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Seniorzy
w Bramie
Poznania
T

o miejsce jest coraz liczniej
odwiedzane przez seniorów. Z myślą o nich przygotowano tu w maju wiele atrakcji,
by w Bramie Poznania ICHOT
miło i pożytecznie mogli spędzić czas.
Podczas pierwszego majowego weekendu była tu „Wielka
Majówka”: warsztaty, wycieczki, spotkania. Uczestnicy wzięli udział we wspólnym świętowaniu pierwszych urodzin Bramy Poznania. Jednym ze stałych
punktów programu jest zwiedzanie przez seniorów ekspozycji ilustrującej dziedzictwo i
historię Ostrowa Tumskiego.
Zwiedzającym towarzyszy przewodnik.
Pierwsze zwiedzanie odbyło się 6 maja, drugie będzie 20
maja. Dziadkowie z wnukami
mogą przyjść 23 maja na spotkanie, na którym starsi opowiedzą
młodym historie ze swojego życia. W majowe weekendy organizatorzy zapraszają na bezpłatne wycieczki pod hasłem „Dzieło
pod lupą”, czyli poznawanie zabytków, zakątków i szczegółów
Ostrowa Tumskiego. awa

„Cafe”
dla każdego

„C

afe Misja” – kawiarnia
obok poznańskiej Fary,
to miejsce spotkań osób w każdym wieku. Przy czym na ulotkach i folderach personel zaznacza, że jest to kawiarenka
przyjazna seniorom.
„Cafe Misję” stworzyła grupa
młodych osób pełnych zapału i
energii, którzy chcieliby nieść ludziom radość, serdeczność, dobro. Czerpali wzorce i tradycyjne
wartości z dawnego kolegium
jezuickiego. Seniorzy zawsze
znajdą tu dla siebie coś ciekawego: prelekcje, promocje książek, kameralne koncerty, dyskusje na różne tematy, pokazy slajdów. Nic więc dziwnego, że ludzie starsi polubili to miejsce.
„Cafe Misja” to również ulubiona kawiarnia władz miejskich, których przedstawiciele
często spotykają się tu z mieszkańcami, aby omówić ważne
koncepcje i programy oraz przeprowadzić konsultacje. awa
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JUBILEUSZ CARITAS ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ

25 lat w służbie
potrzebującym
Karolina
K
Kasprzak
K
PPOZNAŃ

J

adłodajnie, paczki żywnościowe, paraﬁalne i szkolne
koła samopomocowe, ośrodek
dla dzieci i młodzieży z problemem uzależnienia – to zaledwie zalążek inicjatyw Caritas
Archidiecezji Poznańskiej, która w tym roku obchodzi ćwierćwiecze działalności. Gdy działalność się zaczynała, organizacji brakowało siedziby.
Okazją do przybliżenia historii Caritas była jubileuszowa gala
11 kwietnia w poznańskiej Auli
„Nova”. Spotkali się na niej założyciele, wolontariusze oraz reprezentanci władz samorządowych, a wśród nich m.in.: posłowie na Sejm RP – Bożena Szydłowska i Stanisław Kalemba,
Stanisław Gądecki, arcybiskup
Metropolita Poznański, Piotr
Florek, wojewoda wielkopolski,
Agnieszka Pachciarz, wiceprezydent Miasta Poznania, Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu
Powiatu Poznańskiego, Łukasz
Borowiak, prezydent Leszna.
– Caritas Archidiecezji Poznańskiej przez 25 lat, czyli od 12
marca 1990 roku, dokonała pewnego rodzaju specjalizacji. Prowadzi działalność interwencyjną
oraz szeroko pojętą działalność
dobroczynną na rzecz ubogich,
bezdomnych i niepełnosprawnych – świetlice, domy samotnej matki, bar Caritas, z którego dochód przeznaczany jest na
pomoc ubogim. W naszej diecezji mamy ponad 300 paraﬁalnych
zespołów Caritas – informował
ksiądz dyrektor Waldemar Hanas. – W wymienione działania wpisuje się pomoc socjalna,
żywnościowa, materialna. Stoi
za tym wiele akcji, m.in. akcja
„Przekaż ciepło” mająca na celu
zaopatrzenie w opał na zimę,
program stypendialny „Skrzydła” czy wieczerza wigilijna na
Międzynarodowych Targach Poznańskich, na której co roku
gromadzi się 1800 osób. Wobec

Ksiądz dyrektor
Waldemar Hanas odbiera
Srebrną Pieczęć
Miasta Poznania.

Dyplom wyróżniający
odbierają przedstawiciele
Duszpasterstwa
Akademickiego
oo. Dominikanów
– Łukasz Kryszak,
Sylwia Modlisz i Marta Kunke.
ludzkich dramatów często jesteśmy bezradni. Możemy tylko
przyjąć człowieka pod dach, wysłuchać, zwyczajnie być z nim.

Przybliżono specyﬁkę działalności wybranych placówek Caritas, w tym Ośrodka w Wierzenicy w powiecie poznańskim,
gdzie leczone są dzieci i młodzież uzależniona od narkotyków i innych szkodliwych substancji.
Zygmunt Jeżewski swoje wystąpienie zaczął od słów Janusza Leona Wiśniewskiego, który napisał, że „nawet jeśli pociechę daje niebo, to pomoc zależy od ludzi”. Zwrócił uwagę na
różnorodność inicjatyw Caritas,
które uświadamiają społeczeństwo, jak wielu ludzi ich potrzebuje. Agnieszka Pachciarz na
ręce księdza dyrektora Waldemara Hanasa przekazała Srebrną Pieczęć Miasta Poznania.
Medale „Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis” otrzymały: Dorota Niedrich, Ewa Pacesz, s. Małgorzata Laskowska,
s. Faustyna Hipnarowicz i Anna
Górska. 8 osób wyróżniono dyplomami, wśród nich prof. dr
hab. Macieja Kubickiego, wieloletniego wolontariusza świetlicy socjoterapeutycznej Caritas.
W drugiej części gali zaśpiewała Antonina Krzysztoń.
Uroczystość
przyniosła
istotną reﬂeksję: żadne państwo nie poradzi sobie dostatecznie z ubóstwem, zatem
pomoc instytucji takich jak Caritas jest nieoceniona. W dobie
projektów i programów skupiających się na poszerzaniu
wiedzy warto pamiętać, że nie
będzie miała ona żadnej wartości, jeśli nie wykorzystamy
jej w praktyce, w konkretnym
działaniu, które odmieni los
drugiego człowieka.
Z wyrazami uznania i różami.
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– A wymóg zwrotu doﬁnansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w sytuacji, kiedy ﬁrma nie utrzyma
się na rynku przez 12 miesięcy?
– Uważam, że jest słuszny,
bo pozwala dobrze przemyśleć
plan i to, co chce się robić. Zabezpiecza przed wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, a takich sytuacji
nie brakuje. Każda osoba, która otrzymuje doﬁnansowanie z
Powiatowego Urzędu Pracy, jest
kierowana na bezpłatny kurs
prowadzenia działalności gospodarczej. Instytucje publiczne
nie pozostawiają nikogo samemu sobie. Pomysł na własną ﬁrmę bezrobotny może skonsultować bezpłatnie w Poznańskim
Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości. Pracownicy Ośrodka
doradzają, też jak prawidłowo
napisać wniosek o dotację. Ponadto osobie, która rozpoczęła
działalność gospodarczą, przysługują różnego rodzaju ulgi, na
przykład opłaty ZUS wynoszą
50%. Kiedy byłem zatrudniony
w Powiatowym Urzędzie Pracy,
realizowaliśmy badania socjo-

Praca –
dobro społeczne
Z ZYGMUNTEM JEŻEWSKIM, członkiem Zarządu
Powiatu Poznańskiego rozmawia KAROLINA KASPRZAK.
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– Jak długo trwał projekt Powiatu Poznańskiego pod nazwą „Sprawna ﬁrma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim” i jakie korzyści przyniósł osobom niepełnosprawnym?
– Projekt trwał od 1 marca 2013 do 28 lutego 2015 i był
współﬁnansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stwarzał możliwość uzyskania doﬁnansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje otrzymało 10
uczestników. Inicjatywa była adresowana do osób z aktualnym
orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie
powiatu poznańskiego, w wieku
od 15 do 64 lat, o niskich kwaliﬁkacjach zawodowych i – co najważniejsze – zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy. Największą korzyścią dla odbiorców okazało się założenie
własnej ﬁrmy. Pomysły na działalność były sensowne i przemyślane, a to dzięki szkoleniom
oraz konsultacjom, które każdy
uczestnik miał zapewnione bezpłatnie. Uczestnicy projektu założyli ﬁrmy w branży fryzjerskiej
i usług kosmetycznych, konserwacji i naprawy pojazdów mechanicznych, gastronomicznej,
produkcji ﬁlmów i nagrań video
oraz wielu innych. Co ważne –
założone ﬁrmy przetrwały przepisowe 12 miesięcy i funkcjonują do dziś.
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logiczne na temat potrzeby kursów prowadzenia działalności
gospodarczej. Ich uczestnicy nie
zgłaszali zastrzeżeń, a jedynie
sugestie dotyczące zwiększenia
liczby godzin zajęć z księgowości.
– Od czego zależy powodzenie nowo założonej ﬁrmy?
– Przede wszystkim trzeba zorientować się jakie usługi są potrzebne. Pamiętam sytuację, gdy
bezrobotna kobieta chciała założyć solarium. Przeprowadziła
rozeznanie w okolicy, w których
solariach można przyjść na wizytę w dniu zgłoszenia. Nie było
żadnego takiego. To wskazało na duże zapotrzebowanie na
tego rodzaju usługi. Na sukces
nowo założonej ﬁrmy ma wpływ
zaangażowanie i motywacja
osoby zakładającej działalność.
Beneﬁcjenci projektu „Sprawna
ﬁrma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim”, dzięki doświadczeniu praktycznemu, potraﬁą spojrzeć krytycznie na prowadzenie działalności gospodarczej – wiedzą, w co warto inwestować, a czego należy unikać.

– Wiele wątpliwości budzi
nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Czy konkurencja
między małymi a dużymi ﬁrmami może wpłynąć negatywnie na zatrudnianie osób niepełnosprawnych?
– Sprawa była prostsza, kiedy
funkcjonowały spółdzielnie inwalidów. Dziś duże ﬁrmy zabiegają o wysoko wykwaliﬁkowanych pracowników, wśród których nie brakuje osób niepełnosprawnych. Małe ﬁrmy to z reguły zakłady pracy chronionej
skoncentrowane na współpracy z osobami z cięższymi niepełnosprawnościami. Jeśli chodzi o
sprawę zatrudnienia, zauważalna jest pewna troska i obawa.
Warto mobilizować do zatrudniania osób niepełnosprawnych
w dużych ﬁrmach, czyli na tak
zwanym otwartym rynku pracy.
To buduje ich pozytywny wizerunek w społeczeństwie.
– Czy zdaniem Pana korzyści ﬁnansowe wynikające z
zatrudniania osób niepełnosprawnych przeważają nad dobrem społecznym?

– Szeroko pojętą promocję zatrudniania osób niepełnosprawnych ma na celu prestiżowy konkurs „Lodołamacze” Polskiej Organizacji Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych.
Każdego roku – w regionie wielkopolsko-lubuskim oraz innych regionach – pojawiają się przykłady
dobrych praktyk, które pozwalają przełamywać stereotypy. Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, zachęcają do tego innych przedsiębiorców, pokazują dobre strony współdziałania. Obserwują, jak zmienia się życie niepełnosprawnych od momentu podjęcia zatrudnienia. Aktywni na
rynku pracy są bardziej pewni siebie, otwarci, niezależni. To
jest właśnie dobro społeczne.
– 26 stycznia 2015 został Pan
wybrany przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy w
Poznaniu na kadencję 2015
- 2019. Proszę przybliżyć naszym czytelnikom, czym Rada
się zajmuje?
– Rada jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w
sprawach polityki rynku pracy.
Działa na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Ma określone zadania: analizuje potrzeby rynku pracy, wyraża opinię co do
inicjowania nowych kierunków
kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu poznańskiego, analizuje
sytuację absolwentów różnego
typu szkół na rynku pracy, opiniuje inicjatywy ze strony jednostek samorządowych czy rozpatruje sprawy podziału środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Zadań jest o wiele więcej. Otwierając nowe kierunki kształcenia
istotne jest dla nas to, czy absolwent danego kierunku znajdzie
pracę. W powiecie poznańskim
jest najmniejsza stopa bezrobocia w skali kraju. Warto nadmienić, że Starostwo Powiatowe w
Poznaniu spełnia wymagany 6%
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
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złonkowie
śremskiego koła Wielkopolskiego
Związku Inwalidów Narządu
Ruchu gościli 10 kwietnia Krystynę Łybacką, Posła do Parlamentu Europejskiego, która
opowiedziała o inicjatywach
Parlamentu Europejskiego na
rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych. Mówiła też o
ich sytuacji w Polsce. Zaoferowała w swoich biurach bezpłatne konsultacje prawne.
Ponad stuosobowa grupa członków śremskiego koła
WZiNR dowiedziała się jak wygląda praca w Parlamencie Eu-
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U seniorów i dzieci
ropejskim. Uczestnicy spotkania otrzymali wydany z inicjatywy europosłanki „Niezbędnik seniora”, przydatny w problemach ze zdrowiem, zwłaszcza w sytuacjach nagłych.
Tego samego dnia poseł Krystyna Łybacka odbyła wizytę
w subregionie leszczyńskim.
Spotkanie rozpoczęła konferencja prasowa. Poruszono na

FOT. (2X) ARCHIWUM
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Na konferencji w Lesznie.
niej m.in. temat szkoleń adresowanych do seniorów i konkursu plastycznego pod nazwą
„Pokaż mi Europę”.

Młodzi „euromaniacy” w rozmowie z Krystyną Łybacką.

W

siedzibie Akademii Podróży „Wojażer” przy ul.
Dąbrowskiego 28a w Poznaniu, 9 kwietnia, w ramach
„Podróżniczego
czwartku”,
zaplanowano spotkanie pod
hasłem „W sto minut dookoła
świata”. Nie trzeba było wynajmować samolotu, ani statku, by przemieścić się w nieznane.
Spotkanie, na które zaproszono osoby starsze i niepełnosprawne, prowadził profesor Grzegorz Gołembski. Mówił m.in. o Nowej Zelandii, Los
Angeles, Las Vegas, Kanionie
Colorado, San Francisco, Nowym Jorku. Przedstawił obyczaje panujące w tych miejscach, ich historię, ciekawych
ludzi i lokalne atrakcje.
Miłośnicy „Wojażera” w
kwietniu odbyli także przejażdżkę do Kórnika, gdzie podziwiali budzące się do życia
rośliny w miejscowym arboretum. Zwiedzili zamek kórnicki, był też spacer nad jeziorem.
awa

OPRACOWAŁA

KAROLINA KASPRZAK

Honorowa
Statuetka PFRON
O

limpiady Specjalne Polska w tym roku obchodzą
30 lat działalności. Z tej okazji
18 marca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Teresa Hernik, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wręczyła honorową statuetkę PFRON Katarzynie Frank-Niemczyckiej,
prezesowi Olimpiad Specjalnych Polska.
O Olimpiadach Specjalnych
Polska mówi telewizja, radio,
prasa, Internet. To jedna z największych w kraju organizacji
upowszechniających sport osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Oddziały Olimpiad Specjalnych w poszczególnych regionach integrują społeczeństwo ze światem ludzi niepełnosprawnych pokazując, że mimo
ograniczeń można osiągać sukcesy.
Uroczystość w Pałacu Prezydenckim zebrała wiele znaczących osób, wśród których była
Anna Komorowska, małżonka

FOT. ADAM NURKIEWICZ / OLIMPIADY SPECJALNE

Dookoła
świata

Po spotkaniu z mediami
przyszedł czas na wizytę w
Klubie Europejskim „Euromaniacy” przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w
Golinie Wielkiej. Poseł Łybacka
opowiadała, że sama pochodzi

z małej miejscowości i wie, że
dzięki motywacji oraz wytrwałości każdy może spełnić swoje marzenia. Rozmowa wywarła duże wrażenie na dzieciach. Uczniowie przedstawili program artystyczny. W podziękowaniu otrzymali zestawy upominkowe.

Teresa Hernik, prezes PFRON podpisuje deklarację poparcia.
Prezydenta RP i Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i
Polityki Społecznej. Prezes Hernik zwróciła uwagę na nieocenioną rolę sportu w budowaniu
oraz popularyzacji pozytywnego
wizerunku osób niepełnosprawnych.
Dla obecnych na uroczystości zawodników Olimpiad Specjalnych ta chwila była wyjątko-

wa. Wszyscy bardzo przeżywali fakt nagrody. Honorowa statuetka PFRON stanowi wyraz szacunku dla zaangażowania kadry oraz dla osiągnięć osób niepełnosprawnych i motywuje do
dalszych działań. Podczas jubileuszu podpisywano deklaracje
poparcia Olimpiad Specjalnych.

KAROLINA KASPRZAK
ŹRÓDŁO: PFRON.ORG.PL
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Mosinie kilka lat temu zamieszkała pewna rodzina. Swoje miejsce na ziemi
znalazło tu małżeństwo Małgorzata i Michał Michalakowie wraz z dziećmi Marią i Michałem. Swoiste zamiłowanie do litery M nie minęło, kiedy w 2007 roku przyszła na
świat Marta – ich trzecie dziecko. Właśnie rozmawiam z rodzicami:
– Marta to kolejny członek
waszej rodziny, którego imię
rozpoczyna się na M. Marta to
również wasze ukochane dziecko, które urodziło się z zespołem
Downa. Jak przyjęliście tę informację?
– Cały świat odwrócił się do
góry nogami. Niby wszyscy wiemy, znamy temat, widujemy takie osoby, gdzieś na ulicy, ale nas
to nie dotyczyło. Dlatego kiedy
usłyszeliśmy taką diagnozę, zaczęliśmy ściągać wiadomości na
temat tej wady genetycznej. Nie
wyglądało to zbyt różowo.
– Niejedna osoba byłaby załamana na waszym miejscu. Jednak wy po dwóch latach podjęliście niezwykłą decyzję. W Waszym domu pojawiła się kolejna
dziewczynka, również z zespołem Downa.
– Jak już się naczytaliśmy, poznaliśmy wspaniałych ludzi, którzy nas oswoili z tematem i zajęli się naszym dzieckiem jak trzeba, okazało się, że nie taki diabeł
straszny, jak go malują. A tak naprawdę Martusia – nasz „trisomek” – zupełnie zmieniła nasze
postrzeganie świata. Postanowiliśmy stworzyć dom dla jeszcze
jednego dziecka z zespołem Downa.
– Czy było wam łatwo podjąć
taką decyzję?
– Chyba nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę z tego, co robimy. Mieliśmy cel: pomóc małej
dziewczynce pozostawionej samej sobie w domu dziecka tylko dlatego, że ma jeden chromosom więcej. No i ta kruszynka
też miała imię na literę M: Majka. Byliśmy bardzo zadowoleni z
postawy naszych starszych dzieci, które pochwaliły nasz wybór.
– Jak zmieniło się Wasze życie?
– Wielką zmianą w naszym
życiu było przyjście na świat
Marty. Przyjęcie Majki – już nie.
Braliśmy 9 miesięczne niemowlę, które było na etapie dziecka
miesięcznego. Miała wadę ser-

6 razy M
do szczęścia
ca, częste zapalenia płuc. U nas
ruszyła z rozwojem jak małe ferrari. Kupiliśmy jej nawet czerwony fotelik ferrari do samochodu. Mieliśmy już całą kadrę wypróbowanych specjalistów, którzy nam pomagali. Życie zmieniło się na lepsze, nie mamy czasu
się nudzić.
– Spotkaliście się z przejawami nietolerancji, dyskryminacji,
wyśmiewania dziewczynek?
– Długo nam się to nie przytraﬁało. Marta kocha wszystkich
ludzi i zaraża ich swoją miłością.
Wielu zobaczyło, jakie one razem są wesołe i świetnie zorientowane w otaczającym świecie. Spoglądano na nie z sympatią. Zabieramy je na Woodstock i mecze Lecha. Zaspokajamy ich ciekawość, co procentuje świetnymi wynikami. Problemy zaczęły się, kiedy nadszedł
czas szkoły. Dowiedzieliśmy się,
że miejsce Downa jest w szkole
specjalnej, szkoła integracyjna
to miejsce dla „debili”, a uczęszczanie do szkoły powszechnej
to krzywda dla Downa. Martusia mieściła się w dolnej granicy normy intelektualnej, ale zdecydowaliśmy się posłać ją do poznańskiego ZSS nr 102, gdzie
nauczanie początkowe prowadzone jest metodą Marii Montessori. Na doﬁnansowanie dojazdów gmina się nie zgodziła,
bo przecież jest w gminie szkoła
specjalna. Co z tego, że dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną i ciężką. W końcu Down
to Down.
– Czy rodzice dzieci dotkniętych tą chorobą mogą liczyć na
wsparcie? Czy ktoś Wam pomaga? Jak wygląda codzienność?
– Na początku bardzo nam
pomogli specjaliści ze Stowarzyszenia NA TAK. Mieliśmy szczęście, że w Mosinie jest znakomite przedszkole integracyjne, do którego dziewczynki zaczęły uczęszczać bardzo wcześnie. Marta miała 3 lata, Maja 2,5
roku. Założyliśmy w tym roku
dziewczynkom konto w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” i zbieramy 1% podatku. Zdarzają się ludzie pomocni, dzięki
czemu w zaszłym sezonie mieliśmy hipoterapię za darmo. Nasza codzienność to ciągła walka
o pieniądze. Michał (mąż i tata)
po jednej pracy idzie do drugiej,

FOT. ARCHIWUM RODZINNE
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Wojcieszak

5

Marta (z lewej) i Maja.
ale zawsze znajduje czas dla rodziny. Ja też biorę, jak coś dodatkowo złapię, bo zakład pracy
zmniejszył mi etat na 3/5. Matki
dzieci niepełnosprawnych nie są
mile widziane w pracy. Chciano
nawet mnie zwolnić, ale związki zawodowe stanęły w mojej
obronie. Mam jeszcze ¼ etatu w
Automobilklubie Wielkopolski.
– Kiedyś Was rodziców zabraknie. Co będzie z Waszymi
niepełnosprawnymi córkami?
Może świat zmieni sie na tyle, że
ich życie będzie łatwiejsze?
– Cały czas wierzę w ludzi i
świat, ale robimy, co w naszej
mocy, żeby dziewczynki jak najlepiej poruszały się w tym świecie. Chyba właśnie fakt, że są
dwie z podobnym problemem,
im w tym pomoże. Starając się
o szkołę dla nich nie walczymy
o to, żeby skończyły studia, ale
o to, aby jak najlepiej w świecie funkcjonowały. Wczoraj po
szkole poszłam z Martą po zakupy. Mówiłam jej, co ma włożyć do koszyka, albo co ma z
niego wyjąć, bo przesadza. Przy
kasie sama wszystko wyciągała na taśmę, a później wszystko
ładowała do torby. Byłam z niej
bardzo dumna widząc miny ludzi wokół pełne aprobaty. Wiemy, że dziewczynki mają siostrę
i brata, ale bardzo byśmy chcieli,
aby były samodzielne.
– Czy chore dziecko kocha się
mocniej? Wrażliwiej? Z większą
bojaźnią o jego życie?

