewiętnaście
procent w skali wszystkich wydatków rocznie – dodaje Justyna Ochędzan. – Tylko koszty
utrzymania centrum wynoszą
trzydzieści tysięcy złotych. Zatem mając tak mały budżet będziemy zmuszeni szukać pieniędzy z własnej inicjatywy.
Chcemy utrzymać to miejsce,
zwłaszcza że włożyliśmy wiele pracy, by je zagospodarować.
W planach jest otwarcie centrum w weekendy. W pierwszej
kolejności trzeba będzie poszukać koordynatora i specjalistę
do spraw informacji. Wydłużono także godziny otwarcia we
wtorki i czwartki do godziny
20.00. awa
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o, jaką formę ruchu wybierzemy, musi zależeć
od naszej kondycji, wytrzymałości, ale także od upodobań i temperamentu. Niektórzy z nas polubią rywalizację
towarzyszącą grom zespołowym albo zastrzyk adrenaliny
związany ze sportami walki,
inni będą woleli relaksować
się w czasie samotnych wędrówek lub przejażdżek rowerem.
Dla osób w starszym wieku
czy rekonwalescentów dobroczynny będzie zwyczajny spacer – albo w zasadzie podobny
do niego nordic walking. Technikę marszu z kijkami porównuje się do techniki długodystansowego biegu narciarskiego; wymaga on pracy aż dziewięćdziesięciu procent mięśni
człowieka1; co więcej, można stopniować jego intensywność.
Coraz większą popularnością cieszy się poranny lub
wieczorny jogging. Jeśli jednak biegamy po zbyt twardym
podłożu (beton, płytki chodnikowe) i w nieodpowiednich
butach, możemy zaszkodzić
swojemu kręgosłupowi i stawom. Nie obciąża natomiast
stawów, kości i ścięgien jazda
na rowerze czy na rolkach; po-

(3)

Rusz się!
JAKI SPORT WYBRAĆ?
kutuje wprawdzie mit, że powodują one nadmierne rozbudowanie mięśni łydek, jednak
nie znajduje on potwierdzenia w badaniach naukowych2.
Pływanie podobnie nie obciąża kręgosłupa i stawów, a dodatkowo wspaniale wzmacnia mięśnie i dotlenia organizm. Jednak uwaga: pływanie odkrytą żabką może szkodzić osobom cierpiącym na
schorzenia odcinka szyjnego
kręgosłupa; tradycyjna żabka
szkodzi z kolei odcinkowi lędźwiowemu. Ogólnie najbezpieczniejsze jest pływanie stylem grzbietowym.
Jeszcze modniejszy niż bieganie jest squash, sport dynamiczny i bardzo intensywny,
ale kontaktowy i kontuzjogenny, dlatego wymagający przygotowania i odpowiedniej diety. Przygodę ze squashem najlepiej rozpoczynać pod okiem
trenera i stanowczo nie jest to
sport dla tych, którzy po prostu
chcą „się poruszać”3.
Joga to, między innymi, zestaw świetnych ćwiczeń rozciągających. Wzmacnia mięśnie tułowia, odblokowuje stawy, a także wyrównuje gospo-

darkę hormonalną, poprawia
odporność i normalizuje wagę.
Joga to jednak również forma
medytacji, pozwalająca wyciszyć się i zyskać nowe spojrzenie na rzeczywistość: dzięki prawidłowo wykonywanym
asanom, czyli pozycjom, i synchronizacji ruchu z oddechem
w naturalny sposób wchodzimy w stan medytacji4.
Pozostaje jeszcze klasyczna
gimnastyka – ćwiczenia rozciągające, „brzuszki” itp. Można je wykonywać w domu,
nie wymagają niemal żadnych
nakładów ﬁnansowych. Nie
są jednak, oględnie mówiąc,
szczególnie ciekawe: wykonywanie tego samego zestawu
ćwiczeń codziennie może porządnie znudzić, dlatego tak
często nic nie wychodzi z naszych „mocnych postanowień”
ćwiczenia w domu. Dlatego
wykupienie karnetu na siłownię bywa dobrą strategią dla
osób o słabej woli – pozwala
narzucić sobie dyscyplinę i dostarcza motywacji, którą trudno im z siebie wykrzesać, jeśli
mają ćwiczyć w domu. A jeśli
dysponujemy większą ilością
gotówki, możemy pokusić się

o kilka sesji z indywidualnym
trenerem, który dobierze ćwiczenia odpowiednie dla naszego stanu zdrowia, możliwości i
celów, które chcemy osiągnąć.
Jednak niezależnie od tego,
na co się zdecydujemy, przede
wszystkim pamiętajmy, że lepiej przejść krótki dystans niż
przejechać go samochodem;
lepiej iść na godzinny spacer
niż przeleżeć godzinę przed telewizorem. Od małych dawek
ruchu w życiu codziennym zaczyna się zdrowy tryb życia.
koniec
Celem artykułu jest utrzymanie
zdrowia w dobrej kondycji przez całe
dane nam życie.
W problemach chorobowych proszę
korzystać z porad kwaliﬁkowanych lekarzy.
1

http://www.norbwalk.pl/norblog/category/cwiczenia-aerobowe/ (6.08.2013).
2
http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105912,4288976.html
(6.08.2013).
3
http://www.mojakontuzja.pl/co-nowego/raport-o-kontuzjogennosci%E2%80%93-squash/ (7.08.2013).
4
http://www.joga-joga.pl/pl97/teksty1369/po_co_ludziom_joga_katarzyna_chustecka (6.08.2013).

Zawód wciąż niedoceniany
codziennej pracy stykają się z biedą, ubóstwem,
niepełnosprawnością,
wykluczeniem społecznym. Są
świadkami dramatycznych sytuacji. 21 listopada to Dzień
Pracownika Socjalnego. Z tej
okazji wojewoda wielkopolski
Piotr Florek i marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak zaprosili 24 listopada pracowników instytucji pomocy społecznej do kina
„Apollo” w Poznaniu.
Były to wojewódzkie obchody połączone z konferencją i pokazem ﬁlmu „Obywatel” Jerzego
Sthura. Na spotkaniu głos zabrał
Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Aleksandra Kowalska,
dyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Poznaniu

FOT. KAROLINA KASPRZAK

W

Przykładem aktywności lokalnej społeczności był występ
zespołu „Dzieci Jarocina”.
i Maria Krupecka, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego.

Uczestnicy wydarzenia obejrzeli reklamy społeczne, wysłuchali wykładu „Budowanie pozytywnego wizerunku pomocy

społecznej” oraz występu zespołu „Dzieci Jarocina”.
Zawód pracownika socjalnego w Polsce jest profesją ciągle
za mało zauważaną i docenianą. Tymczasem pracownik socjalny zajmuje się osobami bezdomnymi, uzależnionymi, w
trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, więźniami opuszczającymi
zakłady karne i ludźmi pozbawionymi wsparcia ze strony najbliższych. Wielokrotnie rozstrzyga trudne sytuacje. Kiedy rodzina jest niewydolna wychowawczo, a zdrowie lub życie dziecka
zagrożone, podejmuje decyzję o
przekazaniu go placówce opiekuńczo-wychowawczej. Motywuje do starań w walce o życie
tych, którzy utracili nadzieję.

KAROLINA KASPRZAK
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Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W kręgle – z rynną
K

Uczestnikom WTZ w Baranowie upominki wręcza
Zygmunt Jeżewski.

WTZ w Owińskach z Szymonem Ziółkowskim (w środku).
im. Janusza Korczaka w Mosinie i podopieczni Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie.
Były to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, problema-

mi zdrowia psychicznego, dysfunkcjami ruchowymi. Osoby
na wózkach inwalidzkich mogły wyrzucać kulę za pomocą
specjalnej rynny.

– W ubiegłym roku, z inicjatywy starosty poznańskiego, z
tej samej okazji, spotkaliśmy
się w Sali Sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Poznaniu. W
tym roku organizujemy zawody
w bowlingu, żeby pokazać, że
osoby niepełnosprawne mają
doświadczenie w rozgrywkach
sportowych, są aktywne i gotowe stawiać czoła wyzwaniom.
Dzisiejsze zawody to także forma rozrywki – mówił Zygmunt
Jeżewski, członek Zarządu Powiatu.
Wielkim przeżyciem dla osób
niepełnosprawnych było spotkanie z Szymonem Ziółkowskim, mistrzem świata w rzucie młotem, 6-krotnym rekordzistą Polski i 14-krotnym mistrzem Polski seniorów. Uczestnicy mieli wiele pytań do gościa, a świadomość, że tak wybitny sportowiec śledzi przebieg
rozgrywek, motywowała do aktywności.
– Chętnie włączam się w różne inicjatywy adresowane do
dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Sport jest dla
nich ważnym elementem terapii i rehabilitacji – mówił sportowiec.
Przebieg zawodów monitorowali animatorzy i opiekunowie. Na zakończenie wręczono
gry edukacyjne dla uczestników
WTZ oraz upominki dla każdego zawodnika, sﬁnansowane z
budżetu Powiatu Poznańskiego.
Zwyciężyli wszyscy. Każdy wykazał się zapałem i determinacją.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

ształtowanie pozytywnych
postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych,
rehabilitacja przez sport, rywalizacja i integracja – to cele
zawodów w bowlingu, na które z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zaprosił starosta poznański Jan Grabkowski do Centrum Rozrywki MK Bowling w
poznańskiej Galerii MM. Zmierzyły się tu 3 grudnia w tej popularnej odmianie gry w kręgle osoby niepełnosprawne z
powiatu poznańskiego.
W spotkaniu uczestniczył
Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, Elżbieta Tonder, pełnomocnik starosty poznańskiego do
spraw osób niepełnosprawnych, Teresa Gromadzińska,
dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, Krystyna Semba, przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady
do spraw Osób Niepełnosprawnych, Elżbieta Bijaczewska, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
przedstawiciele organizacji pozarządowych i opiekunowie
osób niepełnosprawnych.
Realizowało zadanie Radio
Zet Gold. W zawodach wzięli udział uczestnicy warsztatów
terapii zajęciowej z Owińsk, Konarzewa, Baranowa, Drzązgowa, wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

W grze.

Zawodnikom pomagali opiekunowie.
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Nowe
biuro
dla SM
O

d listopada ubiegłego roku
oﬁcjalnie mają własne biuro mieszczące się w budynku
przychodni na Placu Kolegiackim 12A w Poznaniu. Wystarczy wjechać windą na II piętro
i zapukać do drzwi 218. Długo
na to czekali, bo przez wiele lat
błąkali się po różnych lokalach,
które z wielu przyczyn tracili.
Teraz dwupokojowe pomieszczenie z aneksem kuchennym
uzyskali od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w
Poznaniu.
Pomieszczenie jest bardzo
ładne i prawie nie wymaga remontu. Sporo w nim miejsca na
spotkania i gości. Są regały, stoliki, komputery, biblioteczka.
– Mamy wreszcie własny kąt
– mówi Róża Korczyńska, przewodnicząca
Wielkopolskiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
– I to w sercu miasta, z podjazdem i windą dla osób niepełnosprawnych. Postaramy się stworzyć domową atmosferę, tak
ważną dla osób z SM. Jesteśmy
otwarci na współpracę i nowe
kontakty.
Biuro przy Placu Kolegiackim jest czynne w poniedziałek w godzinach od 16 do 18 (dyżur pełni przedstawiciel Rady
Oddziału tel. 725 472 833), we
wtorki w godzinach od 11 do 14,
w środy w godzinach od 11.30
do 14.30 oraz w godzinach od 16
do 18, w czwartki w godzinach
od 11.30 do 14.30, w piątki w godzinach od 11 do 14. Będą dwa
numery telefonów: 723 404 259
oraz 605 03 03 89. Warto umówić się z właściwą osobą. Każdy chory otrzyma tu wsparcie i
radę.
PTSR Oddział Wielkopolska prosi o 1 procent. KRS
0000137276. awa
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iał bardzo trudne dzieciństwo. Alkohol w domu, bicie, pobyt w domach dziecka i
pogotowiu opiekuńczym, kontakt z narkotykami. Miał wielki
żal do świata, ludzi i Boga. Dzisiaj, mając 33 lata, jest zupełnie innym człowiekiem. Pomaga dzieciom i młodzieży. Oto
pierwsza część historii Dobromira „Maka” Makowskiego.
Dobromir Makowski jest dzisiaj kochającym mężem i ojcem,
ale jego dzieciństwo i kolejne
lata nie były tak radosne. Kiedy
miał półtora roku, został oddany do domu dziecka, w którym
przebywał przez ponad 5 lat. Po
opuszczeniu go powrócił do ojca
i matki, ale jego życie nadal nie
wyglądało tak, jak powinno. Nie
było domowej atmosfery, przytulania, ciepłych słów. Był natomiast alkohol, bicie, łzy i ucieczka z domu, po której znalazł się
w pogotowiu opiekuńczym. Następnie kolejny dom dziecka i
ośrodek dla narkomanów. Czy
tak wygląda życie przeciętnego
dziecka? Dobromir zadawał sobie to pytanie. Od najmłodszych
lat nie znał innego życia.
– Z perspektywy czasu widzę, że moje dzieciństwo odbiegało od standardów normalnego. Wówczas byłem jednak przekonany, że tak musi być. Na ze-

wnątrz było widać, że pochodzę
z rozbitej rodziny. Mama była alkoholiczką, od wczesnej młodości miała zamiłowanie do zabawy i imprezowania. Wtedy za
bardzo tego wszystkiego nie rozumiałem i z tego też powodu ubliżałem Bogu – mówi Dobromir Makowski. – Tego, co się
działo w domu dziecka, w ogóle nie rozumiałem, bo przebywając w nim zobaczyłem świat dorosłych, którzy na każdym kroku
nas krytykowali, ubliżali, śmiali się z nas i zaczepiali. To był
świat, który absolutnie nie pasował do małego dziecka. Mając prawie 7 lat opuściłem dom
dziecka i poszedłem do szkoły
podstawowej. I to był drugi etap
mojego dzieciństwa. Wiedziałem, że jest coś nie tak w moim
domu, bo nie było mamy, tylko
tata, który był niewidomym człowiekiem. Jego niepełnosprawność sprawiała, że czułem się
gorszy, koledzy się ze mnie śmiali, ubliżali, wyzywali również tatę
od niewidomego. To były powody, dla których odizolowałem się
od normalnego świata. Lub raczej pseudonormalnego, który segregował ludzi na lepszych
i gorszych, biednych i bogatych.
Ciągle mi powtarzano, że jestem
z patologicznej rodziny. Zadawałem sobie pytanie: a czym jest ta

patologiczna rodzina? Ale kiedy ciągle mówiono mi, że matka pije, ojciec jest niewidomy i
też nadużywa alkoholu, to faktycznie jestem z takiej rodziny, więc nie mam prawa normalnie się rozwijać i oczekiwać
więcej od życia. Często zdarzały się sytuacje, że byliśmy, wraz
z bratem, bici przez ojca. Kiedy
wracałem ze szkoły, obawiałem
się, że w domu zastanę pijanego ojca. Nie mogłem się rozwijać w poczuciu bezpieczeństwa.
Dzisiaj mam dwoje dzieci, które dzień po dniu rosną z uśmiechem na twarzy, wspólnie się bawimy. Tego wszystkiego właśnie
mi brakowało. Cały czas porównuję, jak dorastają moje dzieci, a
jak dorastałem ja i mój brat.
Dobromirowi
brakowało
wówczas pomocy z zewnątrz,
nauczycieli, pedagogów, którzy otoczyliby go nie tylko opieką, ale dali mu poczucie bezpieczeństwa, którego tak brakowało w domu. Od których usłyszałby, że wspólnie dadzą radę i że
inni nie mają racji, mówiąc mu
tyle przykrych słów. Było jednak
odwrotnie. Usłyszał od nauczycieli, opiekunów wiele gorzkich
słów. Dlatego nie chciał mówić
nauczycielom o swoich problemach rodzinnych.
– Kiedy miałem 8 lat, ojciec

Ś

jaźnić” rodzice. Przed nimi najważniejsze zadanie: czuwać,
służyć i walczyć o swoje dziecko. Dla nas zdrowych to były adwentowe rekolekcje – mówi Dorota Raczkiewicz, szefowa Drużyny Szpiku.
Takie spotkania są bardzo
ważne dla dzieci leżących na oddziale, ponieważ na co dzień nie
mają zbyt wiele okazji do radości. Zmagają się z bólem, kolejną chemią… Ale mają przy sobie
kochających rodziców. Mamy 24
godziny na dobę są przy łóżkach
swoich dzieci.
– Dwuletnia córka Nikola oprócz ostrej białaczki szpi-

kowej ma również zespół Downa. W szpitalu przebywa półtora miesiąca, dlatego kiedy na
korytarzu zrobiło się czerwono
od koszulek Drużyny Szpiku, na
jej twarzy pojawił się uśmiech.
Dla nas rodziców jest to również bardzo miłe, że jest tylu ludzi dobrego serca, że znajdują
czas, by nas odwiedzić w trudnym dla nas czasie. Nikola dostała od Gwiazdorów wspaniałe prezenty. Jednak największym
dla nas prezentem jest to, że na
święta będziemy już w domu –
mówi Katarzyna Olejnik, mama
Nikoli.
Podczas spotkania z dzieć-

więta Bożego Narodzenia to
czas, kiedy większość z nas
spotyka się w gronie bliskich
przy wigilijnym stole, obdarowuje prezentami. Ale są osoby samotne, bezdomne, są też
dzieci leżące w szpitalach.
Co roku przed świętami
Bożego Narodzenia Drużyna Szpiku wraz z gwiazdami i wolontariuszami odwiedza dzieci w Klinice Onkologii
Hematologii i Transplantologii
Pediatrycznej Szpitala Klinicznego w Poznaniu, którą kieruje
prof. Jacek Wachowiak. Jest to
czas nie tylko na rozmowy, ale
przede wszystkim na wspólne
śpiewanie kolęd i wręczenie
dzieciom prezentów. Dla nich
są to chwile, kiedy mogą zapomnieć o swojej chorobie i bólu.
– Świąteczna wizyta na oddziale dziecięcej onkologii to zawsze ogromne przeżycie, nikt
nie jest wystarczająco twardy,
aby się nie wzruszyć. Dla mnie
to za każdym razem przypomnienie, co w życiu jest ważne i jak kruche jest ludzkie istnienie. Tym razem było szczególnie emocjonalnie. Myślałam
o cierpieniu i walce, jaką przyszło toczyć tym maluchom, ale
również o pokorze i cierpliwości, z czym musieli się „zaprzy-
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Dobromir Makowski z żoną Bogumiłą i córeczką Dobromiłą.
znalazła go policja i odwiozła do
pogotowia opiekuńczego. I tam
też był dramat.
– Kiedy ma się 12 lat, nadal
jest się dzieckiem. I to był kolejny
etap mojego dzieciństwa, które
zostało mi zabrane – mówi Dobromir. – Przebywając w pogotowiu opiekuńczym widziałem,
jak wykorzystuje się dziewczynki i poniża chłopców. Niektórzy
próbowali nawet odebrać sobie

życie. To właśnie w tym ośrodku
zaczęły się moje kontakty z różnymi używkami. Usłyszałem od
kolegi, że dzięki nim będę bardziej odporny na ból. Bo tutaj –
podobnie jak w domu – też było
bicie, a opiekunowie nie zwracali na to uwagi. Traﬁłem z deszczu pod rynnę. Przebywałem w
nim jedenaście miesięcy, ale w
tym czasie ciągle z niego uciekałem. Stamtąd traﬁłem znowu

Świąteczna paczka
od Drużyny Szpiku
ku odwiedzam je przed świętami Bożego Narodzenia, ale nie
tylko, bo w ciągu roku jest wiele okazji, by się z nimi spotkać.
My jesteśmy u dzieci tylko na
chwilę, a one wraz z bliskimi
muszą walczyć z chorobą każ-

mi w rolę Gwiazdorów wcielili się Ambasadorowie Drużyny
Szpiku: Kasia Bujakiewicz, Kasia Wilk, Patrycja Michalczak,
Piotr Reiss, Liber, Mezo, Rafał Sekulak, Ryszard Grobelny i Przemysław Pacia. Każdy z dziecia-

ków był bardzo zadowolony, bo
mógł się spotkać ze swoją ulubioną gwiazdą.
– Dla mnie spotkania z dziećmi i ich rodzicami są bardzo
wzruszające. Stało się już tradycją, że wraz z Drużyną Szpi-

do domu dziecka. I tam na dobre
wciągnąłem się w świat wąchania rozpuszczalnika, bo dzięki niemu czułem błogość i brak
kontaktu z otaczającą mnie rzeczywistością. Po przedawkowaniu traﬁłem do ośrodka dla narkomanów. W tym domu dziecka
przebywałem, podobnie jak w
pierwszym, ponad 5 lat.
cdn.
Kto chce pomóc Dobromirowi Makowskiemu w dokończeniu remontu świetlicy w Pabianicach i auta, którym wożone są
dzieci, a także w wyjeździe dzieci i młodzieży na wakacje, może
wpłacić pieniądze na konto:
Paraﬁa św. Mateusza
w Pabianicach
Nr rachunku: 10 1020 3437 0000
1002 0060 5444
z dopiskiem:
Centrum Młodzieżowe
Więcej o działalności Dobromira Makowskiego można znaleźć na stronie www.rappedagogia.pl oraz www.mlodzidlamlodych.org.pl.

STANISŁAW FURMANIAK
dego dnia. Mamom życzyłem,
aby wraz ze swoimi pociechami
znalazły się w domu. Aby szpitalny oddział był pusty. To marzenie, ale zawsze powinno się
mieć nadzieję – mówi Przemysław Pacia, Ambasador Drużyny Szpiku.
Każdy z nas może przyczynić
się do tego, aby osobom chorym,
słabszym, bezdomnym żyło się
chociaż trochę lepiej. Czasami
wystarczy uśmiech, trochę życzliwości, podanie pomocnej dłoni.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. (3X) WITOLD GOLIŃSKI

chciał się pogodzić z mamą, by
wróciła i zajęła się nami. Ale
nie było lepiej, tylko jeszcze gorzej niż wcześniej. Bardzo mocno mnie pobiła uderzając głową
o stół. Brat był również przez nią
bity. Po tej sytuacji tata nie pozwolił już mamie do nas przychodzić. Widywałem ją bardzo często w tych samych miejscach, w bramie, pod sklepem.
Wiedziałem, że idąc tą czy inną
ulicą spotkam ją. Zdarzało się,
że prosiła mnie o pieniądze na
wino. Ten obraz widzę do dzisiaj – mówi Dobromir.
Ojciec Dobromira również
nadużywał alkoholu i powtarzał,
że zabije jego i brata. Miał różne
fazy alkoholowe, podczas których nie pamiętał, kim jest. Dobromir wiedział już po jego zachowaniu, że bicie znowu powróci. Mimo swojej niepełnosprawności ojciec był silnym
mężczyzną, bo kiedy jeszcze widział, uprawiał boks, był ciężarowcem. Bojąc się tego, co bywało wcześniej, Dobromir uciekł
z domu. Spał w pustostanie, ale

FOT. WWW.OWNHOMEREC.PL

Walka z samym sobą
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rodzy przyjaciele z „Filantropa”. Postanowiłem dzisiaj podzielić się z wami moimi myślami o mojej babci ze
strony mamy. I uczuciami, jakie mam dla niej. Babcia ma na
imię Zosia. Urodziła się w 1919
roku we wsi Świerczyna. Przeżyła całą drugą wojnę światową. Miała siedmioro rodzeństwa: cztery siostry i trzech braci. Podczas wojny pracowała u
Niemców. Zaraz po jej zakończeniu wróciła do Polski.

Moja ukochana babunia Zosia.
Oj, piszę tak, jakbym miał napisać jej życiorys. A to nie jest
możliwe, przynajmniej w tym
miejscu. Ale gdy myślę lub mówię o babci, to przypominam sobie wszystko. Jeśli chodzi o zdjęcia, to mam ich naprawdę olbrzymią ilość. Jednakże są dla
mnie zbyt osobiste, więc wybrałem tylko jedno.
Gdyby nie babcia, która zawsze traktowała mnie jak zupełnie zdrowego, a do tego gdyby nie ciężka praca mojej mamy,
nie byłbym dziś tym kim jestem.
Chyba zadajecie sobie teraz
pytanie, o co tu chodzi? Otóż
moja mama ma siostrę. Ona
ma syna Ryszarda, więc i ja, i
on, jesteśmy wnukami babci
Zosi. Zrobiła dla mnie tak dużo,
że jednak postanowiłem opisać jej życie, ale nie w tym artykuliku, oczywiście. A skąd pomysł? Wszystko z wdzięczności
za równe traktowanie nas obu.
Poza tym będzie to hołd złożony naszej babci przez nas po jej
śmierci.
Nawet kiedy coś zmalowałem,
udawało mi się uniknąć kary, bo
kochana babunia nie dała mnie
tknąć.

W

e wtorek 25 listopada
2014 roku w poznańskim
Hotelu Mercure odbyła się konferencja „Fundusze dla organizacji pozarządowych po 2014
roku”, której głównymi organizatorami było Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Centrum
PISOP. Celem było przybliżenie
nowego okresu ﬁnansowania
z funduszy unijnych organizacji pozarządowych, podmiotów
społecznych oraz samorządów
z Wielkopolski.
Konferencję podzielono na
dwa etapy. Na pierwszym z nich,
plenarnym, można było posłuchać wypowiedzi ekspertów zajmujących się na co dzień funduszami europejskimi. Wyróżniła
się Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, która przedstawiła założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Z
przedstawionej historii pozyskiwania funduszy unijnych przez
organizacje pozarządowe wynika, że po te środki organizacje
sięgają coraz chętniej, chociaż

wciąż jest to tylko 13% podpisywanych umów. Najwięcej środków pozyskano z programu Kapitał Ludzki, bo aż 92%, a przeciętna wartość projektu wynosiła 577.000 złotych.
W obecnym okresie programowania nie będzie jednego
projektu krajowego, a w Wielkopolsce podziałem środków zajmował się będzie Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny.
W pozyskiwaniu środków organizacje powinny zwrócić uwagę na osi priorytetowe: 6 obejmującą rynek pracy, 7 włączenie społeczne oraz 8 zajmującą się edukacją. Podkreśliła też,
że należy pisać programy mające na celu rozwiązanie jakieś
sytuacji, a nie dla samej realizacji zadania. Ważne jest również, aby do pisania włączyć samych beneﬁcjentów – oni najlepiej wiedzą o swoich bolączkach
i słabościach, a to pozwoli napisać zadania naprawdę potrzebne. Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, należy najpierw aktywizować je życiowo, a dopiero później aktywizować zawodowo. Po tym merytorycznym
wystąpieniu odbył się panel eks-

Z

Nasza Wigilia

arząd Główny Wielkopolskiego Związku Inwalidów
Narządu spotkał się 6 grudnia z delegatami wszystkich
kół WZINR w Gnieźnie, Owińskach, Poznaniu, Śremie, Środzie i Wrześni na wspólnej Wigilii w Warsztacie Terapii Zajęciowej właśnie w wymienionych Owińskach.
Prezes Związku Mirosława
Rynowiecka przywitała zebranych i zaprosiła do wigilijnego
posiłku. Następnie dyskutowano o planach Związku, jego zamierzeniach na nowy, 2015 rok.
Członkowie Zarządu pytali o realizację zadań w roku obecnym,
możliwość pozyskiwania środków na realizację zadań w kołach. Omawiano kwestię pracy społecznej, zaangażowania
w działania społeczne i sposoby rozwoju Związku na kolejne
lata. Po dyskusji każdy z uczestników otrzymał drobny upominek i złożono sobie życzenia.
Oby Nowy Rok nie był gorszy od
obecnego.
Celem Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu
jest praca na rzecz poprawy życia
osób z niepełnosprawnością. Ten

pertów, w trakcie którego zastanawiano się, jak zwiększyć wykorzystanie środków unijnych
przez organizacje pozarządowe. Padały całkiem nowe dla
niektórych propozycje – Instytut A. Mickiewicza, Ministerstwo
Kultury i Sztuki czy, wydawałoby się, znany Erasmus, który wyszedł jednak już poza środowisko studenckie.
Po przerwie rozpoczęły się
zajęcia warsztatowe i debata.
Omawiano tematykę budowania
partnerstw projektowych i rozliczania rezultatów w realizowanych projektach. Debata była
poświęcona wsparciu działalności międzynarodowej NGO i samorządów. Wysoko należy ocenić wystąpienia zaproszonych
ekspertów z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i Programu Erasmus+.
Wysoko oceniam poziom merytoryczny konferencji. I choć,
jak mówiła Sylwia Wójcik, jest
jeszcze wiele niewiadomych, to
warto już się przygotowywać do
ogłoszenia pierwszych konkursów. Ma to nastąpić w I kwartale 2015 roku.