– Nasze dziewczynki nie są
chore. To wada genetyczna, na
którą się nie umiera, ale na pewno trzeba z nią walczyć, osłabiać, żeby odsłonić wspaniałego człowieka. Zabić okropne
stereotypy zespołu Downa, czyli
ociężałego człowieka, który butów sobie nie zawiąże, a co dopiero mówić o normalnym życiu. Kochamy je bardzo, ale pewnie tak samo byśmy je kochali,
gdyby miały 46 chromosomów,
bo tym tylko się różnimy. Chyba wszyscy już zapomnieliśmy
końcówkę 2009 roku i wszystko
co było związane z tą decyzją.
Po prostu zamieszkała z nami
mała kochana dziewczynka, nasza córeczka, z którą się śmiejemy i kiedy jest ku temu powód, cierpimy jak każdy rodzic.
Nieważne, kto urodził, ważne z
kim się dziecko wychowuje. A o
tym dodatkowym chromosomie
dawno zapomnieliśmy.

*
Małgosię mamę, Michała tatę,
Marysię, Michała, Martę i Maję
znam od wielu lat. To, co zrobili przed laty i co robią do dzisiaj,
budzi mój podziw i szacunek. W
ich przypadku do szczęścia każdego z nich potrzeba było tak
wiele i tak niewiele zarazem.
Wszystkiemu zaradziła rodzicielska i braterska miłość. Przez
wielkie M. A raczej – sześć razy
M. A może i więcej.
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Policja
ostrzega
O

metodzie „na wnuczka” i
innych sposobach wyłudzania pieniędzy od osób starszych słyszymy w radiu i telewizji, czytamy w gazetach. Policjanci prowadzą regularne
pogadanki o tym, jak rozpoznać i zdemaskować oszustów.
Tym razem na spotkaniu 21
kwietnia w Centrum Inicjatyw
Senioralnych przed naiwnością
i łatwowiernością ostrzegał ludzi starszych Piotr Garstka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji. Mówił też o prawach
konsumenta, zapobieganiu i radzeniu sobie z różnymi przestępstwami.

Niedawno w telewizji aktorka Krystyna Kołodziejczyk opowiadała, jak złodzieje próbowali wyłudzić od niej 40.000 tysięcy
złotych informując, że jej bratanica w stanie nietrzeźwym spowodowała wypadek, w którym
zginęło dziecko. Zagrożono, że
jeśli nie wpłaci 40.000 złotych,
jej krewna traﬁ na 25 lat do więzienia. Od wypłaty gotówki powstrzymała aktorkę kasjerka w
banku. Trzeba być ostrożnym,
nie wpadać w panikę, gdy zadzwoni ktoś z podobną informacją – i od razu powiadomić policję. awa

Filmy bez
tajemnic
F

ilmowa Akademia Seniora
w Poznaniu zorganizowała 9 kwietnia wykład na temat
ﬁlmów „Ostatnie kuszenie
Chrystusa” w reżyserii Martina Scorsese i „Pasja” w reżyserii Mela Gibsona. Oba obrazy są wstrząsające, nasycone emocjami. Wywołały żywą
dyskusję.
Wykład dotyczył warsztatu powstawania obrazów ﬁlmowych. Słuchacze poznawali
„od kuchni” techniki tworzenia
ﬁlmu. Były omawiane rozmaite
style mistrzów kina. Dyskusje
ilustrowano fragmentami ﬁlmów. Powstanie dzieła ﬁlmowego poprzedza długi i skomplikowany proces twórczy, praca reżysera, aktorów, scenarzystów, pracowników technicznych, dźwiękowców, dublerów, operatora kamery. awa
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Wspierać tych,
którzy nie mają nic
Aurelia
A
PPawlak
PPOZNAŃ

W

aldemar Sobczak, pracownik PCK w Poznaniu, z łatwością nawiązuje
kontakt ze swoimi niepełnosprawnymi podopiecznymi. Potrzebujących jego pomocy nigdy nie brakowało.
Pamięta ich historie i losy.
Za porażkę uznaje fakt, gdy
nie udaje się komuś pomóc.
Ale jest optymistą, nigdy się
nie zniechęca.
Dostrzega
nieszczęście,
cierpienie, samotność. To
jego natura. Od dziecka był
wrażliwy na krzywdę słabszych i niepełnosprawnych,
którzy nie potraﬁli się bronić. Nie umiał przejść obok
nich obojętnie. Tę cechę, jak
mówi, ma w genach. Nie
oczekuje wdzięczności. Wystarczy mu, że komuś pomoże, wyprowadzi z trudności.
Że nauczy kogoś samodzielności, aby mógł sobie sam
radzić w życiu. Choć nie zawsze jest to możliwe. Tak jak
w przypadku Przemka, który
ma już urządzone mieszkanie, zapewnioną opiekę, ale z
powodu niepełnosprawności
nie może bez pomocy innych
wychodzić na zewnątrz.
– Z osobami potrzebującymi pomocy zetknąłem się
jako dziennikarz podczas pisania reportażu – mówi Waldemar Sobczak. – W miejscowości pod Kościanem mieszkała rodzina z czternaściorgiem dzieci. Żyli w skrajnym
ubóstwie, dlatego postanowiłem im pomóc. To był moment przełomowy. Ja miałem
rodzinę, pracę, dach nad głową, niczego mi nie brakowało. A wówczas poczułem, że
trzeba wspierać tych, którzy
nie mają nic.
W czasie pracy Waldemar
Sobczak szybko się zorientował, że rodzinom wielodzietnym, samotnym i bezradnym
nikt nie chce pomagać, o ile
ubóstwu nie towarzyszy niepełnosprawność,
choroba

FOT. AURELIA PAWLAK
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Waldemar Sobczak:
„Postanowiłem wspierać tych,
którzy nie mają nic”.
czy patologia w rodzaju alkoholizmu. Pozostawiano je samym sobie. Postanowił włączyć się w działania na rzecz
ludzi dotkniętych biedą, słabszych, odrzuconych, bezradnych.
– Przed dziewięcioma laty
zatelefonowano do mnie z
PCK, proponując opiekę nad
niepełnosprawnym
Przemkiem – wspomina Waldemar Sobczak. – Zgodziłem
się bez wahania, choć zdawałem sobie sprawę jak trudnemu wyzwaniu muszę sprostać. Przemek miał dziecięce
porażenie mózgowe. Mieszkał w bardzo zaniedbanym
mieszkaniu, wymagającym
kapitalnego remontu. Cierpiał z powodu chorej nogi.
Nie amputowano jej dzięki mojej interwencji. Przemkiem nikt się nie zajmował. Mieszkał z chorą mamą,
ojciec się nimi nie interesował. Przemek nie chodzi, tylko siedząc przesuwa się po
podłodze. Nie potraﬁ zrobić
zakupów, ugotować posiłków, posprzątać mieszkania,
ogolić się, zadbać o higienę. Jestem jego ojcem, bratem, opiekunem i przyjacielem. Stał się członkiem mojej rodziny. Polubiły go moje
córki, które nie dostrzegają
jego niepełnosprawności. Dla
nich jest to normalne.
Przemek to jeden z podopiecznych Waldemara Sobczaka. Po drodze był Wacek i
wielu innych. Teraz jest jeszcze Kuba. Każdemu z nich
stara się pomóc najlepiej

jak potraﬁ. Chodzi nie tylko
o pomoc materialną, ale też
o serce, życzliwość, rozmowę, wspólne spędzanie czasu. Zdaniem pana Waldemara uwikłanie w codzienne sprawy, pośpiech, myślenie wyłącznie o sobie zabija
w ludziach wrażliwość. Nie
mają czasu, by zobaczyć, co
się wokół dzieje. A dla niego nagrodą jest, gdy podopieczni choć przez chwile
są uśmiechnięci i z nadzieją patrzą w przyszłość. Choć
rzeczywistość często rozczarowuje.
– Z Przemkiem po latach
wspólnej pracy zżyłem się
najbardziej – dodaje Waldemar Sobczak. – Dbam o jego
sprawy urzędowe, by na czas
były zapłacone wszystkie rachunki. Bardzo lubię gotować. Uważam, że skoro wystarczy dla mojej rodziny,
to nie może zabraknąć dla
Przemka. Posiłki zanoszę mu
do domu. Przemek bywa u
mnie i wspólnie z moją rodziną spędza Boże Narodzenie,
Wielkanoc i inne święta. W
wieku dwudziestu ośmiu lat
wyprawiliśmy mu pierwszą
komunię świętą, bo okazało się, że pomimo znajomości wielu modlitw nie przyjął
tego sakramentu.
Po zawale Waldemar Sobczak musiał trochę zwolnić
tempo, ale jego podopieczni nie odczuli tego. Poświęca więcej czasu na spacery i
odpoczynek. To kolejna okazja, by zabierać ze sobą Przemka, który inaczej nie opuszczałby swojego mieszkania.
Pan Waldemar ma wiele marzeń i planów. Chciałby napisać książkę o swoich podopiecznych, nadgonić dziennikarskie zaległości. Na razie
od czasu do czasu publikuje swoje artykuły. Z codziennego dziennikarstwa dawno zrezygnował, ale od tego
zawodu się nie odciął. Jego
hobby to historia duchowości zakonnej. Marzy, by pojechać do kilku ulubionych zakonów, zrobić badania, a ich
wyniki opublikować. Martwi
go upływający czas. Bo przecież ma jeszcze tyle do zrobienia.
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Dać nadzieję Miss Polski
na wózku
chorym
ikt nie przypuszczał, że
łącznik między pawilonem 15 a 8 A na Międzynarodowych Targach Poznańskich może zmieścić blisko
700 osób. Tak liczna reprezentacja dzieci i młodzieży wzięła udział w warsztatach malowania motyli organizowanych przez Polskie Towarzystwo Opieki
Paliatywnej Oddział w Poznaniu i „Mały wolontariat”
działający pod patronatem
Wicewojewody Wielkopolskiego.
Tegoroczny „Dzień Motyla – Dzień Wrażliwości” 20 i
21 marca zebrał przedstawicieli przedszkoli, szkół oraz
placówek terapeutycznych z
Poznania i Wielkopolski. Wydarzenie wpisało się w Targi Edukacyjne i Targi Książki,
a jego głównym przesłaniem

– Przyjechały grupy z Nowego Tomyśla, Kalisza, Lubonia i innych miejscowości.
Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tak sporym odzewem.
Jest duże zapotrzebowanie
na tego rodzaju akcje – powiedziała Barbara Grochal,
koordynator
wolontariatu
Hospicjum „Palium”.
W warsztaty 20 marca włączyła się Dorota Kinal, wicewojewoda wielkopolski, Elżbieta Walkowiak, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz
przedstawiciele
instytucji
publicznych. Namalowano
rekordową liczbę 815 kolorowych motyli. Tradycyjnie
zasadzono budleje – kwiaty
przyciągające motyle.
Dzień później, 21 marca na Starym Rynku, podczas jarmarku wielkanocnego, stragany były udekorowane barwnymi motylami, a wolontariusze, wręczając je, zarażali poznaniaków entuzjazmem. Po południu zaproszono na happening pod nazwą
„Zrzuć kokon”. Nie brakowało
parad, pokazów tanecznych i
interesujących prezentacji artystycznych. „Dzień Motyla
– Dzień Wrażliwości” obchodzono po raz trzeci. Pamiętajmy, że chorym i ich bliskim
wsparcia psychicznego trzeba cały czas, niezależnie od
dnia i pory roku.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

W warsztaty malowania
motyli włączyła się
Dorota Kinal, wicewojewoda
wielkopolski (z prawej)
oraz przedstawiciele instytucji
publicznych.

było nagłośnienie problemu
osieroconych dzieci.

Malowały dzieci z przedszkoli i szkół z Poznania
oraz Wielkopolski.

FOT. (2X) FUNDACJA „JEDYNA TAKA”

N

F

undacja „Jedyna Taka” w
Ciechocinku zachęcała panie do udziału w trzeciej edycji
wyborów Miss Polski na Wózku. Rekrutacja trwała do 2 maja
2015 roku. Natomiast uroczysta
gala odbędzie się 25 lipca.
Najpierw odbędzie się głosowanie na kandydatki za pośrednictwem strony www.jedyna-taka.pl. Spośród nadesłanych zgłoszeń głosujący wybiorą ﬁnałową dziesiątkę. Panie,
które otrzymają największą liczbę głosów, będą zaproszone na
warsztaty ﬁnalistek. Organizatorzy przyznają dwie tak zwane
„dzikie karty” tym kandydatkom,
które wskaże specjalnie powołana komisja konkursowa.
– Wiele uczestniczek poprzednich edycji nadal rozwija
się w modelingu i występuje w
mediach, wspominając wybory jako coś wyjątkowego – mówi
Katarzyna Wojtaszek z Fundacji
„Jedyna Taka”. – Osoby niepełnosprawne mają prawo do szczęśliwego życia i równego traktowania.
Jury przyzna tytuł nie tylko
Miss Polski na Wózku 2015, ale
także I i II Wicemiss. Wyłoniona
zostanie Miss Popularności, któ-

ra otrzyma najwięcej esemesów
od głosujących. Miss Foto wybiorą fotografowie podczas gali
ﬁnałowej, a Miss Publiczności
– uczestnicy gali za pośrednictwem kuponów do głosowania.
W minionym roku Miss Polski na Wózku została Julia Torla, której uroda budzi powszechny podziw. Podobnie jak uroda
pierwsza Miss Polski na Wózku
2013 Olgi Fijałkowskiej, studentki odnoszącej sukcesy w modelingu i prowadzącej szczęśliwe
życie. awa
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Witold
Bońkowski

Kontynuujemy druk fragmentów książki Witolda
Bońkowskiego „Niewyobrażalne. Potęga i paradoksy
naszych umysłów”, w której znajdują się przypisy i
źródła podanych informacji. red

Jak uwolnić się
od cierpienia?
wistość, z jaką mamy do
czynienia w codziennym życiu sprawia, że sami tworzymy swoje problemy i zmartwienia. Sami je sobie wmawiamy, częściowo w wyniku zachowań otoczenia, ale
głównie z powodu własnych
wyobrażeń, według których
są one jakoby nie do przezwyciężenia. Chopra wyróżnia sześć kroków prowadzących do cierpienia:

PRZYCZYNY
CIERPIENIA

N

ie od dziś wiadomo, a
opinia ta potwierdzona jest przez wszystkie religie świata, lekarzy i etyków,
że ludzka osobowość składa się z dwóch elementów:
ﬁzycznego oraz duchowego. Naszym celem jest podkreślenie, że ten drugi pierwiastek ma w gruncie rzeczy znaczenie rozstrzygające, a umiejętnym postępowaniem i nastawieniem
do świata jesteśmy w stanie znacząco – więcej: decydująco wpływać na naszą kondycję ﬁzyczną i stan
zdrowia.
Ów element niematerialny (określany zwykle jako
stan psychiczny) stale jest
przedmiotem badań; często jednak bywa niedoceniany. Wciąż jeszcze zdarzają się osoby sceptycznie nastawione do opinii o wpływie
umysłu na naszą kondycję ﬁzyczną i satn zdrowia. Coraz częściej jednak pojawiają się analizy oparte na badaniach z pogranicza wielu
dziedzin wiedzy dowodzące, że wpływ ten faktycznie
ma miejsce. Szczególną rolę
odgrywają tu także tradycja,
doświadczenie i wiedza ludzi Dalekiego Wschodu, starających się zajrzeć w głąb
ludzkiej świadomości i nastawionych na poszukiwanie
harmonii wewnętrznej człowieka. Tę harmonię można
uzyskać na drodze wyciszenia i uspokojenia.
Atakowani przez otaczający świat i nieustannie pojawiające się nowe wrażenia,
musimy zająć wobec nich
stanowisko; często jesteśmy
porywani przez pozytywne
i negatywne bodźce, co wywiera ogromny wpływ na
stan naszego zdrowia. Zachowujemy się emocjonal-

nie, przeżywamy, zadręczamy się, wpadamy w depresję lub euforię – a organizm
natychmiast reaguje, czasami też ponosi konsekwencje
naszych odczuć i zachowań.
Nieprzypadkowo mówimy,
że gdy ktoś ma jakiś problem, zmartwienie, to „leży
mu coś na wątrobie”. To nie
jest tylko obiegowe powiedzonko – troska, złość oddziałują na nasze narządy,
na nasze ciało.
Nie twierdzę, rzecz jasna, że możemy całkowicie
uwolnić się od bólu. Byłoby
to nie tylko niemożliwe, ale
wręcz niepożądane. Trzeba
bowiem odróżnić ból i cierpienie. Ból jest częścią życia. Pojawia się, gdy stawiamy przed sobą jakieś trudne, wymagające ciężkiej pracy i rezygnacji z wielu przyjemności zadanie. Wkracza,
gdy ogarnia nas zwątpienie
co do właściwości wybranej
drogi albo uczucie, że musimy zrewidować dotychczasowe poglądy i wartości, którymi się dotąd kierowaliśmy. Towarzyszy też relacjom międzyludzkim: utrata kogoś bliskiego, poczucie niezrozumienia, samotność, a nawet wrogość ze
strony innych są czymś, czego większość z nas nie jest
w stanie uniknąć. Dlatego
ból należy przyjąć i potraktować jako próbę siły naszej
woli albo okazję do nauczenia się czegoś.

Dobre życie nie składa się
z samych radości; pełnia życia obejmuje również ból.
Cierpienie natomiast pojawia się, kiedy przeżywamy
ból w niewłaściwy sposób.
Cierpimy, kiedy skupiamy się
na zewnętrznych okolicznościach powodujących nasz
ból, zamiast szukać w sobie
siły, która pozwoli nam się
z nim uporać; gdy pozwalamy, aby lęk zapanował nad
nami i uniemożliwił nam
działanie; kiedy rozpatrujemy przeszłe bolesne sytuacje albo obawiamy się przyszłych. Aby nie dopuścić, by
ból przerodził się w cierpienie, należy dotrzeć do jego
przyczyn.
Przyczyny cierpienia analizuje szczegółowo Deepak
Chopra. Podstawową przyczyną jest według niego nierzeczywistość:
złudzenia
wytwarzane przez umysł.
Większość z nas jest przekonana, że cierpienie jest naturalne, przyrodzone, że z
uczuciem tym należy się pogodzić, bo nie mamy na nie
żadnego wpływu. Ucieczka
w duchowość (także w religię) pozwala łudzić się, że
w ten sposób nastąpi ukojenie, a przeżywane problemy
zostaną rozwiązane i wyciszone. Jeśli to nie pomaga,
do działania przystąpić musi
psychoterapeuta. Jednak sekret cierpienia kryje się nie
tyle w naturze świata, ile w
naszym umyśle. Nierzeczy-



niedostrzeganie
stych faktów,

oczywi-



przyjmowanie negatywnego sposobu postrzegania,



wzmacnianie takiego sposobu postrzegania przez
obsesyjne myślenie,



zatracenie się w bólu, bez
poszukiwania drogi wyjścia,



porównywanie siebie z innymi,



utrwalanie cierpienia przez
swoje związki z ludźmi.
cdn.

ZASTRZEŻENIE
Treść książki opiera się
na wiedzy ogólnodostępnej,
czerpanej zarówno z osobistych doświadczeń autora, jak
i z przytoczonych przez niego
publikacji. Nie należy jej traktować jako diagnozy medycznej ani jak porady lekarskiej.
Książka została wydana
wyłącznie w celach edukacyjnych; ma na celu popularyzację wiedzy o wpływie ludzkiego umysłu na organizm człowieka, nie stanowi więc alternatywy dla profesjonalnego
leczenia medycznego. Zamiarem autora jest jedynie zwrócenie uwagi na potęgę umysłu i jego wpływ na organizm
człowieka oraz uświadomienie olbrzymiego potencjału
drzemiącego w każdym z nas.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie czytelnika sprzeczne z niniejszym
ostrzeżeniem.
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M

ieszkańcy powiatu poznańskiego z ważnym
orzeczeniem o niepełnosprawności będą mieli okazję
już po raz trzeci przedstawić
na forum własną twórczość
plastyczną, literacką, muzyczną, teatralną i ﬁlmową. Zgłoszenia udziału w III Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot talentów”
przyjmowane są do 22 maja.
Istnieje możliwość nadesłania
zgłoszenia w późniejszym terminie po uzgodnieniu telefonicznym z organizatorem.
Na „Zlot talentów” zaprasza Jan Grabkowski, starosta
poznański oraz Andrzej Baehr, dyrektor Zarządu Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich. Bezpośrednim realizatorem zadania ﬁnansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego jest Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie. Adresatami wydarzenia są osoby indywidualne, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, innych placówek o charakterze rehabilitacyjno-terapeutycznym i członkowie organizacji pozarządowych. Nie jest
istotny wiek ani rodzaj niepełnosprawności.
Do „Zlotu talentów” zostaną
zakwaliﬁkowane prace będące
dziełami oryginalnymi, nie prezentowane wcześniej publicznie, co do których prawo autorskie posiada uczestnik bądź
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Trzecia edycja
„Zlotu Talentów”
jego przedstawiciel ustawowy.
Zgłoszone prace nie mogą naruszać praw autorskich osób
trzecich. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe,
a dla „Talentu Roku 2015” – nagroda specjalna.
– Poziom prezentacji artystycznych „Zlotu talentów” rośnie z roku na rok. W tegorocznej edycji nagrodą specjalną dla
Talentu Roku będą ufundowane z budżetu Powiatu Poznańskiego warsztaty artystyczne;
ich cel to doskonalenie nabytych umiejętności i promocja
laureata w środowisku. Rodzaj
warsztatu będzie zależny od
kategorii, w której „Talent Roku
2015” zwycięży – wyjaśniła Elżbieta Tonder, pełnomocnik starosty poznańskiego do spraw
osób niepełnosprawnych.
Organizatorzy zadbali o niebanalne formy prezentacji. Prace można zgłaszać aż w 8 różnych konkursach, w tym w 4
plastycznych. Ogłoszony został
konkurs literacki „Mój ulubiony
ﬁlm” i „Mój ulubiony bohater ﬁlmowy”, konkurs ﬁlmowy „Teledysk”, konkurs muzyczny „Pre-

zentacje wokalne”, konkurs aktorski „Mała forma teatralna”,
konkurs plastyczny I „Magiczne drzewo”, konkurs plastyczny II „Mój najbardziej niesamowity sen”, konkurs plastyczny III
„Dom moich marzeń” i konkurs
plastyczny IV „Niecodzienne
przedmioty”. W ostatnim z wymienionych konkursów będzie
można w sposób szczególny
wykazać się inwencją i pomysłowością, bo zadanie polega
na wykonaniu obiektu z przedmiotów codziennego użytku,
któremu autor nada nowe znaczenie i funkcję. Osoby niepełnosprawne posiadają duży potencjał artystyczny, a każde takie przedsięwzięcie dowodzi o
ich pasji, determinacji i zaangażowaniu. Z tego właśnie powodu Powiat Poznański zainicjował „Zlot talentów” – wydarzenie, które pozwala ludziom
zdrowym ten potencjał dostrzec.
Teledyski, nagrane prezentacje wokalne i przedstawienia
teatralne należy przesłać na adres realizatora do 31 lipca, podkłady muzyczne do prezenta-

cji do 20 sierpnia, a prace plastyczne w dniach 25 – 31 lipca.
Adres: Dom Pomocy Maltańskiej, ul. Dworcowa 16, 62-041
Puszczykowo. Finał III Powiatowego Przeglądu Twórczości
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot talentów” odbędzie się 18 września w godzinach 10.00 – 14.00 w Lubońskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji przy
ul. Kołłątaja 2. Szczegółowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu (61) 819 44
46, 507 117 248, mejlowo: maltadom@wp.pl, maltadom@autograf.pl oraz na stronach internetowych: www.powiat.poznan.pl, www.maltadom.fc.pl
Powiat Poznański serdecznie
zaprasza niepełnosprawnych
mieszkańców powiatu poznańskiego, w szczególności tych,
którzy jeszcze nie mieli okazji zaprezentować się na scenie
szerszej publiczności, do udziału w „Zlocie Talentów”. Może
będzie to początek wielkiej kariery?