FOT. ARCHIWUM WZINR

Moja
babcia
D

Fundusze unijne
– w nowym roku

cel należy rozumieć nie tylko
górnolotnie, ale również na poziomie codziennej, organicznej
pracy. Każdy z nas jest w stanie
zaangażować się w projekt, pomóc go zrealizować na zasadzie
wolontariatu. Ale przecież każdemu z nas jest miło, jeśli po realizacji zadania ktoś poda nam
dłoń i powie: dziękuję. Misja
Związku jest piękna, ale nie ist-

niałaby ona bez ludzi, którzy na
co dzień tę misję realizują. Miło
więc, że znalazł się czas i miejsce, aby się z nimi spotkać i powiedzieć: dziękuję za ten rok.
Chcemy jeszcze. Bo tak wiele przed nami. Każda organizacja powinna pamiętać, że największy potencjał, jaki ma, to jej
członkowie.

BŁAŻEJ FRIEDRICH

STRONA

STYCZEŃ 2015

T

radycyjne Andrzejki Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu odbyły się tym razem w nieco już zapomnianej Restauracji „Kasztelańska” na Osiedlu Piastowskim. Na uczestników czekały pięknie przyozdobione stoły i muzyka w
tle. Prezes WZINR Mirka Rynowiecka przywitała przybyłych, przypominając dotychczasowe działania i osiągnięcia Związku.
Po poczęstunku przystąpiono do tańców. Nie obyło się bez
kultowego utworu „Bałkanica”
zespołu Piersi. Okazywało się
wówczas, że akompaniament
nie jest konieczny. Tańce prze-

ZJAZD DELEGATÓW WZINR

Nowe władze
wybrane

nego w celu dalszego rozwoju Związku, m.in. zmianę siedziby na większą, co umożliwi ograniczenie kosztów związanych z prowadzonymi działaniami, rozpoczęcie działalności gospodarczej, odmłodzenie

struktur Związku. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. W dyskusji omawiano realizację zadania realizowanego
przez Związek wraz EFS „Niepełnosprawny na rynku pracy”.
Do Zarządu zostali wybra-

ni: Mirosława Rynowiecka, Paweł Andziński, Beata Augustyniak, Danuta Rasz, niżej podpisany, Stanisław Maćkowiak oraz
prezesi kół: Jerzy Skrobiszewski,
Bolesław Ciesielczyk, Maria Pękala, Marek Kozłowicz, Urszula
Nowak, Urszula Zaworska. Prezesem wybrano Mirosławę Rynowiecką, a wiceprezesami Jerzego Skrobiszewskiego i Pawła Andzińskiego, skarbnikiem
Danutę Rasz, sekretarzem Beatę Augustyniak oraz członkiem prezydium autora artykułu.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Konrad Kołbik,
a Sądu Koleżeńskiego Kazimiera Bugaj.
Nowo wybranym władzom
gratulujemy i życzymy kolejnego, owocnego dla Związku czterolecia.

BŁAŻEJ FRIEDRICH

Piękno integracji
rywane były przez andrzejkowe wróżenie. Była ruletka polegająca na przekręceniu butelki
i po jej zatrzymaniu odczytaniu
prognoz na przyszły rok. Były
kubki z losowaniem, co nas
spotka i karteczki z imionami i
wróżbami na 2015 rok.
Piękno imprez organizowanych przez WZINR to przede
wszystkim integracja. Warto,
aby niepełnosprawni spotykali się z osobami pełnospraw-

FOT. (2X) ARCHIWUM WZINR

listopada 2014 roku w
gościnnych progach Towarzystwa Osób Niesłyszących
TON przy ulicy Kolejowej w Poznaniu odbył się Zjazd Delegatów Wielkopolskiego Związku
Inwalidów Narządu Ruchu.
Na prowadzącego wybrano
długoletniego członka Związku Konrada Kołbika, który dzięki wieloletniej praktyce obrady
przeprowadził sprawnie i energicznie. Przyjęto porządek obrad, wybrano Komisję Uchwał i
Wniosków, Komisję Skrutacyjną,
przyjęto jednolity tekst Statutu
Związku, wysłuchano sprawozdania z Nadzwyczajnego Zajazdu Delegatów i sprawozdania
Zarządu z działalności w latach
2012-2014.
Wymieniono w nim osiągnięcia Związku: przeprowadzenie i realizację wielu projektów i
szkoleń dla osób niepełnosprawnych. Część z nich stała się już
niejako tradycją działań Związku: piknik w Owińskach, rajdy
samochodowe, piknik w Lutyni,
„Wiosna w sercach”. Wszystkie
te osiągnięcia nie byłyby możliwe bez ﬁnansowego wsparcia
Miasta Poznań, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, środków PFRON i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Wskazano dalsze zalecenia dla nowego Zarządu Głów-

FOT. ARCHIWUM WZINR
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nymi. Aby znikały tematy tabu,
uprzedzenia i stereotypy. Aby
każdy niepełnosprawny mógł
powiedzieć: tak, my tańczymy,
śpiewamy i bawimy się tak jak
wy, osoby pełnosprawne. Mogłoby się wydawać, że imprezy
o charakterze rozrywkowym

są mało istotne; ale to właśnie
one są dobrą okazją, aby pokazać, że osoby niepełnosprawne
tak naprawdę niczym się nie
różnią od pełnosprawnych.
Zadanie było współﬁnansowane przez Miasto Poznań.

BŁAŻEJ FRIEDRICH
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Naszpikowani dobrocią

W

przedświąteczną sobotę
w salonie IKEA w Poznaniu odbyła się akcja promująca
dawstwo szpiku i krwiodawstwo oraz zbiórka pieniędzy na
rzecz podopiecznych Fundacji
im. Anny Wierskiej „Dar szpiku”.
Większość z nas przed świę-

tami Bożego Narodzenia myśli przede wszystkim o porządkach, zakupach i prezentach dla
najbliższych, ale jest wiele osób,
które myślą także o innych. Wolontariusze Drużyny Szpiku spotkali się w poznańskiej IKEA w
szczytnym celu.
– Wolontariusze na dwóch
stanowiskach zapraszali klientów IKEA do rozmowy i udzielali informacji, jak bardzo ważne jest to, aby osoby zdrowe i nie
mające przeciwwskazań zarejestrowały się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Wolontariusze pomagali również pakować klientom zakupy oraz kwestowali na rzecz naszych podopiecznych. Jak zawsze z pełnym oddaniem reprezentowali dumnie logo Drużyny Szpiku. Wolontariuszom pomagali i
świetnie spisali się gimnazjali-

zbiórki pieniędzy ludzie bardzo
chętnie i z dużym zainteresowaniem zadawali nam pytania
na temat dawstwa szpiku. Dziękuję Dorocie Raczkiewicz, szefowej Drużyny Szpiku, za możliwość działania na rzecz osób
potrzebujących – mówi Piotr „Piciu” Stanisławski, wolontariusz
Drużyny Szpiku.
Tego dnia sklep IKEA odwiedziło około 15 tysięcy ludzi,
więc było ogromne pole do popisu i jednocześnie wyzwanie
dla wolontariuszy Drużyny Szpiku. Intensywnie, ale z uśmiechem na twarzy pracowali przy
kasach i starali się odpowiadać
na wszystkie pytania ludzi, nawet, jak zapisać się do programu
IKEA FAMILY. Dzięki tej akcji zebrano około 5 tysięcy złotych.

ści z Bolechowa, którymi kierowała Natalia Marchewka i Gimnazjum nr 54 w Poznaniu pod
kierownictwem Adriany Nowickiej oraz licealiści z XXV LO w
Poznaniu, którymi dowodziła Ewa Steciąg. W sobotę IKEA
była cała czerwona i naszpikowana. Współpraca w tak świetnym gronie ludzi to sama przyjemność – mówi Marta Pyżyńska-Wójtowicz, koordynatorka
Drużyny Szpiku.
Aby zorganizować tak duże
przedsięwzięcie jak to, które odbyło się w IKEA, konieczne jest
zaangażowanie wielu wolontariuszy, a tych w Drużynie nie
brakuje. I zawsze, kiedy jest tylko hasło do działania, poświęcają swój czas.
– To była moja trzecia akcja
w IKEA. Wszystko było perfekcyjnie zorganizowane. Oprócz

STANISŁAW FURMANIAK

Doceniamy pomoc słabszym
Z ADAMEM KOŚNYM, kierownikiem marketingu IKEA w Poznaniu rozmawia STANISŁAW
FURMANIAK.

– W IKEA wierzymy, że zmiany społeczne są możliwe. Wspieramy je współpracując z ludźmi,
którzy potraﬁą sprawnie rozwiązywać problemy społeczne,
a biznes stanowi dla nich środek do przeprowadzania zmian.
Drużyna Szpiku jest według nas
taką właśnie organizacją. Doceniamy niesienie pomocy chorym na nowotwory krwi. Dla
tego celu Drużyna istnieje. Istotne jest dla nas również ogromne
zaangażowanie całej rzeszy wolontariuszy oraz profesjonalizm
podejmowanych działań. W ten
sposób wspólnie dajemy szansę chorym powrotu do zdrowia.
Wszystkie te działania stanowią
część wizji IKEA, by tworzyć lepsze warunki codziennego życia
dla wielu ludzi.
– Czy zachęcacie państwo
swoich pracowników do oddawania krwi i rejestrowania się
w bazie potencjalnych dawców
szpiku?
– Nasi pracownicy wiedzą o

FOT. WITOLD GOLIŃSKI

– IKEA pomaga i wspiera słabszych. Docenia działalność organizacji społecznych.
Co spowodowało, że rozpoczęła współpracę właśnie z Drużyną Szpiku?

Adam Kośny z wolontariuszkami Drużyny Szpiku.
wszystkich akcjach, które organizujemy w sklepie. Często się
zdarza, że sami biorą w nich
udział. Nie sprawdzamy natomiast w żaden sposób ich aktywności, bo to jest sprawa serca i woli. Ważne jest, aby każdy
pracownik miał szansę pomagać
w taki sposób, jaki jest dla niego najodpowiedniejszy. Na przykład w 2014 roku wielu naszych
pracowników pomagało wyremontować i umeblować siedzibę
Fundacji „Dziecko w Centrum”, a
wszystko to odbyło się w formie
wolontariatu. Takich „okazji” niesienia pomocy w tracie roku nasi
pracownicy mają wiele.

– Czym się kierujecie, wybierając organizacje, którym chcecie pomagać?
– IKEA współpracuje tylko z
organizacjami, które działają
w zgodzie z naszą niedyskryminującą polityką dotyczącą
rasy, pochodzenia, płci, religii, koloru skóry, narodowości,
wieku, orientacji seksualnej
oraz każdej innej chronionej
prawem. Przy ocenie propozycji współpracy bierzemy pod
uwagę: czy projekt jest zgodny z naszą wizją; czy organizacja jest zarejestrowana jako
non-proﬁt albo charytatywna
lub jest jednostką gminną (np.

szkoły, przedszkola); czy projekt wspiera dużą liczbę osób i
uwzględnia różnorodność; czy
projekt wspiera lokalną społeczność lub lokalne środowisko; czy możemy w projekcie wykorzystać nasze produkty oraz wiedzę; czy pracownicy IKEA mogą się zaangażować w projekt; czy projekt jest
zgodny z naszą strategią społecznego zaangażowania.
– Czy w okresie świąt Bożego Narodzenia zgłasza się do
was więcej osób z prośbą o
wsparcie?
– Tak, znacznie więcej. Aby
nasza współpraca z lokalnymi
organizacjami miała jak najlepszy wpływ na otoczenie i była
jak najbardziej efektywna, postanowiliśmy koncentrować się
przede wszystkim na projektach, w których nasza pomoc
przyniesie jak największy efekt
i wpłynie pozytywnie na jak największą ilość osób; projektach,
w których będziemy mogli brać
udział wykorzystując doświadczenie IKEA oraz nasze produkty. Interesuje nas głównie współpraca z organizacjami działającymi w Poznaniu i jego okolicach.
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Otwarte serca
dla „Żurawinki”
klasy IIIB. Dużym zainteresowaniem cieszyła się piłka Lecha Poznań z autografami zawodników, piłka z autografem Marcina Gortata, bombki
z autografami zespołu „Dżem”,
Afromental i Strachy Na Lachy oraz zdjęcie z autografem
Macieja Zakościelnego. Miły
to gest, że uczniowie niektóre
przedmioty po wylicytowaniu
zwracają, by ponownie można było je licytować. Prawdziwym szołmenem okazał się Jędrzej Szymkowiak z klasy IIIB,
który poprowadził aukcję. To
dzięki niemu było wiele emocji i rywalizacji w licytowaniu
przedmiotów. To pokazuje, jak
wrażliwi są uczniowie XIV LO
na ludzi, których los dotknął
chorobą.
FOT. (2X) ARCHIWUM XIV LO

Podpisane porozumienia o współpracy wolontaryjnej XIV LO
z „Żurawinką”, DDPS „Promień” i Przedszkolem nr 117.

Jędrzej Szymkowiak z kolegą podczas licytacji koszulki
z autografem Mateusza Możdżenia.

O

d wielu już lat serca uczniów XIV Liceum
Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu otwierają się na potrzeby słabszych. Tradycją już się
stało, że przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się
w tym liceum aukcja charytatywna „Bombka od serca”
na rzecz Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka” przy Stowarzyszeniu
na Rzecz Dzieci i Młodzieży z
Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Poznaniu.
I tym razem uczniowie tegoż Liceum zorganizowali licytację przedmiotów otrzymanych od znanych osób. Zebrane pieniądze przekazano, jak
zawsze, „Żurawince”. Opiekunem corocznej aukcji „Bombka
od serca” jest pani Elżbieta Nowak, nauczycielka XIV LO.
– Aukcja odbywa się w na-

szym liceum od 2001 roku –
mówi. – W tym roku, tak samo
jak w poprzednich dwóch latach, pieniądze zostaną przeznaczone na zakup środków
ułatwiających podopiecznym
Stowarzyszenia porozumiewanie się z otoczeniem. Nasi
uczniowie angażują się w wiele innych przedsięwzięć, np.
dwa lata temu wspólnie z „Filantropem” odbył się wieczór poetycki. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z
książkami napisanymi przez
osoby niepełnosprawne. W ten
sposób uczą się nie tylko tolerancji i tego, że wśród nas
żyją różni ludzie, ale przede
wszystkim wrażliwości na potrzeby innych osób.
Podczas aukcji zlicytowano wiele cennych przedmiotów. Prawdziwy bój stoczono
o zdobycie koszulki z autografem piłkarza Mateusza Możdżenia. Wygrali uczniowie z

Podopieczni
„Żurawinki”
dzięki takim wolontariuszom,
jak uczniowie XIV LO, mogą
żyć w miarę normalnie, uczestnicząc w życiu społecznym.
–
Podczas
tegorocznej
„Bombki od serca” zebrano
2.235 zł, które zostaną przeznaczone na zakup pomocy terapeutycznych dla osób
niemówiących z Dziennego
Ośrodka Terapeutycznego „Żurawinka”. Ośrodek działa w ramach zadania wspieranego
przez Miasto Poznań, pod jego
opieką jest grupa osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu sprzężonej
niepełnosprawności ruchowej
i intelektualnej – mówi Anna
J. Nowak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym w Poznaniu.
Przed rozpoczęciem licytacji uroczyście utworzono
Koło Wolontariuszy w XIV LO.
Podpisano 3 porozumienia o
współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Przedszkolem nr 117 im. Czecha i Dziennym Domem Pomocy Społecznej nr 3 Klub „Promień”.
Więcej o „Żurawince” na
www.zurawinka.pl.

STANISŁAW FURMANIAK
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Podziel się
troskami
T

roski dzielone z drugim
człowiekiem maleją o połowę. Pod takim hasłem działa
telefon zaufania dla osób starszych pod numerem 22-63509-54.
Psychologowie doradzą anonimowo, jak rozwiązywać swoje
problemy. Można porozmawiać
o tym, co boli.
Dyżurują w poniedziałki w godzinach od 17 do 20, we wtorki
– od 9 do 12, w środy – od 17 do
20, w czwartki – od 17 do 20. W
środy w godzinach od 14 do 16
można porozmawiać na temat
choroby Alzheimera.
Przedsięwzięcie wspiera Polskie Towarzystwo Psychologiczne. awa

Emocje
wokół
komunikacji

D

ojazd z Naramowic do centrum Poznania i odwrotnie
od dawna budzi emocje wśród
osób sprawnych i niepełnosprawnych. Zastanawiano się
nad rozwiązaniami tramwajowymi i autobusowymi. Wiązałoby się to z przebudową skrzyżowania Lechickiej z Naramowicką.
Komunikacja w tej części miasta była przedmiotem dyskusji
pod koniec listopada ubiegłego
roku w „Cafe Misja” w ramach
Poznańskiej Kawiarenki Obywatelskiej. Przedmiotem rozmów
był obszar Naramowic, Umultowa, Moraska, Radojewa, Starych
Winograd, Nowych Winograd,
Nowych Winograd Północ, Nowych Winograd Południe.
Problem dotyczy ponad 60 tysięcy mieszkańców, w tym osób
z niepełnosprawnościami, którym podróż z tego rejonu miasta
sprawia najwięcej kłopotów.
W „Cafe Misja” ustalono program, który potrwa do lutego. Przygotowano materiały informacyjne dla mieszkańców.
Na styczeń zaplanowano debatę publiczną nad propozycjami
rozwiązań. W tym samym miesiącu odbędzie głosowanie nad
poszczególnymi wariantami, a o
wynikach dowiemy się w lutym.
O szczegółach poinformujemy
w kolejnym wydaniu „Filantropa”. awa
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Dobra
starość
S

eniorzy z gminy Kleszczewo spotkali się 21 listopada 2014 roku w Klubie Seniora na wykładach dr med. Anny
Jakrzewskiej-Sawińskiej i dr
nauk przyrodniczych Krzysztofa Skawińskiego z Poradni
Geriatrycznej i Hospicjum w
Poznaniu. Tematem była „Aktywizacja ludzi starszych jako
warunek pomyślnej starości i
długowieczności”.
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KOMBATANCI Z BATALIONÓW CHŁOPSKICH W WIELKOPOLSCE

Wigilia
wspomnień
kombatanci usiedli przy wigilijnym stole. Były życzenia,
upominki, poczęstunek i wiele ciepłych słów.
Bataliony Chłopskie, kiedyś
zapomniane, teraz coraz głośniej podkreślają swoje zasługi z lat II wojny światowej. To
polska wieś pomagała partyzantom i regularnej armii. Nieważne kto z jakiego był ugrupowania. Pomoc otrzymywał
każdy, kto jej potrzebował.

Dowiedzieliśmy się, że granice starości są płynne, a proces starzenia przebiega etapami. Pierwszy etap to starzenie
społeczne. Drugi – starzenie ﬁzyczne. Według WHO starość
dzieli się na wczesną (60-75
lat), późną (75-90 lat) i długowieczność (powyżej 90 lat).
Cechą charakterystyczną wieku podeszłego jest wielochorobowość. W Poradni Geriatrycznej w Poznaniu, ul. Bednarska 4, przyjmują specjaliści: geriatra, lekarz medycyny
paliatywnej, anestezjolog, psychiatra, dermatolog, neurolog,
kardiolog, diabetolog, reumatolog, chirurg naczyniowy, urolog. Lekarz rodzinny wystawia
skierowanie.

FOT. (3X) AURELIA PAWLAK

T

ego dnia kombatanci z
Batalionów Chłopskich
zjeżdżają się z różnych zakątków Wielkopolski, by złożyć sobie świąteczne życzenia i porozmawiać z kolegami, z których większość dobiega dziewięćdziesiątki.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

Kombatantów pomimo wieku nie opuszcza energia, wytrwałość i konsekwencja w
zabiegach, by pamięć o Bata-

Arkadiusz Błochowiak
– opiekun
Batalionów Chłopskich.

Wigilię przygotował
Ryszard Jaworski.

Aktywność ruchowa, ćwiczenia pamięci, odżywianie,
kontakty interpersonalne są
szansą na dłuższe, pomyślne
życie. Prelegenci proponowali przyjechać do Kleszczewa z
grupą specjalistów i przebadać
seniorów. Będziemy w kontakcie i w odpowiednim czasie
powiadomimy o badaniach.

opiekun Batalionów Chłopskich. – Dlatego proszę, by
każdy, kto ma w domu pamiątki z czasów wojny, dostarczył
je Izbie, gdy ta już powstanie.
Warto budzić w młodzieży ducha patriotyzmu, bo bez tożsamości historycznej nie przetrwa żaden naród.

Z roku na rok jest ich mniej.
Jedni odchodzą na zawsze, innym choroby uniemożliwiają wyjście z domu. Stąd takie
spotkanie jest pełne wzruszeń
i wspomnień z czasów wojny i
późniejszych.
Wigilię przygotował tradycyjnie Ryszard Jaworski z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Użyczył sali, w której

Rozmowy przy wigilijnym stole.
– Dla mnie i moich kolegów
to szczególny dzień – podkreślił Eugeniusz Pacia, prezes Zarządu Okręgu Poznań
Ogólnopolskiego
Związku
Żołnierzy Batalionów Chłopskich. – Cieszymy się, że możemy spędzić ze sobą trochę
czasu. Naszym najważniejszym celem jest podtrzymanie
pamięci o Batalionach Chłopskich. Musimy walczyć o należne naszej organizacji miejsce w historii.
– Mamy coraz większą
szansę, by utworzyć Izbę Pamięci w Muzeum Narodowym
Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie –
powiedział Arkadiusz Błochowiak, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,

lionach Chłopskich żyła i rozwijała się.
Nie zabrakło akcentów humorystycznych. Józef Nowak
z Orzechowa słynie z niezwykłej sprawności ﬁzycznej.
Obiecał, że na kolejnej Wigilii
stanie na głowie. To jego popisowy numer. Dzięki sportowi zyskał dużą odporność ﬁzyczną i psychiczną. Jest pełen optymizmu i radości życia.
Nie opuścił żadnego spotkania Batalionów Chłopskich.
Leży mu na sercu dobro organizacji.
Uczestnicy tegorocznej wigilii życzyli sobie, aby spotkać
się za rok w tym samym składzie.

AURELIA PAWLAK
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„POKONAĆ WYKLUCZENIE” W STAROSTWIE POWIATOWYM W POZNANIU
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Święty Mikołaj
u dzieci

Radzić sobie
w kryzysie

5

grudnia 2014 roku w Ośrodku Kultury w Kleszczewie
zorganizowano spotkanie ze
świętym Mikołajem.

D

Dzieci niepełnosprawne i ich
rodzice obejrzeli radosną inscenizację w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół w Tulcach, w reżyserii nauczycielki Henryki Stachowiak. Po wspólnych zabawach święty Mikołaj wręczył
dzieciom upominki. Przy akompaniamencie gitary uczestnicy
śpiewali kolędy i piosenki wykonywane latem na warsztatach w
projekcie „Światełko w tunelu”.
Dla dzieci niepełnosprawnych
spotkanie ze świętym Mikołajem to wielka radość.

O istocie podejmowania działań usamodzielniających
i rehabilitacyjnych w powiecie poznańskim mówi
Jan Grabkowski, starosta poznański.
Z lewej Elżbieta Bijaczewska, dyrektor PCPR w Poznaniu.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

KRZYSZTOF MURKOWSKI

Szukam siebie
FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

zięki uczestnictwu w kursach i zajęciach pozwalających poznać mocne i słabe strony osobowości stają
się bardziej pewni siebie, samodzielni, świadomi swoich
praw. Wzrasta też poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania. Beneﬁcjenci
projektu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego” realizowanego przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
dzielili się doświadczeniami na
konferencji podsumowującej
VII etap projektu.
12 grudnia 2014 roku w Sali
Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu uczestników
spotkania powitał Jan Grabkowski, starosta poznański. Tradycyjnie jak co roku nie zabrakło
wystąpień osób niepełnosprawnych, przedstawicieli jednostek
organizacyjnych Powiatu Poznańskiego i zaproszonych gości.
Elżbieta Tonder, pełnomocnik
starosty poznańskiego do spraw
osób niepełnosprawnych scharakteryzowała ich sytuację w powiecie poznańskim i inicjatywy
rehabilitacyjno-terapeutyczne
podejmowane przez Powiat Poznański.
Projekt „Pokonać wykluczenie”, współﬁnansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w 2014 roku dobiegł końca. Realizatorzy zapewnili, że
będą wdrażać kolejne działania zmierzające ku wzmocnieniu aktywności zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych. Przez takie inicjatywy jak
projekt „Pokonać wykluczenie”
osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym nabywają różnego
rodzaju umiejętności niezbędne
w życiu codziennym. Uczą się,
jak radzić sobie w kryzysie.
Przypomnijmy, że projekt
PCPR skierowany był m.in. do
osób nieaktywnych zawodowo, poszukujących zatrudnienia,
pracujących w gorszym położeniu, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, za-

W projekcie brały udział osoby niepełnosprawne, uczestnicy
WTZ i osoby usamodzielniane.
mieszkałych na terenie powiatu poznańskiego. Elżbieta Bijaczewska, dyrektor PCPR w Poznaniu, zwróciła uwagę, że realizacja projektu umożliwiła nie
tylko wzmocnienie kompetencji zawodowych i społecznych
beneﬁcjentów, ale też wzrost
wiedzy i zrozumienia dla problemów, z którymi mierzą się
uczestnicy warsztatów terapii
zajęciowej w środowisku lokalnym.
Projekt „Pokonać wykluczenie” do 2013 roku objął wsparciem 203 osoby usamodzielniane w wieku 15–25 lat i 534 osoby niepełnosprawne w wieku
18–63, w tym uczestników WTZ
oraz środowisko lokalne osób

niepełnosprawnych.
Łącznie
było to 737 osób.
Danuta Bąkowska i Mariusz
Banach, beneﬁcjenci projektu,
do korzyści zaliczyli bezpłatne
kursy doszkalające i dobre miejsce przeprowadzania zajęć. Zajęcia realizowano w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach,
dzięki czemu beneﬁcjenci mogli
poznać pensjonariuszy DPS, ich
pasje i marzenia.
Kulminacyjnym
punktem
konferencji było wystąpienie
Marii Sowińskiej, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, która omówiła aktualne
położenie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy.