KAROLINA KASPRZAK

7 Tydzień Mózgu Będzie asystent?
W

dniach od 16 do 20 marca trwała w Poznaniu 7
już edycja „Tygodnia Mózgu”.
Organizatorem wydarzenia
był Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Instytut Chemii Bioorganicznej
oraz Instytut Genetyki Człowieka PAN. Patronat honorowy objął Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Poznania. Inicjatywę doﬁnansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
„Tydzień Mózgu” odbywał
się w różnych miastach Polski, m.in. w Warszawie. W Poznaniu w Ośrodku Nauki PAN
na zainteresowanych czekały wykłady i prezentacje. Spotkania przypomniały uczestnikom, że zachorowalność na

schorzenia mózgu oraz układu
nerwowego rośnie w zaskakującym tempie. Warto wiedzieć
o nich więcej.
Wykład inauguracyjny „Zastosowanie
funkcjonalnych
nanokomponentów do diagnostyki i terapii chorób mózgu” wygłosił prof. dr Michael Giersing, członek PAN, z Freie Universität Berlin, Fachbereich Physik. Z kolei prof. dr
hab. med. Marcin Roszkowski
z Kliniki Neurochirurgii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
mówił o chirurgicznym leczeniu padaczki dziecięcej. Jedno
z zagadnień poddanych pod
dyskusję brzmiało: „Czy można spowolnić starość?”. Był też
koncert „Franciszek Langner in
memoriam”.

KAROLINA KASPRZAK

Ś

rodowisko osób niepełnosprawnych od wielu lat
dostrzega znaczący deﬁcyt
usług asystenta osoby niepełnosprawnej, którego pomoc
w życiu codziennym jest nieoceniona. Organizacje pozarządowe dotychczas nie miały możliwości ubiegania się o
środki PFRON na wdrażanie
usług asystenckich. Tę sytuację zmienia projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej.
W marcu tego roku do konsultacji społecznych traﬁł projekt dotyczący kwestii ﬁnansowania usług asystenckich.
Konsultacje zapowiadał na początku roku Jarosław Duda,
pełnomocnik rządu do spraw
osób niepełnosprawnych. W
rozmowie z Polską Agencją
Prasową wspomniał, że usłu-

gi asystenckie mogłyby wpisywać się w zadania zlecane przez PFRON organizacjom
pozarządowym.
Do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 roku w
sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych organizacjom pozarządowym dodano stosowny zapis, umożliwiający wsparcie ﬁnansowe usług
asystenckich. Teraz pozostaje
śledzić na stronie PFRON ogłoszenia konkursowe. Stowarzyszenia i fundacje będą zainteresowane składaniem ofert
właśnie na to zadanie, bo sporo osób niepełnosprawnych
potrzebuje asystenta.

KAROLINA KASPRZAK
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W

styczniowych
wydaniach lokalnych gazet
ukazały się artykuły poruszające trudną sytuację Jagody Borowiak. Młoda dziewczyna dotknięta od urodzenia
paraliżem poniżej klatki piersiowej nie może samodzielnie wydostać się ze swojego mieszkania, by realizować
swoje życiowe plany.
Możliwość pokonania bariery ośmiu schodów dzielących
mieszkanie Jagody od przestrzeni publicznej stworzyłaby platforma podnośnikowa. Koszt instalacji tego urządzenia wraz
z dostosowaniem mieszkania
przekracza 40.000 zł. Rodziny na taki wydatek nie stać. Po
styczniowym apelu, skierowanym do wszystkich ludzi dobrej
woli na łamach prasy, w telewizji regionalnej, na stronach internetowych oraz bezpośrednim
moim apelu do radnych Rady
Miejskiej Obornik, Rady Powiatu Obornickiego na koncie Jagody Fundacji „Słoneczko” znalazło
się 3.200 zł. Z licytacji wiecznego
pióra oﬁarowanego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na konto Jagody traﬁło
6.000 zł. Licytacja ta dzięki życzliwości burmistrza Obornik mia-

ła miejsce na styczniowym toaście noworocznym. Na szczególne podziękowanie zasługuje
młodzież obornickiego LO, która na ten cel zebrała i wpłaciła
kwotę 480 zł.
Liczę na to, że na mój apel
odpowiedzą radni obu szczebli, burmistrzowie i starostowie,
oraz wszyscy ci, do których apel
przesłałem drogą e-mail. Aby
spełnić marzenie Jagody potrzeba jeszcze 20.000 zł. Każda kwota wpłacona na rzecz tej młodej dziewczyny przybliży nas do
celu.
By pomóc Jagodzie każdy
może przekazać środki na powyższy cel do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Słoneczko” na konto Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie
oddział Złotów nr 89 8944 0003
0000 2088 2000 0010 subkonto
nr 291/B darowizna dla Jagody
Borowiak.
17 maja w Obornickim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert
na rzecz Jagody, którego głównym organizatorem będzie Klub
Motocykli Ciężkich „Jastrzębie Dróg” w Obornikach. Liczymy na Państwa liczny udział i
szczodrość.

MAREK LEMAŃSKI

Autyści
pragną kochać
J

ak człowiek z autyzmem pojmuje uczucia? Na to pytanie
odpowiedział ﬁlm „Miłość” nakręcony przez poznańską Fundację Na Rzecz Integracji Osób
Niepełnosprawnych i Autystycznych „Fiona” na zimowym
obozie organizacji pod nazwą
„Taternisko w Starym Kinie”.
Film wyemitowano 1 kwietnia
w siedzibie Fundacji przy Mielżyńskiego 20 G, w przeddzień
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
Wydarzenie spotkało się z zainteresowaniem osób z autyzmem, ich rodzin, przyjaciół i
sympatyków, studentów pedagogiki specjalnej oraz osób nie
związanych z problematyką niepełnosprawności.
W ﬁlmie młodzi ludzie z au-

tyzmem nazwani „Anonimową Grupą Poszukiwaczy Miłości” nawiązując m.in. do znanych postaci literatury próbowali uzyskać odpowiedź na pytanie
czym jest miłość i co się dzieje, kiedy się kogoś kocha. Dzięki
emisji widzowie przekonali się,
że autyści pragną kochać. Duży
podziw odbiorców zyskał Amor
– postać, w którą wcielił się Ireneusz Krosny, znany polski mim.
Organizatorzy podkreślili, że nie
doszłoby do powstania ﬁlmu,
gdyby nie zaangażowanie wielu
osób – podopiecznych Fundacji,
pracowników, wolontariuszy, aktorów. Film Fundacji „Fiona” zakwaliﬁkował się do Festiwalu Filmów Niecodziennych.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. STANISŁAW FURMANIAK

Rada na problemy
służby zdrowia

Pomóżmy
Jagodzie

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek powołuje członków
Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych.

W

ojewoda
wielkopolski Piotr Florek powołał 31 marca, na mocy ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej, Wojewódzką Radę ds.
Potrzeb Zdrowotnych. Głównym jej zadaniem będzie m.in.
współpraca z wojewodą w
sprawie sporządzenia mapy
potrzeb zdrowotnych w Wielkopolsce.
Zasiadło w niej ośmiu specjalistów z różnych dziedzin,
z przewodniczącą rady Marią Krupecką – dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Są to osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem
w dziedzinie zdrowia publicznego: przedstawiciele wojewody,
marszałka województwa, dyrektora oddziału wojewódzkiego
Funduszu, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, przedstawiciela szkół wyższych kształcących na kierunkach medycznych, konwentu
powiatów województwa, organizacji pracodawców oraz konsultantów wojewódzkich.
Powszechnie wiadomo, że
od wielu już lat służba zdrowia
w Polsce kuleje. Codziennie w
przychodniach ustawiają się
długie kolejki, do specjalisty czeka się kilka miesięcy, a na operację nawet kilka lat. W jakim stopniu pomoże rozwiązać te problemy powołana przez wojewodę rada?
Miejmy nadzieję, że przyszłościowo będzie to pomoc istotna,
bowiem opracowanie mapy potrzeb i tym samym priorytetów
regionalnej polityki zdrowotnej
posłuży wojewodzie do wyda-

wania trafnych decyzji o przydzielaniu pieniędzy i tworzeniu
w województwie wielkopolskim
nowych jednostek szpitalnych i
ambulatoryjnych.
Takie rady w całej Polsce muszą powstać do kwietnia 2016.
Wielkopolska jest czwartym województwem, w którym rada powstała. Założenia i cele rada ma
ambitne.
– Województwo wielkopolskie nie jest jednolite pod względem m.in. zachorowań czy dostępności do służby zdrowia. W
różnych miejscowościach wygląda to inaczej. Mamy 2200
podmiotów leczniczych, które
zapewniają opiekę zdrowotną.
Są jednak takie miejsca, w których trudności z dostępem do
służby zdrowia, przynajmniej w
niektórych obszarach, chorzy
odczuwają w sposób szczególnie dotkliwy. Dlatego musi powstać szczegółowa analiza tych
problemów. Na podstawie zebranych danych będzie możliwe określenie prognoz na przyszłość oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów zdrowotnych w dłuższej perspektywie czasowej – powiedziała Maria Krupecka.
Dwie pierwsze mapy zostaną
przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i będą dotyczyły tylko szpitalnictwa. W 2022
roku mapę opracuje wojewoda
we współpracy z Wojewódzką
Radą. Dzięki zebraniu informacji dotyczących m.in. stanu zdrowia ludności, zachorowalności, śmiertelności, sytuacji środowiskowej oraz utworzeniu na
ten temat mapy możliwa będzie
optymalna polityka zdrowotna
w Wielkopolsce.

STANISŁAW FURMANIAK
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P

roblem niedosłuchu dotyczy ponad 6 milionów ludzi
w Polsce. 80% niedosłyszących
nie nosi aparatów słuchowych.
Każdy głuchy jest inny. Reﬂeksje z konferencji pod nazwą
„Wiedza kluczem do zmian
postaw wobec osób niesłyszących” skłoniły do poszukiwania rozwiązań umożliwiających tej grupie pełne uczestnictwo we wszystkich sferach
życia.
Konferencję 20 marca w Sali
Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowali w ramach projektu socjalnego słuchacze III roku Kolegium Pracowników Służb Społecznych Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu przy współpracy merytorycznej Fundacji Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON” oraz dzięki wsparciu ﬁnansowemu Fundacji Banku Zachodniego WBK – Grupa
Santander.
Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował Piotr
Florek, wojewoda wielkopolski, a patronat medialny Telewizja Polska S.A. – Oddział w
Poznaniu i „Filantrop Naszych
Czasów”. Organizatorzy zadbali, aby uczestnicy mogli dowiedzieć się jak najwięcej o życiu
ludzi z dysfunkcją słuchu, ich
codziennych radościach i barierach, które muszą pokonywać.
– Nieumiejętność pomagania
wynika z braku wiedzy. Warto niwelować przeszkody w komunikowaniu się – przekonywała Eunika Lech, prezes Fundacji „TON” i zaznaczyła, że
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Nie obronią się
sami
świata osób niesłyszących nie
zamieniłaby na żaden inny.
W spotkanie wpisały się doniesienia praktyków oraz głos
przedstawicieli instytucji zajmujących się polityką na rzecz
osób niepełnosprawnych. Jan
Filip Libicki, senator RP, przewodniczący Parlamentarnego
Zespołu do spraw Osób Niepełnosprawnych podniósł sprawę
dostępu osób z uszkodzeniem
słuchu do prawa jazdy, szkolnictwa zawodowego niesłyszących i dostępności informacji w środkach transportu miejskiego.
Zwracano uwagę na specyﬁkę niepełnosprawności słuchu i mowy oraz formy wsparcia głuchych i niedosłyszących.
E. Lech podkreśliła, że na temat
języka migowego i osób niesłyszących krążą informacje, które
często mijają się z prawdą. Nie
możemy zakładać, że głuchy
odczyta nasz przekaz za pomocą ruchu warg. Człowiek jest
w stanie skupiać na nich uwagę przez maksymalnie 10 minut,
później gubi wątek. Czytanie z
ust – jak powiedziała prelegentka – jest umiejętnością osobliwą, zależną od wielu czynników zewnętrznych. Broda, wą-

skie usta czy braki w uzębieniu
powodują, że komunikat z ruchu warg staje się dla niesłyszącego niezrozumiały.
Na trudności w funkcjonowaniu osób niesłyszących w
społeczeństwie składają się
uprzedzenia, utrudniony dostęp do świadczeń socjalnych,
wycofanie z życia zawodowego
i kulturalnego. Aby temu zapobiec, niezbędna jest edukacja i
profesjonalna pomoc. Oferują ją instytucje publiczne, m.in.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
– PFRON realizuje szereg programów i projektów kierowanych do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności – informował Ferdynand Łukanowski, pełniący obowiązki dyrektora Wielkopolskiego Oddziału PFRON. Te programy to m.in.
„Junior”, „Aktywny samorząd”,
„Wsparcie inicjatyw”, program
wsparcia międzynarodowych
imprez sportowych oraz inne.
Łukanowski mówił ponadto o
doﬁnansowaniach do wynagrodzeń z tytułu zatrudniania osób
niepełnosprawnych.
O codzienności i barierach z
punktu widzenia osoby niesłyszącej opowiedział Marek Pater,

prezes Towarzystwa Osób Niesłyszących „TON”. To wystąpienie dało odbiorcom szerszy pogląd na życie ludzi z dysfunkcjami słuchu. Najtrudniejszym
do przezwyciężenia problemem
jest bariera komunikacyjna, z
którą spotykają się każdego
dnia, choćby w urzędach. Deﬁcyt tłumaczy języka migowego
w instytucjach skazuje niesłyszących na olbrzymie trudności
w komunikowaniu się. W konfrontacji z machiną przepisów
prawnych i brakiem życzliwości
ze strony urzędników nie obronią się sami.
Zachwyciły prezentacje artystyczne przygotowane przez
niesłyszących i ich przyjaciół.
Uczestnikom spotkania, zajmującym się innymi grupami niepełnosprawności, pomogły one
lepiej poznać środowisko głuchych i przekonać się, jak spore pokłady talentów posiadają
ludzie z ubytkami słuchu. Inicjatywa słuchaczy KPSS zasłużyła w najwyższym stopniu
na uznanie. Cieszyła obecność
osób niesłyszących na konferencji oraz otwartość i gotowość słyszących do nauki języka migowego.

KAROLINA KASPRZAK

Leczenie SM

Płuca – pod lupę!

O

S

d 1 maja obowiązuje nowy Program Leczenia Stwardnienia Rozsianego.
Daje zielone światło rodzicom
i opiekunom w trudnej sytuacji
materialnej.
Nowy program stwarza możliwość uzyskania refundacji z
Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie dzieci chorych
na SM poniżej 12 roku życia.
Wcześniej refundacja nie obejmowała dzieci z tej kategorii
wiekowej. Leczenie refundowane z NFZ dotyczy zakupu leków z tzw. I linii jak np. interferon beta 1a czy octan glatirameru. Dla rodziców oraz opiekunów dzieci z SM to rozwiązanie jest zbawienne, gdyż miesięczny koszt zakupu leków, jak

informuje Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego, wynosi około 3 tysiące złotych.
Program Leczenia Stwardnienia Rozsianego gwarantuje również kontynuację leczenia bez konieczności ponownej kwaliﬁkacji kobietom, które przerwały terapię z uwagi na
ciążę. Pozostaje problem pacjentów, którzy po 18 roku życia kontynuują terapię w ośrodkach dla dorosłych. Trudno
znaleźć miejsce w placówce
jak najbliżej miejsca zamieszkania chorego. Brakuje odpowiednich regulacji. Miejmy nadzieję, że i tę sprawę uda się
wkrótce rozwiązać.

KAROLINA KASPRZAK

zpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego imienia Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
zaprasza osoby w wieku senioralnym na bezpłatne badania
proﬁlaktyczne.
Są one prowadzone w ramach
projektu „Wielkopolska Onkologia”. Dzięki temu z tomograﬁi komputerowej płuc mogą skorzystać mieszkańcy Wielkopolski – zwłaszcza nałogowi palacze – w wieku od 45 do 74 lat.
Na badanie można zarejestrować się pod telefonem
514 198 241, a wszelkie informacje uzyskać pod numerem
514 198 499. Formalności można załatwić osobiście w budynku przy ulicy Szamarzewskiego

82/84, wejście A, Dział Diagnostyki Obrazowej, sekretariat, pokój numer 0.13.
Aby skorzystać z tomograﬁi,
wymagane jest skierowanie lekarza rodzinnego. Ponadto dla
ułatwienia na stronie internetowej projektu www.wielkopolskaonkologia.pl w zakładce „dla
pacjenta” można pobrać gotowy
druk skierowania na badania i
umówić się z lekarzem rodzinnym, by go podpisał, a następnie skontaktować się ze szpitalem.
Projekt jest ﬁnansowany z
Mechanizmu Finansowego EOG
2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 20092014 oraz z pieniędzy Ministerstwa Zdrowia. awa
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Powstanie
nowy ZAZ?

60+ wciąż
aktywni

2

„A

kwietnia w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania reprezentanci organizacji pozarządowych po raz kolejny spotkali
się na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta
Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych. Omawiano
m.in. utworzenie na terenie Poznania zakładu aktywności zawodowej.
XXIX spotkanie KDO odbyło
się z udziałem Agnieszki Pachciarz, wiceprezydenta Poznania.
Pachciarz zadeklarowała gotowość współpracy z organizacjami skupionymi wokół problemów osób niepełnosprawnych.
Odpowiadała na pytania dotyczące głównie barier architektonicznych, braku sygnalizacji
dźwiękowej na przejściach dla
pieszych oraz wprowadzonego
niedawno inteligentnego systemu transportowego (tzw. ITS).
Znów nawiązano do bulwer-

sującej sprawy wyrzucenia kobiety chorej psychicznie z tramwaju. Ważnym punktem spotkania była dyskusja dotycząca
utworzenia ZAZ-u w Poznaniu.
Potrzeby w tym względzie są
znaczące, ale brakuje pieniędzy
na ich realizację. Wypowiedział
się przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
który poinformował, że do 30
czerwca zbierane są przez ROPS
opinie na temat chęci oraz potrzeb utworzenia ZAZ-u. W całej Wielkopolsce ZAZ-ów jest 9,
w Poznaniu nie ma ani jednego.
Zasady ﬁnansowania tworzenia wyglądają tak, że 65% kosztów pokrywa PFRON, pozostałe 35% organizacja pozarządowa bądź inny podmiot tworzący
ZAZ. Przed organizacjami i instytucjami publicznymi staje dylemat: jak znaleźć pieniądze na
nowe miejsca pracy i co zrobić,
aby środki były wystarczające?

ktywni do setki” to kampania społeczna skierowana do seniorów w wieku
60+, dla których najważniejsza jest aktywność, rozwijanie
i spełnianie swoich pasji. Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu wraz z partnerami:
T-Mobile, Microsoft oraz Intel
rozpoczęła w marcu działania,
by aktywizować osoby w wieku emerytalnym z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych.
W dziesięciu miastach całego kraju zorganizowane zostały pierwsze cykle spotkań, których celem było przedstawienie
szans aktywności społecznej i
udziału seniorów w życiu wolontariatu. Na potrzeby kampanii przygotowano specjalny tablet z aplikacjami, które ułatwią
seniorom codzienne funkcjonowanie oraz działalność w szeregach wolontariuszy. „Tablet
III wieku” oferowany przez TMobile to urządzenie Modecom

KAROLINA KASPRZAK

rzed tegorocznymi świętami wielkanocnymi o dzieciach z Przedszkola nr 5 „Weseli Sportowcy” pamiętali przedstawiciele Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK „Lubonianka” im. bł. Edmunda Bojanowskiego. Odwiedzili je z prezentami we wtorek 31 marca. W
spotkaniu uczestniczył zastępca burmistrza Mateusz Mikołajczak.
„Luboniankę” reprezentowali:
prezes Jerzy Zieliński, członkowie zarządu Irena Skrzypczak i
Zbigniew Cybulski oraz członek
klubu Bronisław Tomkowiak.
Krwiodawcy przekazują
upominki.

Byli także obecni emerytowani
pracownicy przedszkola.
Przedszkolacy przy akompaniamencie Jolanty Łączkowskiej
śpiewali, tańczyli, recytowali wierszyki. Krwiodawcy przekazali im baśnie, opowiadania,
puzzle od Wydawnictwa „Publicat” S.A. w Poznaniu. Dzieci zrewanżowały się stroikami i kwiatami. Jak zwykle ich szczególną atrakcją było poszukiwanie
upominków od zająca. Ponieważ padał deszcz, zając ukrył je
w budynku szkoły.

Dariusz Pietrowski, prezes
Stowarzyszenia
Centrum Wolontariatu
i Krystyna Lewkowicz,
prezes Fundacji Ogólnopolskie
Porozumienie Uniwersytetów
Trzeciego Wieku.