KAROLINA KASPRZAK

Szukam siebie
w dniach minionych,
aby przypomnieć
sobie szczęście.
Zamykam się
w swoim świecie,
by dojrzeć
jak najwięcej.
Aby sobie przypomnieć
dawne chwile i kształty
co są jak fotograﬁe
przez czas
już troszkę zdarte.
Lecz kiedy
siebie znajdę
i przypomnę na nowo,
wtedy naniosę barwy,
paletę stworzę nową.
Więc czasem warto
się zatrzymać,
popatrzeć
na swoje życie,
bo to, co się kiedyś
straciło,
pokaże się na nowo
w kolejnym świcie.
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Lubię aktywne życie

„Bioderko”
uczy
W

Z WERONIKĄ MIKSZĄ, dziennikarką wielkopolskiego portalu informacyjnego
osób niepełnosprawnych PION.PL rozmawia KAROLINA KASPRZAK.

Miejskim Gimnazjum w
Chodzieży działa grupa
młodych ludzi zainteresowana przyszłym wyborem zawodu o proﬁlu medycznym.
W listopadzie ubiegłego roku
dwukrotnie gościli w Stowarzyszeniu „Bioderko”, uczestnicząc w zajęciach związanymi z zawodem medycznym.

FOT. ARCHIWUM

Pierwszym z nich było spotkanie z pielęgniarzem, na co
dzień opiekującym się pacjentem leżącym w domu. Młodzież zapoznała się, jak prawidłowo ma wyglądać pielęgnacja chorego w łóżku (toaleta, łóżko, materace przeciwodleżynowe, żywienie). Kolejne spotkanie w „Bioderku” to
zapoznanie się ze sprzętem
rehabilitacyjnym używanym
przez pracowników Stowarzyszenia do zabiegów, które
pomagają osobom niepełnosprawnym ruchowo. Fizjoterapeuta Sebastian Szmytkowski
w wyczerpujący sposób przekazał uczniom wiedzę na temat zawodu ﬁzjoterapeuty.

HONORATA PILARCZYK

– Kiedy byłaś nastolatką,
zdiagnozowano u ciebie zespół
Aspergera. Czym przejawia się
to zaburzenie?
– Większość ludzi myśli, że
zespół Aspergera to choroba, a
tak nie jest. To całościowe zaburzenie rozwoju mieszczące
się w spektrum autyzmu. Zespół
cech, który powoduje niedobór
kompetencji społecznych, trudności w akceptowaniu zmian.
Człowiek z zespołem Aspergera może mieć kłopot z utrzymywaniem kontaktu wzrokowego. Kiedyś uważano, że ludzie
z zespołem Aspergera są pozbawieni empatii. To także nieprawda. W wieku 3 lat nauczyłam się czytać, ale nie byłam w
stanie zawiązać butów. Źle reagowałam na dźwięki. Potraﬁłam rozpłakać się podczas słuchania pieśni kościelnej. Szczególnie niekorzystnie reaguję na
wysokie tony. Ludzie z zespołem
Aspergera mają w sobie dużo
emocji, stąd mówią często rzeczy, których w pewnych sytuacjach nie powinno się mówić.

„Bioderko” uczy młodych ludzi,
jak pomagać osobom chorym.

– Jak odbierali cię rówieśnicy, znajomi?
– Byłam bardzo zdolna i zachowywałam się przyzwoicie,
ale nie umiałam dogadać się z
dziećmi. Nie miałam kolegów
ani koleżanek. Dzieci zwróciły uwagę, że mam bardzo dobre stopnie i gdy tylko dostałam niższą ocenę, śmiały się ze
mnie. Osiągnięcia w nauce, nagrody, a później stypendia naukowe kompensowały mi braki
w kontaktach społecznych. W 5
klasie zaczęłam wyczuwać, że
coś jest ze mną nie tak. Rodzice

FOT. ARCHIWUM „BIODERKO”

Stowarzyszenie, które powstało w 2007 roku, świadczy
wszelkie niezbędne usługi, począwszy od zabiegów rehabilitacyjnych, przez proﬁlaktykę i promocję zdrowia, pomoc
prawną, kończąc na wsparciu
psychologicznym. Uczestnicy
spotkania otrzymali materiały zawierające informacje dotyczące zdrowego stylu życia
i porad mających na celu zapobieganie powstawaniu chorób układu kostno-mięśniowego. W zamian za przekazaną
wiedzę uczniowie Miejskiego
Gimnazjum w Chodzieży zadeklarowali swoją pomoc wolontaryjną w akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie
„Bioderko”.

pytali psychologa, ale ten zbagatelizował sprawę. Może dlatego, że ﬁzycznie i intelektualnie rozwijałam się prawidłowo.
W końcu poszli ze mną do psychiatry. Słowo „psychiatra” budziło przerażenie. Podejrzewano
depresję. W gimnazjum poznałam dziwnego kolegę. Znał stolice wszystkich państw świata,
często wypowiadał cytaty z popularnego serialu komediowego „Świat według Kiepskich”. Zaczął mi się podobać. Dowiedziałam się, że ma zespół Aspergera.
Wtedy po raz pierwszy usłyszałam o tym zaburzeniu.
– Ale wciąż nie wiedziałaś,
że ono dotyczy ciebie.
– Zdiagnozowano je u mnie
dopiero w szkole średniej. Najpierw lekarz orzekł depresję, później chorobę afektywną
dwubiegunową, czyli tak zwany „ChAD”. W końcu pewna pani
doktor, żeby potwierdzić przypuszczenia, pod koniec 2 klasy
liceum skierowała mnie na młodzieżowy oddział psychiatryczny. Byli tam młodzi ludzie po
wielokrotnych próbach samobójczych, schizofrenicy i osoby z innymi ciężkimi zaburzeniami psychicznymi. W przeciwieństwie do nich miałam świadomość tego, co wokół mnie się
dzieje. Czułam się bezsilna. Kiedy ktoś się buntował, podawano
mu środki wyciszające. Po nich
człowiek cały czas spał i było mu
wszystko jedno. Pobyt w szpitalu spustoszył moją w psychikę.
Diagnozę potwierdzono w Centrum Aktywizacji Zawodowej i
Społecznej dla Dorosłych Osób
z Autyzmem w Gdyni, a później ostatecznie potwierdziła ją
dr Agnieszka Rynkiewicz za pomocą badania ADOS (Autism
Diagnostic Observation Schedule).
– Co doradzisz rodzicowi,
którego dziecko jest wycofane społecznie? Gdzie powinien
poszukać pomocy?
– Trzeba zasięgnąć porady
specjalisty – psychologa lub psychiatry. Dziecko nie zdiagnozowane w porę zaczyna cofać się
w rozwoju. Należy je wychowywać zwyczajnie, nie pokazywać
strachu, nie traktować jak kaleki.
Przede wszystkim trzeba uważać z lekami, szczególnie tak
zwanymi stabilizatorami nastro-

ju (np. Depakine), które sprawiają, że umysł pracuje dużo wolniej i tłumią emocje. Są rozwiązaniem tylko na jakiś czas.
– Jakich barier doświadcza
najczęściej osoba z zespołem
Aspergera?
– Jedną z nich jest nieznajomość zagadnienia. Kolejna to
strach i nazbyt opiekuńcze nastawienie ludzi, którym nie
przychodzi do głowy, aby traktować nas normalnie. Niepełnosprawność na ogół kojarzy
się z utrudnieniami ﬁzycznymi,
wózkiem inwalidzkim. To pojęcie jest jednak znacznie szersze. Następną barierą jest brak
przygotowania nauczycieli do
pracy z uczniami z zaburzeniami mieszczącymi się w spektrum autyzmu. Kiedy do mojej
szkoły wpłynęła diagnoza, nic
się nie zmieniło. To nawet lepiej,
bo dzięki temu czułam się traktowana normalnie.
– W jednym z artykułów napisałaś, że aby dowiedzieć się
czegoś o niepełnosprawności,
najlepiej posłuchać tych, którzy jej doświadczają. Kogo Tobie zdarzyło się słuchać? Którą rozmowę zapamiętałaś najbardziej?
– W ramach cyklu tematycznego „Wielki mały człowiek” w
związku z realizacją projektu „Rzetelna informacja zamiast
dyskryminacji” ﬁnansowanego z
PFRON przeprowadzam wywiady z osobami niepełnosprawnymi dla portalu „PION”. Najbardziej zapadła mi w pamięć rozmowa z Grażyną Kierstan-Weiss z Wielkopolskiego Związku
Inwalidów Narządu Ruchu i Łukaszem Garczewskim, wiceprezesem Stowarzyszenia „Żurawinka”.
– Studiujesz i pracujesz. Jak
czujesz się w pracy?
– Studiuję dziennikarstwo i
komunikację społeczną, więc
praca w portalu „PION” stwarza
mi możliwość nabywania kompetencji dziennikarskich w praktyce. W naszym portalu pracują ludzie z różnymi niepełnosprawnościami i nie ma znaczenia, jaką kto ma. Czuję się tu potrzebna i doceniana. Współpracuję też z „Bardzo Uniwersyteckim Czasopismem UAM”. Lubię
aktywne życie.
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Zwalczać stereotypy
– Skąd wziął się pomysł na
założenie portalu internetowego dla ludzi poruszających się
na wózkach inwalidzkich?
– Agnieszka Kubicka: pomysł
zrodził się 3 lata temu. Do jego
realizacji dopingowali nas znajomi i przyjaciele. Jako osoby poruszające się na wózkach znamy dobrze problemy architektoniczne, wiemy, jakie udogodnienia można zastosować w życiu
codziennym, jak dobrać odpowiedni wózek, gdzie szukać pomocy. Wiedzą postanowiliśmy
podzielić się z innymi. Osoby na
wózkach inwalidzkich często
mają trudności ze znalezieniem
na stronach adresowanych do
ludzi z różnymi rodzajami niepełnosprawności wiadomości,
które bezpośrednio ich dotyczą.
– Co można znaleźć na waszym portalu?
– Sebastian Mankiewicz: informacje dotyczące wózkowiczów – szczególnie w kwestii barier architektonicznych i
usprawniania, turystyki i lokali, transportu i przemieszczania się, sportu i rekreacji, zdrowia, seksu, mody i urody, sztuki,
hobby, nauki i pracy. Nie brakuje
humoru oraz ciekawostek. Sukcesywnie chcemy zamieszczać
porady, przewodniki przydatne w życiu osób poruszających
się na wózkach, a także wykazy z mapką interaktywną ﬁrm,
sklepów medycznych czy ośrodków rehabilitacyjno-wypoczynkowych. Kilka lat temu braliśmy
udział w akcji „Tutaj jest OK.”, realizowanej na terenie Poznania i
promującej miejsca dostępne dla
osób niepełnosprawnych. Niestety, po zakończeniu inicjatywy
baza dostępnych obiektów użyteczności publicznej gdzieś się
rozmyła, a jest bardzo potrzebna
ludziom na wózkach.
– To dzięki wam zdrowi ludzie mogli uświadomić sobie z
jakimi trudnościami mierzycie
się w życiu codziennym. Na kilkanaście minut usiedli na wózkach.
– A.K: „Spacer z kandydatami
na Prezydenta Miasta Poznania”,
bo taką nazwę nosiła inicjatywa,
zorganizowaliśmy w środę 12 listopada 2014. Celem naszej akcji
było zwiększenie świadomości i
wrażliwości na potrzeby osób
na wózkach. Firma „Reha-Activ”

FOT. ARCHIWUM

Z AGNIESZKĄ KUBICKĄ i SEBASTIANEM MANKIEWICZEM, pomysłodawcami i założycielami
portalu internetowego dla osób na wózkach wozkowicze.pl rozmawia KAROLINA KASPRZAK.

wypożyczyła nam nieodpłatnie
dwa wózki zwykłe, jeden elektryczny i jeden skuter. Baliśmy
się, że ten pomysł „nie chwyci”, kandydaci wystraszą się, nie
usiądą na wózki. Otwartość i
chęć stawienia czoła wyzwaniu
zaskoczyła nas pozytywnie.
– Jakie reﬂeksje przyniosło to
spotkanie?
– S.M.: kandydaci przekonali się, jak trudno jeździ się po
nierównym bruku. Kiedy dotarli
przed Wagę Miejską, gdzie znajduje się Urząd Stanu Cywilnego,
mogli zapoznać się z absurdalnym dostosowaniem – umieszczeniem w środku Urzędu platformy wożącej osobę na wózku
na pierwsze piętro. Aby do niej
dotrzeć, trzeba pokonać schody.
Poruszam się na zwykłym wózku (manualnym), więc można
by mnie wnieść, ale Agnieszka
ma wózek elektryczny i nie jest
to możliwe. Urzędnicy tłumaczą,
że wózkowicze mogą wziąć ślub
w innym miejscu, na przykład w
dostosowanym do ich potrzeb
pałacyku. Tylko co w sytuacji,
kiedy zostaniemy zaproszeni na
ślub znajomych? Mamy im powiedzieć, żeby zorganizowali go
gdzie indziej?
– Czujecie się dyskryminowani?
– A.K: na dyskryminację
szczególnie narażone są osoby
z problemami zdrowia psychicznego, co nie oznacza, że ludzie
na wózkach jej nie doświadczają. Dyskryminacja wywodzi się
często z niewiedzy. Wciąż tkwi
w nas utarty schemat, że człowiek niepełnosprawny jest bied-

ny, słaby i trzeba mu we wszystkim pomagać. Będąc zdrowymi ludźmi nie zwracamy uwagi na schody, krawężniki, progi czy brak wind w budynkach
użyteczności publicznej. Kiedy
na skutek choroby albo wypadku stajemy się niepełnosprawni,
zaczynamy zauważać bariery, z
którymi na co dzień mierzą się
ludzie na wózkach. Dyskryminacja polega na tym, że nikt nie
pyta nas o zdanie, zarówno w
kwestii dostosowań architektonicznych jak również w innych
sferach życia.
– A seksualność i związki partnerskie osób niepełnosprawnych?
– S.M: zauważ, że poważną
przeszkodą w akceptacji związków partnerskich osób niepełnosprawnych jest na ogół brak
przekonania ze strony rodziny czy bliskich. Związek osoby
niepełnosprawnej z drugą osobą niepełnosprawną wywołuje
szok. Kiedy mówimy ludziom,
że jesteśmy parą, widać zaskoczenie i zdziwienie. Jak to? Oboje niepełnosprawni i żyją razem?
Sporo mówi się o seksualności
osób z niepełnosprawnością intelektualną, a kwestię seksualności ludzi z dysfunkcjami narządu ruchu czy innymi niepełnosprawnościami często się pomija. Zbulwersowała mnie kie-

dyś sytuacja, o której usłyszałem. Mężczyzna chorujący na
nowotwór narządów płciowych
przyniósł do przychodni lekarskiej ulotki informujące o tym,
jak się badać, jak leczyć tego
typu nowotwory u mężczyzn.
Kazano mu to natychmiast zabrać, bo przychodnia pornograﬁi propagować nie będzie. O nowotworach piersi u kobiet mówi
się często i nikt tego nie neguje.
– Co wymaga dopracowania
w kwestii opieki nad osobami
niesamodzielnymi?
– A.K: brakuje mieszkań
chronionych dla osób niepełnosprawnych. Sprawę tzw. mieszkalnictwa wspomaganego, podobnie jak seksualność, z reguły
ogranicza się do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Chcę zwrócić uwagę na problem
upośledzenia społecznego, czyli
sytuacji, gdy dorosły człowiek
niepełnosprawny nie jest w ogóle przygotowany do samodzielnego i niezależnego życia, bo rodzic czy opiekun całe życie brał
na swoje barki sprawy związane
z prowadzeniem gospodarstwa
domowego. W Poznaniu nie ma
usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, który pomógłby człowiekowi na wózku wydostać się
z domu, pójść do lekarza czy na
zakupy. Opiekunka domowa z
Polskiego Czerwonego Krzyża
czy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej to nie to samo,
co przeszkolony asystent. Przydałyby się też warsztaty terapii
zajęciowej dla ludzi, którzy są
w normie intelektualnej, ale nie
mają możliwości podjęcia pracy
zawodowej. Będąc na wyjeździe w Katalonii w Hiszpanii
dostrzegliśmy pozytywny odbiór
niepełnosprawności, otwartość i
szacunek dla drugiego człowieka. W Polsce coraz częściej spotykamy się z przychylnością. Nie
zmienia to jednak faktu, że osoby niepełnosprawne w naszym
kraju ciągle postrzegane są jako
aseksualne, bezpłciowe. To głęboko zakorzenione stereotypy, z
którymi musimy walczyć.
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o nie pomyłka – Jagiełło to
pseudonim Profesora Zbigniewa Pełczyńskiego z czasów walk w podziemnej Armii Krajowej. Pan Profesor
odwiedził Konin w dniach
19-20 listopada 2014 i wziął
udział w kilku niezwykle ciekawych spotkaniach.

Pół roku
z Blues Hostelem

Kilka ciekawych anegdot i
wspomnień dotyczących jego
wojennej przeszłości mieli okazję poznać uczniowie II
Liceum im. K.K.Baczyńskiego
w Koninie. Podczas zwiedzania Izby Tradycji i Pamięci Profesor przekazał krawat, który nosili kombatanci – żołnierze I Dywizji Pancernej Generała Maczka. Jeden z uczniów
Liceum – Michał Lorek – oprowadził Profesora, przedstawiając historię każdego eksponatu.
Profesor Pełczyński w niezwykle barwny sposób opowiadał o swoich przeżyciach
wojennych, o tym, jak trzykrotnie uniknął śmierci podczas Powstania Warszawskiego. Odpowiadając na pytania
uczniów o motywację młodych ludzi, którzy ruszyli do
powstania, powiedział, że on
sam miał wówczas 17 lat. Podobnie jak jego rówieśnikom
towarzyszył mu naiwny patriotyzm, wiara w zapewnienia o uzbrojeniu i w to, że w
kilka dni pokonają wroga. Kiedy okazało się, że mają niewielkie szanse na przeżycie,
chcieli już tylko umrzeć z godnością – taka myśl przyświecała „Jagielle”, kiedy wychodził
z kanałów. (http://www.drugieliceum.lm.pl/119/n_968/
wizyta_profesora_pelczynskiego)

Nauka żonglowania z Blues Hostelem.

S

ześć miesięcy minęło bardzo szybko. Nowe miejsce
na mapie Konina jest odnajdywane przez wszystkich, którzy
chcą zatrzymać się na dłużej w
mieście. Bllues Hostel odwiedzają turyści, sportowcy, muzycy, uczestnicy warsztatów i
szkoleń.
Przez pół roku Blues Hostel
gościł kilkaset osób. O początku
działalności mówi prezes Hostelu Katarzyna Wagner:
– Cieszymy się, że jedyny hostel w Koninie jest już rozpoznawalny. Goście, którzy już raz u
nas byli, wracają. Hostel jest w
pełni przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych ruchowo. Kilkakrotnie gościliśmy
konińską drużynę koszykówki
na wózkach „Mustang”. Podczas
jednego z turniejów mieszkali u
nas młodzieżowi reprezentanci
Polski. Na muzycznym poddaszu nie brakuje muzyków. Goszczą u nas różne zespoły, obsługi
techniczne wydarzeń artystycznych. W listopadzie mieliśmy
gości Festiwalu „Bluesonalia”.
Przez kilka dni w hostelowej
kuchni powstawały wyśmienite wegetariańskie dania. To
za sprawą warsztatów Klubu
Zdrowia w Koninie, przeprowadzonych przez lokalną ﬁlię
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Fundacja „Podaj Dalej”
zorganizowała dla swoich podopiecznych w hostelu warszta-

ght Quartet, Jam Session, Blues
Factory. W każdym pokoju znajdują się wygodne łóżka (pojedyncze, małżeńskie lub piętrowe), przestronne, zamykane na
klucz szafy, stoliki i krzesła. Goście mają do dyspozycji łazienki
w każdym pokoju oraz aneks jadalny i przestronną kuchnię, wyposażoną we wszystko, co potrzebne do przygotowania własnych posiłków. Można zamawiać śniadania. Bezpłatne WiFi
na terenie całego Hostelu. Jego
atutem jest pełna dostępność i
przystosowanie do potrzeb osób
z niepełnosprawnością ruchową. To doskonała, zlokalizowana w centrum Polski, baza wypadowa na wycieczki po Koninie i okolicach.
Informacje o Blues Hostelu znaleźć można na stronach:
www.blueshostel.pl, www.plus.
google.com/+BluesHostelKonin
oraz www.facebook.com/BluesHostel

ŁUKASZ OSAJDA

FOT. (3X) ARCHIWUM „PODAJ DALEJ”

Blues Hostel w Koninie.
Pokój „Jam Session”.

ty kultury indyjskiej. Gościliśmy
kajakarzy, zatrzymali się u nas
motocykliści, wracający z Mongolii do Szwajcarii po trzech
miesiącach podróży. Cieszą realne efekty naszych działań.
Hostel jest w trakcie przygotowywania oferty szkoleń artystycznych. Pierwsze wydarzenie
zapowiadające warsztaty żonglerskie odbyło się podczas fety
na zakończenie lata.
– Chcemy, aby żonglerka stała się nowym hobby. Żonglować
można podczas przerwy w pracy, w domu, na wolnym powietrzu. Planujemy prowadzić cykliczne kursy żonglerki – mówi
Łukasz Osajda, pomysłodawca
akcji. W planach jest organizacja warsztatów gry na bębnach,
warsztaty teatralne i dziennikarskie.
Hostel jest czynny przez cały
rok, dysponuje 17 miejscami
noclegowymi w pięciu pokojach
o muzycznych nazwach – Sweet
Blues, Tercet Egzotyczny, Midni-

Warsztaty „Kultura Indii” w kuchni Blues Hostelu.

Los dał jednak Zbigniewowi
Pełczyńskiemu szansę. Po wyzwoleniu z niewoli rozpoczął
się brytyjski etap życia Profesora. Ponad 60 lat pracy naukowej i obserwacji Wielkiej
Brytanii owocuje wieloma ciekawymi spostrzeżeniami, o
których z przyjemnością Profesor rozmawiał z dziennikarką Radia Merkury Iwoną Krzyżak i Wiceprezydentem Konina Sławomirem Lorkiem. Profesor Pełczyński, twórca Szkoły Liderów, ogromne nadzieje pokłada w samorządzie.
Szkoła od lat kształci liderów
i przygotowuje do pracy w samorządach. Uczy i doskonali sztukę współpracy, dyskusji, kompromisów, niezależnie od poglądów i sympatii
politycznych. To nowa jakość
w polityce. Profesor przekonywał, że samorządy są podstawą życia politycznego i dla-
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FOT. (3X) ARCHIWUM FUNDACJI „PODAJ DALEJ”

Jagiełło w Koninie

Spotkanie z podopiecznymi Fundacji PODAJ DALEJ.

W Fundacji im. dr Piotra Janaszka PODAJ DALEJ.
się w Koninie, różnych przedsięwzięć, które są inicjowane
przez absolwentów oraz dobrych praktyk w wielu obszarach działań, a także współpracy wielosektorowej.

tego tak wielką rolę przywiązuje do kształcenia samorządowców. Podkreślał też rolę
planowania strategicznego, co
ciągle jest niedoceniane, a nawet rzadko stosowane w Polsce. Planowanie strategiczne
oznacza bowiem perspektywę znacznie dłuższą niż kadencja w sejmie czy samorządzie. To bardzo ważna umiejętność, która ułatwia mądre
rządzenie.
(http://www.radiomerkury.
pl/informacje/pozostale/jakto-bylo-na-poczatku-samorzadnosci.html).
Wizyta Profesora w Koninie
zbiegła się z wyborami kandydatów do Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Konińskie organizacje zgłosiły aż 21
kandydatów, a wybory rozpoczął właśnie Profesor krótkim
wykładem na temat liderstwa
w społecznościach lokalnych.
Organizacje wybrały 4 członków Rady, spośród których troje to absolwenci różnych programów Szkoły Liderów.
W Koninie rozwija się
współpraca sektorów pozarządowego i samorządowego.
Jednym z produktów tej współpracy jest „Kamienica Wolności”, a właściwie dwie kamienice przy Placu Wolności, które samorząd Konina oddał organizacjom pozarządowym w
roku, w którym obchodzimy
25-lecie wolności, miejsce, w
którym każdego dnia uwalniana jest dobra energia. To właśnie tu miało miejsce spotkanie z absolwentami programów Szkoły Liderów i tutorem Bartkiem Jędrzejczakiem
(Liderzy PAWF edycja II, III, IV,
VII), który obecnie jest szefem
Centrum Organizacji Pozarządowych.