MARCIN WOJCIESZAK
OPRACOWANIE
Z MATERIAŁÓW PRASOWYCH
FIRMY MICROSOFT

Praca wolontariusza

ROBERT WRZESIŃSKI
FOT. ROBERT WRZESIŃSKI
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Krwiodawcy
– dzieciom

z systemem operacyjnym Windows 8.1. Seniorzy oraz ich bliscy będą mogli korzystać z funkcji niedostępnych na żadnym innym urządzeniu.
„Mój Wolontariat” to jedna z
15 dostępnych aplikacji. Dzięki niej użytkownik będzie mógł
wyszukać w najbliższym otoczeniu organizacje, którym chciałby
pomagać. Urządzenie daje także wiele innych praktycznych
możliwości. Wśród nich m.in.:
wyszukiwanie aptek, promocje
w pobliskich supermarketach,
5.000 dostępnych książek w wersji elektronicznej, bajki, muzyka i
ﬁlm. Decydując się na korzystanie z urządzenia należy przygotować się na podpisanie umowy
z T-Mobile na okres 36 miesięcy, z miesięczną opłatą 59,99 zł
oraz jednorazową opłatą na start
w wysokości 9 zł. Oferta „Tablet
III Wieku” to udostępnione w ramach abonamentu miesięcznego 20 GB Internetu.
„Tablet III Wieku” to tylko techniczne udogodnienie życia dla
seniorów, pragnących włączyć
się w program „Aktywni do setki”. Istotą kampanii jest zaproszenie do społecznych działań i
zaangażowania na rzecz pomocy dla lokalnej społeczności. Organizatorzy wychodzą z założenia, że osoby w wieku emerytalnym nie powinny ze swoim doświadczeniem i umiejętnościami zamykać się w czterech ścianach. Powinny pomagać i czuć
sie potrzebne. Kolejne spotkania w ramach akcji na przełomie
maja i czerwca w Sieci Centrów
Wolontariatu.
www.wolontariat.org.pl

W

ielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprosiła do Centrum Bukowska w Poznaniu zainteresowanych na
bezpłatne szkolenie 18 kwietnia pod hasłem „Zarządzanie
wolontariuszami w instytucji
i organizacji”.
Zaproszenie
skierowano
między innymi do centrów wolontariatu, organizacji pozarzą-

dowych, koordynatorów, grup
nieformalnych. Podczas zajęć omówiono aspekty prawne
wolontariatu, jego ideę i zakres
działań wolontariuszy. Uczestnicy szkolenia otrzymali specjalne certyﬁkaty. Zajęcia prowadziły Justyna Ochędzan, prezes WRK w Poznaniu i Lucyna Roszak, koordynator Lokalnego Centrum Wolontariatu w
Pleszewie. awa
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kryli zaskoczenia, gdy zobaczyli, że odświeżone piętro jest
czyste, zadbane, na parapetach
pojawiły się kwiaty. Stary budynek na Alexanderplatz częściowo odzyskał dawną świetność.

FOT. CHSD

Paul Haenze (z lewej) i Mirosław Zabrocki.

Z

nakomicie mówi po polsku, stara się zrozumieć
naszą kulturę. Wraz z rodziną wtopił się naszą społeczność i jej zwyczaje. A przede
wszystkim usiłuje zaszczepić
ludziom pomaganie innym.
Inicjuje akcje pomocowe, proponuje urzędom współpracę.
Chciałby choć trochę zmienić
świat na lepsze. I pomóc tym,
którym jest ciężko.
Paul Haenze działa w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym. W codziennej
działalności
Stowarzyszenie
kieruje się słowami: „łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać
pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść”. Poznański oddział tej organizacji
od trzech lat prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną „Kraina
Nadziei” dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych. Świetlica do 2016
roku realizuje projekt „Pomyśl o
innych – wolontariat drogą wyjścia z dziedziczonej bezradności”. Drugi projekt „Serve The
City Poznań” polega między innymi na remontowaniu mieszkań osób będących w potrzebie
oraz sprzątanie terenów publicznych. Stale utrzymywany
jest kontakt z Domem Pomocy
Społecznej na Ugorach w Poznaniu.
– W Polsce znalazłem się
przypadkowo – mówi Paul Haenze. – Przyjechałem ze Stanów Zjednoczonych, mieszkałem w Niemczech, a potem
w Polsce. Najpierw w Lublinie,
ale od dawna mieszkam w Po-

znaniu. Zetknąłem się z przedstawicielami Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Dobroczynnego i spodobała mi się ich działalność. Lubię ludzi, lubię im
pomagać. W każdym dostrzegam dobro, starając się wydobyć je na zewnątrz. Największą radość sprawia mi gdy widzę człowieka, który odbił się
od dna i z uśmiechem na twarzy prowadzi normalne życie.
Takie chwile utwierdzają mnie
w przekonaniu, że robię coś dobrego.
– Angażujemy się w Polsce w
akcje charytatywne, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, schronisk dla bezdomnych i wracających z bezdomności do społeczeństwa – dodaje Mirosław Zabrocki z CHSD.
– Nasza działalność jest non
proﬁt, utrzymujemy się z darowizn i dotacji.
Gdy Mirek poznał Pola, od
razu wiedział, że chce dołączyć do grupy. Wolontariuszem
może tu być każdy bez względu na wiek. Nie szuka się ich za
pośrednictwem ogłoszeń prasowych czy kampanii informacyjnych. Przychodzą, bo dowiedzieli się od kolegów, bo działa „poczta pantoﬂowa”, czasami
pomaga przypadek. Angażują swój wolny czas, choć wielu z nich uczy się, pracuje, ma
inne obowiązki. Pomagają nawiązywane kontakty, choćby
podczas festiwalu CHSD w Berlinie, gdzie polscy wolontariusze pojechali pomalować część
budynku w centrum miasta. Po
roku na kolejnym festiwalu nie

– Z naszymi remontami traﬁamy w różne miejsca – mówi
Paul Haenze. – Czasami wystarczy tylko pomalować pomieszczenie, by zyskało nową jakość,
a bywa, że wszystko trzeba robić od początku. Od wymiany hydrauliki, zburzenia ścian,
odgrzybienia, aż do stanu wyjściowego. Naprawy nie mają w
takich przypadkach sensu. Pozostaje remont kapitalny. Brakuje na takie przedsięwzięcia
pieniędzy, ale często ktoś podaruje nam cement, ktoś inny da
farby, ktoś przywiezie piec, lodówkę, meble.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z radością
jest przyjmowane przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej na Ugorach. Mirosław
Zabrocki opowiada, jak jeden z
kolegów usłyszał, że warto tam
pójść, by dać trochę radości
starszym ludziom. Szybko udało się nawiązać przyjazne relacje. Na początku wolontariusze
musieli zdobyć zaufanie pensjonariuszy, a gdy to się udało,
można było zacząć działania.
– Z sentymentem wspominam wspólne lepienie pierogów – wspomina Paul Haenze. – Kucharz przygotował nam
produkty, dzięki czemu wolontariusze i seniorzy mogli zademonstrować swoje kulinarne umiejętności. Przychodzę
do seniorów co dwa miesiące,
robię im najlepszą kawę jaką
potraﬁę. Dzięki współpracy z
Fundacją Pomocy Wzajemnej
BARKA wolontariusze pojadą
w maju z dziećmi do Chudobczyc, małej wielkopolskiej miejscowości, w której mieszkają
osoby wcześniej wykluczone
społecznie, a teraz prowadzące normalne życie na farmie.
Tam jest tak dużo pracy, że każde ręce do pomocy są na wagę
złota. Uczestnicy dostaną ciemnoniebieskie koszulki Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. To znak, że noszą je ludzie z otwartym sercem. Którzy nie myślą tylko
o sobie, nie gonią za dobrami
materialnymi, ale potraﬁą pomagać innym ludziom.

AURELIA PAWLAK

Tai Chi
– źródło
zdrowia
M

iędzynarodowe Stowarzyszenie Taoistyczne Tai Chi
założył mistrz popularnych już
dzisiaj ćwiczeń – Chińczyk Moy
Lin-Shin. Pomagają w utrzymaniu zdrowia, relaksują, łagodzą
cierpienie. Może je wykonywać
każdy, niezależnie od wieku i
sprawności ﬁzycznej.
– Ćwiczenia te można z powodzeniem stosować jako uzupełnienie terapii osób niepełnosprawnych, zwłaszcza o ograniczonej sprawności ruchowej
– mówi Robert Szaj, poznański instruktor Tai Chi. – Seniorom pomagają w walce z różnymi dolegliwościami, w usprawnieniu psychicznym i ﬁzycznym. Mamy także ofertę dla
osób zdrowych, zainteresowanych korzyściami płynącymi z
ćwiczeń.
Do poznańskiego Stowarzyszenia Tai Chi z reguły zgłaszają się osoby z problemami zdrowotnymi. Najczęściej po wylewach, udarach, poruszający się
na wózkach inwalidzkich, a także osoby młode i starsze. Ćwiczenia prowadzone w grupach
polegają na wykonywaniu 108
delikatnych, płynnych ruchów,
które angażują całe ciało i psychikę. Pracują ścięgna, stawy, organy wewnętrzne.
– Grupy Tai Chi w Polsce działają między innymi w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Łodzi,
Krakowie i Poznaniu – dodaje
Robert Szaj. – W Poznaniu można zapisać się na zajęcia w salach na Ratajach, Dębcu i w Klubie Rondo na Grunwaldzie. Propagujemy Tai Chi poprzez Internet, za pośrednictwem Centrum
Inicjatyw Senioralnych, biorąc udział w Targach 50+, rozprowadzając ulotki i informatory. Zainteresowani mogą się
zgłaszać pod numerem telefonu 600 537 031, lub za pośrednictwem e-mail: poznan@taichi.
pl. awa
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W każdym jest dobro
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Z INCJATYW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ

Sport czyli zdrowie Tajemnice Nepalu
maja w Swarzędzkim
Centrum Sportu i Rekreacji odbędą się XX Gminne Igrzyska Sportowe Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej.
Impreza rozpocznie się o godzinie 10, zakończy o 12. Do
udziału zapraszamy osoby niepełnosprawne ze Swarzędza i
gminy wraz z opiekunami oraz
wszystkich, którym bliskie jest
hasło „sport to zdrowie”. Celem

jest integracja społeczna osób
niepełnosprawnych w zdrowej
rywalizacji sportowej. Będzie
olimpijska atmosfera, miła zabawa, atrakcyjne nagrody i poczęstunek. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod telefonem
501 495 141. Do zobaczenia na
igrzyskach!
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 4 W SWARZĘDZU
I NAUCZYCIELE

FOT. ARCHIWUM SPDST
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Radość wyśpiewana

o raz kolejny zawitaliśmy
13 kwietnia do przepięknego kościoła pod wezwaniem
św. Jerzego w Poznaniu. Zespół
Szkół Specjalnych nr 103 im.
Marii Grzegorzewskiej organizuje tu Przegląd Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu z radością”.
Na przeglądzie swoim talentem wokalnym i muzycznym
mogą wychwalać Boga osoby z placówek zajmujących się
kształceniem osób niepełnosprawnych. Wśród wielu zespo-

łów także i my mogliśmy uczestniczyć w tej miłej imprezie. Wykonaliśmy dwa utwory: „Miłość Twa” i „Kochany Bracie, Kochana Siostro”. W czasie występów na twarzach artystów i publiczności pojawiały się radość
i szczęście. Dziękujemy organizatorom, że możemy chwalić
Boga śpiewem, bo ten, kto śpiewa – dwa razy się modli. Dziękujemy naszym terapeutom za
włożony trud w przygotowanie
nas do przeglądu.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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ajczęstszym powodem,
dla którego wyruszamy w
podróże, jest chęć odpoczynku i oderwania się od szarej
rzeczywistości. Wymarzonym
miejscem do realizacji tego
celu jest właśnie daleki Nepal.

ją najwyżsi kapłani, którzy co
kilka lat przeprowadzają selekcję wśród nepalskich dziewczynek. Rodzice Matiny poddali się woli kapłanów i oddali
swoje dziecko, by błogosławiło i uzdrawiało ludzi w czasie
tamtejszych świąt.

W tę niesamowitą podróż
zabrali nas państwo Halina i
Henryk Błachnio. Spotkanie z
nimi odbyło się w miejskiej Bibliotece Publicznej w Swarzędzu 23 marca. Pierwszą opowieścią, którą nam przedstawili, była multimedialno-fotograﬁczna historia „zapalania
szczytów”. Mogliśmy zobaczyć
jak słońce wschodzi nad pasmami nepalskich gór. Wszystko to zostało ubarwione ludową muzyką z tamtych stron.
Mogliśmy doświadczyć dźwięków ludowych instrumentów,
przywiezionych jako pamiątki
z podróży.

Wśród wielu szczytów górskich Nepalu wyłania się tajemniczy, schowany między większymi od siebie „Rybi
Ogon”, z którego jest niezwykły widok na pasma wyższych
gór i całą okolicę. Jednym z
ośmiotysięczników jest Machhapuchhare, jego wysokość to
8041 metrów nad poziom morza. Z górami związanych jest
wiele mitów, historii i tajemnic, a jedną z nich jest legenda o człowieku śniegu – Yeti
– mieszkającym właśnie tam.

Życie mieszkańców stolicy
Nepalu – Katmandu – nie należy do najłatwiejszych. Toczy
się na ulicy, gdzie codzienność
splata ze sobą ludzi, święte
zwierzęta, interesującą historię i tajemniczą architekturę.
W dalekim Nepalu, w pięknym pałacu, mieszka żywa
bogini Kumari. To kilkuletnia dziewczynka, która posiada wielką moc. Ludzie wierzą,
że jej błogosławieństwo da im
szczęście i dostatek. Na boginię Kumari w 2008 roku została wybrana Matina Shakya
- ośmioletnia dziewczynka.
Tak jak jej poprzedniczki, pochodzi z kasty śaków – nepalskiego ludu Newarów. Wybrali

Pokaz zakończył się interesującą wystawą fotograﬁi pana
Henryka, który w niezwykły
sposób zaprezentował życie,
kulturę i pejzaże tego regionu.
Spotkanie pogłębiło naszą
wiedzę na temat historii i kultury tego tajemniczego miejsca. Pobudziło naszą ciekawość i pokazało, że ludzie potraﬁą żyć inaczej niż my, są pełni dobroci i życzliwości dla innych. Bardzo dziękujemy organizatorom za zaprezentowane zdjęcia i opowieści oraz za
ciekawie spędzony wspólnie
czas, pełen bogatych wrażeń.

AGATA KIEJDROWSKA
MICHAŁ OGONIAK
MIROSŁWA PENCZYŃSKA,
PIOTR ŚLIWIŃSKI
UCZESTNICY WTZ W SWARZĘDZU
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DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W SWARZĘDZU

W Swarzędzu i Kobylnicy
7

zastępcy – Grzegorz Taterka i
Tomasz Zwoliński oraz sekretarz gminy Agata Kubacka.
Nowe pracownie swarzędzkiego WTZ rozpoczęły działalność już 15 grudnia 2014 roku
w budynku użyczonym przez
władze gminy w Kobylnicy.
Władze powiatu przeznaczyły środki ﬁnansowe na przyjęcie w tym miejscu nowych osób
z niepełnosprawnościami. Od
grudnia zagospodarowywaliśmy piękne pomieszczenia do
terapii i rehabilitacji, a właśnie
7 kwietnia mieliśmy okazję podziękować władzom gminy i
powiatu za nową placówkę służącą potrzebom osób niepełnosprawnym i pokazać, jak wielkie znaczenie ma takie miejsce
w ich życiu.

Nowe pomieszczenia swarzędzkiego WTZ w Kobylnicy
poświęcił ksiądz biskup Grzegorz Balcerek.

FOT. (2X) ARCHIWUM SPDST

kwietnia był szczególnym
dniem dla naszego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka w Swarzędzu. Ksiądz
biskup Grzegorz Balcerek poświęcił dodatkowe pracownie
rehabilitacyjno-terapeutyczne
w Kobylnicy, należące do naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu.
Tego dnia odwiedzili nas:
członek Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunt Jeżewski,
pełnomocnik Starosty Powiatu Poznańskiego ds. Osób Niepełnosprawnych Elżbieta Tonder, wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Aldona Janyszak-Laska, burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek, jego

Śniadanie wielkanocne w restauracji „Ossowski”.

Dziękowaliśmy również ludziom i ﬁrmom, które wspomagały nas w urządzaniu pracowni terapeutycznych: Jerzemu Ossowskiemu, ﬁrmie Nivea
Beiersdorf Manufacturing Poznań, Ireneuszowi Szpotowi,
Jackowi Wojciechowskiemu z
ﬁrmy UTAL, Robertowi Nowickiemu, Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Dziękujemy słuchaczom
Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Poznaniu, którzy prowadzili dla nas program
adaptacyjny „Nie bójmy się nowego” pod kierunkiem mgr Marii Krupeckiej. Dzięki temu mogliśmy poznać naszych sąsia-

dów – uczniów szkoły w Kobylnicy, przedszkolaków i strażaków, którzy nauczyli nas zasad pierwszej pomocy i prowadzili wiele interesujących zajęć.
Na parterze sąsiaduje z nami
biblioteka, w której też mamy
zajęcia. Kadra pracowników
WTZ w Kobylnicy i uczestnicy swoją pracą upiększyli nowe
miejsce. Po oﬁcjalnym otwarciu i poświęceniu pracowni goście oraz uczestnicy WTZ przeszli do restauracji „Ossowski”
na uroczyste śniadanie wielkanocne.

BARBARA KUCHARSKA
KIEROWNIK, KADRA I UCZESTNICY
WTZ W KOBYLNICY I SWARZĘDZU

Jaką drogą pójść

Zabawy z cieniem

„N

25

awracajcie się” – te słowa z Ewangelii były
mottem tegorocznych rekolekcji gimnazjalnych, które odbyły się między 16 a 18
marca w paraﬁi pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu. Nauki głosił ksiądz Marcin z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
Chrystusowcy są zakonnikami pracującymi w kraju i za granicą. Słowa rekolekcjonisty dały
wiele do myślenia, by w ten sposób zbliżyć nas do Boga, ukazać czym jest dobro, a czym zło

i jak je od siebie odróżnić i jaką
drogą pójść. Przykłady z życia,
ubarwione interesującymi ﬁlmami dokumentalnymi pokazały
nam, że człowiek potraﬁ być dla
innych dobry i życzliwy. W drugim dniu odbyliśmy Drogę Krzyżową. Jej rozważania były oparte na fragmentach ﬁlmu „Pasja”.
Ostatniego dnia rekolekcji odbyła się adoracja Najświętszego
Sakramentu i Msza Święta. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi Dariuszowi
Salskiemu za możliwość uczestnictwa w tych rekolekcjach.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

marca zostaliśmy zaproszeni do przedszkola
„Dzieciątka Jezus” prowadzonego przez Caritas przy paraﬁi
pw. Świętego Marcina w Swarzędzu. Mieliśmy okazję zobaczyć piękną bajkę pod tytułem
„Wesoła chatynka”.
Ta ciekawa opowieść ukazywana za pomocą światła i cienia, przy pięknej scenograﬁi i
granej na żywo gitarowej muzyce sprawiła, że nasza wyobraźnia jeszcze bardziej się
otworzyła na to, co oglądaliśmy i słuchaliśmy. Sami mogliśmy stać się dziećmi i przy-

pomnieć sobie dawne zabawy z cieniem, które kiedyś nas
tak cieszyły. Bajka opowiadająca o tym, jak ważna jest przyjaźń i życzliwość dla każdego z
nas, sprawiła nam wielką przyjemność, bo nie często możemy coś takiego zobaczyć. Jesteśmy pełni podziwu dla gry
aktorskiej. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy gościć w tym
pięknym miejscu i wspólnie z
dziećmi przenieść się w świat
dawnych baśni. Dziękujemy
dyrekcji przedszkola za zaproszenie.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA
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Z INCJATYW WTZ W OWIŃSKACH
Pierwszy
dzień wiosny

Odnalazł nas zając

J

W

Wielki Czwartek 2
kwietnia odbyło się u
nas śniadanie wielkanocne.
Gościliśmy zaprzyjaźnionego z nami przedstawiciela
Zarządu Głównego WZINR
Błażeja Friedricha.

FOT. ARCHIWUM WTZ

Przy stole wspólnie biesiadowaliśmy, ciesząc się zbliżającymi się świętami Wielkanocy. Nasza koleżanka
Anita Krzymieniewska od-

śpiewała piosenki „Śmigus”
i „Wiosna”, a wspólnie wykonaliśmy utwór „Wiosna w
błękitnej sukience”. Choć był
dopiero czwartek, to drogę
do nas odnalazł zając wielkanocny, który każdego obdarzył słodkim upominkiem.
Nie zapomnieliśmy również
o starym zwyczaju zwanym
śmigus-dyngus, raczej symbolicznie kropiąc się wodą.
na

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ

uż od kilku dni wypatrywaliśmy wiosny. Czuliśmy się
jak wiosenni detektywi: tu listek zielony, tu pierwszy kwiatek, na niebie klucz dzikich
gęsi. Ciepłe promienie słońca
dopełniły reszty, kiedy szukaliśmy naturalnych materiałów
na przygotowanie marzanny,
by zima wreszcie nas opuściła.
Mieliśmy też okazję podziwiać zaćmienie słońca. Do obserwacji służyła nam maska
spawalnicza, do której ustawiła
się długa kolejka. Każdy chciał
zobaczyć to niezwykłe zjawisko
na własne oczy. Po tych atrakcjach w barwnym korowodzie
udaliśmy się do parku przed budynkiem warsztatów, by ostatecznie rozprawić się z marzanną. Były śpiewy, tańce i odpoczynek na świeżym powietrzu. na

U małych aktorów
Linia życia
Serpentyny
przeznaczenia
wiodą mnie w górę
Z każdym krokiem
mimowolnie
okradana ze złudzeń.
Powinnam więc
być lżejsza,
lecz gorycz
nie pozwala odpłynąć
ku obłokom.
Linia życia
biegnie za horyzont.
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marca byliśmy z wizytą w
zaprzyjaźnionym przedszkolu „Bajkowe Ludki” w Koziegłowach. Grupa Wróbelka
Elemelka przygotowała wspaniałe przedstawienie „Ukryte
Talenty”.
Wraz z przedstawicielkami
Urzędu Gminy w Czerwonaku Ewą Jedlikowską i Agnieszką Dudziak oglądaliśmy historię o krasnalach. Dzieci odkrywały przed nami swoje ukryte
talenty. W myśl cytatu z przedstawienia „Czasami myślimy,
że mamy talent, talent jakiego
nikt nie ma, dlatego tak ważne są w życiu marzenia. Bo cóż
bez marzeń świat byłby wart?
W marzenia wierzymy i to jest
fakt”. W kolorowy świat marzeń wprowadzili nas mali ak-

FOT. ARCHIWUM WTZ

KATARZYNA KUSEK

torzy pełni werwy i zapału.
Czas wspólnej zabawy w rytm
nowo poznanych piosenek nie-

postrzeżenie upłynął i musieliśmy się pożegnać. Dziękujemy
za wspaniale spędzony czas. na
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Cukrzyca
– leczyć
zapobiegać

„Te obrazy to ja…”
B

– był to dla niego znak, że warto poświęcić się sztuce i tworzyć
– już nie tylko do szuﬂady.
Opiekun artystyczny Wiesława Piotrowskiego profesor Robert Bartel zorganizował wcześniej kilka wystaw prac Wiesława. Udzielał mu wielu lekcji i da-

P

owiat Poznański jest partnerem programu edukacyjnego pod nazwą „Szkoła
cukrzycy”, w ramach którego realizowany jest cykl spotkań przybliżających społeczeństwu cukrzycę i sprawy
związane z jej leczeniem.
Na spotkania zaprasza Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”
oraz Centrum Medyczne „Synexus”.