Wspomnienia z czasów walk w podziemnej Armii Krajowej.
W środku Profesor Zbigniew Pełczyński
(ówczesny pseudonim „Jagiełło”).
Profesor gorąco pogratulował Michałowi Kotlarskiemu
(absolwentowi XXI Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego), który z rekordową liczbą głosów dostał się do
Rady Miasta Konina, jako jeden z najmłodszych jej reprezentantów. Pogratulował również Ewie Jeżak (absolwentce XIX SLSO), która dzielnie,
choć bez powodzenia, walczyła o fotel Wójta Gminy
Krzymów. W spotkaniu wziął
udział również Sławek Kurek,
który jako absolwent II Letniej Szkoły Liderów został nazwany weteranem, Waldemar
Duczmal (absolwent VII edycji Liderów PAWF), którego interesuje „wszystko, co związane z samorządem, ale od
drugiej strony”, Karol Włodarczyk (absolwent VIII edycja Liderzy PAWF) i Zuzanna Janaszek-Maciaszek (absolwentka VIII Szkoły Liderów Społecznych i Politycznych), którzy reprezentowali Fundację
im. Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ, a także Marek
Bystrzycki (absolwent XX Letniej Szkoły Liderów Organiza-

cji Pozarządowych), który reprezentował sportowców niepełnosprawnych, a konkretnie
koszykarzy ze Stowarzyszenia MUSTANG.
Każdy z uczestników spotkania miał okazję opowiedzieć o swojej działalności i
sukcesach. Profesor słuchał z
dumą, a potem dzielił się, jak
zawsze, swoją niezwykłą, życiową mądrością. Polecał na
przykład model platformy, a
nie drabiny w dążeniu do pełnienia ważnych ról w samorządach, ponieważ drabina
najczęściej oznacza, że trzeba
kogoś ściągnąć za nogę, żeby
wdrapać się na jego miejsce.
Model platformy natomiast
stwarza miejsce dla zespołów zadaniowych, w których
każdy jest ważny i może mieć
wpływ na sukces i osiąganie
celów. Pan Profesor dał też dobrą radę uczestnikom spotkania, aby doskonalili umiejętność zwięzłego i konkretnego
wysławiania się, co jest cechą
dobrych mówców.
Pan Profesor był pod ogromnym wrażeniem tego, co dzieje

Ważną częścią wizyty Profesora w Koninie były spotkania z podopiecznymi Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ. Profesor odwiedził siedzibę Fundacji, dał się
zaprosić na kolację w mieszkaniach treningowych, przygotowaną przez uczestników
projektu Akademia Życia, podpatrywał zajęcia aktywnej rehabilitacji na sali sportowej, a
przy okazji opowiedział wiele
ciekawych historii, między innymi o swoich imionach. Najmłodsi uczestnicy zajęć niewątpliwie zapamiętają Profesora jako „Pana Pchełkę”.
Podczas spotkań zrodziło
się wiele pomysłów, które zamierzamy przekuwać w konkretne plany. Jednym z nich
jest zorganizowanie w Koninie konferencji na temat
współpracy międzysektorowej
i pokazanie dobrych praktyk.
Drugim jest organizowanie
nad konińskimi jeziorami, w
centrum Polski, Letnich Obozów Liderskich.
Pięknie dziękujemy Panu
Profesorowi za poświęcony czas, mądrość i doświadczenie, które nam przekazuje.
Dziękujemy też Adamowi Paluszkiewiczowi, który wspierał
Profesora i aktywnie uczestniczył w całym programie wizyty oraz gościnnemu Zespołowi
Blues Hostel. Profesor podkreślał, że jadł tam najlepsze naleśniki!

ZUZANNA
JANASZEK-MACIASZEK
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Wigilia
w „Kręgu”
W

Rozmawiać
– migając

Klubie „Krąg” przy ul.
Dmowskiego w Poznaniu 13 grudnia 2014 roku odbył się charytatywny wieczór
wigilijny dla seniorów i osób
niepełnosprawnych,
który
zorganizowało Poznańskie
Stowarzyszenie Animatorów
Kultury.

Z księdzem MARKIEM RATAJCZAKIEM,
Archidiecezjalnym Duszpasterzem
Niesłyszących rozmawia AURELIA PAWLAK.
– Jakie było przyjęcie w
Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących na poznańskiej Śródce?
FOT. ARCHIWUM

Ludzie, dzięki którym powstała ta organizacja, to osoby pełne pasji. Chcą promować
szerokie, społeczne uczestnictwo w kulturze i edukacji artystycznej, rozbudzać zainteresowania, proponować nowe
metody spędzania wolnego
czasu. Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz
Poznania, Wielkopolski i kraju oraz integracji europejskiej,
także na rzecz osób w wieku
emerytalnym, niepełnosprawnych i chorych.

FOT. ARCHIWUM

– Jak rozpoczęła się księdza przygoda z miganiem?

Na wieczór wigilijny zaproszono ponad 60 osób. Dzięki hojności darczyńców stoły były pięknie zastawione. W
świąteczny nastrój wprowadziła premiera przepięknej pastorałki prezesa stowarzyszenia Piotra Jurkiewicza, do słów
Agi Wiśniewskiej. Goście łamali się opłatkiem, składając
sobie życzenia. Rozbrzmiewały kolędy w wykonaniu zespołu stowarzyszenia i seniorów.
Był quiz świąteczny, zwycięzcy otrzymali wejściówki do teatru, muzeum i innych instytucji kulturalnych Poznania.
W imieniu seniorów i osób
niepełnosprawnych życzymy
działaczom nowego Poznańskiego Stowarzyszenia, aby
nie tracili zapału twórczego
i w coraz szerszych kręgach
społecznych upowszechniali
twórczą kreatywność.

MAGDALENA
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

– W 2004 roku w seminarium, w którym byłem klerykiem, ogłoszono kurs migania, umożliwiający porozumiewanie się z osobami niesłyszącymi. Zorganizowano go
przy paraﬁi Świętego Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu. Właśnie tutaj pracował ksiądz zajmujący się miganiem. Postanowiłem więc
nauczyć się czegoś nowego,
co może kiedyś przyda się w
moim życiu kapłańskim. Kurs
był intensywny i trwał około pół roku. Później, chociaż
wcale tego nie planowałem,
los związał mnie ze środowiskiem osób niesłyszących.
– Duże było zaskoczenie,
gdy ksiądz został skierowany do pracy w paraﬁi świętego Jana Jerozolimskiego za
Murami?
– Ogromne. Tym bardziej, że
pierwsza moja paraﬁa, gdzie
rozpocząłem posługę jako
wikariusz, była w Rydzynie.
Stamtąd wróciłem jako wikariusz i Archidiecezjalny Duszpasterz Niesłyszących do miejsca, w którym nauczyłem się
migania. Ogarnęło mnie przerażenie. Bo przez sześć lat prawie nie miałem kontaktu z miganiem, a tu nagle stanąłem
w obliczu codziennego obcowania z tym językiem. Dzięki
dobroci mojego poprzedniego
proboszcza z Rydzyny w czasie wakacji mogłem uczestniczyć w kursie dla duszpasterzy
w Krakowie. Tam przez trzy tygodnie intensywnych zajęć byłem pewny, że dam sobie radę.

– Na początku była to próba
sił. Przyszedłem do ośrodka z
teczką i przypadkowo zauważyłem, jak grupka niesłyszących ustala, że będą udawać,
że nie rozumieją, co mówię.
Przy miganiu jest taka zasada,
że trzeba tę czynność połączyć z mówieniem. Wszedłem
na lekcję i zacząłem tylko migać. Po pewnym czasie wstała pewna dziewczyna i powiedziała: niech ksiądz w końcu
zacznie mówić.
– Osoby niesłyszące lubią przychodzić na niedzielną mszę świętą o godzinie 15,
odprawianą w języku migowym.
– Jest to jedyna w Poznaniu taka msza. Moi podopieczni chętnie w niej uczestniczą
wraz z rodzinami. Staram się
przerabiać teksty mszalne w
taki sposób, by były dla nich
zrozumiałe. Tłumaczę Ewangelię w jak najprostszy sposób.
Staram się wprowadzić osoby niesłyszące w życie duszpasterskie: w październiku odmawiamy pół godziny przed
Mszą Świętą różaniec, w listopadzie modlimy się za zmarłych, w grudniu są minirekolekcje.
– Organizuje ksiądz wyjazdy dla niesłyszących?
– Nie mam na to zbyt wiele czasu, bo łączę posługę wikariusza z pracą w szkole. Ale
jak tylko pojawia się możliwość, to ruszamy w trasę. Byliśmy w Licheniu i Częstochowie. W 2014 roku odbyliśmy
pielgrzymkę do Lourdes i La
Salette, a przy okazji zwiedziliśmy Paryż. Staram się pomagać osobom niesłyszącym w
rozwiązywaniu różnych problemów. Lubię z nimi rozmawiać i cieszę się, że mają do
mnie zaufanie.

Zwyciężczynią w kategorii
„50+” została Maria Homan,
wolontariuszka Fundacji im.
Anny Wierskiej „Dar szpiku”.

Z

a nami już 15 edycja konkursu „Wolontariusz Roku”,
którą organizuje Miasto Poznań. Przez 15 lat przewinęło
się sporo dobroczynnych działań, społecznych inicjatyw i tysiące wolontariuszy. 4 grudnia
2014 roku do grona zwycięzców dołączyli kolejni. Honorowy patronat nad konkursem
objął prof. dr hab. Jacek Wysocki, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

N

a niezwykły recital zaprosił 7 grudnia do
Obornickiego Ośrodka Kultury Łukasz Ból, podopieczny Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel”
w Obornikach. Tego dnia
w Sali Kameralnej, mimo
zimna na dworze, panowała serdeczna i ciepła atmosfera.
Recital rozpoczęła piosenka „Życie na miarę”. Łukaszowi towarzyszyli członkowie zespołu muzycznego
„Tacy sami”, który działa w
Stowarzyszeniu „Przyjaciel”:
Jagoda Borowiak, Mateusz
Andryszak, Anna Wólczyńska, Sylwia Fiołek, Fryderyka Warguła, Faustyna Zydorczak wraz z opiekunem zespołu Lechem Faronem. Był
również znany artysta kabaretowy Marcin Samolczyk.
Pełne humoru prowadzenie, świetnie wyszkolone
głosy, niepowtarzalny repertuar. Słowem – pełen profesjonalizm! To spotkanie na
długo pozostanie w pamięci gości, którzy niedzielne-
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POZNAŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2014

Statuetki za dobro
Nagrodę główną w kategorii
wolontariat pracowniczy otrzymała ﬁrma „Beiersdorf – NIVEA”,
a wyróżnienie przyznano ﬁrmie
Volkswagen Poznań spółka z.o.o. W kategorii młodzieżowej tytuł „Poznańskiego Wolontariusza Roku 2014” zdobyła Wiktoria
Krajniak, wolontariuszka Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka”, a

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM było wypełnione po
brzegi. Przyszli społecznicy, reprezentanci organizacji pozarządowych, instytucji charytatywnych i placówek wsparcia.
Ówczesny Prezydent Poznania
Ryszard Grobelny i Maria Remiezowicz, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania wręczali nagrodzonym wolontariuszom statuetki i czeki gotówkowe.

Wolontariusze Fundacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Autystycznych „FIONA” z Przemysławem Janiakiem.

Krystyna Wechman, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”
mówi o poznańskich „Amazonkach”.

wyróżniono Jakuba Tacika. Zwyciężczynią w kategorii „50+” została Maria Homan, wolontariuszka Fundacji im. Anny Wierskiej „Dar szpiku”, wyróżnienia
otrzymali: Wojciech Czarnecki,
Eugeniusz Jacek i Anna Jasińska.
Najliczniejszą grupę stanowiły ochotniczki Poznańskiego
Towarzystwa Amazonki, które zwyciężyły w kategorii ze-

społowej. W kategorii zespołowej wyróżniono Fundację „Koci
pazur” oraz grupę wolontariuszy Centrum Inicjatyw Senioralnych. W kategorii indywidualnej zwycięzcą został Przemysław Janiak z Fundacji Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych „FIONA”. Wyróżnienie otrzymał Piotr Ławniczak.

KAROLINA KASPRZAK

W OBORNICKIM OŚRODKU KULTURY

Łukasz Ból i przyjaciele

Artysta w rozmowie z Sylwią
Fiołek. Za nimi Anna
Wólczyńska i Lech Faron.

Na sukces trzeba zapracować.
Śpiew był przeplatany rozmową z Łukaszem, którą prowadziła Sylwia Fiołek.
Dowiedzieliśmy się, że Łukasz Ból prowadzi audycje
radiowe w radiu „Raban” (radioraban.eu). Marzeniem artysty jest praca zawodowa.
Pasja muzyczna rozpoczęła
się od emitowanego niegdyś
na antenie TVP2 programu
„Koncert życzeń”, który bardzo lubił oglądać.
Łukasz Ból wykonał wraz
z przyjaciółmi m.in. piosenkę „Taka Ameryka” z ﬁlmu „Uprowadzenie Agaty”,
utwór „Nie dokazuj” z repertuaru Marka Grechuty, „Remedium” Maryli Rodowicz,
„Selavi” Andrzeja Zauchy, „Na
całość” grupy „Pod Budą” i
inne. Występy podziwiał Ma-

rek Lemański, radny Miasta i
Gminy Oborniki. Na zakończenie wręczano artystom
kwiaty, składano gratulacje.
To był wyjątkowy wieczór!

Czekamy
na
kolejne,
kwietniowe spotkanie z Łukaszem Bólem i zespołem
„Tacy sami”.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

go wieczoru przyszli na koncert Łukasza Bóla. Wszyscy
opuścili to miejsce z pogodą
ducha. Zresztą korzyść była
obopólna, bo prezentacje na
dają artystom niebywałą satysfakcję. Okupione jest to
ciężką pracą, wielokrotnymi
próbami i ćwiczeniami głosu, ale w życiu nic przecież
nie przychodzi bez wysiłku.

Łukasz Ból i przyjaciele koncertują dla publiczności.
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Niepełnosprawni
Europejczykami
W

każdym kraju Unii Europejskiej osoby niepełnosprawne cieszą się
pewnymi przywilejami.
Osoba niepełnosprawna
przebywająca w którymkolwiek z tych krajów nie ma
prawnych podstaw, by korzystać z przywilejów obowiązujących w danym kraju o ile nie jest jego stałym
mieszkańcem. Są dwie możliwości rozwiązania problemu.
Pierwsza ścieżka wiodłaby przez Parlament Europejski, w którym podjęto by
prace nad stworzeniem katalogu praw osób niepełnosprawnych.
Druga ścieżka to przyjęcie
rozwiązania, iż każda osoba niepełnosprawna w każdym kraju może korzystać z
przywilejów jakie przysługują osobom niepełnosprawnym w kraju, w którym ak-

tualnie przebywa. Dla jednego i drugiego rozwiązania
niezbędny byłby dokument,
który upoważnia do korzystania z takich przywilejów
np. przy korzystaniu z komunikacji lokalnej, komunikacji
międzynarodowej, wstępu
do muzeów i innych. Jeżeli
żyjemy w określonej strukturze politycznej zwanej Unią
Europejską, w której nie ma
granic to warto pokusić się o
zniesienie tych ważnych barier społecznych utrudniających normalne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym wyjeżdżającym
poza granice swojego kraju macierzystego. Warto, aby
tym problemem zajmowały
się organizacje działające w
środowisku i na rzecz osób
niepełnosprawnych, politycy
a zwłaszcza parlamentarzyści zasiadający w Parlamencie Unii Europejskiej.

MAREK LEMAŃSKI

W jedności
– siła
P

onad
siedemdziesiąt
warsztatów terapii zajęciowej w Wielkopolsce postanowiło się zjednoczyć.
Dzięki temu ich przedstawiciele będą mieli większą
siłę przebicia w forsowaniu
pomysłów i propozycji.
Prace związane z powstaniem Regionalnego Forum
Warsztatów Terapii Zajęciowej trwały ponad pół 2014
roku. Wielkopolskę podzielono na pięć subregionów:
kaliski, pilski, leszczyński,
koniński i poznański. Spotkania odbywały się głównie
w terenie.
– W 2009 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „I ty
możesz zostać przedsiębiorcą społecznym” – mówi Justyna Ochędzan, szefowa Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związek Organizacji
Pozarządowych. – Zauważyliśmy, że w Warsztatach Terapii Zajęciowej wykonuje

się mnóstwo produktów, które leżą, a mogłyby znaleźć
nabywców. Uznaliśmy, że w
ramach projektu postaramy
się nauczyć przedstawicieli
warsztatów, jak uporządkować swoje organizacje pod
kątem zarządzania oraz pokazać im jak ważny jest marketing, promocja, tworzenie
materiałów graﬁcznych.
Pomimo że projekt zakończył się w 2010 roku, postanowiono kontynuować spotkania.
Przeprowadzono
wiele rozmów, podczas których pytano, z jakimi problemami zmagają się WTZ-ety,
jakie mają potrzeby i oczekiwania. Rozpoczęło się tak
zwane „sieciowanie” WTZ.
Dzięki temu rosną szanse,
by więcej wywalczyć w ich
sprawach. Jeden WTZ jest za
słaby, by stawić czoła ustawodawcom i decydentom.
Kilkadziesiąt ma większe
szanse. awa

Marek
Lemański
OBORNIKI

P

rzy rozliczaniu rocznego zeznania podatkowego
zapoznałem się z instrukcjami do tak zwanego „PIT-u 0”.
W szczególny sposób zainteresowały mnie ulgi limitowane, z których mogą skorzystać
osoby niepełnosprawne.
Rozumiem, że osoba niewidoma posiadająca psa przewodnika, zobowiązana jest
di przedstawienia dokumentu
świadczącego o wyszkoleniu
czworonoga. Nie rozumiem
natomiast, że osoba niewidoma musi prowadzić szczegółową dokumentację związaną
z korzystaniem z przewodnika
lub opiekuna. Jest rzeczą wiadomą, że rolę tę pełni w różnych sytuacjach inna osoba.
To tej osobie trzeba zwrócić za
paliwo, kupić dla niej bilet autobusowy czy przy dłuższych
wędrówkach zapłacić za posiłki. To taki jest właśnie cel tej limitowanej ulgi. Jedynym dokumentem, według mojej oceny,
powinno być orzeczenie o niepełnosprawności, ze stosownymi wskazaniami.

wyżej szczegółowych dokumentów. Było to dla nich uwłaczające i przykre. Na szczęście
po mojej rozmowie z kierowniczką Urzędu Skarbowego w
Obornikach, udało się sprawę
właściwie załatwić. Wiem, że w
całej Polsce wiele osób poddawanych jest takiemu ﬁskalnemu maglowi, co jest nieetyczne
i niemoralne. Osoby, które pomagają niepełnosprawnym, nie
chcą i bardzo często nie maja
z tego tytułu żadnych zysków.
Trzecią limitowaną ulgą jest
ulga na korzystanie z samochodu dla celów rehabilitacyjno-leczniczych. Osoby ze
znaczną dysfunkcją narządu
ruchu, ze znaczną dysfunkcją
ogólną organizmu oraz osoby
niewidome bardzo często nie
mogą obyć się bez samochodu,
by dotrzeć do lekarza na zabiegi rehabilitacyjne, zachować
aktywność zawodową i społeczną. W instrukcji przeczytałem, że osoba korzystająca z
tej ulgi musi mieć szczegółowy
wykaz odbytych zabiegów rehabilitacyjnych, natomiast nie
może wliczyć w tę ulgę dojazdów do lekarza, do pracy czy
też w swojej działalności społecznej.

W ubiegłym roku dwie osoby zwróciły się do mnie, jako
do radnego Rady Miejskiej w
Obornikach, z prośbą o pomoc,
bo w urzędzie skarbowym żądano od nich wymienionych

Dlaczego więc w uldze zapisane jest słowo „lecznicze”?
Czy wizyta u lekarza nie pełni
takiej funkcji? Czy nie najważniejszym źródłem rehabilitacji
osób niepełnosprawnych nie
jest praca zawodowa i społeczna? Do niedawna przy owych
trzech odliczeniach limitowanych był symbol gwiazdki, a

Ć

cy Centrum. Wydarzenie było
bezpłatne.

23 listopada 2014 roku w
sali konferencyjnej na stadionie miejskim w Poznaniu, w
ramach realizacji programu
„Uwierz w siebie, pokonaj własne słabości II 2014”, zorganizowano spotkanie integracyjne połączone z obchodami
5-lecia Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji. Uczestniczyli w nim niepełnosprawni z rodzinami, dzieci i młodzież, przyjaciele i sympaty-

– Dzisiaj mija dokładnie 5 lat
od momentu, kiedy przyjęliśmy
pierwszego pacjenta. Utworzenie Wielkopolskiego Centrum
Rehabilitacji stało się realne
dzięki władzom Miasta Poznania. W 2009 roku Miasto Poznań ogłosiło konkurs na utworzenie i prowadzenie placówki
rehabilitacyjnej. Napisaliśmy
wniosek i wygraliśmy – mówi
Jolanta Kolasińska-Wlazło, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji. W ciągu 5
lat zrealizowaliśmy 21 programów, przyjęliśmy ponad 8 tysięcy osób, wykonaliśmy blisko
90 tysięcy zabiegów. Liczby to
nie wszystko. Najważniejsi są
ludzie. Udało nam się stworzyć
zespół profesjonalistów, którzy
mają siłę woli, chęć działania,
umiejętność patrzenia na każdego pacjenta indywidualnie i
z empatią.

wiczenia
indywidualne, usługi rehabilitacyjne, konsultacje ze specjalistami, a w szczególności empatyczne podejście do pacjenta
i rozumienie jego potrzeb – z
tym wszystkim mamy do czynienia w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji i Proﬁlaktyki Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych – Oddział w
Poznaniu.
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Dotknięci przez los –
upokarzani przez ludzi
w uwadze zapisane, że ulgi te
nie podlegają udokumentowaniu. Jedynymi dokumentami były orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie
o wyszkoleniu psa i dokument
stwierdzający posiadanie lub
współposiadanie samochodu.
Obecnie widzimy, że osoby niepełnosprawne, najbardziej doświadczone przez los,
stały się oﬁarą polityki ﬁskalnej. Tego rodzaju praktyki są
wprowadzane na poziomie
rozporządzeń i instrukcji. Osoby niepełnosprawne to najczęściej osoby najgorzej uposażone w naszym społeczeństwie i
bardzo często z tego tytułu są
upokarzane. Przykładem jest
choćby wspomniana instrukcja. Ulgi limitowane są na tym
samym poziomie od wielu lat.
Stosowana obecnie praktyka
prowadzi do wykluczenia osób
niepełnosprawnych nie tylko
z właściwej opieki medycznej,
ale również z aktywności społecznej i zawodowej.
Następną sprawą jest parkowanie przez osoby niepełnosprawne pojazdów w streﬁe
płatnego postoju. Do niedaw-

na ta grupa osób mogła zaparkować samochód nieodpłatnie
w dowolnym miejscu bez żadnych konsekwencji. Obecnie
wiele miast wprowadza karty abonamentowe „N” dla osób
niepełnosprawnych. Tak wiec
osoba niepełnosprawna może
zaparkować nieodpłatnie na
miejscu oznakowanym znakiem pionowym D-18-a wraz
z tabliczką T-29 oraz znakiem
poziomym P-24. W przeciwnym razie musi wykupić kartę
abonamentową „N” lub zapłacić za postój.
W strefach płatnego postoju miejsca dla osób niepełnosprawnych wyznaczone są nie
zawsze tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Inwalida
z niesprawnością narządu ruchu, który znajduje się poza
miejscem swojego zamieszkania, nie może wykupić karty „N”, jeżeli koperta znajduje
się w dość dużej odległości od
miejsca, do którego może dotrzeć. W takiej sytuacji parkuje na miejscu płatnym. W jaki
sposób taka osoba ma dotrzeć
do najbliższego parkomatu, by
zapłacić za postój?

Sytuacje takie szczególnie
zdarzają się w pobliżu urzędów, szpitali, przychodni, kościołów. Uważam, że kwestię
tę należy rozwiązać w dwojaki
sposób. Po pierwsze: przywracając możliwość bezpłatnego
parkowania inwalidom w streﬁe płatnego postoju odpowiednim zapisem w kodeksie drogowym. Po drugie: nowelizując przepisy o wydawaniu kart
parkingowych dla osób niepełnosprawnych, które powinny się wiązać z weryﬁkacją dotychczas wydanych tego typu
uprawnień. W kwestii wydawania kart parkingowych przepisy
już się zmieniły, wystarczy zrobić następny krok.
Pismo tej treści przekazałem
Annie Woźniak-Szymańskiej –
prezesowi Polskiego Związku
Niewidomych w Warszawie, a
wcześniej wysłałem do poseł
Małgorzaty Janyski, do Jarosława Dudy – Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, do europosła Adama Szejnfelda i senatora Jana
Filipa Libickiego. Po interpelacji pani poseł otrzymałem odpowiedź z Ministerstwa Finan-

sów, która wyjaśnia obecny
stan prawny, nie ma natomiast
wzmianek o podejmowanych
nowelizacjach.
Na początku listopada 2014
roku spotkałem się z Ministrem
Pracy i Polityki Socjalnej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który zapewnił mnie, że
zostanie wznowiona współpraca Biblioteki Centralnej dla
Niewidomych w Warszawie z
bibliotekami, z którymi wspomniana biblioteka współpracowała przed jej wcieleniem do
Ministerstwa Pracy. Proszę o
realizację powyższego zapewnienia. Nasza Biblioteka Gminna w Obornikach współpracowała z Biblioteką Centralną od
2008 roku. Nasi czytelnicy czytają rocznie około tysiąc pozycji. Biblioteka jest wyposażona w 15 czytaków oraz system
komputerowy autolektor do
czytania książek drukowanych.
Proszę w imieniu członków
naszego Koła PZN w Obornikach o podjęcie wszechstronnych działań dla zmiany obecnego stanu rzeczy, o którym w
tym tekście piszę.

5 LAT WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI W POZNANIU

Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji realizuje programy ﬁnansowane ze środków
Miasta Poznania i Samorządu
Województwa Wielkopolskiego. Wsparciem obejmuje osoby przewlekle chore, niepełnosprawne, dzieci i seniorów.
Wiele rodzin korzysta z pomocy Centrum Rehabilitacji od samego początku jego utworzenia. Relacje ze specjalistami
są oparte na szacunku i przyjaźni.
Jolanta Kolasińska-Wlazło
podczas jubileuszowego spotkania wręczała podziękowania zespołowi Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji za

wyjątkowe oddanie w służbie
niepełnosprawnym i przewlekle chorym pacjentom. Wydarzenie uświetnił artystycznie
m.in. Władysław Kaczmarek,
student V roku pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizujący się w arteterapii ludzi z autyzmem, laureat nagrody aktorskiej za ﬁlm
„Rozbita szyba”. Atrakcją dla
dzieci było spotkanie z piłkarzami „Lecha” – Zbigniewem
Zakrzewskim i Maciejem Szerfenem, a także konkursy i nagrody.

KAROLINA KASPRZAK
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Najważniejsi są ludzie

Jolanta Kolasińska-Wlazło dziękuje zespołowi Wielkopolskiego
Centrum Rehabilitacji za wyjątkowe oddanie w służbie
niepełnosprawnym i przewlekle chorym.
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Na rozbudowę
Zasłużeni
dawcy krwi Domu „Kajki”

Honorowi dawcy krwi z Eugeniuszem Jackiem (drugi od lewej).

S

ą organizacje społeczne, o
których niewiele słyszeliśmy. Tę zna każdy. Polski Czerwony Krzyż, bo o nim mowa,
w 2014 roku obchodził 95 lat
istnienia. 13 grudnia w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana
Brzechwy w Swarzędzu wręczono odznaczenia zasłużonym dawcom krwi z powiatu
poznańskiego i Wielkopolski.
Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” po oddaniu 18
litrów krwi otrzymali: Paweł Andrzejewski, Jan Przybył i Wojciech Pacholczak. Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
po oddaniu 10 litrów krwi (kobiety) i 12 litrów krwi (mężczyźni) otrzymali: Iwona Kaczmarek,
Wojciech Michalak, Przemysław
Kapturski, Piotr Adamczewski,
Paweł Cierpiński, Piotr Rybarczyk, Mariusz Kozerski. Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi” po oddaniu 5 litrów krwi
(kobiety) i 6 litrów krwi (mężczyźni) otrzymali: Alicja Podo-

FOT. KAROLINA KASPRZAK

S

ystem wsparcia osób niesamodzielnych w Polsce
wymaga sporych dopracowań. Brakuje zwłaszcza zastępczych domów rodzinnych, w których osoby z niepełnosprawnością
intelektualną mogłyby mieszkać po
stracie rodziców bądź w sytuacji, gdy bliscy nie są w stanie z różnych powodów sprawować nad nimi opieki. Takim zastępczym domem ma
być Dom „Kajki”, zapewniający schronienie 12 osobom
z deﬁcytami intelektualnymi i
sprzężonymi niepełnosprawnościami.
Dom „Kajki” to pomysł Polskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Poznaniu.
Poznańskie koło PSOUU otrzymało w formie darowizny od
państwa Wardeckich działkę, z
częściową zabudową na ten cel,
w Kobylnikach, gmina Rokietnica w powiecie poznańskim. To
budynek parterowy, dostosowany do potrzeb osób z dysfunkcjami narządu ruchu. Zdzisława
Gorynia, przewodnicząca poznańskiego koła PSOUU informuje, że na samo tylko dokończenie zadaszenia budynku potrzeba około 100 tysięcy złotych.
Całkowity koszt budowy wyniósłby około 1 miliona złotych.
Cel jest wyjątkowo ważny, dlatego organizacja szuka funduszy
na dalszą rozbudowę.

lak, Janina Urban, Agnieszka
Garczyk, Arleta Pacholska, Leszek Grześkowiak, Marek Lisiecki, Mariusz Mikołajczak, Grzegorz Polak. Odznaczenia wręczał Eugeniusz Jacek, członek
władz wojewódzkich PCK w Poznaniu, a upominki Stanisław
Kurman, skarbnik klubu HDK
PCK w Swarzędzu.
Uhonorowanym gratulował
Marian Szkudlarek, burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz, Barbara Czachura, przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu, Barbara Antoniewicz, radna Powiatu Poznańskiego, Elżbieta Wieczorek, dyrektor SP nr
4 w Swarzędzu, przedstawiciele klubów HDK z Biedruska, Murowanej Gośliny i Poznania. Odczytano list intencyjny od Bożeny Szydłowskiej, posła na Sejm
RP. Oprawę artystyczną przygotowali uczniowie SP nr 4 w Swarzędzu pod kierunkiem Jerzego
Kota.

Z tej przyczyny 9 grudnia w
poznańskim klubie „Blue Note”
zorganizowano koncert charytatywny „Santa Rock Fest”, z
którego całkowity dochód został przekazany na rozbudowę Domu „Kajki”. Charytatywnie wystąpiły 4 zespoły rockowe: „Superhalo”, „Reporter”,
„Second Child”, „Eleanor Gray”.
Organizacji koncertu podjęła się jedna z placówek poznańskiego koła PSOUU –
Warsztat Terapii Zajęciowej
„Przyjaciele”. Wydarzenie prowadził nasz redakcyjny kolega Marcin Wojcieszak. Miłośnicy rocka mogli nie tylko
posłuchać dobrej muzyki, ale
też zapoznać się z pracami
uczestników zajęć terapeutycznych. Planowane są kolejne inicjatywy i koncerty charytatywne, które wspomogą
zbiórkę pieniędzy na rozbudowę Domu „Kajki”.
Inwestycję można wesprzeć
przekazując darowiznę na
konto: Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło
w Poznaniu, ul. Pogodna 49/4,
61-131 Poznań, Bank Millenium 52 1160 2202 0000 0001
1439 9728 z dopiskiem: „Na
rozbudowę Domu „Kajki”” lub
odpisując 1% podatku – KRS
0000027919.

KAROLINA KASPRZAK
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P

od takim hasłem odbyła się
świąteczna zbiórka charytatywna na rzecz Fundacji „FIONA”. Miłośnicy książek spotkali się na „Wolnym Targu” w okolicy Cytadeli, by kupić coś ciekawego.
„Cegiełkami” były właśnie
książki w liczbie około 1,5 tysiąca, zebranych dzięki przyjaciołom „FIONY” z BAE Systems,
pracownikom HAYS, Volkswagen Poznań, Altkom, Amica, Ar-

joHuntleigh, policjantom i pracownikom cywilnym Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu oraz
przyjaciołom z Trójmiasta.
Zebrane pieniądze będą
przeznaczone na wsparcie aktywizacji zawodowej i reintegracji osób z autyzmem. Można było się dowiedzieć, jak kupić niedrogi prezent na ostatnią
chwilę. Fundacja „FIONA” zbiera
też 1 procent: KRS 0000330288.
awa

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Podaruj szansę

Charytatywnie wystąpił m.in. zespół „Reporter”.
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Zrozumieć ciszę
Zachwyca bezbłędne wyczucie rytmu u uczniów z uszkodzeniami narządu słuchu. Większość z nich całkowicie nie słyszy. Jak to możliwe, że tańczą
tak, jakby słyszały melodię?
Skąd wiedzą, co mówi aktor, jeśli spektakl nie jest grany wyłącznie gestami?
Inscenizacji
muzyczno-teatralnych pokazanych 6 grudnia

31

na Ogólnopolskim Przeglądzie
nie sposób oceniać jako lepsze
– gorsze, bardziej czy mniej dopracowane. Każde wystąpienie
zasługuje na pochwałę i uznanie. Bez takich spotkań społeczeństwo byłoby ubogie w wiedzę dotyczącą funkcjonowania
ludzi słabosłyszących i niesłyszących.
Dla surdopedagogów oraz
wychowawców
specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych Przegląd był okazją do
rozmów, wspólnych działań i
wymiany doświadczeń. Prezentacje zakończyły się kolorowym
korowodem, rozdaniem dyplomów i upominków.

KAROLINA KASPRZAK

6

grudnia w Mikołajki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niesłyszących w Poznaniu przy
ulicy Bydgoskiej 4 a było głośno i tanecznie. Zjechały się zespoły z całego kraju, aby wziąć
udział w XIII Ogólnopolskim
Integracyjnym Przeglądzie Artystycznym.
Taniec, muzyka, pantomima

N

a imię mi Weronika. Mam 15
lat. Zwracam się z serdeczną prośbą o pomoc ﬁnansową dla
mojej rodziny, a szczególnie na rehabilitację dla moich sióstr.
Utrzymujemy się z niewielkiego gospodarstwa i dzięki pomocy
z gminy. Gdyby policzyć wszystkie
niezbędne wydatki na leki, rehabilitację, turnusy, żywność, odzież,
gospodarstwo, to znacznie przekroczyłyby nasze dochody. Dlatego na wszystkim oszczędzamy, z
wielu rzeczy rezygnujemy.
W domu mieszkam razem z
babcią mojego taty Saturniną,
mamą Anną, tatą Stanisławem,
bratem Dawidem (ma 22 lata, jest
na studiach), siostrami Dominiką,
Marysią i Martyną. Dominika potrzebuje rehabilitacji, jest już ponad rok po poważnym wypadku,
ma uszkodzone wszystkie nerwy w prawej nodze, miała już kilka operacji, teraz czeka na następną w lutym. Jest ona potrzebna jak
najszybciej, dlatego staramy się
uzbierać pieniądze na ten zabieg.

i słowo wypełniły scenę sali,
w której odbywały się występy. Prezentował się m.in. zespół „Impuls” ze Sławna, grupa „Małe pinezki” z Poznania,
„DeaF Club Olecko” z Olecka,
koło teatralne „Szkot” z Olsztyna, zespół „Ladies” z Lublińca, „Kurtyna” z Żar, teatrzyk
„MIM” ze Sławna. Grali bębniarze, śpiewali seniorzy ze Swarzędza.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Śpiewają swarzędzcy seniorzy.

„Mig i gest – słyszę sercem”.

Gdyby nie nasza wiara
w dobroć Boga i ludzi…
Niestety, to bardzo trudne, bo operacja jest kosztowna, nie stać nas
na nią. Dominika uczy się w dwuletnim liceum dla dorosłych, jeździ
prywatnie na rehabilitację w Białymstoku, ma 19 lat.
Marysia jest niepełnosprawna
od urodzenia, nie chodzi, ma mózgowe porażenie dziecięce, jest
dowożona na turnusy rehabilitacyjne, także na zabiegi rehabilitacyjne do szpitala również w Białymstoku oraz do szkoły na indywidualne zajęcia. Ma 12 lat. 11-letnia Martynka chodzi do szkoły.
Niedawno zmarła nasza druga ukochana babcia Zosia, mama
mojej mamy, która była bardzo
chora. Bardzo nam jej brakuje. Nie
mogłam sobie wyobrazić Bożego Narodzenia bez niej. Codziennie o 19 odmawiamy za jej duszę
różaniec.
Mama z Dominiką i Marysią

chcą wyjeżdżać na turnusy rehabilitacyjne, lecz brakuje pieniędzy na
zapłacenie za pobyt i rehabilitację.
W lutym również chcemy jechać
na turnus i oczywiście potrzebne są pieniążki. Ja też jadę razem
z nimi, mam prawą nogę krótszą,
a w wyniku tego – wadę postawy
zwaną skoliozą. Z tego powodu co
pół roku jeżdżę na konsultacje lekarskie.
Pieniądze szczęścia nie dają, ale
bez nich nikt nie jest w stanie godnie żyć, a zwłaszcza radzić sobie
z kłopotami ze zdrowiem. Osoba
z pięciodzietnej rodziny, takiej jak
moja, dotkniętej niepełnosprawnością na dalekiej wsi, może o tym
dużo powiedzieć. Gdyby nie nasza
siła duchowa, wzajemna miłość i
wiara w dobroć Boga i ludzi, nie
dalibyśmy sobie rady.
Moja mama ma ogrom kłopotów na głowie, dlatego to ja zwra-

cam się o pomoc. Wpłaty prosimy kierować na konto: Fundacja
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul.
Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BHP S.A. 15 1060 0076 0000
3310 0018 2615, tytułem 4048 Wasilewska Anna Maria - darowizna
na pomoc i ochronę zdrowia.
Można też przekazać 1%
podatku. Wystarczy w rozwpisać:
liczeniu
rocznym
KRS 0000037904, a w polu „INFORMACJE
UZUPEŁNIAJĄCE”:
4048 Wasilewska Anna Maria.

WERONIKA WASILEWSKA
NIWKOWO 32
18-430 WIZNA
WOJ. PODLASKIE

Od redakcji: skany orzeczeń o
niepełnosprawności wymienionych w artykule osób znajdują
się w naszym posiadaniu.
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Fotograﬁa
i poezja
C

Europejski
Tydzień
Autyzmu

złonkowie II grupy Klubu Seniora „Złota Jesień”
14 października spotkali się z
Haliną Kasprzak – artystką fotograﬁkiem, piszącą wiersze,
prezentującą wystawę „Impresje przyrodnicze z poezją w
tle”.
Pani Halina mieszka na Ratajach i prezentuje w swojej twórczości także ratajskie cztery pory
roku. Po przejściu na emeryturę obudziła się w niej dusza artystki. Jej zbiór wierszy „Samotne serca” liczy około 80 utworów. Wystawia swoje fotograﬁe
od 2002 roku. Otrzymała 6 wyróżnień i nagród za udział w europejskim konkursie plastyczno-literackim oraz konkursie fotograﬁcznym „Wakacje”. Na Festiwalu Twórczości III Młodości
w 2007 roku w Teatrze Polskim
otrzymała 3 wyróżnienia za odwagę tworzenia i radość wniesioną w życie innych. Miała 45
własnych i 25 zbiorowych wystaw oraz 46 spotkań z poezją.
Od października 2011 prezentuje drugą wystawę około
stu prac poplenerowych „Piękna nasza”. Wydała płytę „Poezja
z Vivaldim w tle”. Jest członkiem
Klubu Plastyków i Fotograﬁków
„Warta” LOK oraz Stowarzyszenia Plastyków i Fotograﬁków
„Dedal”.
Jako wolontariusz wspiera seniorów, pomaga maluchom w
przedszkolu oraz pacjentce w
Hospicjum Domowym przy ul.
Bednarskiej. 12 listopada 2012
r. została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla
Związku Emerytów Rencistów i
Inwalidów. W 2012 roku na Koncercie Charytatywnym w Auli
UAM była wyróżniona Medalem
Honorowego Wolontariusza.

J

ak diagnozować zaburzenia ze spektrum autyzmu?
W jaki sposób planować zajęcia dla dzieci z zaburzeniami
integracji sensorycznej? Gdzie
mogą uzyskać kompleksowe
wsparcie rodzice dzieci autystycznych? Pomocne w uzyskaniu odpowiedzi na te kwestie były wydarzenia organizowane w Poznaniu w ramach
Europejskiego Tygodnia Autyzmu w dniach od 1 do 6 grudnia.
Cykl spotkań zorganizowało
Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne „Miś” we współpracy z Wyższą Szkołą „Uni-Terra”. Do najciekawszych inicjatyw zaliczyć można akcję „Pluszaki dla dzieci z poznańskich
szpitali” czy akcję „Pomocnicy świętego Mikołaja”, podczas
której dzieci rozdawały poznaniakom ozdobnie zapakowane mandarynki z informacją
na temat autyzmu. W ramach

KAROLINA KASPRZAK

Ciepło
w szkołach
D

zięki doﬁnansowaniu z
funduszy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pięć
poznańskich szkół uzyska
wkrótce
termomodernizację. Koszt to 10 milionów złotych, a doﬁnansowanie sięga
ponad 70 procent. Skorzystają dzieci zdrowe i niepełnosprawne w klasach integracyjnych.

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

ROBERT WRZESIŃSKI

Podziękowanie
dla Haliny Kasprzak.

Europejskiego Tygodnia Autyzmu przeprowadzono ponadto szkolenie „Wczesna diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu” dla pielęgniarek i położnych. Były warsztaty z bajką terapeutyczną, zajęcia muzyczno-ruchowe, prezentacja
„W pułapce zmysłów”, bezpłatne konsultacje z terapeutą dzieci z autyzmem dla rodziców.
Każdego roku 2 kwietnia obchodzony jest też Światowy
Dzień Świadomości Autyzmu.
Kwiecień i grudzień to miesiące, które przypominają społeczeństwu, jak ważna jest pomoc, edukacja oraz rehabilitacja dzieci i dorosłych osób z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Warto pamiętać o nich
przez cały rok, bo tylko odpowiednie wsparcie, zrozumienie
i w porę podjęta terapia stwarzają szansę na godne życie.

Inwestycja przyniesie spore oszczędności w rachunkach za ogrzewanie. Ponadto termomodernizacja zwiększa efektywność ekologiczną budynku: ogranicza emisję
gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza, zwiększa udział energii ze źródeł
odnawialnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nu-

mer 2, w Szkole Podstawowej
numer 23, w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym numer 1, w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz w Poznańskim
Centrum Edukacji Ustawicznej
i Praktycznej.
Zdecydowano się na modernizację tych placówek, ponieważ zużycie energii dwutlenku
węgla jest w nich wysokie w
porównaniu z innymi budynkami użyteczności publicznej.
Są to obiekty kilkudziesięcioletnie, o niskiej izolacyjności
termicznej, z wysokimi kosztami utrzymania i negatywnymi skutkami dla środowiska.
Wspomniane doﬁnansowanie to bezzwrotne wsparcie,
przyznawane nowym członkom Unii Europejskiej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein. awa

P

o raz czwarty odbył się
turniej „Z ﬂoretem do
gwiazd” w którym wzięły
udział podopieczne sióstr Seraﬁtek w Poznaniu, uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych numer 107 w Poznaniu,
zawodnicy AZS AWF, IKS i
Warty Śrem. Zawody przeprowadzono w sali sportowo-rehabilitacyjnej Domu Pomocy
Społecznej przy ulicy Rocha
w Poznaniu.
W programie był m.in. pokaz walki na wózkach, zmagania za pomocą ﬂoretu i szpady,
a także pierwsza lekcja szermierki. Patronat medialny nad
imprezą objęła między innymi nasza redakcja. Najbardziej
zaangażowane były niepełnosprawne dziewczynki, mieszkające u sióstr Seraﬁtek. To
one z wielkim entuzjazmem i
wiarą w zwycięstwo przystępowały do pojedynków. Były
łzy szczęścia i żalu, tak jak w
przypadku małej Nicoli, która po raz pierwszy przegrała swoją walkę i długo nie mogła się uspokoić. Dopiero nagroda pocieszenia i świąteczna paczka ze słodyczami przywróciły jej dobry humor. Podopieczne sióstr tak bardzo ko-

P

raca stwarza niezależność
ﬁnansową, buduje poczucie
użyteczności społecznej, pomaga wyjść z kryzysu, depresji,
osamotnienia. Jak ważna jest
praca dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy przekonywano podczas
gali wieńczącej konkurs „Kierunek – praca. Dobre praktyki
w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach
samopomocy”.
16 grudnia w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania spotkali się
przedstawiciele placówek nominowanych do nagrody głównej oraz wyróżnień Prezydenta
Miasta Poznania za wdrażanie
inicjatyw popularyzujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Zadania warsztatów terapii
zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy przybliżył Józef Solecki, kierownik Oddziału
Integracji Osób Niepełnosprawnych. W Poznaniu ze wsparcia
WTZ korzysta 301 osób niepełnosprawnych, a 361 z zajęć terapeutycznych w ŚDS.
Niepełnosprawność intelektualna i psychiczna to złożony
problem. Sytuacja na rynku pracy osób z ograniczeniami intelektualnymi i problemami zdrowia psychicznego jest najtrud-
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Floretem sięgnąć nieba

chają swoje medale i puchary,
że po wygranej śpią z nimi.
Po raz pierwszy Alicja Twardosz, organizatorka zawodów
i trenerka, nawiązała kontakt
ze Stowarzyszeniem Fundacja
Animal Security za pośrednictwem którego przyjechały trzy
dziewczyny z przytuliska dla
zwierząt z Mosiny ze swoimi
pieskami. „Dziadek”, „Prince” i
„Mario” szukają domu, ale tak-

że bawiły się z dziećmi, które
przyszły na zawody. Kontakty
niepełnosprawnych ze zwierzętami to dobra forma terapii.
– Dzisiaj przekazaliśmy
symboliczny czek – mówi Ewa
Siemińska, właścicielka Chaty
Polskiej. – Wspieranie tej inicjatywy jest zgodne z naszą
obecną strategią Blisko Lokalnie Naturalnie.

Zawody sędziował m.in. Sławomir Mocek z IKS Leszno.
Pytany o zwycięstwa mówi, że
trudno je zliczyć. W jego kolekcji jest osiem medali z Mistrzostw Europy i cztery medale z Mistrzostw Świata. Poza
tym brał udział w Igrzyskach
Olimpijskich w Sydney i w Pekinie, jest czterokrotnym mistrzem Polski i zdobywcą Pucharu Świata juniorów.
– Teraz jako prezes Integracyjnego Klubu Sportowego
w Lesznie trenuję osoby niepełnosprawne – mówi. – Kilku moich podopiecznych bierze udział w każdym turnieju
„Z ﬂoretem do gwiazd”. Niepełnosprawni szermierze są bardzo ambitni, zdeterminowani,
dobrze przygotowani do walki, czego dowodem są zdobyte medale na paraolimpiadach.

Nagrodzeni ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Świąteczne dekoracje i święty Mikołaj
nawiązywały do zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia i
Nowego Roku. Alicja Twardosz
i siostra Cecylia planują kolejne zawody, które z roku na rok
przyciągają coraz więcej osób.
Ten sport odpowiada sprawnym i niepełnosprawnym. A
wspólnie mogą się bawić i rywalizować.

AURELIA PAWLAK

Turniej zakończyła ceremonia wręczenia pucharów, medali, dyplomów, wyróżnień
oraz paczek ze słodyczami.

DOBRE PRAKTYKI ZATRUDNIENIOWE W POZNANIU

Pracują i są potrzebni
go przy archiwizacji dokumentów. 50% osób, które skorzystały z tej formy zatrudnienia pracuje do dziś. Nawroty choroby są
rzadsze, jeśli czują się dobrze w
nowym miejscu pracy – mówiła
Katarzyna Majer, kierownik ŚDS
„Zielone Centrum”.
Z kolei w WTZ „Amikus” jeden
z uczestników został zatrudniony jako pomoc terapeuty zajęciowego, inny pracuje w handlu. WTZ „Ognik” we współpracy
z Fundacją „Redemptoris Missio”
realizuje wolontariat osób niepełnosprawnych, a WTZ „Przylesie” może pochwalić się pięknymi witrażami.
– Widać ogromne zaangażowanie terapeutów, opiekunów, ale też samych osób niepełnosprawnych. Państwa serce
i oddanie pokazało, że niepełnosprawni mają najlepszych terapeutów na świecie – mówiła Dorota Potejko, pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do Spraw
Osób Niepełnosprawnych.

Nagrodę główną (5 tysięcy
złotych) otrzymał WTZ „Przylesie”. Wyróżnienia Prezydenta
traﬁły do ŚDS „Zielone Centrum”,
WTZ „Amikus” i WTZ „Ognik”.

Podziękowanie za udział w konkursie otrzymał ŚDS „Iskra”, ŚDS
„Fountain House” i WTZ „Przyjaciele”.

KAROLINA KASPRZAK
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niejsza. Tymczasem okazuje się,
że ci ludzie w pracy radzą sobie dobrze. Trzeba tylko dać im
szansę.
Jury do nagrody głównej oraz
wyróżnień nominowało: ŚDS
„Zielone Centrum” Stowarzyszenia Osób i Rodzin Na Rzecz
Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i pomóc”, WTZ „Amikus”
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus”, WTZ „Ognik” Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących oraz
WTZ „Przylesie” Stowarzyszenia
„Na Tak”.
– Aktywizacja zawodowa jest
w naszym ŚDS niezwykle ważna. Na zajęciach z doradztwa
zawodowego uczestnicy omawiają wiele tematów dotyczących pracy, np. jak sobie radzić,
kiedy stracimy pracę. Istotnym
etapem jest zatrudnienie przejściowe, które nie przekracza 9
miesięcy. Uczestnicy pracują
np. w Urzędzie Stanu Cywilne-

Przedstawicielom WTZ „Przylesie” nagrodę wręczała
Dorota Potejko (z prawej) i Konrad Kołbik,
prezes Wielkopolskiego Forum Organizacji
Osób Niepełnosprawnych (z lewej).
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kinie „Rialto” na Jeżycach
w Poznaniu w każdy wtorek w godzinach od 13 do 15.30
wyświetlane są ﬁlmy specjalnie
dla seniorów.
Filmowy Klub Seniora tworzy program dla osób starszych.
Chodzi o projekcje interesujących ﬁlmów oraz o spotkania
przy kawie ze specjalnym gościem. Bilet za projekcję ﬁlmu i
kawę kosztuje 10 złotych. Zamówić go można internetowo pod
adresem www.bilety24.pl lub
kupić w kasie, nawet zarezerwować pod telefonem 61 847 53 99
po godzinie 15.00. Pod tym numerem udzielane są także dodatkowe informacje.
W grudniowym repertuarze
były takie obrazy jak „Scenariusz
na miłość”, „Love, Rosie”, „Saint
Laurent, „Pani z przedszkola”.
Program jest realizowany wspólnie z Filmoteką Narodową. W
przyszłym roku również nie zabraknie ciekawych propozycji.
Wybierane są ﬁlmy, planowane
spotkania i tworzone listy gości,
których warto zaprosić. awa

Warsztaty
pisania 70+
a czym polega dziennikarN
stwo obywatelskie, jak pisać informacje, reportaże, teksty publicystyczne – będzie
można się dowiedzieć podczas
warsztatów dziennikarskich.
Organizatorem jest Stowarzyszenie Na Tak.
Trwać będą od stycznia do
czerwca w siedzibie Centrum
Bukowska. Adresowane są do
mieszkańców powiatu poznańskiego w wieku od 50 do 75 lat.
Profesjonaliści wytłumaczą, jakich błędów unikać, co jest dozwolone, co zabronione. W tym
samym czasie zaplanowano
warsztaty artystyczne w Galerii
„tak” przy ulicy Mielżyńskiego w
Poznaniu.
Pierwszy nabór trwał do 15
grudnia ubiegłego roku. Być
może będą kolejne edycje. Nie
trzeba przedstawiać orzeczenia
o niepełnosprawności i dokumentów potwierdzających rentę. Organizatorzy nie zapewniają transportu. awa

Przytulisko
przy Krańcowej
U

rząd Miasta Poznania zlecił
badania opinii mieszkańców dotyczące możliwości lokalizacji przy ulicy Krańcowej
„Przytuliska” – Centrum Pomocy dla Osób Bezdomnych. Projekt ten zwyciężył w konsultacjach Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego 2014. Niestety,
pierwszą lokalizację oprotestowali okoliczni mieszkańcy.
Początkowo przytulisko miało
powstać przy ulicy Śniadeckich
na Łazarzu. Przeciwni byli temu
okoliczni mieszkańcy. Pod petycją przeciwko utworzeniu placówki dla bezdomnych w tym
rejonie podpisało się kilkaset
osób. Negatywnie w tej sprawie
wypowiedzieli się także osiedlowi radni z Łazarza. Zbadano też,
jakie jest nastawienie mieszkańców dwóch poznańskich osiedli
(Główna oraz Warszawskie-Pomet-Maltańskie) na granicy których, miałoby być zlokalizowane „Przytulisko”. Okazało się, że
72 procent mieszkańców popiera pomysł stworzenia takiej placówki przy ulicy Krańcowej, a 23
procent jest temu przeciwne. Natomiast 5 procent badanych nie
zajęło stanowiska. Przeciwnicy

mają obawy, że w okolicy zwiększy się liczba pijanych, spadnie
poczucie bezpieczeństwa, nasili się z zakłócanie spokoju. Pojedyncze osoby wskazywały, że
dotowanie bezdomnych, którzy żyją na koszt innych, to nieuzasadniony wydatek z budżetu
miasta.
Miasto Poznań i Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych od dawna zajmują się uregulowaniem kwestii prawnych
związanych z lokalizacją „Przytuliska” przy ulicy Krańcowej.
Zgodnie z założeniami nie będzie to nowa inwestycja. W grę
wchodzi zaadoptowanie już istniejących tam zasobów lokalowych. Zgodnie z projektem konsultowanym z mieszkańcami w
ramach Poznańskiego Budżetu
Obywatelskiego 2014, poznańska Caritas ma zagwarantowane trzyletnie wsparcie na stworzenie i utrzymanie „Przytuliska”.
W mediach pojawiła się informacja, że rozpatrywana jest lokalizacja przy ulicy Krańcowej,
gdzie działa Dom Charytatywny „Przystań”. Według doniesień
medialnych poglądy mieszkańców Osiedla Warszawskiego są

podzielone. Ich zdaniem „przytulisko dla bezdomnych powinno zostać zlokalizowane w rejonie, który wykazał największe
poparcie dla tego projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jak wiadomo najbardziej aktywna agitacja była prowadzona w kościołach, więc należy
upatrywać potencjalną lokalizacje w bliskości świątyń. Okolice
dworca Poznań Wschód są chybionym miejscem z tej racji, że
obszar ten ma stać się jednym
z najważniejszych punktów obsługi podróżnych aglomeracji
poznańskiej. Ponadto w pobliżu
znajduje się podstawówka i gimnazjum, co wyklucza tworzenie
tu przytuliska”.
Połowa przeciwników lokalizacji „Przytuliska” przy ulicy
Krańcowej twierdzi, że nic ich
nie przekona do zmiany stanowiska. Ich zdaniem trzeba dokładnie informować o zasadach działania ośrodka i jego celach. Niezbędne są komunikaty,
że w ośrodku będzie obowiązywał zakaz picia alkoholu. Miejmy nadzieję, że nowa lokalizacja jednak zyska akceptację.