Wiesław Piotrowski otwiera
wystawę.
których widzę siebie”. Dlatego
wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.
SŁOWO O WIESŁAWIE PIOTROWSKIM
Wiesław Piotrowski od urodzenia mieszka w Puszczykowie. Już jako dziecko rysował,
lepił z gliny, co w późniejszym
czasie przerodziło się w zamiłowanie do sztuki. Malował coraz
więcej. Na papier, płótno i drewno przelewał swoje zainteresowania starożytnością i światem
fantastycznym. Schizofrenia, na
którą zachorował, nie przeszkodziła mu w oddawaniu się swojej
pasji. Udział w warsztatach malarskich pomagał walczyć z chorobą, aż wkrótce sprzedany został pierwszy obraz Wiesława

Honorowy patronat nad
przedsięwzięciem objął Jan
Grabkowski, starosta poznański i Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.
Cykl spotkań pod kierownictwem naukowym Katedry
i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ma szerokie znaczenie
społeczne. Każdy może dowiedzieć się więcej o cukrzycy, poznać specyﬁkę tej choroby i nauczyć się wystrzegać
wszystkiego, co może chorym
szkodzić.

Marek Fiedler (z lewej)
i Andrzej Markiewicz
witają gości.
wał cenne wskazówki dotyczące technik malarskich, dzięki
którym obrazy puszczykowskiego artysty są coraz doskonalsze.
Wiesław Piotrowski myśli już
o przygotowaniu prac na kolejną
wystawę. Czasem pisuje wiersze, jednak malarstwo i rzeźba
pozostają w centrum jego zainteresowań.

Spotkania są prowadzone
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 8 w godzinach od 17 do 20. Dwa pierwsze odbyły się 25 marca i 15
kwietnia.

KATARZYNA DOBICKA
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yła to feeria barw, fascynacja światem starożytnym i
mitycznym oraz niczym nieskrępowana wyobraźnia młodego artysty widoczne na obrazach. A wszystko to można
było podziwiać w Muzeum Arkadego Fiedlera, gdzie od 29
marca do 8 kwietnia trwała wystawa prac malarskich Wiesława Piotrowskiego „Zwierciadła
ekspresjonizmu”.
Wiesław Piotrowski zawsze
marzył o zorganizowaniu wystawy w swoim rodzinnym mieście – Puszczykowie. Dlatego
Fundacja im. Królowej Polski
św. Jadwigi oraz Fundacja z Sercem w partnerstwie z Muzeum
Arkadego Fiedlera i Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puszczykowie postanowiły to marzenie spełnić. 29 marca
o godzinie 12 w Muzeum Arkadego Fiedlera odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac Wiesława Piotrowskiego „Zwierciadła ekspresjonizmu”.
Na uroczystość otwarcia wystawy przybyło wielu gości, a
wśród nich witający wszystkich
w imieniu organizatorów prezes Fundacji im. Królowej Polski
św. Jadwigi Andrzej Markiewicz
i Marek Fiedler. Był również kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Karol Majewski i opiekun artystyczny Wiesława Piotrowskiego – profesor Robert Bartel, który opowiedział o
rozwoju stylu malarskiego twórcy. Na wernisaż przybyła rodzina
i przyjaciele, aby razem z malarzem świętować jego sukces.
Na kilkudziesięciu zaprezentowanych publiczności pracach
Wiesława Piotrowskiego zobaczyć można było jego fascynację
starożytnym Egiptem czy światem fantastycznym. Uderzające było bogactwo barw i kontrastów, które nie pozwalały przejść
obojętnie obok obrazów. Jak powiedział sam artysta: „W każdym
obrazie widać mnie, moje zainteresowania, uczucia i emocje.
Te obrazy są zwierciadłami, w
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Warto tworzyć – nie do szuﬂady.

Tematem kolejnych będzie:
żywienie w cukrzycy – prawda i mity (18 maja), leczenie
cukrzycy – dla kogo leki doustne? (17 czerwca), leczenie
cukrzycy – dlaczego insulina?
(9 września), ostre powikłania cukrzycy – hipoglikemia,
kwasica cukrzycowa – jak ich
unikać?, osoba z cukrzycą w
pracy, kierowca z cukrzycą
(7 października), retinopatia,
nefropatia, neuropatia – łatwiej zapobiegać niż leczyć,
stopa cukrzycowa (4 listopada), zawał serca, udar mózgu
– czy to też powikłania cukrzycy?, zespół metaboliczny
– problem społeczny XXI wieku (2 grudnia).
Uczestnicy największej liczby spotkań wezmą udział w
losowaniu nagród. Zapisy telefoniczne: 61-625-80-31.

KAROLINA KASPRZAK
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rzech mężczyzn. Trzy różne drogi życiowe. Ale jeden wspólny cel: pobiec dla innych. Jednak nie 10, 20 czy 30
kilometrów, lecz prawie 300. Z
Berlina do Poznania. Dla kogo?
Dla Stowarzyszenia Na Tak w
Poznaniu.
Wielu ludzi na swój sposób
pomaga innym. Każdy w ramach swoich możliwości chce
dać coś od siebie drugiemu człowiekowi. Ale nie każdy podjąłby
się wyczynu, którego dokonali trzej panowie: Marcin Grabiński, Marek Kapela i Andrzej Zyskowski.
Inicjatorem biegu z Berlina do
Poznania był Marcin Grabiński:
– Jestem nie tylko maratończykiem, ale także ambasadorem Biegu Na Tak – Run of Spirit oraz Run of Spirit w Berlinie.
Zastanawiałem się, jak można
pomóc Stowarzyszeniu Na Tak
i zrobić coś, o czym ludzie usłyszą, a media się zainteresują.
Stąd bieg z Berlina do Poznania.
– To był od początku do końca pomysł Marcina. Takie inicjatywy są dla nas ważne, bo mając świadomość, że wspierają
nas tacy herosi jak Marcin, zyskujemy dodatkową mobilizację

Wielkanoc
w „Promyku”
U

czestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w
Konarzewie i Filii w Otuszu w
powiecie poznańskim nie próżnują. Podczas zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych przygotowywane są coraz to ciekawsze prezentacje teatralne i muzyczne. Efekty pracy uczestników i ich opiekunów motywują
do działań inne placówki.
1 kwietnia w siedzibie WTZ
zorganizowano spotkanie wielkanocne, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mogły pochwalić się swoimi osiągnięciami. WTZ w Konarzewie na tę
okoliczność przygotował inscenizację słowno-muzyczną z wykorzystaniem fragmentów „Małego księcia”, a Filia w Otuszu
przedstawienie „Pusty grób Jezusa mówi nam o miłości, która jest potężniejsza niż śmierć”.
Zygmunt Jeżewski, który składał życzenia w imieniu Jana
Grabkowskiego, starosty po-

znańskiego, zwrócił uwagę na
wysokie zaangażowanie kadry
terapeutycznej w usamodzielnianie oraz rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyła Teresa Gromadzińska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Elżbieta Bijaczewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Leszek Nowaczyk, przewodniczący Rady Gminy Dopiewo i
inni przedstawiciele władz samorządowych.
Wykonawcy bardzo starali
się, aby ich występy wypadły dobrze. Odświętnie ubrani dzielili się z przyjaciółmi swoją radością. Bogdan Maćkowiak, prezes
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk”
dziękował uczestnikom, rodzicom, opiekunom i gościom za
świąteczne spotkanie.

KAROLINA KASPRZAK
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Efekty pracy uczestników.

Razem na scenie.

do pracy – mówi Krystian Włodarczak ze Stowarzyszenia Na
Tak. – Dzięki Marcinowi wiele
osób dowiedziało się o istnieniu
Stowarzyszenia Na Tak, część
pewnie dzięki temu zapisała się
na Bieg Na Tak. Głównym celem
biegu Marcina było zwrócenie
uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia Na Tak. Aby pomóc Marcinowi, zajęliśmy się logistyką biegu,
załatwieniem noclegów, posiłków, osób technicznych do pomocy. Byliśmy z nim w ciągłym
kontakcie na całej trasie nawet
wtedy, kiedy biegł nocą podczas
drugiego etapu. W naszej gestii
było też zorganizowanie Marcinowi powitania w Kostrzynie
n. Odrą i Kwilczu oraz nagłośnienie akcji. Na mecie wszyscy
Marcinowi i jego kolegom gratulowali, na czele z panią Haliną
Grzymisławską-Słowińską, prezesem zarządu Stowarzyszenia
Na Tak.
Marcin jest osobą prawie niewidzącą, widzi w zaledwie 5
procentach. Ma zespół Lebera.
Ułatwił mu pokonanie tak dalekiej trasy przewodnik Marek Kapela. A kiedy Marcin ogłosił na
forum publicznym, że on jako

iewielu ludzi myśli o tym,
gdzie i w jakich warunkach
na co dzień przebywają osoby z głęboką niepełnosprawnością, by ich bliscy mogli być
czynni zawodowo. Jednym z
takich miejsc jest Środowiskowy Dom Samopomocy Kamyk
w Poznaniu, działający w ramach Stowarzyszenia Na Tak.
„Kamyk” zajmuje się na co
dzień dwudziestoma dorosłymi osobami, które mają wieloraką, złożoną i głęboką niepełnosprawność, zarówno intelektualną, jak i ﬁzyczną. Spędzają
w nim codziennie po 6 godzin,
dlatego ważne jest, by mieli zapewnioną nie tylko opiekę pedagogów, opiekunów, ﬁzjoterapeutów, ale także przebywali w godnych warunkach.
Niestety, takie placówki, jak
ŚDS „Kamyk”, które zajmują się
dorosłymi osobami, otrzymują
z budżetu państwa niewystarczające środki na bieżącą działalność, dlatego brakującą kwotę muszą pozyskiwać sami. „Kamyk” każdego dnia zmaga się z
podstawowymi problemami: od
zapłaty za czynsz, energię elektryczną i cieplną, telefon, środki czystości, artykuły biurowe
po dowóz uczestników, gdyż
inaczej wielu z nich byłoby zamkniętych w czterech ścianach
swoich mieszkań.
Marzeniem „Kamyka” było

Wolontariusze
z Kompanii Piwowarskiej
pomagają w sprzątaniu
po montażu kuchni.
wyremontowanie kuchni i zakup mebli. Ale z uwagi na duże
koszty było to niemożliwe. Pojawiły się na szczęście dwie ﬁrmy:
Budimex i Kompania Piwowarska, które pomogły urzeczywistnić ten zamiar.
– Pracownicy Kompanii Piwowarskiej od wielu lat organizują małe projekty wolontariackie, z budżetem każdego z nich
do 10 tys. zł. Jednym z takich
projektów było wyremontowanie kuchni w „Kamyku”. Dzięki
świetnej współpracy tej placówki z wolontariuszami Kompanii Piwowarskiej udało się w cią-
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Bieg z sercem

Przed startem w Berlinie. Od lewej: Marek Kapela,
Andrzej Zyskowski i Marcin Grabiński w towarzystwie
niemieckiej paraolimpijki w pływaniu Kirsten Bruhn.
osoba niedowidząca chce swoim biegiem wspomóc Stowarzyszenie Na Tak z Poznania,
by w ten sposób zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych, napisał do niego
Andrzej Zyskowski, że on także
chce do nich dołączyć. I pobiegli
w trzech.

Do pokonania mieli około 306
km w trzech etapach. Pierwszy –
117 km, drugi (biegli dzień i noc)
– 119 km i trzeci – 70 km.
– 31 marca ruszyliśmy z Berlina, by do Poznania dobiec dopiero 2 kwietnia przed północą. Plan był inny, ale deszcz ze
śniegiem nam go pokrzyżował

– mówi Marcin Grabiński. – Jednak to, co spotykało nas przez
całą drogę, zrekompensowało
nam te niedogodności. Do biegu
przyłączali się spontanicznie ludzie, którzy śledzili nasz bieg na
portalach społecznościowych.
Marcin ma na swoim koncie wiele sukcesów sportowych.
Jest Mistrzem Polski Osób Niewidzących i Słabowidzących w ramach poznańskiego maratonu
(2013). W tym samym roku ukończył z bardzo dobrym wynikiem
Maraton Komandosa w Lublińcu, jeden z najtrudniejszych maratonów w Europie, polegający
na przebiegnięciu ponad 42 km
w pełnym rynsztunku wraz z 10cio kilogramowym plecakiem. W
2014 roku został Mistrzem Polski Osób Niewidzących i Słabowidzących w zimowym półmaratonie, który odbył się w miejscowości Wiązowna. Natomiast
jego życiowe wyniki to: 3 godz.
4 min. i 20 sek. podczas poznańskiego maratonu (2013) oraz 1

Po remoncie
– kawa lepsza

godz. 25 min. i 44 sek. podczas
półmaratonu w Bytomiu (2013).
Takie społeczne ruszenie pokazuje, że ludzie chcą pomagać innym. Robią to z potrzeby serca. Osoby niepełnosprawne pokazują sprawnym, że nie
ma przeszkód nie do pokonania.
Miłym gestem było witanie i dopingowanie biegaczy w miejscowościach, w których się pojawili.
Mimo deszczu i śniegu Marcin, Marek i Andrzej nie przerwali biegu. Na jednym z odcinków trasy Marek Kapela doznał
kontuzji i aby nie forsować nogi
przerwał bieg, ale dołączył do
kolegów 20 km przed zakończeniem biegu, by wspólnie wbiec
na metę na poznańskiej Malcie.
Bieg z Berlina do Poznania
pokazał, że nie ma rzeczy niemożliwych i że można pomagać innym w różny sposób. Najważniejszy jest cel i jego konsekwentne realizowanie. Osobom
z niepełnosprawnością ﬁzyczną i intelektualną potrzebna jest
świadomość, że inni nie tylko
wiedzą o ich istnieniu, ale także
zrobią dla nich coś, co poprawi
im niełatwe życie.

STANISŁAW FURMANIAK
nych, obsługują sprzęty kuchenne, pieką ciastka, racuchy, gotują
zupy. Modernizacja kuchni była
konieczna. Meble i sprzęt zużyły się. Remont objął wymianę
płytek podłogowych, malowanie
ścian, zakup mebli. Projekt „OdNowa- wsparcie osób z niepełnosprawnością” został sﬁnansowany przez Kompanię Piwowar-

O warunki uczestników przybliżone do domowych dba Monika Karwacka, kierownik ŚDS
„Kamyk”. Dzięki jej zaangażowaniu i menadżerskim umiejętnościom pomieszczenia w „Kamyku” są coraz ładniejsze.
– Kuchnia to serce Środowiskowego Domu Samopomo-
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gu dnia zamontować meble kuchenne i posprzątać po remoncie. Projekt w „Kamyku” udało się
sﬁnalizować w przeciągu 3 miesięcy od momentu zgłoszenia.
Małymi krokami zmieniamy nasze otoczenie na lepsze – mówi
Marek, wolontariusz z Kompanii.
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Z lewej Dorota Kinal, wicewojewoda wielkopolski, która w towarzystwie gospodarzy wypiła kawę w wyremontowanej kuchni.

Uczestnicy ŚDS Kamyk podczas zajęć praktycznych w nowej
kuchni.

cy „Kamyk”. Jest miejscem terapii oraz spotkań pracowników
i podopiecznych. Osoby z wieloraką
niepełnosprawnością,
wspierane przez pedagogów,
przygotowują proste posiłki. To
doskonała okazja do ćwiczeń
ważnych umiejętności życiowych. Podopieczni, korzystając
z różnych rozwiązań technicz-

ską i ﬁrmę Budimex. Serdecznie
dziękuję darczyńcom. Udało się
nam zwiększyć bezpieczeństwo
i komfort pracy osób z wieloraką
niepełnosprawnością. Estetyczne wnętrze cieszy i zachęca do
kuchennych prac. Po remoncie
poranna kawa lepiej nam smakuje – mówi Monika Karwacka.

STANISŁAW FURMANIAK
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marcowe sobotnie przedpołudnie na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu
spotkali się uczestnicy Marszu Na Tak, by świętować nie
tylko pierwszy dzień wiosny,
ale przede wszystkim Światowy Dzień Zespołu Downa. Stowarzyszenie Na Tak zorganizowało tę imprezę, aby uświadomić innym, że ludzie z tym
schorzeniem są inteligentni,
radośni i żyją wśród nas.
– Marsz Na Tak odbywa się po
raz drugi i jest połączeniem obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa i pierwszego dnia
wiosny. Poprzez Marsz chcemy
zarazić poznaniaków entuzjazmem i pokazać, że cechy związane z posiadaniem dodatkowego 21. chromosomu to autentyczność i szczerość, którą można za darmo otrzymać od osób
z zespołem Downa – mówi Krystian Włodarczak ze Stowarzyszenia Na Tak. – Marsz skierowany jest głównie do osób z

Radosny Marsz
Na Tak
zespołem Downa, ich rodzin i
przyjaciół. W zeszłorocznej edycji pojawiło się sporo wolontariuszy, uczniów i osób zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem
Na Tak. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze
strony poznaniaków. Inicjatywa
przypadła im do gustu.
Marsz rozpoczął się na placu
Adama Mickiewicza, przeszedł
ulicą Święty Marcin i alejami
Marcinkowskiego dotarł na plac
Wolności. Było wesoło i kolorowo, z głośników rozbrzmiewały piosenki m.in. Marka Grechuty i Skaldów przypominające, że
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rozpoczęła się wiosna. Organizatorzy zachęcali przechodniów
do przyłączenia się do wspólnej
zabawy. Nie zabrakło rodziców
dzieci z zespołem Downa.
– W Marszu Na Tak uczestniczę drugi raz wraz z moim synem Pawłem, który ma zespół
Downa. Marsz jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem,
gdyż chcemy, by wszyscy poznaniacy zobaczyli, że nasze dzieci potraﬁą dawać pogodę ducha wszystkim dokoła. Niech nie
będą postrzegane głównie jako
osoby z niepełnosprawnością

intelektualną – mówi Grażyna
Grzegorczyk.
Na placu Wolności wystąpiły
zespoły taneczne Stowarzyszenia Na Tak: „Galimatias”, „Promyk”, „Słoneczniki”, „Impuls”
oraz gościnnie zespół działający w Warsztatacie Terapii Zajęciowej Caritas paraﬁi pw. św. Jana
Chrzciciela w Trzciance. Uczestnicy wykonali tańce do muzyki Michaela Jacksona i piosenki „Macarena” Los del Rio, a także zrobili tzw. węża do piosenki
„My Słowianie” Donatana & Cleo.

STANISŁAW FURMANIAK

PFRON zaprasza

Bezpłatne badania

W

W

celu promocji prac dyplomowych, których tematem jest niepełnosprawność, Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do
uczestnictwa w XII edycji
konkursu pod nazwą „Otwarte drzwi”. Przyjmowanie prac
rozpocznie się w drugiej połowie maja i będzie trwało przez 2 miesiące od daty
ogłoszenia konkursu na stronie internetowej PFRON.
W konkursie mogą brać
udział prace magisterskie i
doktorskie obronione w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 podejmujące zagadnienie niepełnosprawności

w wymiarze zdrowotnym, zawodowym oraz społecznym.
Komisja konkursowa będzie oceniała prace w 3 kategoriach: rehabilitacja medyczna (omówienie rozwiązań ułatwiających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w
życiu zawodowym i społecznym), rehabilitacja zawodowa
i rozwiązania technologiczne,
rehabilitacja społeczna. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody ﬁnansowe.
Bliższe informacje dotyczące konkursu można uzyskać
pod numerem (22) 50 55 448,
coi@pfron.org.pl

KAROLINA KASPRZAK

e wtorek 14 kwietnia w
Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu przeprowadzono bezpłatne badania dla osób w wieku 65+. Były
one możliwe dzięki grantowi
Narodowego Centrum Nauki.
Wygrał go projekt doktor Magdaleny Król-Zielińskiej.
Badania w ramach projektu obejmują one densytometrię,
czyli określanie ryzyka osteoporozy, akcelerometr polegający na
zapewnienia obiektywnego monitoringu aktywności ﬁzycznej,
pomiar snu i badanie krwi, pomocne przy diagnozowaniu różnych chorób.
– Zainteresowanie było duże,
przyszło około sto osób – mówi
doktor Magdalena Król-Zieliń-

ska. – Na badania w dużym pakiecie zdecydowało się około
osiemdziesięciu chętnych, natomiast na mały pakiet mamy jeszcze wolne miejsca.
Duży pakiet trwa przez cały
rok, a badania są przeprowadzane co trzy miesiące. Można
się dokładnie przebadać i podjąć leczenie. Mały pakiet obejmuje badanie morfologii krwi.
Magdalena Król–Zielińska napisała pracę doktorską na temat jakości życia, sprawności i
aktywności ﬁzycznej osób starszych.
Zainteresowani małym pakietem mogą się zgłaszać drogą
mailową pod adresem krol-zielinska@awf.poznan.pl lub ciekot@awf.poznan.pl awa
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Szpikowy Zajączek

Ze Środy
do Czech

W

W

dniach od 20 do 25 marca grupa członków koła
Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Środzie Wielkopolskiej wypoczywała w ośrodku „Jantar” przy
parku zdrojowym w Polanicy
Zdroju.
Z rana korzystaliśmy z zabiegów rehabilitacyjnych, a następnie zwiedzaliśmy przepiękne
okolice. Byliśmy w Skalnym Mieście Adrspach w Czechach, a także w Wambierzycach i na stoku
narciarskim w Zieleńcu. Ostatniego dnia pobytu wysłuchaliśmy
koncertu muzyki cygańskiej i węgierskiej. Przez cały czas towarzyszyła nam wspaniała pogoda, zachęcająca do górskich wycieczek. Wróciliśmy do domów
zadowoleni i wypoczęci. Teraz
czekamy na następny wyjazd w
czerwcu, tym razem nad morze
do Sianożęt.