AURELIA PAWLAK

Seniorzy na ranczo
I

grupa Klubu Seniora „Złota Jesień” 9 października odwiedziła gospodarstwo agroturystyczne „Ranczo w Dolinie”
w Dąbrówce Kościelnej, gmina
Kiszkowo, powiat Gniezno. W
wycieczce brało udział 40 osób
z prowadzącą klub Małgorzatą
Andrzejewską.
Ranczo jest położone w pięknej dolinie otoczonej lasami. W
gospodarstwie są stare budynki
z czerwonej cegły, część z nich
jest drewniana. Płoty są stylizowane na ogrodzenia prawdziwych rancz. Urok tego miejsca
współtworzą barwne, wiejskie
kwiaty. Domki noclegowe mają
nazwy „Lawendowy”, „Pistacjowy”, „Miętowy”.
Seniorki uatrakcyjniły wizytę
zaimprowizowanym weselem...
Za pana młodego przebrała się

Basia Musiał, ubrana czarny garnitur i ozdobiona czarnymi wąsami. Rolę panny młodej grała Kazia Kaźmierczak. Urzędnikiem urzędu stanu cywilnego
wybrano Kazimierza Kaźmierczaka. Byli też świadkowie. Państwo młodzi złożyli przyrzecze-

nie i zatańczyli pierwszy taniec.
Przygrywała dwuosobowa orkiestra: państwo Halina (mandolina) i Jan Mróz (gitara). Był toast
szampanem, obiad, deser, śpiewanie piosenek biesiadnych i
harcerskich, ognisko.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. IRENA ECKERT

Filmowy
Klub
Seniora
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Integracja
– lepszy świat

G

Koncert od serca

wych, poszerzenie wiedzy na
temat problemów osób niepełnosprawnych, lepsze zrozumienie ich potrzeb, uświadomienie, że niepełnosprawni mogą jako partnerzy działać wspólnie z osobami pełnosprawnymi. Spotkanie rozpoczęła kierownik ŚDS Danuta Nowak. Goście mogli obejrzeć pre-

zgłosiła się do nas z propozycją
organizowania przedsięwzięć
artystycznych.
Teksty piosenek młodej kompozytorki są przejmujące i prawdziwe. Oprócz własnych utworów Natalia zaśpiewała też wiersza Bolesława Leśmiana. Największe zainteresowanie wzbudziła piosenka „Kompromis” – o
sporach między ludźmi o rzeczy
nieistotne, o dążeniu za wszelką
cenę do władzy i dominację nad
innymi, co może tak łatwo rozwiązać właśnie kompromis.
– Jestem studentką piątego
roku psychologii. Bardzo interesują mnie zagadnienia związane z SM – mówi Natalia Nowaczyk. – Nie jestem chora. Zainteresowałam się stwardnieniem
rozsianym bez konkretnej przyczyny. Postanowiłam poznać jej
przyczyny i skutki tej choroby.
Najpierw była literatura fachowa, ale brakowało mi obcowania
z chorymi. Stąd wziął się pomysł
współpracy z PTSR. Bezpośredni
kontakt był dla mnie cennym doświadczeniem.

zentacje uczniów szkół średnich, które ilustrowały postrzegane osób niepełnosprawnch
przez młodzież. W programie
było też przedstawienie teatralne gospodarzy, występ uczniów
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i uczestników WTZ z
Kwilcza. Na zakończenie Marzena Urbańczyk przedstawi-

Skąd biorą się jej twórcze pomysły? Zdaniem Natalii nie bez
wpływu jest jej wrażliwość,
umiejętność obserwowania otoczenia. Lubi iść pod prąd. To
trudna droga, ale pozwala być
sobą.
Koncert, nagrany na płytę, bę-

ła wizerunek osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie na podstawie doświadczeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
Za pomoc w organizacji spotkania dziękujemy partnerom:
Stowarzyszeniu dla Ochrony
i Promocji Zdrowia Psychicznego „Bądźmy Razem” w Międzychodzie, Marzenie Urbańczyk – przedstawicielce ROPS,
Liceum Ogólnokształcącemu
w Międzychodzie, Zespołowi
Szkół nr 1, Zespołowi Szkół nr
2, Zespołowi Szkół nr 3, Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu i Warsztatom Terapii Zajęciowej w Kwilczu.
W szczególności dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zastanowili się, jak można
zmieniać świat na lepsze.

EWELINA MAJ
TERAPEUTKA ŚDS

dzie przekazany tym, którzy nie
mogli w nim uczestniczyć. Na
zakończenie dyskutowano o
sprawach towarzystwa, dzielono się kłopotami i problemami,
a także sukcesami i radością z
okazji świąt.

AURELIA PAWLAK
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dy na scenę weszła drobna brunetka, nikt z widowni się chyba nie spodziewał, że
usłyszy piękny śpiew i wiele
mądrych tekstów. Natalia Nowaczyk nie tylko lubi śpiewać,
ale przede wszystkim pomagać
charytatywnie osobom chorym
na stwardnienie rozsiane. Taki
był cel jej koncertu 7 grudnia w
Centrum Kultury „Zamek”.
W zamkowej sali zebrali się
chorzy na stwardnienie rozsiane z Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego – Oddział Wielkopolska, członkowie
ich rodzin, opiekunowie, wolontariusze, przyjaciele, znajomi. Osobom chorym zapewniono dojazd. Niedzielny koncert był miłym urozmaiceniem
w codziennym zmaganiu się ze
stwardnieniem rozsianym.
– Spotykamy się tu w ramach
projektu „Ruch i Woda”, ﬁnansowanego przez Urząd Miasta Poznania – powiedziała Róża Korczyńska, szefowa PTSR – Co
miesiąc organizujemy wydarzenia integracyjne, popularnonaukowe, informacyjne. Tym razem
jest to koncert naszej wolontariuszki Natalii Nowaczyk, którą
polubiliśmy nie tylko za otwarte serce, ale także za piękny ﬁlm
„SM”. Natalia przed dwoma laty

FOT. ARCHIWUM

bchody
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia mają
na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat korzyści związanych z integracją oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat problemów osób niepełnosprawnych.
Społeczny wizerunek osób niepełnosprawnych jest nadal stereotypowy. Uprzedzenia w stosunku do tych osób – rzekomo
słabych, samotnych, lękliwych,
ubogich – są silnie zakorzenione w różnych grupach społecznych.
Dlatego też Środowiskowy
Dom Samopomocy w Międzychodzie w tym dniu zorganizował spotkanie informacyjno-integracyjne „Podaj dalej dobre
podejście”, skierowane przede
wszystkim do młodzieży ze
szkół średnich. Wydarzenie wpisane było w kampanię „16 dni
przeciwdziałania
przemocy”,
przygotowaną przez Centrum
Animacji Kultury w Międzychodzie. Pomysłodawcą była
Natalia Czarnecka, która zaprosiła ŚDS do włączenia się w
tak ważne przedsięwzięcie.
Celem spotkania było kształtowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami, przełamanie stereotypów, barier świadomościo-

Natalia Nowaczyk.
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Andrzejki
– wiele
radości
F

Tytka seniora

FOT. AURELIA PAWLAK

undacja Inwalidów i Osób
Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu zorganizowała 25 listopada 2014
roku zabawę andrzejkową
dla około 120 niepełnosprawnych osób w restauracji „Margo” w Kaliszu, dzięki uprzejmości właścicieli i sponsorów, państwa Margoty i Cezarego Suszyńskich.
W andrzejkach udział wzięli uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Przygodzic,
Odolanowa, Doruchowa, Kuźnicy Grabowskiej, Pisarzowic i
Kalisza, działających przy Fundacji „Miłosierdzie”. Zebranych powitał Prezes Fundacji Stanisław Bronz, a następnie głos zabrali wiceprezydent
Kalisza Jacek Konopka i radny Rady Miejskiej Grzegorz Sapiński. Wśród gości byli przedstawiciele władz miasta, fundacji, zaprzyjaźnionych instytucji i darczyńcy. Oprawę muzyczno-wokalną zapewnił zespół „Przyjaciele” z Przygodzic.

P

rzypomina kwadratową kopertę z szarego papieru, na
której wydrukowano czarne
gwiazdki. Do środka pracownicy Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu włożyli różnego rodzaju informatory, ulotki i świąteczne życzenia.
Na pomysł stworzenia tytki
seniora wpadli pracownicy CIS.
Do współpracy zaprosili miejsca przyjazne seniorom. Dzięki temu grudniowa tytka wyglądała bardzo okazale. Zawarte w
niej informacje pozwoliły senio-

Impreza, podobnie jak w latach poprzednich, przysporzyła wiele radości uczestnikom,
a przez to i jej organizatorom.

MARIUSZ PATYSIAK

rom aktywnie i pożytecznie spędzić czas zgodnie z ich zainteresowaniami.
– Dbamy o to, by oferta była
coraz ciekawsza i różnorodna –
powiedziała Zuzanna Macko z
CIS. – Pod uwagę bierzemy potrzeby i oczekiwania seniorów.
Tytka spodobała się i nadal zyskuje sympatyków. W kolejnych
miesiącach tego roku pomysł
będzie kontynuowany.
Tytka seniora jest bezpłatna.
Tak chce ﬁrma, która ją sponsoruje. Nakład wynosi 1000 sztuk, z

czego 400 traﬁa do Centrum Informacji Miejskiej przy ulicy Ratajczaka 44. Można ją również
odebrać w CIS przy ulicy Mickiewicza 9a w Poznaniu. Pozostałe 600 sztuk zabierają wolontariusze i zanoszą w wyznaczone miejsca. Należą do nich
m.in.: Centrum Pływania i Fitness FitSwim przy ulicy Górna
Wilda 83/5, Eurocafe w Pasażu Rondo przy ulicy Zamenhofa
133, Kawiarnia Kamea przy ulicy Wronieckiej 22, Muzeum Archeologiczne przy ulicy Wodnej 27, restauracja „Pastela” przy
ulicy 23 lutego 40, „Społem” Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu, kawiarnia Exspresowa W-Z przy ulicy
Fredry 12, Stowarzyszenie „mali
bracia Ubogich” przy ulicy Dąbrowskiego 18, Szkoła Pływania Fregata Swimming na osiedlu Piastowskim 53, przy ulicy
Lechickiej 101 oraz na Termach
Maltańskich.
Zainteresowani
seniorzy
mogą także odebrać tytkę w CIS.
Osoby zainteresowane włączeniem się w realizację kolejnych
wydań tytki seniora i dołączeniem materiałów z ofertą proszone są o kontakt z Marią Sitarską, maria.sitarska@centrumis.pl, tel. 61-847-21-11. awa

SM czy borelioza?
W

FOT. (2X) MARIUSZ PATYSIAK

Radość osób
niepełnosprawnych.

Polsce są osoby, które
mają bądź miały zdiagnozowane stwardnienie rozsiane, a chorują na odkleszczową
neuroboreliozę. Wielu pacjentów z boreliozą medycy diagnozują jako chorych na SM.
Z myślą o przekazaniu prawidłowej wiedzy co do boreliozy
i stwardnienia rozsianego zorganizowano spotkanie pod nazwą „Diagnoza – SM czy borelioza?”.
Organizatorem wykładu było
Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę oraz Wielkopolski Oddział
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Na wykład
zaproszono w ramach projektu
„Ruch i woda zdrowia doda 2014.
Zespół działań usprawniających i
terapeutycznych dla chorych na
stwardnienie rozsiane” ﬁnansowanego ze środków Urzędu Miasta Poznania.

W środę 26 listopada w Osiedlowym Domu Kultury „Pod Lipami” w Poznaniu temat „Borelioza i choroby odkleszczowe – co powinien wiedzieć pacjent z SM i innymi pokrewnymi schorzeniami” przybliżył
Rafał Reinfuss, wiceprezes Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę. Uczestników spotkania
przywitała Róża Korczyńska,
przewodnicząca
Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
– Nie jestem lekarzem ani
osobą w żaden sposób związaną z medycyną. Jestem pacjentem, u którego zdiagnozowano boreliozę. Długo nie wiedziałem, że na nią choruję. Stałem, jak wielu innych pacjentów,
na tak zwanym progu diagnostycznym borelioza – SM. Miałem pełnoobjawową boreliozę z

zajęciem neurologicznym – mówił Rafał Reinfuss.
Prowadzący
szczegółowo
omówił specyﬁkę boreliozy, wyjaśnił też w jaki sposób możemy chronić się przed kleszczami. Najistotniejsze było jednak
sedno sprawy, czyli neuroborelioza, jedna z postaci boreliozy – borelioza układu nerwowego, która atakuje mózg wyłączając jego funkcje, powoduje zaburzenia słuchu, wzroku, zaburzenia pamięci, drętwienie mięśni,
paraliż, stany lękowe. Znane są
przypadki, że chorzy byli leczeni farmakologicznie tak jak leczy
się stwardnienie rozsiane, ale
objawy nie ustępowały. Problem
z diagnostyką na linii neuroborelioza – SM jest znaczny, dlatego
szkoda, że tak niewielu lekarzy
wzięło udział w tym spotkaniu.
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Od świata
dzielą ją schody

Schody utrudniają realizację
planów i marzeń.

O

tym, jak dokuczliwe w życiu codziennym są bariery
architektoniczne, najlepiej wiedzą osoby z dysfunkcjami narządu ruchu. Wie to Jagoda Borowiak, 21-letnia mieszkanka
Obornik Wielkopolskich, która porusza się na wózku inwalidzkim. Schody uniemożliwiają jej samodzielną egzystencję.
Co będzie, kiedy mnie zabraknie? – to pytanie stawia sobie
każdy rodzic niepełnosprawnego dziecka. Rodzice Jagody Borowiak, Urszula i Jacek, poświęcili dla niej wszystko. Pół życia

spędzili przy jej łóżku, walczyli o
opiekę medyczną, rehabilitację.
Teraz, kiedy Jagoda jest dorosła,
wcale nie jest łatwiej. Codziennie znoszą ją po schodach, żeby
mogła wyjść z domu, na przykład na próby zespołu muzycznego „Tacy sami” przy Stowarzyszeniu „Przyjaciel”.
Jagoda ma przepuklinę oponowo-rdzeniową, wodogłowie
i całkowity paraliż ciała poniżej klatki piersiowej. Od świata dzieli ją osiem schodów. Ktoś
mógłby powiedzieć, że to niewiele. Dla Jagody i jej rodziców
to ogromny problem. Kiedyś będzie musiała radzić sobie sama.
Trudność rozwiązałaby instalacja platformy podnośnikowej pod balkonem. Konieczne
jest też m.in. poszerzenie drzwi
balkonowych, aby wózek mógł
się w nich zmieścić. Koszt urządzenia wraz z adaptacją mieszkania do tego celu wyniósłby
w przybliżeniu 40 tysięcy złotych. Wsparcia udzieliło do tej
pory Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków PFRON,

jednak kwota ta nie wystarcza.
Niezbędna jest dalsza pomoc.
Odwiedziliśmy Jagodę i jej rodziców. Największą pasją młodej kobiety jest muzyka. Śpiewać
publicznie zaczęła już w wieku 8
lat. Uczy się grać na keyboardzie,
chciałaby nauczyć się grać na gitarze, ale to też kosztuje. Dzięki
wsparciu rodziców bierze udział
w festiwalach integracyjnych i
artystycznych. Śpiewała z Haliną Frąckowiak, także u boku
innych cenionych wokalistów.
Mimo trudnego losu jest pełna
optymizmu, wewnętrznego ciepła i empatii. Czeka na rehabilitację w Kowanówku (gmina
Oborniki), której termin wyznaczono na grudzień 2016 roku.
Chciałaby podjąć pracę biurową,
a instalacja platformy podnośnikowej w znacznym stopniu by i
tę sprawę ułatwiła.
Jagoda Borowiak jest podopieczną Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. Darowizny na zakup
oraz instalację platformy podnośnikowej można przekazy-

wać na numer konta: 89 8944
0003 0000 2088 2000 0010, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Stawnica 33, 77-400 Złotów z dopiskiem: „Na zakup oraz instalację
platformy podnośnikowej dla Jagody Borowiak”. Numer subkonta 291/B. Jagodzie można pomóc przekazując 1% podatku.
Wystarczy wpisać w zeznaniu
podatkowym KRS 0000186434
z dopiskiem „Dla Jagody Borowiak”.

KAROLINA KASPRZAK

Jagoda gra na keyboardzie.

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH – DLA WTZ W KOBYLNICY

Nowego się nie boimy
Michał
Ogoniak
SWARZĘDZ

W

dniu 24 listopada 2014
roku gościliśmy w naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej w Swarzędzu słuchaczy Kolegium Pracowników
Służb Społecznych w Poznaniu, którzy w ramach swojego projektu socjalnego robią
coś dla nas. Wymyślili i realizują, ze swoim promotorem
Maria Krupecką – dyrektorem
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego – pro-

jekt „Nie bójmy się nowego”,
pod patronatem medialnym
„Filantropa”.
Chcą pomóc nam w adaptacji
w nowym miejscu i nowych pomieszczeniach, jakie otrzymaliśmy na poszerzenie warsztatu – ﬁlii WTZ w Kobylnicy. Przeprowadzą 10 warsztatów i spotkań adaptacyjnych o różnej tematyce. 24 listopada mieliśmy
pierwsze warsztaty bębniarskie
jeszcze w naszej swarzędzkiej siedzibie, a 15 grudnia 2014
roku – warsztaty pod hasłem
„Powitanie w świątecznym klimacie”, już w ﬁlii w Kobylnicy.
Prowadzący pierwsze warsztaty zaraził nas pasją, jaką jest
gra na bębnach afrykańskich:
jembach, kongach i bongosach.

W rytm na 4 i 8 uderzali wszyscy. Proste rytmy muzyczne dla
niepełnosprawnych udało nam
się wybić dłońmi, a rytmy końcowe płynęły już z głębi serca.
Dziękujemy za projekt, który
wypełni nam czas reorganizacji w naszym warsztacie i z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia już w nowych pomieszczeniach.
Najbliższe, czyli warsztaty ceramiczne, odbędą się 16 stycznia w naszej ﬁlii i w Ośrodku
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, podobnie jak wszystkie
kolejne. Następne zajęcia – kosmetyczne – czekają na nas 22
stycznia. 26 i 27 stycznia będziemy mieli spotkanie z książką i konkurs plastyczny (pierw-

szego dnia ze Szkołą Podstawową w Kobylnicy, drugiego – z
Przedszkolem „Koszałek Opałek” w tej miejscowości). 3 lutego odbędą się warsztaty pierwszej pomocy, a 5 lutego, wspólnie z miejscową Ochotniczą
Strażą Pożarną – warsztaty ruchowe, czyli zapasy i taniec. 6
marca będzie dniem zakończenia projektu. Przy okazji można
będzie obejrzeć pokonkursową wystawę naszych prac plastycznych.
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tmosfera świąt Bożego
Narodzenia zawitała także do Stowarzyszenia „Na
Tak” w Poznaniu. Uczestnicy prowadzonych przez Stowarzyszenie dwóch warsztatów terapii zajęciowej – WTZ
„Krzemień” i WTZ „Przylesie”
częstowali wypiekami własnej
roboty.
Był to świąteczny kiermasz
rękodzieła. 8 grudnia w Szkole Podstawowej „Łejery” prezentowano kolorowe misy, talerze,

Na lutni renesansowej gra
Henryk Kasperczak.

Rękodzieło
traﬁło do domów
kształtne naczynia, przyciągające wzrok barwne witraże, torby na ramię z różnymi napisami, mydełka glicerynowe, poduszki, kartki świąteczne oraz
inne atrakcyjne przedmioty.
Wytwory osób niepełnosprawnych podziwiano i kupowano. Niektóre prace rozchodziły się jak świeże bułki. W
przerwie uczestnicy WTZ i organizatorzy częstowali świątecznymi piernikami. Atrakcją
był występ Henryka Kasperczaka, który grał na lutni renesansowej, wiernej kopii autentyku
sprzed pięciuset lat. Podziwiano piękne i czyste dźwięki tego
instrumentu.
Święta minęły, jednak prace rękodzielnicze uczestników
WTZ wciąż zdobią domy poznaniaków. Kto chciałby po-
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Goście oglądają wyroby uczestników WTZ „Krzemień” i WTZ
„Przylesie”.
znać ich twórczość i codzienną
działalność WTZ, może odwiedzić strony internetowe: www.

krzemien.pl i www.wtzprzylesie.pl

KAROLINA KASPRZAK

Szlakami powstania
wielkopolskiego
FOT. KAROLINA KASPRZAK

były: Powiat Poznański, Miasto
Poznań, Gmina Swarzędz i Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Zwycięska drużyna ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
na mecie z Eugeniuszem Jackiem, komandorem rajdu
(drugi z prawej).

P

olskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
– Oddział Nowe Miasto w Poznaniu im. Franciszka Jaśkowiaka, Koło PTTK „Łaziki” i

Koło PTTK „Nufka” w Swarzędzu zorganizowały 6 grudnia
rajd turystyczny „Szlakami powstania wielkopolskiego”. Instytucjami współpracującymi

W rajdzie wzięło udział 183
uczestników, w tym ponad 60
osób niepełnosprawnych. Ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach uczestniczyły
43 osoby. Do wyboru było 5 tras:
autokarowo-piesza „Tadeusza
Staniewskiego”, piesza „Łącznikowa Tadeusza Staniewskiego”, rowerowa „Swarzędzkich
ochotników-powstańców”, rowerowa „Stanisława Kwaśniewskiego” oraz trasa „Samodzielnej brygady”.
Trasę pieszą pokonała Halina Staniewska, wnuczka Tadeusza Staniewskiego, przewodniczącego swarzędzkiej Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Powstaniu Wielkopolskim, od 1919 roku
do wybuchu II Wojny Świato-

wej pierwszego polskiego burmistrza Swarzędza, zamordowanego przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Dzisiaj w Swarzędzu
jest ulica jego imienia. Przypomina go także tablica pamiątkowa w rynku. W wielu innych
miejscach szlaków rajdu jego
uczestnicy mieli okazję poznawać historię i bohaterów Powstania Wielkopolskiego.
Po kilku godzinach wędrówek turyści spotkali się na mecie rajdu – w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu przy
Os. Mielżyńskiego 5 a. I miejsce
zdobyła drużyna ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach, II – Zespół Szkół
nr 1 w Swarzędzu, a III – Zespół
Szkół Integracyjnych nr 2 w Poznaniu i Instytut Obróbki Plastycznej.

KAROLINA KASPRZAK

STRONA

STYCZEŃ 2015

kazją do prezentacji efektów codziennej pracy oraz
dorobku artystycznego osób
niepełnosprawnych był „Wieczór z Aniołami” – coroczne cykliczne wydarzenie, którego bezpośrednim realizatorem jest Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie. 10 grudnia w sali im. Jana Pawła II Paraﬁi pw. św. Józefa wystawiono
minispektakl „Kolęda dla nieobecnych”.
Organizację spotkania wsparł
ﬁnansowo Powiat Poznański,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Miasto Puszczykowo, Zgromadzenie Ducha Świętego i Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. Także tym razem talenty
osób niepełnosprawnych podziwiali przedstawiciele instytucji
publicznych i władz samorządowych, a wśród nich m.in.: Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu
Powiatu Poznańskiego, Elżbieta Tonder, pełnomocnik starosty poznańskiego do spraw osób
niepełnosprawnych, Elżbieta Bijaczewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu i radna Puszczykowa, Andrzej Balcerek, burmistrz
Puszczykowa.
Aktorzy przenieśli publiczność na kilka chwil w inny czas
– okres świąteczny, wolny od
codziennego zgiełku i zabiegania, który był okazją do tego, aby

Aniołowie
w Puszczykowie
FOT. KAROLINA KASPRZAK

O

Anioły przy swoich pracach.
spotkać się przy wigilijnym stole. Zjechało się środowisko niepełnosprawnych z Poznania, powiatu poznańskiego i Wielkopolski: Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 w Poznaniu, Dom
Pomocy Społecznej w Lisówkach, Miejsko-Gminny Ośrodek

Wsparcia w Swarzędzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie; środowiskowe
Domy Samopomocy w Chrzypsku Wielkim, „Zielone Centrum”
w Poznaniu, w Kościanie, Kórniku i Włoszakowicach; warsztaty

KSIĄŻKA

Rejs zwany życiem
K

arina Kończewska, autorka książki „Droga do marynarza” (Warszawska Firma
Wydawnicza SC 2014) zaprasza do podróży po kartach własnego życia. Jest to wyjątkowa,
szczera i przejmująca autobiograﬁa kobiety zmagającej się z
nowotworem złośliwym – mięsakiem kostnym Ewinga.
Kiedy patrzymy na twarz Kariny, na usta cisną się słowa popularnego w latach 90 przeboju
grupy „Varius Manx” – „Ona ma
siłę”. Pewna siebie, odważna,
zdecydowana. Dzięki książce
czytelnik dowiaduje się znacznie więcej. Karina Kończewska opowiada o sobie bez zahamowań. W „Drodze do marynarza” nie znajdziemy egzaltacji, dumy, wyszukanego stylu literackiego, porządkowania
zdarzeń i krycia w sercu tego, co
najtrudniej zaakceptować.
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„Pierwszy raz odważyłam
się publicznie (poza światem
medycznym) odsłonić swoją nogę” – czytamy we wstępie. Jako 13-letnia dziewczynka ulega kontuzji sportowej. Jest
wysoka i zgrabna. Marzy o karierze fotomodelki, ale upadek
podczas meczu wszystko zmienia. Zamiast błysku ﬂeszy, wybiegów i kolorowej garderoby
w życiu Kariny pojawiają się lekarze, kroplówki, zastrzyki i ponad 30 operacji. Nad łóżkiem –
twarze pielęgniarek pozbawionych empatii, ale też tych z duszą na ramieniu. Są najtrudniejsze decyzje oraz wieści lekarzy,
że być może trzeba będzie amputować nogę.
Pierwsza operacja wszczepienia endoprotezy kolana kończy się niepowodzeniem, druga zaś przynosi zakażenie. Karina cały czas walczy nie tylko

o zdrowie, ale i życie. Po chemii przez dłuższy czas nie traci włosów, ale przychodzi moment, że w ciągu 3 dni wypadają jej wszystkie. Nieocenionym
wsparciem w najtrudniejszych

terapii zajęciowej w Swarzędzu,
Baranowie, Drzązgowie, Owińskach, Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich – Pomoc Maltańska w Poznaniu, „Promyk” w
Konarzewie i ﬁlia „Promyk” w
Otuszu; Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku i Zespół
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu.
Podziwiano adwentowe wieńce, świąteczne ozdoby, prace
malarskie – „Malowaną kolędę”,
„W bożonarodzeniowym klimacie”, ilustrację do przedstawienia
„Pięciu aniołów w niebie mieszkało”, teksty literackie nawiązujące do tematu „Święta w zaciszu mojego domu”. Kolędy i pastorałki podczas „Wieczoru z
Aniołami” zaśpiewali wokaliści z
12 placówek.
Dzieła plastyczne osób niepełnosprawnych okazały się doskonałym prezentem pod choinkę.
Na zakończenie rozstrzygnięto konkursy, wręczano artystom
dyplomy oraz upominki.