JERZY SKROBISZEWSKI
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ielkanoc to czas, gdy cieszymy się, że możemy
go spędzić wspólnie z rodziną. Niestety, niektórzy święta
spędzają w szpitalu, z kolejną
chemią i czekaniem na kolejne wyniki, jak chociażby dzieci przebywające w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera
w Poznaniu. Dlatego stało się
już tradycją odwiedzanie ich
w okresie przedświątecznym
przez wolontariuszy Drużyny
Szpiku.
– Po raz kolejny szpikowy Zajączek zajrzał do Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu. Wolontariusze Drużyny
Szpiku razem z Ryszardem Grobelnym – kapitanem biegowym
Drużyny, Przemysławem Pacią,
Sylwią Grzeszczak, Piotrem Reissem i Mezem przekazali małym pacjentom świąteczne upominki – mówi Michał Filimon,
koordynator z Drużyny Szpiku.
To był miło spędzony czas,
pełen zabawy, żartów, śmiechu.
Upominki były przepiękne –
dużo kolorowych misiów, słodycze, zabawki, kosmetyki...
– Do zajączkowych paczek
dołączono barwne kartki wielkanocne, własnoręcznie wykonane przez uczniów Piątkowskiej Szkoły Społecznej i Szkoły Podstawowej nr 88 w Poznaniu. Zawierały moc najszczerszych życzeń. Mały pacjent Seweryn rozegrał mecz piłki nożnej razem z Sylwią Grzeszczak
i Piotrem Reissem, a Martusia
zaśpiewała „Muchę w mucholocie” z Sylwią Grzeszczak. Najbardziej cieszą słowa „dziękuję”, które płynęły zarówno z ust
dzieci dzielnie zmagających się
z nowotworem, jak z ust ich rodziców. Mamy nadzieję, że udało się, chociaż na chwilę odciągnąć dzieciaki od szpitalnego
zgiełku – dodaje Michał Filimon.
Drużyna Szpiku to przede
wszystkim wolontariusze, ale są
również ambasadorowie. To oni
jako gwiazdy pomagają propagować szczytną ideę, jaką jest
oddanie szpiku drugiej osobie.
– Bardzo cieszy mnie, że mogę
być chociaż przez chwilę razem
z dziećmi i ich rodzicami. Chcę
im przekazać jak najwięcej optymizmu i pokazać, że nie są sami.
Kiedy zbliża się Wielkanoc one
na nas czekają. Nie możemy dać
im zdrowia, ale te drobne upominki i nasza obecność mogą im
sprawić trochę radości oraz po-

zwolą na moment zapomnieć o
chorobie – mówi Piotr Reiss.
Dobrym duchem i ambasadorem jest również Przemysław
Pacia, były wicewojewoda Wielkopolski, który wspiera Drużynę
Szpiku i jeżeli tylko może, pojawia się w szpitalu.
– Za każdym razem, kiedy
uczestniczę w tych spotkaniach
z dziećmi, myślę sobie, jak bardzo są dzielne. Że mimo choroby i bólu mają w sobie tyle siły
do walki z nowotworem. Te spo-

Rodzinne
święta
C

tkania wzruszają mnie. A dla
dzieci to ogromna radość, gdy
mogą zaśpiewać i pograć w piłkę z ulubionymi gwiazdami. To
im dodaje sił do walki z chorobą
– mówił Przemysław Pacia.
Tegorocznego
Zajączka
wsparli: Mieszko, Ziaja, Szumiące Misie, Zakamarki, Poznań
Maraton, Pekabex Bet S.A., Żabka, Aquanet, Herlitz i Patrycja
Zaremba z butiku Glam.

złonkowie Koła nr 61 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Luboniu uczestniczyli 26 marca
w sali Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu w przedświątecznym spotkaniu.
Przewodnicząca Zoﬁa Skok-Łukomska życzyła radości,
zdrowia i szczęśliwego spotkania przy rodzinnym stole. Do
życzeń dołączyła się burmistrz
Małgorzata Machalska. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
Piotr Konik podziękował seniorom za ich aktywną działalność
na rzecz lokalnej społeczności.
Życzył im głębokiego przeżycia świąt wielkanocnych w rodzinach.

STANISŁAW FURMANIAK

ROBERT WRZESIŃSKI
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Rugby na wózkach
– emocje i walka

ugby to sport podobno bardzo brutalny. Ponoć tylko
prawdziwi mężczyźni mogą
go uprawiać. A rugby na wózkach? To dopiero jest sport!
Niezwykłe emocje i walka.
Sebastian Górniak jest menadżerem i aktywnym zawodnikiem drużyny „Balian”, która z rugby na wózkach robi niesamowite widowisko. Ten sport,
jak każdy inny, wymaga walki.
Woli zwycięstwa i pokonania
przeciwnika. Drużyna „Balian”
od wielu już lat walczy – i zarazem pomaga. Walka jest wspaniałą rehabilitacją psychiczną i
ﬁzyczną dla zawodników niepełnosprawnych w różnym stopniu. Niepełnosprawność w żaden sposób nie przeszkadza im
w grze.
„Balian” to drużyna sportowa,
którą prowadzi Fundacja pod tą
samą nazwą. Tak też nazywa
się ﬁrma sprzedająca sprzęt rehabilitacyjny. A drużyna zdobyła trzykrotnie tytuł Mistrza Polski w rugby na wózkach oraz
niezliczone puchary i inne trofea różnych mistrzostw. Gra w
niej pięciu reprezentantów Polski i jeden reprezentant Niemiec.

Główna siedziba to Chrzypsko
Wielkie, a treningi odbywają się
również w Poznaniu, Murowanej Goślinie i Pniewach. Trenują dwa razy w tygodniu, dodatkowo basen i ćwiczenia. Są pełni pasji sportowej. Rugby to dla
nich nie wszystko. Skaczą na
spadochronach, nurkują pod lodem, uprawiają boks na wózkach.
– Niepełnosprawność to stan
umysłu – mówi Sebastian Górniak. – Niepełnosprawny może
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uprawiać każdy sport. Staramy
się to właśnie pokazać i przekazać, by każdy niepełnosprawny
uwierzył w siebie i w życie, które może zmienić na lepsze. Pomagamy oﬁarom wypadków na
samym początku już w domach
i szpitalach. Doradzamy przy
doborze sprzętu rehabilitacyjnego. Wiele osób traﬁa na złych
doradców. A źle dobrany sprzęt
blokuje nawet na kilka lat. Pokazujemy, że na wózku też jest się
szczęśliwym.
Drużyna i Fundacja Balian to
naprawdę wyjątkowi ludzie. Widowiskowość sportu jaki uprawiają i działania na rzecz pomocy dla niepełnosprawnych sprawiają, że Balian stał sie już dobrze rozpoznawalną i znaczącą
marką na arenach sportu niepełnosprawnych. Dlatego tym bardziej dziwią mnie słowa, jakie
na koniec wypowiedział Sebastian Górniak:
– Tak naprawdę to cały czas
szukamy miejsca dla siebie. Być
może jakieś miasto chciałoby
nam zapewnić miejsce do systematycznego trenowania rugby
na wózkach, organizowania imprez sportowych, pomóc w zakupie odpowiedniego sprzętu i
w ogóle w rozwoju i propagowaniu tego sportu, zapewniającego
wyjątkowo skuteczną rehabilitację osób nawet ciężko poszkodowanych.
Myślę, że niejedno miasto czy
gmina, wspierając drużynę Balian, doskonale zainwestowałaby
w swoją promocję i wizerunek.
Internetowy adres drużyny:
www.baliansport.pl

To my
przy drewnianym kościele.
My też uczestniczyliśmy w
rajdzie „Witamy Wiosnę na
szlaku Kościołów drewnianych”. Na mecie w Długiej
Goślinie zwiedziliśmy kościół
św. Marii Magdaleny. Jego historię opowiedział nam ks.
proboszcz Piotr Skoczylas. Po
pasjonujących opowieściach
i pamiątkowych zdjęciach,
udaliśmy się na boisko Szkoły
Podstawowej w Długiej Goślinie, gdzie czekały na nas liczne konkursy. Nasza radość
była wielka, kiedy okazało
się, że przygotowana przez
nas marzanna zajęła pierwsze miejsce! Niestety, razem
ze wszystkimi też spaliliśmy
nasze dzieło w ognisku. Trzeba było upewnić się, że wiosna na pewno przyjdzie…

UCZESTNICY WTZ
W OWIŃSKACH

MARCIN WOJCIESZAK

P
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Witaliśmy
wiosnę!

ierwsza wiosenna wyprawa rajdowa pod nazwą „Witamy wiosnę na Szlaku Kościołów Drewnianych”,
którą zorganizowały Oddział
Środowiskowy PTTK Poznań
Nowe Miasto i Koło PTTK „Łaziki” w Swarzędzu przypadła
na 21 marca. Organizatorem
był znany na wielkopolskich,
turystycznych szlakach Eugeniusz Jacek.
Była to jedna z kilkudziesięciu organizowanych przez
pana Eugeniusza imprez turystycznych. Każda z nich przyciąga wielu pasjonatów turystycznego spędzania wolne-
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Na Szlaku Kościołów
Drewnianych

Płoną marzanny.

FOT.(5X) MARCIN WOJCIESZAK

Uczestnicy WTZ w Owińskach ze swoją zwycięską marzanną.

Za chwilę komandor rajdu Eugeniusz Jacek wręczy nagrody.

Przyszli pieszo, przyjechali rowerami.

Warto było maszerować…

go czasu. Nie inaczej było też
tym razem. Przygotowano pięć
tras: autokarowo-pieszą, pieszą, dwie wersje rowerowe
oraz samodzielną. Było 210
uczestników, w tym 49 osób
niepełnosprawnych, ze Swarzędza, Poznania, Śremu, Murowanej Gośliny, Kostrzyna,
Pobiedzisk, Dopiewa, Owińsk
i Bolechowa.
Wszyscy spotkali się na mecie w Szkole Podstawowej w
Długiej Goślinie, gdzie czekały gry, zabawy, konkursy i turystyczny poczęstunek. Dodatkowo atrakcją było zwiedzanie drewnianego kościoła w
Długiej Goślinie. Jako, że był to
pierwszy dzień kalendarzowej
wiosny, drużyny przygotowały konkursowe marzanny. Po
wręczeniu nagród za najładniejsze marzanny wszystkie

spłonęły w ognisku. Tak pożegnano zimę i powitano wiosnę.
Najładniejszą
marzannę
wykonali uczestnicy WTZ w
Owińskach. Jak powiedziała ich opiekunka Marlena Giżycka, był to rezultat dwóch
dni pracy, który teraz przyniósł
wielką radość twórcom. Drużynowo pierwsze miejsce po
wszystkich konkurencjach zajęła Szkoła Podstawowa nr 82
z Poznania. Była też nagroda
dla najliczniejszej drużyny.
Wydarzenie wsparły: Gmina Swarzędz, Miasto Poznań,
Gmina Murowana Goślina,
Szkoła Podstawowa w Długiej
Goślinie. Patronatem rajd objęła poseł na Sejm RP Bożena
Szydłowska.

MARCIN WOJCIESZAK
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Z Rogoźna
Turniej bocci
do Warszawy „Żurawinki”
C

złonkowie
Powiatowego Koła Polskiego Związku Niewidomych z powiatu
obornickiego 18 marca udali
się na jednodniową wycieczkę
do Warszawy. Pomysł tej wycieczki zrodził się na andrzejkowym spotkaniu członków
Koła z senatorem Janem Filipem Libickim i prezes Zarządu
Głównego Polskiego Związku
Niewidomych w Warszawie
Anną Woźniak- Szymańską.
To właśnie oni zaprosili nas
do Warszawy i w znacznej części sﬁnansowali koszty wycieczki. Przed gmachem Sejmu
przywitał gości senator Jan Filip
Libicki i zaprosił do zwiedzania gmachu Parlamentu. Wielu uczestników po raz pierwszy miało okazję odwiedzić
Sejm i poczuć atmosferę miejsca, gdzie stanowione są najważniejsze akty prawne w naszym kraju. Z sejmowej galerii
wycieczkowicze oglądali salę
obrad. Przewodniczka zaprezentowała uczestnikom najważniejsze obiekty sejmowe,
pamiątki związane z przeszłością Sejmu i wizytami ważnych
gości w polskim parlamencie,
między innymi Jana Pawła II.
Z Sejmu wycieczkowicze
udali się do Belwederu i Parku Łazienkowskiego. Zwiedzanie Belwederu, oﬁcjalnej sie-

Udział w turnieju wymagał od uczestników skupienia.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

OBORNIKI

dziby Prezydenta RP, przyniósło uczestnikom wiele wrażeń.
Mogli na własne oczy podziwiać sale, w których odbywają się ważne uroczystości państwowe, jak Sala Pompejańska i Sala Malinowa. Zachwyt
uczestników budziły pomieszczenia związane z pracą i życiem Józefa Piłsudskiego oraz
pałacowa kaplica. Kiedy pierwsza grupa zwiedzała Belweder, druga udała się na spacer
po Łazienkach. Odnowione w
pełnym wiosennym słońcu Łazienki robiły szczególne wrażenie. Największym zainteresowaniem cieszyła się historyczna limuzyna Józefa Piłsudskiego z 1935 roku, eksponowana
w specjalne przygotowanej na
ten cel szklanej gablocie.
Z Belwederu uczestnicy udali
się na ul. Konwiktorską do siedziby Zarządu Głównego PZN
na spotkanie z prezes Anną
Woźniak-Szymańską. Członkowie Koła zapoznali się z pracą Zarządu Głównego oraz wyspecjalizowanych sekcji działających na rzecz członków PZN.
Członkowie przedstawili problemy, z jakimi spotykają się
na co dzień i prosili o pomoc w
ich rozwiązaniu. Po wizycie na
Konwiktorskiej przyszedł czas
na przejazd po Warszawie. Zza
szyb autokaru można było zobaczyć najciekawsze miejsca
Warszawy. Niestety, jeden dzień
to zbyt krótki czas, by poznać
najciekawsze miejsca stolicy,
zwiedzić liczne muzea i osobliwe zakątki.

Zawodnicy grający w boccię w kategorii BC-3 wyrzucali piłkę
za pomocą rynny.

K
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Marek
Lemański

ażdego roku wczesną wiosną dorosłe osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym spotykają się na turnieju
bocci. Organizatorem jest Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i
Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” we współpracy z Zespołem
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu.
„Żurawinkowy Turniej Bocci”,
bo taką nazwę nosi wydarzenie,
skupia osoby z niepełnosprawnością, młodzież, studentów i
przyjaciół. Po raz kolejny w pomoc włączył się Zakład Sportu
Osób Niepełnosprawnych Akademii Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego. Studenci I roku ﬁzjoterapii magisterskich studiów uzupełniających
w ramach zajęć praktycznych z
przedmiotu boccia sędziowali i
zliczali wyniki.
Celem spotkania była promocja bocci jako powszechnej formy aktywności ruchowej i dyscypliny paraolimpijskiej. Drużyny tworzyli przedstawiciele Stowarzyszenia Sportowo-Reha-

bilitacyjnego „Start” w Poznaniu, Stowarzyszenia „Żurawinka”, Szkoły Podstawowej nr 50 i
Gimnazjum nr 27, grupy „Aniołki Rogoźno” przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Rogoźnie, Integracyjnego Klubu Sportowego
„IKS Zieloni” Zielona Góra oraz
Gimnazjum nr 1 w Skokach.
Zawody zostały przeprowadzone w klasyﬁkacji indywidualnej i zespołowej. Rywalizowała
grupa integracyjna oraz drużyny
w kategoriach BC-2 i BC-3. Zwycięzców nagrodzono pucharami. W grupie integracyjnej zwyciężyła drużyna I Gimnazjum nr
1 w Skokach (I miejsce), drużyna
II Gimnazjum nr 1 w Skokach (II
miejsce) oraz Integracyjny Klub
Sportowy „IKS Zieloni” Zielona Góra (III miejsce). W kategorii BC-2 Marta Wesołek (I miejsce), Marika Furtak (II miejsce) i
Bartosz Urbaniak (III miejsce). W
kategorii BC-3 I miejsce zajął Tomasz Niparko, II Leszek Lorens, a
III Gerard Kurkowiak.

KAROLINA KASPRZAK
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II TURNIEJ BOCCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROGOŹNIE

Zdrowie
kultura
lokale

Sport
bez ograniczeń

P

akiet onkologiczny i lokale na Łazarzu, związane z inkubatorem kultury, były
głównymi tematami posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Poznania.

18

Prowadząca spotkanie Justyna Ochędzan przedstawiła program działania na kilka miesięcy. Zachęciła uczestników do
czynnego udziału, by wypracować wspólne stanowisko w wielu ważnych sprawach, choćby
alkoholizmu czy bezdomności.
– W gronie członków prezydium KDO ustaliliśmy tematykę na kolejne nasze posiedzenia – mówiła. – Na spotkaniu
czerwcowym poznamy zasady
ﬁnansów publicznych, w lipcu
będziemy debatować o budżecie obywatelskim, w sierpniu
– o inicjatywach lokalnych, we
wrześniu – o problemach uzależnień i programach przeciw
uzależnieniom, w październiku
– o bezdomności. Na posiedzenia listopadowe i grudniowe tematy zostaną ustalone.

Zdobywcy III miejsca – reprezentanci Stowarzyszenia „Żurawinka”.

Uczestnicy turnieju.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

kwietnia w hali sportowej Zespołu Szkół
Agrobiznesu w Rogoźnie słychać było okrzyki radości i
triumfu. Burmistrz Rogoźna,
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start”
w Poznaniu i Polska Federacja Bocci Osób Niepełnosprawnych we współpracy z
Rogozińskim Centrum Kultury oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci zorganizowali
po raz drugi turniej bocci.
Udział wzięło 56 zawodników z dysfunkcjami narządu
ruchu, niepełnosprawnością
intelektualną,
schorzeniami
genetycznymi i innymi. W rozgrywki prowadzone na poziomie BC1, BC2 i BC3 włączyli się
też sprawni miłośnicy tej dyscypliny sportu.
Grały drużyny z: Integracyjnego Klubu Sportowego „IKS
Zieloni” w Zielonej Górze, Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i
Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” w Poznaniu, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w
Poznaniu, Gimnazjum nr 1 w
Skokach, Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju i Aktywizacji
Społecznej Sołectwa Owczegłowy „Baranek” i grupy „Aniołki Rogoźno” przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie.
W przerwie zatańczyła grupa taneczno-marszowa „Pamar-sze” przy Rogozińskim
Centrum Kultury. I miejsce
zdobyła drużyna Integracyjnego Klubu Sportowego „Iks Zieloni”, II – Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
w Poznaniu, III – drużyna Stowarzyszenia „Żurawinka” i IV
– Stowarzyszenia „Promyk”.
Puchar i upominek otrzymała także 8-letnia Roksana Roczyńska, najmłodsza uczestniczka i Konrad Stępniewski,
zawodnik grający w boccię za
pomocą rynny.
II Turniej Bocci Osób Nie-
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Zawodnicy skrupulatnie przygotowywali się do gry.
pełnosprawnych w Rogoźnie
wsparli sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ro-

goźnie, Henryk Siwiński, Marian Muszyński i Piekarnia Cukiernia Pobłoccy.

KAROLINA KASPRZAK

O pakiecie onkologicznym
mówiła Agnieszka Frąckowiak ze Stowarzyszenia „Psyche Soma Polis”. Uczestnicy
spotkania zwrócili uwagę m.in.
na brak psychoonkologów i jasnych sformułowań, jak traktować badania prywatne włączane w zieloną kartę. Proponowano, by korzystać z zielonej karty w innych miastach, gdzie onkologiczne oddziały szpitalne
nie są tak oblegane jak w Poznaniu. Powodem jest coraz
większa liczba osób zapadających na chorobę nowotworową.
Około 800 onkologów w Polsce
to za mało, by usprawnić proces
leczenia.
Mówiono również o zapotrzebowaniu na lokale do działalności kulturalnej i społecznej, które znajdują się w dzielnicy Łazarz. Wystarczy wypełnić
ankietę, by ubiegać się o jeden
z siedmiu z nich. Będą one służyły inicjatywom społecznym.
W planach jest utworzenie inkubatora kultury, przy którym powstałby lokal przeznaczony na
organizowanie spotkań, konferencji i szkoleń. awa

26 STRONA

MAJ 2015

Wielkanoc
z PCK
P

„Aktywni 50+”
po raz szósty

olski Czerwony Krzyż organizuje kilka tygodni
przed świętami wielkanocnymi kwesty i zbiórki darów w
całym kraju. Prowadzi je każdego roku kilkadziesiąt tysięcy członków, wolontariuszy i
pracowników PCK. Celem jest
pozyskanie pieniędzy i darów
rzeczowych dla osób cierpiących niedostatek.
Po raz kolejny w akcję „Wielkanoc z PCK” włączyło się
Szkolne Koło PCK ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie. W dniach od 26 do 30
marca zorganizowało na terenie szkoły zbiórkę żywności i
pieniędzy do oznakowanych
puszek dla najbiedniejszych
rodzin. Dzięki oﬁarodawcom
wiele dzieci uśmiechnęło się
w te święta wielkanocne, a
ich rodziny spędziły je godnie
i uroczyście.
Trwałe artykuły żywnościowe: olej, cukier, konserwy, ryż,
makarony, mąka, kasza, płatki,
słodycze i inne (z datą przydatności do spożycia) oraz uzbierane pieniądze traﬁły do potrzebujących. Dziękujemy za
wszelkie gesty dobrej woli, w
takich chwilach liczy się każda, podarowana z serca złotówka.

szenia „Program Wsparcia Zadłużonych”. Problem zadłużeń
coraz częściej dotyka seniorów.
– Życzę wszystkim uczestnikom tegorocznych targów,
by udało im się skorzystać z
szerokiej oferty jaką zebraliśmy na Międzynarodowych
Targach Poznańskich. Mam
nadzieję, że te i każde kolejne targi będą cegiełką w budowaniu Miasta Przyjaznego Ludziom 50+ – napisał w informatorze targowym Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Reprezentantki Dziennego Domu Pomocy
„Klub Słoneczna Przystań” w Poznaniu.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA

Sala Ziemi w dzień otwarcia
targów wypełniła się po brzegi. To za sprawą koncertu Wojciecha Gąssowskiego, występu
„Kapeli zza winkla” i prezentacji „Operetkowej listy przebojów”. Ponadto Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii zorganizowało spotkanie
pod nazwą „Seniorze drogi,
łap smartfona i tablet za rogi!
Mobilne technologie dla aktywnych seniorów”. Nie zapomniano o aktywności ruchowej i rekreacji. Seniorzy gimnastykowali się, tańczyli, chodzili z kijkami „Nordic Walking”. VI edycja Targów „Aktywni 50+” odbyła się pod hasłem „Rozsmakuj się w zdrowiu”.

KAROLINA KASPRZAK
Masaże twarzy i zabiegi kosmetyczne.
soby starsze, obecne podczas VI Edycji Targów
„Aktywni 50+” 28 marca w Poznaniu, zainteresowały się
możliwością prezentacji dokonań twórczych na łamach
„Filantropa Naszych Czasów”.
Organizatorem wydarzenia
był Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, Miasto Poznań i Międzynarodowe Targi Poznańskie, a partnerem
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych.
Pani Wanda, mieszkanka
Domu Pomocy Społecznej w
Lisówkach wykonywała ciekawe ozdoby wielkanocne. Zajęcie wymagało inwencji, skupienia i precyzji. Seniorka,
mimo wieku, świetnie sobie z

nim radziła, a prace z godziny na godzinę zyskiwały coraz
większą aprobatę odwiedzających.
Wystawców było wielu. Prezentacje w pawilonie 15 stworzyły okazję do doskonalenia
różnego rodzaju umiejętności
artystycznych. Ludzi przyciągnęły na targi bezpłatne porady specjalistyczne i eksperckie. Wykonano kwiaty i ozdoby z papieru, przeprowadzono
warsztaty bezpieczeństwa w
przestrzeni publicznej, ćwiczenia zdrowotne „Tai Chi”, gimnastykę dla osób w dojrzałym
wieku. Pośród stoisk wystawienniczych spotkałam starszą kobietę, która śpieszyła
się na wykład „Jak chronić się
przed zadłużeniem” Stowarzy-
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Popisy przy stoisku Polskiego
Stowarzyszenia Pedagogów
i Animatorów „Klanza”.
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Z potrzeby serca
FOT. ARCHIWUM

Z ALICJĄ WĘGORZEWSKĄ–WHISKERD, śpiewaczką operową,
rozmawia AURELIA PAWLAK.

– Jest pani kobietą spełnioną prywatnie i zawodowo. Sławną, uwielbianą przez publiczność. Skąd
więc potrzeba otwarcia
przedszkola integracyjnego
w Warszawie?
– Ten problem znalazł
mnie. Zaczęło się od roli
matki dziecka autystycznego Joanny Berg, którą zagrałam w serialu „Dom nad rozlewiskiem”. Dylemat tej kobiety polegał na tym, czy
wybrać karierę, czy wszystko poświęcić dla chorego na
autyzm syna. Ta rola mocno
mnie poruszyła. Uświadomiłam sobie, co tak naprawdę
jest w życiu ważne i jak trudne decyzje musimy podejmować. Postanowiłam działać. Zorganizowałam z Joanną Brodzik akcję wpłacania
1 procenta na rzecz Fundacji SYNAPSIS. Od tego czasu
zaczęły się do mnie zgłaszać
organizacje, szkoły, przedszkola z prośbą o wsparcie.
Wśród nich była Fundacja
„Krok po kroku”, w ramach
której działała Niepubliczna
Specjalna Szkoła Podstawowa „Krok po kroku” dla dzieci autystycznych, prowadzona przez mojego proboszcza. Na jego prośbę zostałam jej ambasadorem. Po
wygranej w telewizyjnym
programie „Tak to leciało!”

G

rupa „Cargo” zaprasza
osoby
niepełnosprawne z województwa wielkopolskiego, nieaktywne zawodowo, w wieku 15-30 lat do
udziału w projekcie pod nazwą „Pełnosprawni na rynku pracy” współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Działania 7.4 „Niepełnosprawni
na rynku pracy”. Projekt trwa
od 1 grudnia 2014 do 31 grudnia 2015.

wszystkie pieniądze przekazałam tej placówce.
– Sprawa pomocy dzieciom z autyzmem stała się
pani pasją…
– Właśnie tak. Starałam
się zrozumieć tę chorobę, wczuć się w rolę rodziców mających takie dziecko. W mój artystyczny świat
wkomponowało się coś bardzo ważnego. Osoby autystyczne, podobnie jak artyści, są niezwykle wrażliwe, odczuwają bardzo silnie
wszelkie emocje. Często wyróżniają się niezwykłą inteligencją – przy jednoczesnej
bezradności życiowej.
– Kolejnym krokiem było
przekształcenie przedszkola językowo-artystycznego,
należącego do pani Fundacji „StartSmart”, w placówkę integracyjną?
– Podopieczni mojego
Przedszkola „Aniołowo” na
warszawskim Ursynowie to
dzieci zdrowe i autystyczne.
Moje przedsięwzięcia dotyczące autyzmu wspiera prezydentowa Anna Komorowska, która dostrzegła zorganizowany przez nas Dzień
Autyzmu i zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego. Przedszkole ma charakter katolicki, pobłogosławił je kardynał Kazimierz Nycz. Będzie
uczyć podopiecznych wartości najważniejszych w życiu. Serdecznie zapraszam
wszystkich rodziców, by z
niego skorzystali. Tym bar-

dziej, że brakuje miejsc w
przedszkolach publicznych,
a u nas odpłatność jest taka
sama.
– Co oferuje pani przedszkolakom?
– Salę integracji sensorycznej, opiekę psychologiczną i pedagogiczną, zajęcia wyrównawcze. Co pół
roku prowadzimy bezpłatne konferencje dla wychowawców i rodziców. Ta, która odbyła się 18 kwietnia, dotyczyła żywienia w autyzmie
oraz wpływu diety na chore dziecko. Wiele zyskujemy
dzięki Fundacji „Nowa Nadzieja” z Kalisza, którą założyło małżeństwo borykające się z autyzmem swoich dzieci. Dzięki swojej determinacji połączonej z wyjazdami do USA i dostępowi
do tamtejszych najnowszych
osiągnięć medycyny ludzie
ci stworzyli bezcenną bazę
informacyjną, którą chętnie
się z nami dzielą.
– Lubi pani pomagać innym?
– To mój obowiązek płynący z serca. Teraz dobroczynność jest w modzie, ale ja nie
podpisuję się pod nią. Pomagam ze zwykłej ludzkiej dobroci. Dostrzegam choroby, nieszczęścia, biedę. Kiedyś napisała do mnie pewna mama, że nie ma pieniędzy na opłatę przedszkolną
dla swojego chorego dziecka. Znałam jej sytuację i bez
wahania zgodziłam się, aby

dziecko przychodziło bezpłatnie. Cieszę się, że potraﬁę otwierać serce dla innych.
– Na pewno pani zadbała,
aby w przedszkolu nie zabrakło muzyki.
– Każda grupa dzieci ma
w programie muzykoterapię.
Muzyka to najtańszy środek
terapeutyczny. Zajęcia prowadzi absolwentka Akademii Muzycznej. Oprócz tego
uczy utalentowane dzieci gry
na skrzypcach lub na fortepianie. U nas dziecko od początku styka się z muzyką.
Jeden z naszych podopiecznych cierpi na głęboki autyzm, ale gdy tylko siada do
fortepianu, jego twarz promienieje. W muzyce nie ma
oszustwa. Radosna – wywołuje wyłącznie radość. Dzięki niej można sterować emocjami, relaksować, usypiać
i dokonywać wręcz cudów.
Nasze dzieci grają na instrumentach, śpiewają, wspólnie muzykują. Prowadzę aktywne życie zawodowe, więc
nie mogą ciągle nadzorować
wszystkiego, co się dzieje w
przedszkolu, ale mam zespół wspaniałych ludzi, którym ufam i ze spokojem powierzam obowiązki.

*
Wszystko o Przedszkolu
„Aniołowo” na stronie: www.
aniolowo.edu.pl, e-mail: biuro@aniolowo.edu.pl, adres
pocztowy: ul. Rumby 4, 02830 Warszawa, tel. 501-011007.

Odważ się – spróbuj
Można nauczyć się obsługi
administracyjno-biurowej, posługiwania się komputerem,
językiem angielskim. Realizator projektu zapewnia: wsparcie doradcze – indywidualne i
grupowe, materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu kursów, podręcznik do na-

uki języka angielskiego, sﬁnansowanie pierwszego podejścia
do egzaminu na Europejski
Certyﬁkat Umiejętności Komputerowych i do egzaminu z
języka angielskiego na certyﬁkat TOEIC, 4 miesiące stażu na
stanowisku pracownika administracyjno-biurowego.

Ponadto za udział w szkoleniach uczestnicy otrzymają stypendium w kwocie
6,35 złotych za każdą godzinę szkoleniową. Informacje:
728 450 303, katarzynabarabasz@cargo.edu.pl

KAROLINA KASPRZAK
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eniorzy z Poznania, Piły,
Leszna, Konina i Ostrowa Wielkopolskiego wiedzą,
jak radzić sobie w sytuacjach
zagrożeń, jak udzielać pierwszej pomocy, dbać o urządzenia grzewcze i rozpoznawać
oszustów. To rezultat bezpłatnych szkoleń zorganizowanych w wyżej wymienionych
miastach przez Krystynę Łybacką, Posła do Parlamentu
Europejskiego.
Poseł Łybacka podczas otwarcia szkolenia w Poznaniu 8
kwietnia zwróciła uwagę na rosnącą potrzebę ochrony osób
starszych przed wszelkiego rodzaju wyłudzeniami i kradzieżami oraz na potrzebę zwiększania świadomości na temat przysługujących im praw. Wykwaliﬁkowani instruktorzy uczyli seniorów zasad udzielania pierwszej pomocy, informowano o zagrożeniach, jak prowadzić zdrowy tryb życia, zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.
W szkoleniach łącznie wzię-

Pięć lat na scenie

siaj bez muzyki, organizowania
koncertów, szycia pięknych kostiumów, lekkiej tremy nie potraﬁ funkcjonować. Każdy koncert
przeżywa tak samo. Jest perfekcjonistką. Wszystko musi być zapięte na ostatni guzik, dopilnowane i sprawdzone. Bardzo dba
o odpowiednią oprawę występów. Członkowie towarzyszących jej zespołów muszą mieć
odpowiednie stroje, modny makijaż i elegancką fryzurę.
– Pewnego dnia zapaliło mi
się czerwone światełko, że mogłabym ambasadorować na
rzecz przełamywania stereotypów o starości, która wcale nie
musi być smutna, nudna, naznaczona cierpieniem – dodaje.
– Pomyślałam, jak swoimi umie-

jętnościami muzycznymi rozweselić starszych ludzi, poderwać
do barwniejszego życia. Tak powstał cykl pod nazwą „Jagienka i jej goście”. Zaproponowałam współpracę różnym zespołom. Informowałam w mediach
o mojej działalności. Na efekty
nie trzeba było długo czekać.
Koncert inaugurujący odbył
się 18 stycznia 2010 roku w Hospicjum Palium na osiedlu Rusa
w Poznaniu. Jagoda Podleśna
zaprosiła zespół „Ave” pod kierownictwem muzycznym Piotra
Koniecznego, by wspólnie zaśpiewać polskie kolędy. Wystąpiła jako anioł i od tej pory w okresie świątecznym zakłada anielskie skrzydła. Największą satysfakcję odczuwa, gdy widzi łzy

radości w oczach słuchaczy. Dla
takich odbiorców chce się jej żyć
i pracować. Koncertując dawała radość i wzruszenie ludziom
starszym, schorowanym, opuszczonym. Nigdy nie liczyła czasu,
nie odbierała swojej pracy jako
poświęcenia. Robiła to z przyjemnością, oddając to, co było w
niej najlepsze.
– Nasze koncertowanie docenił Urząd Marszałkowski, zapraszając na spotkanie z delegacją siedmiu krajów Unii Europejskiej oraz Wydziału Prewencji Policji w Poznaniu – dodaje
Jagoda Podleśna. – I tym razem
zyskaliśmy uznanie. To był silny
bodziec do dalszej pracy. Po raz
kolejny poczuliśmy się potrzebni i ważni.
Marzeń związanych ze śpiewaniem ma sporo. Może zagraniczne tournee, może festiwal, choć przed polską publicznością śpiewa się najlepiej. Byleby tylko nie zabrakło zdrowia,
siły i dobrej współpracy. Potraﬁła podnieść się po głębokiej traumie, rozumie innych, współczuje
im i pomaga. Właśnie przez muzykę. Czeka ją wiele wyzwań, bo
nie chce zawieść swojej publiczności. Koncerty są także okazją
do nawiązywania znajomości i
przyjaźni. A to – oprócz muzyki
– jest jej największą wartością.

AURELIA PAWLAK

Seniorzy – bezpieczni

FOT. ARCHIWUM

oledzy z Klubu Seniora „Kopernik” w Poznaniu przygotowali dla niej z okazji jubileuszu pięciolecia działalności dyplom i nagrodę w postaci symbolicznego złotego mikrofonu (nie mylić z nagrodą
„Złoty Mikrofon” przyznawaną przez Polskie Radio). W ten
sposób uczcili współpracę z Jagodą Podleśną, która poświęciła swoje życie dla muzyki i odzyskała radość życia.
Przez pięć lat wspólnie z laureatką występowały między innymi zespoły: „Dębowy liść” z
Suchego Lasu pod kierownictwem Zygmunta Urbaniaka, „Olszyna” ze Swarzędza prowadzony przez Anielę Podolak, „Biały kwiat” z Osiedlowego Domu
Kultury „Bajka” kierowany przez
Krzysztofa Masłyka, „Anes” z
Domu Kultury „Słońce” pod dyrekcją Aleksandry Karlik, „Komorniczanie” z Komornik którego kierownikiem muzycznym
jest Zenon Dolata i „Szarotki” z
Lubonia, który prowadzi Krzysztof Brych.
– Przyjmujemy zaproszenia
od każdego, kto się do nas zgłosi
– mówi Jagoda Podleśna. – Dlatego mój kalendarz jest zapełniony na wiele miesięcy. Występujemy charytatywnie. Naszą
nagrodą jest radość ludzi, którzy
nas słuchają.
Początki muzycznej przygody
to jej występy jako wolontariuszki w imprezach nieistniejącej już
Fundacji SIC! Artystyczne zdolności pani Jagody rozkwitły w
Klubie Seniora „Kopernik”. Dzi-

FOT. ARCHIWUM
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ło udział 120 osób. Uczestnicy otrzymali „Niezbędnik seniora” – broszurę, w której można

umieścić informacje dotyczące
stanu zdrowia i publikację „Daleka Bruksela bliska ludziom”

z opisem uprawnień obywateli
państw Unii Europejskiej.

KAROLINA KASPRZAK
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Akceptować
autyzm

FOT. (3X) ARCHIWUM

Zabawy terapeutyczne.

Dzieci z autyzmem też potraﬁą się śmiać.
arto wspierać i promować
inicjatywy nowych organizacji pozarządowych. Taką
organizacją jest „Fundacja Na
Niebiesko”, która powstała w
styczniu tego roku. Jej działania
skoncentrowane są wokół profesjonalnej pomocy dzieciom z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom.
Organizację założyły trzy kobiety – matki dzieci dotkniętych
tym zaburzeniem oraz pedagog
specjalny i neurologopeda. Doświadczone balastem trudności, który niosą ze sobą narodziny niepełnosprawnego dziecka oraz praca terapeutyczna z
dziećmi z zaburzeniami, postanowiły aktywnie włączyć się w
kompleksowe wspieranie rodzin. „Fundacja Na Niebiesko” w
ramach Centrum Edukacji Niedyrektywnej i Terapii Autyzmu

prowadzi indywidualne terapie
dla dzieci z autyzmem oraz z zaburzeniami pokrewnymi.
– Zajmujemy się terapią, ale
też całościowym wsparciem.

Radosław
R
JJabłoński
GŁOWNO
G

Radek
czyli ja(2)
J

ak już wiecie, uczęszczałem
do szkoły podstawowej w
dzielnicy Arturówek w Łodzi
przy ulicy Dziewanny 24. Przez
pierwsze 4 lata prowadziła naszą klasę pani Wanda, o której pisałem w poprzednim wydaniu „Filantropa”. Kiedy pogoda pozwalała, przerwy spędzaliśmy na szkolnym podwórku.
My, dzieci z poważnymi deﬁcytami wzroku, nie wychodziliśmy
grzecznie i powoli… Wystarczyło otworzyć drzwi, a pędziliśmy
niczym pszczoły wypuszczone
z ula. W ciągu kilku sekund na
szkolnym podwórzu roiło się od
błękitnych fartuszków z białymi
kołnierzykami. Co innego rankiem przed lekcjami na apelu.
Tu umieliśmy zachować umiar
i powagę.
W 5 klasie nastąpiły zmiany. Grupa nasza była zbyt liczna, więc podzielono nas na dwie
klasy 5a i 5b. W pierwszej były
dzieci zdrowsze. Wychowawcą
klasy słabszej był Andrzej Ziemniak. Prowadził też zajęcia techniczne. Polskiego, z którego do
dziś jestem słaby, uczyła Aleksandra Chudzik. Natomiast jej
mąż Edward kierował szkolną
biblioteką. Wypożyczał książki
i zbierał takie z bardzo dużym
drukiem. Z nich właśnie korzystaliśmy na lekcjach.
Moim ulubionym nauczycielem był Robert Woźniak. Uczył
historii. Był to starszy, siwiejący
mężczyzna. Miał wigoru za pięciu. Na jego lekcjach zawsze panował spokój. Uczniowie odzywali się tylko kiedy pozwolił lub
kiedy podniesieniem ręki sygnalizowali, że czegoś chcą. Matematyki uczyła nas Barbara Pietrzak. Miała ciemne włosy i uroczy charakter. Właśnie ją jedną
pamiętam szczególnie.
Wychodząc ze szkoły wiedziałem, że już nie ma powrotu
do tych cudownych lat.

KAROLINA KASPRZAK
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Moja córeczka urodziła się w
2011 roku z zespołem Retta –
chorobą genetyczną ze spektrum autyzmu. Wiem, jak ważna jest pomoc w takiej sytuacji.
W pracy terapeutycznej stosujemy tzw. podejście niedyrektywne. Staramy się znaleźć potencjał ukryty w samym dziecku, dołączyć do jego świata, pokazać mu, że jest akceptowane.
Uczymy rodziców, jak bawić się
z dzieckiem. Szkolimy wolontariuszy. Na chwilę obecną warsztaty dla rodziców są płatne lecz
już ubiegamy się o granty – powiedziała Katarzyna Wiśniewska, prezes Fundacji.
Wolontariusze dzieci z autyzmem, dzięki współpracy z
„Fundacją Na Niebiesko”, mogą
poznać metody zabaw z dzieckiem autystycznym i zdobyć doświadczenie przydatne w pracy
zawodowej. Fundacja oferuje im
ubezpieczenie zdrowotne, bezpłatne szkolenia i materiały, treningi, a nawet możliwość praktyk za granicą.
Na uwagę zasługuje projekt Fundacji pod nazwą „Lekcja akceptacji”, adresowany do
uczniów poznańskich szkół.
Celem inicjatywy jest edukacja młodzieży na temat autyzmu. Podczas 60 minutowej lekcji młodzież dowiaduje się, czym
jest autyzm, jak człowiek z autyzmem funkcjonuje i odbiera
świat, co utrudnia mu kontakt z
otoczeniem. Zajęcia poparte są
ćwiczeniami praktycznymi, które dają młodym ludziom szerszy pogląd na specyﬁkę tego zaburzenia.
Patronat honorowy nad projektem objął Prezydent Miasta
Poznania, a patronat naukowy
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu. Partnerem projektu jest
ﬁrma „Itelligence”, a medialnie
wspiera go TVP Poznań i Radio
„Merkury”. Dodatkowe informacje o „Fundacji Na Niebiesko” na
stronie www.naniebiesko.pl

Pracownicy Fundacji ze swoim podopiecznym.
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lutym 2005 roku odmieniło się życie 76
osób po kryzysach psychicznych. Stowarzyszenie Osób
i Rodzin na Rzecz Zdrowia
Psychicznego „Zrozumieć i
pomóc” założyło z myślą o
chorych Środowiskowy Dom
Samopomocy „Zielone Centrum” na poznańskich Garbarach. Struktura ŚDS jest
oparta na międzynarodowym modelu domów – klubów „Fountain House”.

Ratować życie
KOMORNIKI

W

czwartek 19 marca Szkolne Koło PCK w Szkole
Podstawowej nr 2 w Puszczykowie odwiedziła Justyna Kowalska-Zych z Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK.
Przeprowadziła szkolenie z
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. To już kolejne w tym roku zajęcia, na których uczniowie w teorii i praktyce poznali podstawowe zasady zachowania w sytuacji
zagrożenia zdrowia i życia.
Pierwsza pomoc to także zabezpieczenie miejsca wypadku.
Ważna jest ocena stanu poszkodowanego, obserwacja czynności życiowych, a następnie odpowiednie postępowanie w zależności od tego, czy poszkodowany jest przytomny, czy nie.
Inaczej należy postępować przy
nagłym zatrzymaniu krążenia,
inaczej przy krwotokach, ranach, oparzeniach, złamaniach,
zwichnięciach. Opatrywanie ran
z użyciem bandaża i unieruchamianie ręki chustą trójkątną ni-

komu ze Szkolnego Koła PCK nie
powinno już sprawiać trudności.
Okazało się, że przy unieruchamianiu złamanej ręki pomocna
może okazać się nawet koszulka osoby poszkodowanej.
Ważnym elementem szkolenia było przybliżenie wiedzy na
temat resuscytacji krążeniowooddechowej. Są to czynności,
jakie należy wykonać w przypadku, gdy wystąpi podejrzenie zatrzymania czynności serca z utratą świadomości i bezdechem, aby uratować komuś życie. Dlatego już od najwcześniejszych lat, warto uczyć się, jak
w takiej sytuacji pomóc. Należy więc sprawdzić świadomość
poszkodowanego – czy reaguje.
Następnie udrożnić drogi oddechowe i sprawdzić oddech: lekko
odchylić głowę do tyłu i unieść
żuchwę. Trzeba sprawdzić, czy
poszkodowany oddycha prawidłowo. Zadzwonić lub poprosić o
to inną osobę pod numer 112 lub
999. Wykonać 30 uciśnięć klatki piersiowej, a następnie 2 oddechy i powtórzyć to pięć razy.
Sprawdzić stan poszkodowanego i – o ile nic się nie zmieniło
– kontynuować resuscytację, aż
poszkodowanemu wróci oddech
lub przyjedzie karetka.
Wiele emocji wywołała możliwość przećwiczenia swoich
umiejętności na fantomie. Jednak, nie tylko podczas szkoleń z pierwszej pomocy organizowanych przez ratowników
PCK członkowie koła zdobywają swoją wiedzę i umiejętności.
Pani Justyna przywiozła interesujące materiały edukacyjne.
Na spotkaniach Szkolnego Koła
PCK będzie realizowany program „Ratowniczek pomaga Ci
pomagać”. W trakcie ośmiu lekcji uczniowie zdobędą informacje na temat udzielania pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom.