KAROLINA KASPRZAK
chwilach są bliscy. Będąc dorosłą kobietą poznaje marynarza
– swoją największą miłość.
Wcześniej jednak wyjeżdża
do pracy do Wrocławia i spotyka na swojej drodze ludzi, którzy wyśmiewają jej ograniczenia ﬁzyczne. To zdarzenie pokazuje, jak daleko jesteśmy od
prawdziwej równości i akceptacji, a jak blisko dyskryminacji
i stereotypów. Nie myślimy, że
każdy człowiek może w jednej
chwili stać się niepełnosprawny.
Autorka przypomina rodzicom, żeby nie bagatelizowali
trudności zdrowotnych swoich
dzieci, bo wcześnie postawiona
diagnoza zwiększa możliwość
wyleczenia. Pokazuje również,
że w kwestii równych praw
osób niepełnosprawnych i dostępności przestrzeni publicznej jest jeszcze w naszym kraju sporo do zrobienia. „Droga
do marynarza” to książka, która uczy cieszyć się każdą chwilą życia dostrzegać w nim to, co
bezcenne. Jesteście gotowi popłynąć w ten rejs?

KAROLINA KASPRZAK
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Ostatnie w 2014 roku
prawy ludzi starszych, aktywność osób niepełnosprawnych w sztuce oraz inicjatywy podejmowane z myślą
o krzywdzonych dzieciach były
tematem XXV posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego
przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do spraw
Osób Niepełnosprawnych.
4 grudnia w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych i ich rodzin
zapoznali się z pracami Miejskiej Społecznej Rady do spraw
Osób Niepełnosprawnych. Działalność Rady przybliżyła Halina
Grzymisławska-Słowińska, prezes Stowarzyszenia „Na Tak”.
– Zajmowaliśmy się m.in.
kwestią barier w mieście, które
dotyczą poznaniaków z różnymi

rodzajami niepełnosprawności.
Organizowaliśmy liczne spotkania, żeby wypracować standardy. Prezydent Poznania podpisał
zarządzenie co do wymogów,
które powinny spełniać przystanki tramwajowe czy przejścia
podziemne. Często robiliśmy wizje lokalne. Byliśmy z niewidomym Pawłem Piechowiczem na
dworcu PKP, mieliśmy też wizję
lokalną na lotnisku i w nowym
gmachu Biblioteki Raczyńskich.
Planuję zakończenie swojej pracy w Miejskiej Społecznej Radzie
do spraw Osób Niepełnosprawnych. Namawiam osoby niepełnosprawne do czynnego udziału w pracach Rady, bo nikt lepiej
nie zna ich problemów niż one
same – podsumowała H. Grzymisławska-Słowińska.
Wojciech Bauer, dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych mó-

U

Jasełka uczestników
WTZ w Wiardunkach

czestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach przygotowali Jasełka „Święta, Święta” 11 grudnia
2014 w Rogozińskim Centrum
Kultury. Publiczność z wielkim
skupieniem oglądała wędrówkę Maryi i Józefa w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca na
narodziny syna. Była wizyta
pasterzy i mędrców, był Herod
i przepiękny taniec aniołów.
Inscenizacja miała na celu
odtwarzanie tamtych wydarzeń, ważnych dla każdego
chrześcijanina. Jasełka obejrzeli rodzice i zaproszeni goście,
m.in. wiceburmistrz Mirosława Sass-Nowak, dyrektor PCPR
Barbara
Słabolepsza-Rojna,
pracownicy ﬁrmy Dendro Poland. Tradycyjnie tłumnie przybyli uczniowie i dyrektorzy rogozińskich szkół: Zespołu Szkół
Agrobiznesu im. Dezydere-

wił o wsparciu psychologicznym, włączaniu seniorów w życie miasta, a także akcjach CIS
jak kampania „Seniorze, masz
wybór!” czy „We love eating!”.
Podniesiono kwestię samotności
ludzi powyżej 60 roku życia jako
poważnego problemu społecznego i niewystarczającej opieki psychologicznej na oddziałach szpitalnych, gdzie przebywają matki z nieuleczalnie chorymi dziećmi.
Była też m.in. prezentacja
działań Fundacji „Dziecko w
centrum” i realizowanych przez
nią projektów jak projekt „Wokół małego dziecka”, „Centrum
Dziecka i Rodziny”, „Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem” czy program
asystenta małego dziecka. Działania Fundacji przybliżyła Magdalena Jesiołowska. Poinformo-

wano, że 22 listopada 2014 roku
na walnym zgromadzeniu Wielkopolskiego Związku Inwalidów
Narządu Ruchu Konrad Kołbik
otrzymał tytuł honorowego prezesa WZINR.
Podsumowano
współpracę Komisji z organizacjami pozarządowymi – w 2014 roku
KDO tworzyło 47 organizacji. Za
czynny udział oraz zaangażowanie dziękowała Dorota Potejko, pełnomocnik prezydenta Poznania do spraw osób niepełnosprawnych. Gościem posiedzenia był Janusz Pietrzak z mamą,
uczestnik WTZ „Ognik”, laureat XII ogólnopolskiego konkursu plastycznego PFRON „Sztuka osób niepełnosprawnych”. O
konkursie piszemy na stronie 2.

KAROLINA KASPRZAK

go Chłapowskiego, Gimnazjum
nr 1, Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego, Gimnazjum nr
2. Był dyrektor RCK Piotr Szturmiński, dyrektor GOK Tomasz
Barański, kierownik GOPS Ewelina Kowalska. Ogromne zainteresowanie wzbudził również
kiermasz ozdób świątecznych,
wykonanych przez uczestników warsztatu. 11. grudnia był
dniem pełnym niezapomnianych wrażeń!

MAGDA WYSOCKA

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ W WIARDUNKACH
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Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

– Na połowę lipca planowałem wziąć sobie wolne. Myślę,
że mogę na te trzy tygodnie
zostawić Czarka samego… Nie
zanosi się na jakiś większy
ruch. Zresztą będę miał z nim
kontakt…
– Czyli… jedziemy?! – cieszyła się Alina.
– My też? – spytała Jasia zajęta albumem Aliny.
– Oczywiście, skarbie. Wy w
pierwszym rzędzie, razem z Lileczką.
– A Chakra? – spytała Lilka.
– Sunię też weźmiemy.
– Może ja bym został? – zaproponował Artur. Jemu wyraźnie entuzjazm Aliny nie udzielił się. – Byłoby komu domu pilnować…
– Czemu? Dlaczego? Artur?
– niespodziewanie odezwała
się Ela.
– Racja – poparła ją Alina. –
Ty Elu przecież nie przepuścisz
takiej okazji, prawda?
– Pojedziesz? – spytał Artur.
– Czemu nie… Jeśli nie będę
przeszkadzać?…
– Inaczej nie proponowałbym – rzekł Bartosz. – W domku są dwa oddzielne pokoje i obszerna kuchnia… Zatem
miejsca jest dość.
– Byłoby super – przyznała
Ela. Jej piegowata twarz pojaśniała. – Co? Artek?
Artur już widział, że z namiotu nici. Może istotnie wyjazd z rodzicami, dziewczynkami i, co nie bez znaczenia,
z chętną już Elą, nie był takim złym pomysłem? Czy jednak wypadało mu tak bez
uszczerbku na dumie zgodzić
się od razu, bez przynajmniej
krótkotrwałego ociągania?
– Czy ja wiem? – odparł wobec tego skwaszony.
– Może być ciekawie – nalegała Ela.
– Jak ciebie ojciec puści?…
– Jasne, że puści. Przecież to
zupełnie co innego niż namiot.
No?… Artur!
– Ostatecznie mogę jechać –
zgodził się z ﬂegmą i bez cienia budzącej się chęci.
– To jedziemy! – oświadczyła
wesoło Alina. – Postanowione!
– Nad morze! Pojedziemy nad morze!… – biegając w
podskokach wokół stołu wołała Jasia. – Będziemy łowić ryby!
– I pić korolowe soki z anko-
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Opowieść
(6)
osobliwie inna
honem!… – dodała Lilka. – Nad
morze!…
– Proszę, jakie to dziecko zorientowane – zaśmiała się Alina. – Jutro idziemy na zakupy – oznajmiła. – Przecież coś
na ten wyjazd trzeba zabrać…
Musimy sprawić sobie nowe
kostiumy, co dziewczyny?…
– Przyda się coś – przywtórzyła Ela. – Ja ze swojego już
chyba wyrosłam…
– Eee tam! kostiumy… –
skrzywił się Artur. – Nam wystarczą zwykłe bermudy… Co
nie, tato?
– Trata–tata! A co ty możesz
wiedzieć plażowej o modzie –
odrzekła mu Ela. – Plażowy kostium prawdziwej kobiety, to
nie zwykłe gacie…
– Brawo Elu! – zaśmiała się
Alina. – Tak trzeba z chłopaczyskami!
– Nie zadzierajcie dziewczyny z chłopakami… – zaśmiał
się Bartosz. I on był zadowolony z krystalizujących się planów. Pierwszy pomyślał, że
przydałoby mu się takie leniuchowanie w ciepłym piachu i
chwila spokoju z dala od ﬁrmy.
„Czarek da sobie radę – mówił
w duchu. – To łebski księgowy, zna się i jest lojalny”. Dźwignął się z fotela ociężale i podniósł klucze, które wypadły mu
z kieszeni. Wybrał ten od samochodu i rzekł:
– To wy tu sobie planujcie, a
ja jeszcze na dwie godziny wyskoczę do ﬁrmy. Księgowy coś
zauważył w fakturach. Wieczorem dogadam z Ernestem
szczegóły naszego wyjazdu…
Kiedy wychodził ruszyła się
Ela.
– Ja też polecę… – powiedziała. – Chcę powiedzieć rodzicom o tym morzu…
– Pośpiesz się i dogoń męża,
niech cię odwiezie.
Ela zebrała się szybko i wybiegła za Bartoszem.
– Panie Bartoszu! – usłyszeli
ją przez otwarte okno.
– Ale ona w gorącej wodzie kąpana – powiedział Artur. – Jeszcze tyle czasu, a ta
do domu pędzi rodzicom powiedzieć…
– Może lubi dzielić się dobrymi wiadomościami?

– Czy Ela musi jechać z
nami? – spytała Jasia. Widać
było, że udział dziewczyny w
ich rodzinnej eskapadzie nie
odpowiada jej.
– Czemu jej nie lubisz? – zapytał Artur.
– Nie, ja ją lubię… tylko… tylko, że ona ciągle jest z tobą, a
dla mnie i Lilki jesteście niedobrzy…
– Tak Liluś?
– Uhmm.
– Słyszysz Arturze? – rzuciła Alina poważnym tonem. –
To powinien być dla ciebie temat do poważniejszych przemyśleń…
„Co racja, to racja” – szepnął
w duchu.

*
Wieczorem park cichł i przyoblekał się w opończę tajemniczej magii. Milkły dzieci
dnia, a budziły się stworzenia
nocy. Na żer wyfruwały mopki,
borowce i malutkie karliki, dla
których ćmy były zbyt potężnym przeciwnikiem. Między
drzewami bezszelestnie latała płomykówka. Czasem wiatr
zaszumiał w konarach.
– Uwielbiam takie klimaty – powiedziała Ela patrząc
w górę na pełnię księżyca. – A
ty?
Siedzieli oboje na pniu zwalonym ostatnią burzą, oparci o
siebie plecami.
– Sama też byś tu przyszła? –
zapytał Artur.
– Zwariowałeś?
Wciągnął nosem haust powietrza.
– Taak… uwielbiam…
– Echę…
– Gdzieś tutaj była pruska luneta1. Staw jest pozostałością
fosy. A tam dalej jesiony zarastają szaniec z granitowych
bloków… Kiedyś nie było tutaj
tak spokojnie…
– Kiedyś nie tylko tu było
inaczej – Ela rozejrzała się ciekawie. – Widzisz te cienie?
– Nawet u nas w ogrodzie latają…
– Kiedyś sądzono – zachichotała – że nietoperze rodzą
się z myszy, które zjadły kościelną gromnicę…
Jakaś gałąź głośno spadła za
nimi. Artur drgnął nerwowo i

spojrzał na konary kołyszące
się ponad ich głowami.
„Zaraz komuś tutaj coś na
czaszkę spadnie” – przemknęło mu przez myśl.
– Wiesz, że cieszę się na to
morze? – rzekła Ela.
– Nie sądzisz, że to trochę
obciachowe?… W naszym wieku taki wyjazd ze staruszkami?… – zapytał.
– Czemu? Będziemy razem,
to się liczy.
– Właściwie… – zgodził się
– na swoje tête à tête też znajdziemy dość czasu. Przecież
nie musimy chodzić za rączkę,
jak dziewczynki.
– One mnie chyba nie lubią…
– Kto?
– No, jak to kto?
– Są zazdrosne.
– O ciebie?
– Tak sądzę – odparł rozglądając się, czy jeszcze jakaś gałąź nie ma zamiaru zlecieć. –
Do mnie też mają pretensje, Jasia coś tam przebąkiwała.
– Nie męczy cię ta różnica
wieku?
– Nie zastanawiałem się nad
tym. Mama twierdzi, że nie
staram się zbytnio…
– Kiedy dorosną, to wypomną ci to. I będzie ci głupio.
– Myślisz?
– A co. Ja ci radzę, zabierz ty
ze sobą trochę słodyczy…
– No, co ty?! – parsknął. –
Rozum ci się pomieszał?…
Własne siostry mam cukierkami przekonywać?…
– Trochę możesz wziąć dla
mnie.
– Krówki?
– Zgadza się, weź krówki…
– Czy ty przypadkiem jakiej
świecy nie zjadłaś? Coś dziwnego dzieje się z tobą.
Ela zaśmiała się i obróciła w
jego stronę.
– Powiedz – rzekła. – Powiedz, że będzie świetnie i ty
też będziesz dobrze się bawił…
Powiedz.
– Jasne. Nie będzie tak źle…
W końcu… już niewiele do matury… Potem nikt nam nic nie
powie…
cdn.
1

typ dawnej fortyﬁkacji o narysie bastionu lub trójkąta ze stanowiskami artyleryjskimi
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Gromadzińska
SZCZECIN
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zy już nie pachną. Przekwitła też lipa. Dom,
który był w stanie surowym,
jest już otynkowany, jak to
możliwe, tak szybko, tyle
czasu minęło... Teraz pachnie siano. To już pora sianokosów? Mam nadzieje, że
żniw tu nie doczekamy. Gdy
wyszłam ze szpitala, uderzył we mnie wiatr.
Wiatr od morza, pomyślałam (w Szczecinie taki wieje i taki lubię najbardziej), ale
zaraz potem przypomniałam sobie, że tutaj to raczej
od morza nie wieje. Tak daleko do naszej plaży, naszego lasu, naszej działki, tak
daleko do miejsc ukochanych, które składają się na
nasze wakacyjne i nie wakacyjne wyprawy. Psy już na
mnie nie szczekają. Minęły dwa tygodnie. Jesteśmy tu
od 14 maja, a jutro 1 czerwca.
Nie mam pomysłu, jak uczcić
ten dzień.
Dzień Matki był najokropniejszym dniem Matki, a los
dał mi prezent, o którym nie
chcę pamiętać. Pawełka nocna wyprawa na blok operacyjny, potem ciągnąca się
niewyobrażalnie długo dializa. Jutro, mam nadzieje,
będą same pozytywne niespodzianki. Pawełek „lepszy”. Spaceruje korytarzem.
Przemiła Pani przychodzi do
niego na lekcje. Bardzo jest z
tego zadowolony. Czeka cały
dzień. To jego skrawek „normalnego” życia. Skupiając
się na cyferkach, literkach,
szlaczkach i motylach, myślę, że chociaż na tę chwilę zapomina o szpitalnej codzienności.
Dziś miał USG. Przepływy
w nerce są zachowane. Jest
ukrwiona. Pobrań nie było,
ale po dializie wiadomo, że
musi być lepiej. Pewnie jutro coś będzie. Pewnie z rana
będzie miał pobieraną krew.
Może się coś w końcu ruszy?
Tak bardzo byśmy wszyscy
chcieli.
Pawełek wczoraj dostał list
od swojej klasy i pań wychowawczyń, a w nim rysunki
od kolegów i koleżanek oraz
pocztówkę. Bardzo się ucieszył. Oglądał wszystko w
skupieniu, na koniec przytulił
się do pocztówki. „Chciałbym

(8)

Dwa życia
już wrócić” – powiedział, ale
zaraz zmienił temat. Aż za
dobrze rozumie, że musi tu
być i zdaje sobie sprawę, że
długo. Korzystam, że wracam
na noc do domu i zabrałam
ze sobą komputer. Nie noszę
go już teraz do szpitala.
Dwa dni temu ktoś wszedł
na kilka oddziałów w szpitalu. W środku dnia, w szpitalnym fartuchu i ukradł wszystko, co mu w ręce wpadło. Laptopy i telefony głównie. Niech
mu ręka uschnie! Albo niech
mu ją odrąbią jak go złapią.
Jak tak można! Dzieci w szpitalu okradać. Dla większości
z nich komputer z Internetem
to cały ich świat. Świat spotkań z kolegami, ﬁlmy, gry.
Dziś po salach krążyła kobieta z błędnym wzrokiem.
Cała obwieszona starymi reklamówkami, w dziwnym
ubraniu. Naprawdę rzucała
się w oczy. Wpakowała się do
naszej sali twierdząc, że jest
przedstawicielem
wydawnictwa „jakiegoś tam”. Wyprosiłam panią z sali. Dopiero teraz, pisząc o tym, pomyślałam sobie, że to może był
ten złodziej, tylko dziś w innym „przebraniu”. Ale jak
człowiek zmęczony, to i myśli inaczej, a czasami wcale
nie myśli.
Pawcinek śpi spokojnie.
Najadł się, napił, to może noc
będzie spokojniejsza. Dziś
wycinał statki, robił Titanica
i potem je pociął na malutkie kawałeczki, zatapiał. Bawił się, że „piekło-niebo” to
pęcherz. Wysypywał do niego ścinki, to było sisi... potem, jak się pęcherz wypełnił, to go „wysypywał”. Dziecko przetwarza sobie świat.
Może tak mu lepiej wszystko poukładać. Zrobił też z papieru nową nerkę. Ale przytulił ja do swojego policzka
i powiedział, że ona śpi. Czy
przysłuchując się naszym
rozmowom wyciągnął takie
wnioski, czy sam to w jakiś
sposób czuje? Czasami dzieci wiedzą zadziwiające rzeczy.
Rozpoczęłam więc batalię
„obudzić nerkę”. Prosiłam Pawełka, by pogadał z ta nerką,
by się zbudziła. Jakoś na razie
nie ma ochoty.

ROZDZIAŁ 6
BAJKI
Przypomniał mi się program,
który dawno temu oglądałam. Był o chłopcu chorym na
raka. Maluch wyobraził sobie, że pojazdy z Gwiezdnych
Wojen atakują jego raka. Potem systematycznie, kilka
razy dziennie, staczał w myślach takie walki. Skupiał się
na ataku... i wygrał wojnę.
Wygrał batalię, w której medycyna nie mogła mu już pomóc. Myślę, że siła woli jest
ogromna, że bardzo wiele można zdziałać samemu.
Trzeba tylko bardzo, bardzo
chcieć. Może z Pawełkiem
uda się popracować tą metodą. Muszę coś wymyślić.
Musi to być bajka...

O nerce, która się
ze snu długo budziła,
bo bardzo leniwa
z niej bestia była.
Zachowywała się
jak księżniczka,
której trzeba chyba
dać prztyczka…
itd..
Mamy już jedna bajkę. Bajkę o znakach. Znaki to Prograf – lek immunosupresyjny, którego Pawełek nie może
rozgryzać, a połykać w całości. Niestety, wciąż nie daje
rady. Znaki pokazują „Mózgofalkom” w ciele Pawełka,
że nowa nereczka nie jest już
obca. Ostrzegają, by jej nie
niszczyć. A jeżeli znaki są pogryzione, to jak mają „Mózgofalki” je prawidłowo odczytać?
Jak by wyglądały pogryzione
znaki na ulicach? Nikt by nie
wiedział, gdzie jechać... I tak
dalej. Ale chyba ta bajka nie
jest przekonująca? Może ktoś
ma pomysł na jakaś inną?
Mamy też bajkę o parasolniku. Jedna z pan pielęgniarek w dniu naszego przyjęcia
do szpitala miała koszulkę z
trzema parasolkami. Czerwona, niebieska i żółta.
I tak powstało księstwo, a
w nim zamek, ogród prze-

piękny i księżna, książę oraz
księżniczka rzecz jasna. W
owym księstwie często padało, a wszyscy lubili spacery. Żeby móc wychodzić, książę, księżna i księżniczka musieli brać ze sobą parasole. Niezwykłe to były parasole. Na każdym z nich wymalowany był smok, wijący się
i ziejący ogniem. Kiedy parasole były rozłożone, przestraszona chmura deszczowa odpływała i świeciło słońce. A
gdy tylko parasole zostały zamknięte, czym prędzej przylatywała i znów padało, padało
i padało. Pewnego dnia, podczas wietrzenia zamku, zerwała się wichura. Parasole zniknęły. Poleciały gdzieś z
wiatrem. Wszyscy zaczęli ich
szukać. Szukał książę, księżna, księżniczka, ogrodnik, kucharz, straż książęca. Szukali mieszkańcy księstwa... parasole jakby zapadły się pod
ziemię. Zadowolona chmura
na dobre rozpanoszyła się na
niebie nad księstwem. Ogrodnik załamywał ręce. Jego rabaty tonęły w wodzie... Księżna, książę i księżniczka posmutnieli.
I tak dalej. Bajka ciągnęła
się długo. Może kiedyś dopisze resztę o parasolniku zaklętym w żabę i jego niezwykłej wiedzy tajemnej. Opowiadałam ją Pawełkowi, gdy stal z
wyrwanym zębem zaciskając
ząbkami gazik. Przestraszony,
ale i zadowolony, że odwiedzi
go Wróżka Zębuszka.
Od wczorajszego wieczoru
Pawełek ma sąsiadkę. Śliczna, malutka Ukrainka. Dziś
miała przeszczep. Aż sześć
godzin ją operowali, ale najpierw musieli usunąć stara
nerkę, a potem na jej miejsce
dać nerkę od taty. Jej mama,
bardzo miła, wciąż wyszywa. Będzie to obraz na podobieństwo ikony Świętej Rodziny, zrobiony z niewiarygodnie małych chyba krzyżyków. Pani ma specjalne pudełko, w którym ma całe stosy
kolorowych nitek... i ma jeszcze kryształowe pudełeczka.
Nie jestem pewna do czego
jej służą, może do odkładania igieł?
cdn.
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PAUZA
Pobyt u Przyjaciółki.
Dzień po ataku.
Jesteśmy na jednym z dużych, miejskich blokowisk – tu
mieszka Przyjaciółka.
Idziemy szybszym krokiem,
by kupić bilety na tramwaj.
Wchodzimy do przydrożnego
spożywczaka, gdzie te bilety
są dostępne. Kiedy kupiliśmy te
małe karteczki, które są przepustką do tramwaju, Przyjaciółka oznajmia, że zapomniała czegoś z mieszkania.
Idzie.
Ja zostaję i rozmawiam z
przesympatyczną ekspedientką.
Nagle wchodzi młoda – wydaje się, że młodsza ode mnie
– kobieta:
– Pierogi z grzybami poproszę.
Ja, oczywiście, myśląc, że to
uczennica z pobliskiej szkoły,
zagajam:
– Mama przysłała po zakupy na obiad?
Dziewczyna delikatnie wypuszcza uśmiech w obieg:
– Nie, kupuję je dla mojej
córeczki, która jest w szpitalu, tu obok – wskazuje palcem
drogę do... hospicjum. Szpital
był w innym kierunku.
– Aha. A, co jest córeczce? –
pyta ekspedientka. Chyba nie
zarejestrowała faktu, że palec
tej kobiety nadal kierował się
w stronę „szpitala”.
– Guz pnia mózgu, nieoperacyjny – odpowiada, jakby recytowała coś z przymusu.
Jej oczy wyrażały cały ból, a
moje wylały kilka łez. Nie mogłam się powstrzymać.
Kobieta mówi dalej:
– Choroba zaczęła się rok
temu. Teraz jesteśmy tu, w
ho... szpitalu – jej zająknięcie
wyrażało więcej niż tysiąc innych słów. Nie może pogodzić
się z tym, że jej córeczka leży
w hospicjum i nie umiała tego
miejsca nazwać „po imieniu”,
jakby się bała, że gdy wypowie
to słowo, jej świat od nowa się
rozsypie na maleńkie drzazgi.
– ...ma 4 latka...
Jakieś zdanie uciekło mi w
międzyczasie.
Zawiesiłam się.
Życie wdusiło pauzę.

USTA
CZWARTEK
2 PAŹDZIERNIKA
2014
Od poranka chcę innym
coś powiedzieć, nie otwierając ust.
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Na marginesie
Chcę przepłynąć gestem,
ale brakuje mi sił.
Nie umiem nawet z łatwością złożyć tej notki w jedną
całość, ale walczę i próbuję...
Telefon.
Laptop.
Blog.
Facebook.
Sklep.
Miasto.
Plaża...
Wszędzie pełno naszych
myśli, lepkich od rozmów o
niczym.
Staram się pokazywać
Wam jak jest fajnie nad morzem – i jest.
Niestety, dziś obok radości
pojawiły się łzy i lęki, że jutro
będzie trudno znieść podróż
autobusem, pełnym innych ludzi. Podróż do rzeczywistości,
która przeraża mnie jeszcze
bardziej.
Weekend strachu i nieprzespanych nocy.
Boję się nowej grupy i terapii, choć mój dzienny oddział
jest mi dobrze znany.
Ciągle się boję.
Boję się, że zawiodę.
Boję się, że inni mnie zostawią, bo nie będą umieli wytrzymać ze mną i z moim poprańskim myśleniem.
Ja sama się męczę.
Mam siebie dość.
Chciałabym zniknąć, nie
otwierając ust.

BEZSENS
SOBOTA
11 PAŹDZIERNIKA
2014
Przeraża
mnie
pustka czterech ścian i nie wypełniona Asią przestrzeń.
Nie znoszę świadomości,
że Ona już śpi, że cisza bezczelnie zagląda do okien i
rani, przeszywając mnie na
wskroś.
Nie umiem się odnaleźć –
dlatego nie pisałam.
Ostatnie dni to łzy, rozgoryczenie, samotność, smutek
i żal. Poczułam, że straciłam
kogoś, kogo bardzo sobie ceniłam. Asia była Kimś, a zmarła na raka.
Bezsens.

Sklejam notkę z trudem –
każde słowo boli.
Tęsknota nie chce zniknąć.
I dobrze.

PAJĘCZYNA
ŚRODA
15 PAŹDZIERNIKA
2014
Na zewnątrz cała, w środku delikatna jak pajęczyna,
ponieważ pajęczyna mojego istnienia jest zawiła i zbyt
krucha. Wystarczy dotyk, lekki wiatr, by ją zniszczyć, zmazać uśmiech, ale też wystarczy promyk słońca, by moje
łzy zamieniły się w poranną,
piękną rosę, drzemiącą na pajęczynie w moim pokoju.
Do mojego szklanego ekranu pukają wiadomości – pełne
ciepła, zrozumienia, łez, pytań.
Przewijam je, przetwarzam,
odpisuję.
Monika.
Koleżanka, z którą urwał
się kontakt kilka lat temu.
Nie zapomniałam, dobrze
wspominałam, życzyłam wiele dobrego, nie licząc na to, że
kiedyś się odezwie.
Odezwała się.
Napisała, że jej zależy na
mnie, że chce odnowić kontakt, że choroba, moje zaburzenia, wcale jej nie przeszkadzają. Zapewnia, że rozumie.
Ja drżę, nie dowierzam,
chcę i nie chcę. Boję się, że
znów gdzieś tam, kiedyś, zawiodę.
Anika.
Czytam jej bloga, który porusza, dotyka, wypełnia. Marzę o tym, by ją poznać, zaprzyjaźnić się. Wymieniamy
się numerami telefonów, piszemy. Tu też się boję, że zawiodę.
Poznała moje prawdziwe
imię. Boję się, że nie jestem
godna jej uwagi. Mimo to –
próbuję.
Zenon.
Pisze do mnie, że ciągnie go
do Innej. Pisze tyle ciepłych
słów, a ja się wzruszam. Porównuje mnie do pajęczyny,
tak kruchej, że woli na nią patrzeć. Doceniam to.
Wy.

Piszecie, wspieracie, jesteście.
Wniosek?
My wszyscy razem tkamy
wspólną pajęczynę życia. Nasze nici przeplatają się, łączą,
rozrywają. Na tej pajęczynie
toczy się nasza codzienność.

NIE PÓŁPRZEZROCZYSTA
PONIEDZIAŁEK
20 PAŹDZIERNIKA
2014
Minęło kilka dni.
W tym czasie ja leżałam
chora, a poza pokojem i moim
łóżkiem nadal toczył się świat.
Widziałam jak słońce zamienia się we mgłę, a potem
mgła zamienia się w deszcz,
wypędzając słońce i zapraszając szarość minionych poranków.
Za oknem deszcz miarowo
bębni na parapetach.
Z każdą kroplą uświadamiam sobie, że to już naprawdę jesień.
Z resztą zapalenie oskrzeli
mówi samo za siebie.
Na pocieszenie dodam, że
już jest lepiej. Antybiotyk zadziałał i jutro wracam na grupę.
Popularny Facebook zadźwięczał kilkunastoma informacjami, Gmail zastukał
mailami – prośbami o kolejny
wpis, więc jestem.
Miło tak otworzyć laptopa i
przeczytać, że jesteście i czekacie.
Ja już też jestem i klikam do
Was.
Facebook: polubienia, komentarze, lubię to, wiadomości.
Moje oczy przeżyły szok, że
ktoś chce więcej mnie, mimo,
że jestem psychicznie niereformowalna.
Teraz też patrzę na niebo,
a tam ciemne chmury, pływają w oku niewzruszone. Na
moje spojrzenie odpowiadają deszczem. Na szczęście ja
nie jestem półprzezroczysta i
mimo silnego antybiotyku powracam.
cdn.

44 STRONA

STYCZEŃ 2015

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

Lech
Konopiński

APEL
Nie udawaj
głupiego,
gdy nim jesteś,
lebiego!

DZIAŁANIA
WŁADZY

Fraszki
NIE OŚMIESZAJ

ORĘŻ

Ośmieszanie
jest jak kamień;
śmiech zabija
ludzką przyjaźń.

Wytykanie palcem
to też oręż w walce.

OWCZY PĘD

Szkód wyrządziły
nam bez liku
działania najwyższych
czynników.

NA WIETRZE
HISTORII
Dmie wiatr historii,
władza się chwieje,
a władcy walczą
o przywileje.

Jedna owca
parszywa
tysiąc gorszych
przyzywa.

MOJA WALKA
Jak lew na życia
walczę arenie:
ach, cóż za straszne
zezwierzęcenie!

Haiku

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

*

*

ASUMPT
Cóż pcha do czynów
wspaniałych?
Słowa.
Najczęściej banały.

NA BEZRYBIU
Szaleję z wędką
w dłoniach:
„– Królestwo
za okonia!”
Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI”

RECYKLING
Wypili sobie
Po dobrym łyku
Za znalezione
Skarby w śmietniku.

Poezję cenią

SZTUKA

PO-PIS

nie unikaj ryzyka

to korona dokonań

nie proś o litość

człowieczych plemion

Nie dotarła
Do teatru.
Wystawili ją…
Do wiatru.

Jeden przesoli,
Drugi spieprzy,
Potem się kłócą,
Kto jest lepszy.

Choć cię obito

*

*

Świetnie się wiedzie

Z losem się nie baw

życzliwemu co nie mógł

lecz haruj bez umiaru

pomóc nam w biedzie.

za wstęp do nieba

*
Kiedy mnie chwalą
pełen dumy mój umysł
pęka jak balon

*
Ganimy przeszłość

EKSPANSJA

OPTYMISTA

nowe przyszło nad Wisłą

Nie trzeba wojny.
Przecież wystarczy
Tworzyć frajerom
Cud gospodarczy.

Udaje Greka
I mówi ładnie,
Że brzydki kryzys
Nas nie dopadnie.

bez marzeń nie wykaże

ZDRADA

CZŁONEK

Inicjatywy

Intymna
Część ciała
Na dwóch
Frontach działa.

Ten, który czerwone
Zasilał organy,
Teraz na niebiesko
Jest przefarbowany.

MUZY-KANT

ODCHUDZANIE

Grał w zespole
Szarpi-drut,
Który nie znał
Nawet nut.

Nie dopuść, żeby
Ci zbędne ciało
Razem z rozumem
Wyparowało.

lepsze odeszło

*
Pięknym i młodym
ze starcami rzucamy
pod nogi kłody
*
Krzyż ciężki niosę

*
Człowiek prawdziwy

*

zuchwałość to mało

Wzrasta niestety

by wygrać z losem

wyrwany z korzeniami

*

analfabetyzm

Serce i rozum
nie giną pod lawiną
nie toną w morzu

Fraszki

LECH KONOPIŃSKI
Z KSIĄŻKI
„HAIKU BEZ LIKU”
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T
Tadeusz
Maryniak
M
WARSZAWA
W

Noworocznie
RYS. ANDRZEJ ROSSA

*

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Samokrytyka
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

– Towarzyszu dyrektorze –
dyrektor naczelny usłyszał w
słuchawce dziwnie stanowczy
głos Gawlickiego, pierwszego
sekretarza Komitetu Zakładowego PZPR. – Otrzymałem telefon od dyrektora budowy Pomnika Matki Polki, że pracownik naszych zakładów, niejaki
Łoś, zgłoszony przez was, stawia się do pracy nietrzeźwy,
podczas pracy na budowie też
się upija.
– Jaki łoś?! – nie krył zdziwienia dyrektor. – Nie słyszałem,
aby u nas w ﬁrmie pracował
łoś. Wiem natomiast, że w naszych warsztatach mechanicznych pracownicy hodują rybki,
chomiki, żółwie. Ale żeby łosie
hodować? Nic o tym nie wiem.
I o łosiu alkoholiku też nic nie
wiem. A co dopiero o tym, by
miał być wysłany na taką znaczącą budowę. Ale skoro złapano go tam na pijaństwie, to ktoś
go musiał uraczyć wódką.
– Towarzyszu dyrektorze –
przerwał Gawlicki – ponieważ
teraz tego nie wyjaśnimy, więc
proszę, aby do jutra towarzysz
wyjaśnił, co z tym łosiem. Zgoda?!
– Zgoda towarzyszu.

*
Następnego dnia dyrektor
starał się wyjaśnić:

– Towarzyszu sekretarzu, już
mamy pewne rozeznanie co
do łosia. Całą wiedzę na ten
temat ma towarzysz Wojciech
Kowalski, pierwszy sekretarz
POP Przędzalni Centrala, który
go tam skierował.
– No dobrze – zgodził się sekretarz. – Zadzwonię do niego.
Mam nadzieję, że wszystko się
wyjaśni.
– Towarzyszu Kowalski –
rozpoczął Gawlicki rozmowę – dotarła do mnie wiadomość, że zwierzę, które jest
pod ochroną, wysyła się do
pracy przy budowie tak wyniosłego obiektu. Jakby ludzi nie
było. Czym chcieliście zabłysnąć?! A po drugie, jak można
ze zwierzęcia uczynić pijaka?!
– Cholera – pomyślał zaskoczony Kowalski. – A co – Łosia
wzięli za zwierzę!
Po czym do słuchawki:
– A co w tym dziwnego? Łoś
pracuje u nas jako wozicie,
więc praca ﬁzyczna nie jest mu
obca…
– Może i tak – nie wytrzymał
Gawlicki. – Ale tak nie można
postępować ze zwierzęciem.
Ale skąd się on wziął u was? –
Skąd? Podjął Kowalski. – z Tuszyn Lasu…
– Co mi tu chrzanicie – zaprotestował Gawlicki. – Każdej jesieni jeżdżę na grzyby do
Tuszyn Lasu, ale nigdy nie widziałem tam łosi!
– No, tego mogło w lesie nie
być – Kowalski zauważył powód do żartów. – Bo on mieszka w Tuszyn Lesie, a nie w lesie.

– Jak to?! – Gawlicki był zaskoczony. – Jak zwierzę może
nie mieszkać w lesie? No to
wobec tego jak on się stał pracownikiem naszych zakładów?!
– Po prostu – Kowalski kipiał wesołością. – Szukał pracy, przyszedł i został przyjęty.
– Chyba śnię – Gawlicki obu rękoma ściskał głowę. – Jak mogło zwierzę przyjść do fabryki i szukać pracy? Chyba, że…
– i tu jakby coś sobie przy pomniał – no dobrze, skoro przybył do zakładu, to jakim sposobem?
Czy ten człowiek przestał
myśleć po ludzku? – pomyślał
Kowalski i uznał, że żarty się
kończą.
– Jak miał przybyć?! Tramwajem, do cholery, towarzyszu!
– Z w i e r z ę?
– Nie! – Kowalski nie mógł
dłużej zapanować nad dobrym
humorem. – Bo łoś to Jan Łoś,
człowiek jak my obaj!
– C z ł o w i e k?
– Tak, od urodzenia!
– Oj, jaki ze mnie kretyn –
jęknął w odpowiedzi Gawlicki. – Coś nie tak u mnie z pomyślunkiem.
– Cóż, towarzyszu sekretarzu, ja się dobrze ubawiłem
– odrzekł z nutą wesołości w
głosie Kowalski. – Ale że wy
taki rygorystyczny jesteście, to
głęboki szacunek dla was.
– Tak, kretyn ze mnie – jęknął w odpowiedzi Gawlicki.
– Ale niech to będzie komunistyczna samokrytyka.
– Ciekawe – mruknął Kowalski. – Oby tak było zawsze…
– Co mówiliście? Bo nie dosłyszałem?
– Że to zapamiętam, może
przydać się w życiu – odrzekł
z niechcianą ironią Kowalski.

Żegnając Stary Rok
Niech z oczy płyną łzy,
Bo z rokiem, który mija
Mijamy również my.

*
Z okazji Nowego Roku
W nowej sytuacji
Życzę, żeby kłamstwo
Nie miało racji.

*
Niech nam upływa życie
W miłości i harmonii,
Niech o nas pamiętają
Znajomi i potomni.

*
Z okazji Nowego Roku
W nadchodzącym wieku
Życzę, żeby człowiek
Zwyciężał w człowieku.

*
Weszliśmy w Nowy Rok.
Posłowie obawy mają,
Że za dwadzieścia tysięcy
Z głodu poumierają.

*
W Nowym Roku życzę
Wszystkim spokoju i sił,
Żeby dostatnio Polak
W wolnej Polsce żył.

*
Nowy Rok nadszedł
Zmęczony i ze łzami,
Bo dźwiga na plecach,
Wór pełen z podwyżkami.

*
Trudno dzisiaj pisać
O przyszłości radośnie,
Kiedy nędza rozkwita
I zadłużenie rośnie.

*
Wierzmy, że polski naród
Zewrze swoje szeregi.
Wyzwoli siebie z kryzysu,
Z zawiści, sporów i biedy.
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Kanada przyjazna seniorom
K

wystawę rzeźb wykonanych w
kamieniu przez Inuitów, czyli
Eskimosów. Szczególnie zafascynowała ja rzeźba wykonana w porożu karibu, przedstawiająca sceny z życia na północy.

anada, piękny i malowniczy kraj, zauroczył Aleksandrę Retecką ze Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”.
Jesienią ubiegłego roku pojechała tam po raz drugi w życiu. O swojej podróży opowiedziała podopiecznym na spotkaniu w siedzibie przy ulicy
Dąbrowskiego w Poznaniu.
FOT. ALEKSANDRA RETECKA

– Zawsze marzyłam, by pojechać na wyspę świętego
Edwarda, obejrzeć miejsca
związane ze powieścią „Ania
z Zielonego Wzgórza” – mówi
pani Ola. – Niestety, odległość
tych miejsc jest ogromna, więc
musiałam zrezygnować. Kanada jest krajem bardzo rozległym, przemieszczanie się w
nim jest kosztowne i zajmuje
dużo czasu.

Kraj przyjazny seniorom.
żeli komuś to nie odpowiada,
idzie się posilić w inne miejsce.
O stan zdrowia dba wykwaliﬁkowany personel. Pielęgniarka
sprawdza ciśnienie i czy zapisane tabletki zostały połknięte. Nikt nikomu nie ingeruje w
jego życie. Seniorzy w swoich
mieszkaniach mają ulubione
meble, sprzęty i pamiątki.

Zdaniem pani Oli opieka
nad seniorami w Kanadzie jest
nieporównywalna z tą w Polsce. Tam osoby starsze czują
się bezpieczniej i pewniej. Nie
brakuje pieniędzy na zapewnienie im jak najlepszych warunków. Mieszkają w pięknych
wieżowcach, zajmując mniejsze lub większe mieszkania.
Na dole mają restaurację, w
której mogą zjeść posiłek. Je-

– Jest mi przykro, gdy widzę
takie miejsca – mówi pani Ola.
– Nie mogę zrozumieć, dlacze-

go nie może tak być w Polsce.
Jest przecież wiele możliwości, by takie placówki tworzyć.
Tym bardziej, że w wielu krajach europejskich są one standardem.
Pierwsze dni pobytu w Ottawie padał deszcz. W tym czasie pani Ola zwiedziła Muzeum Sztuki. Spędziła tam ponad cztery godziny i zrobiła tu
około dwieście zdjęć. Na parterze widziała fantastyczną

Szukając śladów polskich
pani Ola w Montrealu traﬁła na alejkę, przy której znajduje się pięć tablic poświęconych Polakom. Byli to robotnicy pracujący przy budowie mostów i kolei. Drugi polski ślad
znajduje się tuż przy jednym
z wodospadów. Nasi rodacy w
tym miejscu budowali zaporę.
W Quebecu znajduje się most,
którego rekonstrukcję opracował syn Heleny Modrzejewskiej.
W Kanadzie trudno nie posmakować tamtejszych specjałów. Do najsmaczniejszych
zdaniem pani Oli należały frytki posypane kostkami słonawego sera i polane sosem. Tradycja sytych potraw wynika
z zapotrzebowania na energię podczas ciężkich prac. Tak
było kiedyś i tak jest teraz,
chociaż zmieniają się technologie i techniki.

AURELIA PAWLAK

Solenizanci.

„C

zekoladowe
zagadki
muzyczne” przeprowadzone 23 października przez
Floriana Piechowiaka zapewniły wspaniałą zabawę podczas kolejnego spotkania I
grupy Klubu Seniora „Złota
Jesień”. Poprzedzone zostały
imieninami kilkunastu solenizantek i jednego solenizanta,
którym życzenia złożyła prowadząca klub Małgorzata Andrzejewska.

Seniorzy mogli rozwijać
swoje zdolności muzyczne,
pośpiewać, przypomnieć teksty piosenek. Pan Florian omówił regulamin swoich zagadek.
Uczestnicy zabawy odgadywali, jaka to melodia, po jednym
dźwięku, nie wolno było podpowiadać, tylko jedna osoba
mogła zgadywać. Za dobrą odpowiedź otrzymywała czekoladę. Pan Florian żartował, że
nie wolno mieć lornetek ani
używać telefonów komórkowych do uzyskania podpowiedzi. Jego zdaniem brakowało na stolikach jajek, które są
potrzebne do uzyskania przez
śpiewającego
klarownego,
przyjemnego głosu. Seniorzy
przy akompaniamencie pana
Floriana śpiewali jedną zwrotkę poszczególnych piosenek,
wśród których były m.in. biesiadne, wojskowe i inne.
Spotkanie to przebiegło w
wesołej atmosferze.

ROBERT WRZESIŃSKI

W

iele rozrywki i emocji dostarczył uczestnikom Turniej Strzelecki z okazji Dnia Seniora zorganizowany w czwartek, 23 października
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu i Dom Kultury „Jagiellonka”
w Strzelnicy Pneumatycznej na
osiedlu Powstań Narodowych.
W turnieju udział wzięły trzy
sześcioosobowe drużyny. Podczas rywalizacji zawodnikom
radą służył Piotr Zborowski,
opiekun strzelnicy.
Drużyny KS „Piastun” i „Wigor”.

Zwyciężyła reprezentacja Klubu „Tacy Sami” (542 punkty), w
jego imieniu nagrodę i statuetkę odebrała Dorota Eicke. Druga
była grupa Klubu Seniora „Piastun” (520), trzecia – drużyna KS
„Wigor” (462) uczestnicząca po
raz pierwszy w tych zawodach.
Najlepszym zawodnikiem została Gabriela Kałek z KS „Piastun”
(95 punktów) wyprzedając zaledwie o 1 punkt Jacka Handke z
KS „Wigor”.

ROBERT WRZESIŃSKI
FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Czekolada i zagadki Seniorzy strzelcy
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Koziołki i kino

Z
Zbigniew
Strugała
S
ORZECHOWO
O

scach i zaczęło się oglądanie ﬁlmu o wakacyjnych przygodach chłopczyka Mikołajka, który po skończeniu roku
szkolnego, rusza w wymarzoną wakacyjną podróż do Bretanii, gdzie czeka go mnóstwo niesamowitych przygód.
Wszyscy śmiali się do łez.

P

odopieczni z Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Czeszewie wraz z opiekunami 1 października wybrali się autokarem do Poznania do kina na ﬁlm ,,Przygody Mikołajka”.
Najpierw jednak poszli na
Stary Rynek, aby zobaczyć
poznańskie koziołki na ratuszowej wieży. Legenda mówi
że w roku 1551 do Poznania zaproszono na ucztę wielu wybitnych gości. Z tej okazji pewien mistrz Bartłomiej
chciał zaprezentować nowy
zegar na ratuszowej wieży.
Tymczasem w kuchni, panowało prawdziwe urwanie głowy, bo oto najważniejsze główne danie z mięsa sarniego dla wielmożnych gości
zostało przypalone. Kucharz
wyszedł z kuchni przed Ratusz, tam wśród traw pasły się
dwa małe koziołki. Porwał je i
zaprowadził do kuchni.

NA PODSTAWIE
RELACJI UCZESTNIKÓW
I TERAPEUTÓW

Zapatrzeni w koziołki.
ziołki są do dziś wielką atrakcją zwiedzających Poznań
gości.
Ze Starego Rynku pojechali wszyscy do ,,Kinepolis –
Ciemna City”. Tam otrzymali
bilety wstępu na ﬁlm „Wakacje
Mikołajka” i przeszli do sali kinowej, usiedli na swoich miej-

FOT. (2) ARCHIWUM WTZ

i pobiegły na wieżę ratusza.
Na jej szczycie mieszkańcy
zobaczyli bodące się wesoło koziołki. Na pamiątkę tego
wydarzenia zlecono mistrzowi Baltazarowi, aby wspaniały zegar ratuszowy ozdobił
dodatkowo ﬁgurkami walczących ze sobą koziołków. Ko-

Tak się spieszył, że potknął
się, a koziołki wyrwały mu się

Oto i one.

Seniorzy turyści
C

kaniowej „Osiedle Młodych”,
Urząd Miasta Wydział Sportu w Poznaniu, Spółdzielnię
Mieszkaniową „Osiedle Młodych” i Dom Kultury „Jagiellonka”. Zadanie współﬁnansował Urząd Miasta Poznania.

FOT. KRZYSZTOF SZWAKOPF

zynny wypoczynek seniorów pośród przyrody i popularyzacja turystyki były celami Rajdu Seniorów Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych „SEMOS 2014”, zorganizowanego 27 września 2014
roku przez PTTK Oddział „RATAJE” przy Spółdzielni Miesz-

Ognisko w wigwamie.

47

Tego dnia była słoneczna
pogoda. Ponad stu uczestników rajdu wyjechało z osiedla Powstań Narodowych do
Zaniemyśla. Następnie seniorzy przeszli około dwa i pół kilometra do leśniczówki w Łęknie, gdzie była meta rajdu z
egzotycznym, indiańskim wigwamem. Urocza trasa do tego
miejsca wiodła ścieżką przyrodniczą wzdłuż jeziora Łękno, po drodze seniorzy zbierali grzyby, oglądali pomniki
przyrody i inne ciekawe obiekty związane z jej ochroną.
Na mecie w wigwamie zapłonęło ognisko, był poczęstunek i konkursy rekreacyjne z
nagrodami.

ROBERT WRZESIŃSKI

ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
www.komdruk.pl y mail: komdruk@wp.pl
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Świąteczne prezenty
upominkami ufundowanymi
przez Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot.
Do rąk dzieci traﬁły rozmaite przyrządy rehabilitacyjne
(wózki inwalidzkie różnych
typów, rowery stacjonarne
do ćwiczeń usprawniających,
chodzik), pomoce ułatwiające naukę (zestaw komputerowy, laptop, lupa elektroniczna) oraz sprzęt do nauki
zawodu (wieloczynnościowe roboty kuchenne). Mikołaj
spełnił też marzenie chłopca niesłyszącego, który otrzymał rower wyczynowy.

Spotkanie uświetnił występem chór „Lutnia” z Koła.
Poruszające było wystąpienie Marka Banaszewskiego, wicestarosty powiatu kolskiego i uczestnictwo
w tym spotkaniu reprezentacji Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, która współpracuje ze stowarzyszeniem
od ponad 20 lat i każdorazowo uczestniczy w uroczystościach charytatywnych organizowanych dla dzieci osieroconych i niepełnosprawnych. Wszystkich uczestników ujęła niezwykle serdeczna atmosfera i staropolska gościnność społeczności
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole.

Poruszające wystąpienie
wicestarosty kolskiego
Marka Banaszewskiego.

T

Sobota 6 grudnia 2014 roku
na długo pozostanie w pamięci 26 wychowanków placówek szkolno-wychowawczych z Koła, Konina i Rychwała. W auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole, noszącego imię św. Mikołaja, zostali obdarowani szczególnymi

Nikodem obdarowany wózkiem.
Szczególnie
wzruszające
było przekazanie specjalnych
wózków dla Nikodema i Maćka, najmłodszych z obdarowanych dzieci oraz wsparcia ﬁnansowego na poprawę warunków mieszkaniowych jednego z wychowanków kolskiej
placówki. Atmosferę życzliwości i zrozumienia oraz zbli-

żających się świąt podkreślił
swoim występem chór „Lutnia” Towarzystwa MuzycznoŚpiewaczego w Kole oraz św.
Mikołaj rozdający słodycze.
Nikt nie dostał rózgą. Członków stowarzyszenia i zaproszonych gości obdarowano
świątecznymi prezentami wykonanymi przez dzieci.

Tegoroczna akcja mikołajkowa Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot
rozpoczęła się jesienią odwiedzinami u podopiecznych
z Dolnośląskiego Ośrodka
dla Dzieci Niewidomych we
Wrocławiu, którzy zostali obdarowani maszynami brajlowskimi oraz w Specjalnym
Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Tucholi, gdzie
przekazano sprzęty wspierające naukę zawodu. Mikołajkowa pomoc w sprawach
mieszkaniowych traﬁła także
do usamodzielnianych osób
z Bielawy, Krakowa, Sadów i
Tucholi.

FOT. (4X) SOSW W KOLE

radycja
mikołajkowego obdarowywania dzieci osieroconych i niepełnosprawnych trwale wpisana
jest od 1981 roku w działalność charytatywną Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot z podpoznańskiego Baranowa.

Wspólne zdjęcie z Mikołajem.

Za każde wsparcie Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot serdecznie dziękuje i wyraża nadzieję, że nigdy nie zabraknie ludzi dobrej woli, gotowych pomóc dzieciom poszkodowanym przez los.

BARBARA DICKERT
STOWARZYSZENIE POMOCY
MIESZKANIOWEJ DLA SIEROT