Ludzie z problemami zdrowia psychicznego o zróżnicowanym poziomie wykształcenia, statusie materialnym oraz zainteresowaniach w „Zielonym Centrum”
budują relacje z innymi i
uczą się wychodzić do społeczeństwa. Biorą udział w codziennych zajęciach w pracowni plastycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnej, krawieckiej, sportowej, kulinarnej, doskonalą umiejętności
komputerowe i języków obcych, odbywają treningi higieny osobistej, zażywania
leków, umiejętności społecznych, komunikacyjne, konstruktywnego rozwiązywania problemów, treningi zatrudnienia i doradztwa.
– Koncentrujemy się na
kształtowaniu umiejętności
życiowych, aby nasi klubowicze potraﬁli radzić sobie

P
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Aleksandra
Lewandowska

o raz kolejny kilkunastu
pracodawców 27 marca
usiadło przy stolikach informacyjnych w korytarzu Urzędu Miasta Poznania, by zachęcać osoby niepełnosprawne do podjęcia zatrudnienia.
Wybór ofert był duży, szukano między innymi kandydatów do pracy w magazynach,
recepcjonistki, specjalisty do
działu kadr.
Organizatorami Giełdy Pracy
dla Osób Niepełnosprawnych był
Urząd Miasta Poznania oraz Michał Tomczak, członek Krajowej
Rady Konsultacyjnej Do Spraw
Osób Niepełnosprawnych. Korytarz zapełnił się przyszłymi pracownikami, a pracodawcy oferowali im zatrudnienie. Giełdę odwiedziła także wiceprezydent
Agnieszka Pachciarz.
Eugeniusz Gładyszak porusza
się o kulach. To skutek choroby Heinego-Medina. Poprzedni
pracodawca zatrudnił go na takich warunkach, że nie mógł się
starać o zasiłek. Na giełdę przyszedł z nadzieją, że może uda
mu się znaleźć pracę stróża lub
portiera. Jest w takim wieku, że
na otwartym rynku pracy nie ma

Jedno z imponujących dzieł
Grzegorza.
w różnych sytuacjach. Prowadzimy trening budżetowy, gdzie uczą się gospodarowania pieniędzmi. Aktywizujemy społecznie i zawodowo. Każdego roku średnio 15
osób z problemami zdrowia
psychicznego dzięki naszemu wsparciu znajduje pracę. Cieszy nas ten fakt – powiedziała Katarzyna Majer,
kierownik ŚDS „Zielone Centrum”.
Przy placówce funkcjonuje
Galeria „Zielona”, gdzie prezentowana jest twórczość
artystyczna uczestników. Jej
wysokie walory można podziwiać na organizowanych

szans. Do tego dochodzi jego
niepełnosprawność.
– Pracodawcy zaoferowali ponad sto ofert pracy, oprócz tego
można skorzystać z doradztwa
zawodowego – powiedział Michał Tomczak. – Zaprosiliśmy
także instytucje wspomagające
niepełnosprawnych oraz kontrolujące ich przebieg pracy. Wśród
nich był Oddział Integracji Osób
Niepełnosprawnych
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, Państwowa Inspekcja Pracy,
Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych,
Fundacja Polskich Kawalerów
Maltańskich-Pomoc Maltańska.
Sławomir Chromiec dał przykład, że osoba niepełnosprawna może być przydatna w pracy.
Jako przedstawiciel ﬁrmy „Probet” poszukiwał osób do utrzymania czystości w biurach: pań
sprzątających i pracowników
gospodarczych. Ofertę przekazał kilku osobom i czeka na ich
odzew. Rozmowa w ﬁrmie zdecyduje, kto otrzyma zatrudnienie. Elżbieta Grabowska, specjalistka do spraw kadr z ﬁrmy „Jop-
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10 LAT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „ZIELONE CENTRUM”

Przystań w cierpieniu
jednej może zająć 2 lata lub
więcej. Z kolei Wojsław pochwalił się szkicami architektonicznymi. W sali sportowej wystawiono fotoreportaż z działalności „Zielonego
Centrum” i prezentację strojów wykonanych w pracowni krawieckiej.

cyklicznie wernisażach. 9
kwietnia podczas uroczystości jubileuszowej dwoje klubowiczów – Wojsław i Grzegorz zaprosili gości do Galerii na wystawę swoich prac
pod nazwą „Architektura”.
Grzegorz pokazał imponujące budowle zrobione z zapałek. Aby takie wykonać,
trzeba wyjątkowej cierpliwości i precyzji. Przygotowanie

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

W Poznaniu działają tylko
dwa środowiskowe domy samopomocy dla osób po kry-

Aldona Wiśniewska, uczestniczka ŚDS, w pracowni plastycznej.
Jest utalentowaną poetką i malarką.

Kwiaty i gratulacje odbiera Katarzyna Majer.

zysach psychicznych. Drugi –
ŚDS „Fountain House” – także
prowadzony przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i pomóc”
mieści się przy ul. Rawickiej.
Czas oczekiwania na wolne

miejsce wynosi kilka miesięcy, a lista oczekujących jest
długa, bo problemy natury
psychicznej dotykają nas coraz częściej.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) AURELIA PAWLAK

Nadzieje na pracę

Eugeniusz Gładyszak
przyszedł z nadzieją
na zatrudnienie.
pol” szukała pracownika do pomocy introligatorskiej. Potrzebne było wykształcenie kierunkowe, doświadczenie, kwaliﬁkacje,
dyspozycyjność.
Proponowała stałe zatrudnienie, możliwość

rozwoju zawodowego i wdrażania własnych pomysłów.
– Zainteresowanie nie było
duże ale liczę, że ktoś skorzysta
z naszej oferty – stwierdziła Elżbieta Grabowska.
Iwona Cichowska, starszy
konsultant do spraw pracy tymczasowej z „Job Impulse”, informowała o projekcie polegającym na rozpowszechnianiu
wśród pracodawców informacji
o możliwości zatrudnienia osób
mających orzeczenie o niepełnosprawności. Szukała też koordynatora do spraw projektów dla
spółki „Job Trainings”. Byli przedstawiciele ﬁrmy Komputronik
S.A., którzy zbierali oferty osób
poszukujących zatrudnienia celem zdeponowania ich w ﬁrmie.
Gdy zwolni się stanowisko lub
zostanie utworzone nowe, zainteresowani zostaną poproszeni
na rozmowę kwaliﬁkacyjną.

AURELIA PAWLAK

Pracodawcy zaoferowali ponad sto miejsc pracy.
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wa Nowak, poruszająca
się na wózku inwalidzkim
podopieczna
Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” i wolontariusz Leszek Tasiemski
z sukcesem zakończyli 8 Półmaraton Poznański 11 kwietnia. O przygotowaniach do tej
imprezy pisaliśmy w tegorocznym marcowym wydaniu „Filantropa”.
Były to bardzo intensywne
treningi zwłaszcza Leszka, który biegnąc pchał wózek z siedzącą na nim panią Ewą. Atmosfera w półmaratonie była
wspaniała. Pomagali wolontariusze ze Stowarzyszenia, a także przypadkowi widzowie, a nawet współbiegacze. Jeden z nich
zaproponował nawet pomoc
przy popychaniu wózka. Zapewniona była opieka wolontariusza ze Stowarzyszenia, mającego do dyspozycji apteczkę
oraz zapas wody.

Nawigator i silnik

N

Bańki po raz drugi

W Poznaniu z tej okazji
w klubokawiarni „Meskalina” na Starym Rynku po raz
drugi w ramach inicjatywy
„Rozkrzycz autyzm razem z

FOT. ARCHIWUM

nami” przeprowadzono akcję pod nazwą „Dzieci z autyzmem kochają bańki”. Organizatorem była Fundacja
„Na niebiesko” wspierana
przez Studencką Radę Miasta Poznania i Wydziałowe
Centrum Wolontariatu „Volontario” Wydziału Studiów
Edukacyjnych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza.
W postacie z ﬁlmu „Avatar”
autorstwa Jamesa Camerona wcieliła się Dagmara Bernaciak-Maślak, mama autystycznej Zuzi i Kamil Lodziński, rehabilitant Zuzi. Gdy
tylko pojawili się w „Meskalinie” przebrani i pomalowa-

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

astoletnia Zuzia nie jest
zainteresowana
nowymi osobami. Niecierpliwi się, gdy odbywa się wykład. Całą sobą chłonie natomiast widok baniek mydlanych i puszcza je z zapałem. Zuzia ma autyzm.
Świat ludzi z autyzmem
można było poznać biorąc udział w akcjach organizowanych w całej Polsce
z okazji Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu, obchodzonego 2 kwietnia.
Miały one na celu przybliżenie problematyki autyzmu i zachęcały do okazywania wsparcia rodzinom
osób z autyzmem.

Do przebiegnięcia było około 20 kilometrów, ale ten dystans
nie sprawił Leszkowi i pani Ewie
żadnych problemów. Nawet stał
się motywacją, by wziąć udział
w pełnym maratonie, gdzie wysiłek jest podwójny. Leszek był
silnikiem, a pani Ewa nawigatorem. Bieg bardzo ich zbliżył, nadal pozostają w przyjacielskim
kontakcie. Dzięki półmaratonowi udało się zebrać fundusze
na wózki inwalidzkie dla podopiecznych „małych braci Ubogich”. 15 kwietnia, odbyło się
spotkanie, podczas którego Bolesława Retecka, szefowa poznańskiego Stowarzyszenia pogratulowała Leszkowi i Ewie za
tę wspaniałą inicjatywę. awa

Grzegorz Radzikowski z wnuczkiem Krzysiem.
ni, zrobiło się kolorowo i wesoło.

Dagmara Bernaciak-Maślak (z prawej)
z córką Zuzią i Kamilem Lodzińskim.

– Na co dzień pracuję w
Zespole Szkół Specjalnych
nr 105 im. Juliana Tuwima na
poznańskiej Śródce, stąd temat autyzmu jest mi dobrze
znany – mówił Grzegorz Radzikowski, który na spotkanie przyszedł z wnuczkiem
Krzysiem. Siostra Krzysia,
Dorotka, ma zdiagnozowany
autyzm. Cieszę się, że potraﬁą się razem bawić.
Podczas

akcji

śpiewa-

ła młodzież z Gimnazjum
nr 50, a piosenkę „Tak jak
ty” odnoszącą się do interpretacji świata przez osoby
z autyzmem wykonała Iwona Grenda i Magdalena Atkinson. Przybliżono uczestnikom „Lekcję akceptacji”
– projekt, który Fundacja „Na
niebiesko” realizuje w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Więcej o projekcie i działaniach organizacji piszemy na stronie 29.

KAROLINA KASPRZAK
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Moja nieuleczalna choroba
samodzielne poruszanie się bez
pomocy osoby drugiej lub chodzika czterokołowego z siedziskiem, którego używam do poruszania się po mieszkaniu i na
krótkich wyjściach z domu. Po
kilku metrach przejścia muszę
odpoczywać, siadając na siedzisku chodzika. Jednocześnie muszę uważać, by się nie przewrócić, bo nogi mam bardzo słabe i
sam już nie wstanę, trzeba mnie
podnieść.

Jest to rzadka choroba genetyczna, mało znana lekarzom.
Przez NFZ traktowana jest jako
choroba przewlekła. Pobyt na
rehabilitacji stacjonarnej, po
ewentualnym zakwaliﬁkowaniu,
może odbywać się raz na 4 lata,
co w przypadku postępowania
choroby nie daje żadnej nadziei
na poprawę mojego stanu zdrowia. Powoduje niedowład czterokończynowy, uniemożliwiający

Oprócz trudności w chodzeniu mam niedowład rąk, co przeszkadza posługiwać się sztućcami, ubrać się, korzystać z łazienki i w wielu innych sytuacjach.
We wszystkich konieczna jest pomoc drugiej osoby. Nigdy nie rozstaję się z chodzikiem, bo opierając się o rączki mogę przejść niewielką odległość. Długie oczekiwanie na rehabilitację wyjazdową zmusza mnie do korzysta-

J

renta przeznaczona jest na opłaty czynszu i mediów, a zarobki
żony na wyżywienie i jej lekarstwa, bo też choruje, na zakup
odzieży i moich leków przeciwko
współistniejącemu nadciśnieniu
i arytmii serca, które muszą być
zażywane systematycznie.

FOT. ARCHIWUM

estem osobą niepełnosprawną
z orzeczeniem całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Mam 64 lata. Moja
choroba, nieuleczalna i postępująca, nosi nazwę „Opuszkowordzeniowy zanik mięśni” lub inaczej choroba Kennedy`ego. Jedynym ratunkiem jest hamowanie
jej rozwoju jest systematyczna
rehabilitacja w szpitalach, ośrodkach rehabilitacji lub w domu.

nia z rehabilitantów odpłatnie w
domu. Jedna godzina takiej rehabilitacji kosztuje 120 zł. Przy niewielkiej rencie i niskich zarobkach żony nie jestem więc w stanie rehabilitować się w domu.
Mieszkam w budynku TBS-u z
wysokim czynszem, więc moja

W DOMU TRAMWAJARZA

przyjaciele poprowadzą darmowe warsztaty. Zamierzamy
stworzyć bezpłatną ofertę dla
osób w wieku 50+, odpowiadającą ich zainteresowaniom.
Liczymy na doﬁnansowanie z
Urzędu Miasta Poznania, Ministerstwie Kultury, Unii Europejskiej.
Młodzi ludzie chcą wypełnić Dom Tramwajarza życiem,
aby budził zainteresowanie seniorów, a także osób niepełnosprawnych. Będzie też strefa
sportowa, służąca aktywizacji
ﬁzycznej. Obejmie między innymi zajęcia jogi, „Nordic Walking”, „Chi Kong”. W streﬁe za-

FOT. AURELIA PAWLAK

W

Paulina Szkudłapska:
– Pamiętamy o seniorach.

MAREK BABIK
UL. OPALIŃSKA 5/7 M.49
01-739 WARSZAWA

Od redakcji:
Skany orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentów lekarskich pana Marka Babika znajdują się w naszym posiadaniu.

ZBIGNIEW NOWAK

Będzie się działo!
poprzednim
wydaniu
„Filantropa” informowaliśmy o konferencji prasowej
na temat zagospodarowania
poznańskiego Domu Tramwajarza. Tym razem możemy
już napisać, że w sobotę 21
marca drzwi do tego obiektu
na poznańskich Jeżycach były
otwarte, a przechodnie zaglądali do środka, aby zobaczyć,
co się tam dzieje. Nie było oﬁcjalnego otwarcia, przecinania wstęgi i przemówień gości, ale od godziny 11 ożywały
poszczególne pracownie.
Z zaciekawieniem czytano
plakat na drzwiach wejściowych, informujący o imprezach. Wewnątrz spacerowały postacie w bajkowych kostiumach. Czekały na nie dzieci w jednej sal, siedząc na puszystych poduszkach. Anna
Szymczak z Teatru MplusM
wprowadziła małych widzów
w świat czarów i baśni.
– Pamiętamy o seniorach,
którymi zajmować się będzie specjalny zespół naszych
pracowników – mówi Paulina Szkudłapska, szefowa strefy seniora. – Będziemy realizować sporo pomysłów. Nasi

Dlatego proszę życzliwych
czytelników „Filantropa” o pomoc ﬁnansową na rehabilitację,
za co z góry serdecznie dziękuję. Darowizny można przekazywać na moje konto bankowe:
PKO S.A. 33-1240-1082-1111-00100293-0836.

jęć międzypokoleniowych seniorzy będą współdziałać z
dziećmi i młodzieżą, wymieniając doświadczenia.
– Ważna będzie strefa komputerowa, bo trudno dzisiaj sobie wyobrazić życie bez Internetu – dodaje Paulina Szkudłapska. – A seniorom zagraża
wykluczenie cyfrowe. Zamierzamy urządzić salkę komputerową i prowadzić w niej zajęcia. A w streﬁe międzynarodowej będziemy uczyć języków obcych, na początek podstaw angielskiego i włoskiego.
W tym celu zaprosimy międzynarodowych wolontariuszy.
Opiekunowie strefy seniora czekają na własne pomysły uczestników. Nie brakuje
ich. Jeden z seniorów chętnie
poprowadzi naukę tańca. Inni
proponują turystykę wspólną z
osobami niepełnosprawnymi.
Szkoła Muzyczna Republika
Rytmu w Poznaniu proponuje
projekt „Dziadek do gramofonu”, czyli nauczanie seniorów,
jak zostać didżejem i poprowadzić na przykład potańcówkę.
Zanosi się na to, że będzie się
działo w Domu Tramwajarza!

AURELIA PAWLAK

Wbrew
wyrokom
Niesprawiedliwie
Mierzone razy
Chłoszczące ciosy
Na oślep
Za grzechy
Nie popełnione
Na plecy
niewinnych.
Ślady zmęczone
Pręgierzy
W umyśle
Odciśnięte mocno
I znaki blizn
Nabrzmiałych
Całkiem
niezrozumiałe.
Na wzór Hiobowej
Próby to,
Może od Niebios
Złej paraﬁi?
Czy też pokuta
Kainowych win?
Któż pojąć
To zdoła?
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Drobinki
szczęścia
M

arta i Przemko bezpośrednio po treningu łuczniczym odwiedzili w
szpitalu Przemka mamę. Weszli na Oddział Laryngologiczny, na którym leżały także dzieci po zabiegach operacyjnych.

Czy poruszając się w szarej codzienności umiemy znaleźć w sobie gotowość oﬁarowania takich drobinek szczęścia? Czy potraﬁmy je rozpoznać, uchwycić, a następnie
podarować?

Smutnymi oczami wpatrywały się w tych dwoje niezwykłych ludzi: Marta, o delikatnej urodzie, z chmurą włosów
w kolorze wiśniowym. Przemko, bardzo wysoki, z włosami
upiętymi na karku, z wielkim
łukiem w dłoni. Wyglądał jak
Robin Hood. Widząc wlepione
w łuk spojrzenia dzieci, podszedł do łóżka jednego z nich
i dał mu go do potrzymania.
Chłopcu rozbłysły oczy, a pozostałe dzieci ożywiły się. Wobec tego po kolei podchodził do
każdego z nich, a dzieci dotykały łuk, głaskały, trzymały w
dłoniach. Miały rozsłonecznione buzie, w oczach zachwyt.

Okres wakacji może być
czasem szczególnej wrażliwości na różne odmiany maleńkiego szczęścia i dla dobra dzieci należy te szanse
mądrze wykorzystać. Kiedy
na przykład na leśnej dróżce
leży na plecach gruby żuczek
i nie może się odwrócić – czy
pomoc udzielona patyczkiem
nie jest taką drobinką szczęścia? Dla dziecka i dla żuczka? Albo przeniesienie zabłąkanej żabki z miejsca suchego
w wilgotne? Albo podanie płaczącemu dziecku znalezionej
muszelki? Dzieci same będą
miały mnóstwo uroczych pomysłów, trzeba im tylko podpowiedzieć, o co chodzi.

Kiedy Marta opowiadała mi
o tym zdarzeniu, była wzruszona i promieniała radością.
Pomyślałam wówczas: jakże
niekiedy łatwo podarować komuś, a także samemu sobie,
odrobinę szczęścia. Bo przecież Przemko mógł łuk zostawić na szpitalnym korytarzu.
Albo trzymać go przy sobie i
nie zauważyć spojrzeń dzieci.
Przecież nie do nich przyszedł
do szpitala.

A chodzi o zabawę w „poszukiwanie drobinek szczęścia”. Może to być pasjonująca zabawa nie tylko dla dziecka, bowiem przy okazji rodzice wiele się o swoim dziecku dowiedzą. Poznają, co jest
dla niego maleńkim szczęściem, czy łatwo mu przychodzi je znaleźć, w jakich okolicznościach je dostrzega, z
kim je dzieli, jak okazuje radość, jak o niej mówi. Nato-

miast dziecko nauczy się, że
szczęście jest najmilsze wtedy, kiedy możemy się nim podzielić i to nie tylko z osobą
bliską sercu.

Nowe władze
„Klaudynki”

Niektóre dzieci (jak również
dorośli) posiadają talent wynajdywania tego, co daje radość, inne nabywają takich
umiejętności pomału i z mozołem. A jeszcze inne spostrzegają przede wszystkim
to, co smuci albo złości. Od
czego to zależy? Trochę niewątpliwie od wrodzonych
właściwości, ale niepomiernie więcej od doświadczenia.
Dzieci zdobywają doświadczenie poprzez własne działanie i własne sądy, a na jedno i
na drugie znaczny wpływ ma
wychowanie.

W

Wychowanie to nie tylko dawanie dobrego przykładu, stawianie dziecku wymagań i nagradzanie za ich spełnianie,
nie tylko słowa miłości albo
nagany, ale także beztroskie
chwile spędzane razem. Wychowanie to także wspólne
zabawy i zwierzenia, czytanie
bajek i opowiadanie „tego, co
prawdziwe”. Okres letnich wakacji jest idealnym czasem dla
wychowawczego oddziaływania, bowiem przebiega ono
wtedy bardziej spontanicznie i jest nasycone dobrymi
uczuciami. Po prostu rodzice nie są zmęczeni, rytm dnia
jest powolniejszy, nie ma wielu stresów, jakie występują w
innych porach roku. Taki klimat wakacyjnego odprężenia
warto wzbogacić o jakiś nowy
szczegół, który równocześnie
cieszy i wychowuje. Może nim
być właśnie zabawa w poszukiwanie drobinek szczęścia.

alne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i
Ruchową „Klaudynka” odbyło
się 26 marca. Dotychczasowa
prezes Anetta Szarzyńska podziękowała członkom zarządu
i sponsorom oraz przestawiła sprawozdanie merytoryczne.
Przypomniała, że „Klaudynce” udało się zintegrować środowisko osób z różnymi niepełnosprawnościami, nawiązać kontakty z wieloma organizacjami i darczyńcami oraz pozyskać
licznych przyjaciół tej organizacji. Omówiła historię Stowarzyszenia, jego osiągnięcia i inicjatywy, m.in. utworzenie stanowiska Gminnego Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych i Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kórniku. Anecie Szarzyńskiej
i zarządowi „Klaudynki” dziękowano za długoletnią i wzorową
pracę społeczną na rzecz osób
najbardziej potrzebujących.
Prezesem zarządu „Klaudynki” wybrano Dagmarę Horodecką. Anita Wachowiak wystąpiła z wnioskiem (przyjętym jednogłośnie) o nadanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia „Klaudynka” Anecie Szarzyńskiej.

ROBERT WRZESIŃSKI

R
Robert
W
Wrzesiński
PPOZNAŃ

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ CZ. III

J

ALDONA WIŚNIEWSKA

***
Co się śni?
Jątrzy się rana nocy.
Przezroczysty woal snu
Snuje się przed oczami.
Czy jesteś tu?
Dokąd poszedłeś?
Twoja postać
Niczym duch
Pojawia się
W zakamarkach snu.

***
Nie pragnę twarzy,
Pragnę meandrów
Rzeki twoich żył,
Bicia serca
W ciszy nocy,
Dźwięku głosu.
Twoja twarz
W stłuczonym lustrze
Rozcięta na dwoje,
Z oczu wyziera lęk,
Lecz usta się śmieją.
Jesteś moim dzisiaj,
W tobie nadzieja.

***
Stałeś się dla mnie
Najwyższym dobrem.
Przy tobie
Spełniają się
Magiczne zaklęcia.
Jeśli pozostaniesz,
Uchylę ci nieba.
Poniosę w sercu
Uczucie,
Które nie wygasa.
Przejdę przez góry
I znów ciebie
Odnajdę.

edną z najstarszych podopiecznych PKPS w Kórniku jest Natalia Bukczyńska z
domu Malinowska mieszkająca w Bninie. W tym roku skończy 90 lat. Urodziła się 26 lipca
1925 roku w Czmońcu.
Jest bardzo wdzięczna Bogdanowi Wesołkowi,szefowi kórnickiego PKPS-u, że stale o niej
pamięta i co jakiś czas odwiedza. Natalia porusza się o kuli.
W sprzątaniu i zakupach pomaga jej opiekunka.
Kiedy tworzyła pierwsze
w Bninie Koło Seniorów przy
PKPS, miała 65 lat. Zbierała
składki, przygotowywała spotkania, organizowała wycieczki. Do niedawna robiła swetry
z wełny, kapelusze i torebki ze
sznurka. Jej prace były wysta-

STRONA

MAJ 2015

S

łowa Jamesa Matthewa
Barrie: „Ci, co wnoszą w
życie innych promień słońca
to ludzie, którzy nie potraﬁą
zatrzymać go tylko dla siebie”
były mottem koncertu charytatywnego
Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Przyjaciel”
w Obornikach.
Koncert w sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka
Kultury nosił tytuł „W stronę
słońca”. Było to XIV już spotkanie artystyczne. Dochód z wydarzenia został przeznaczony
na cele statutowe organizacji.
Organizowane cyklicznie koncerty charytatywne przyciągają
całkiem sporą grupę publiczności, która oklaskuje niepełnosprawnych wykonawców i
bawi się z nimi doskonale. Tak
było również tym razem.
– Obowiązkiem każdego
człowieka jest uczynić wszystko, aby promienie słoneczne
docierały do najbardziej potrzebujących. Nasze spotkania
utwierdzają w przekonaniu,
że są osoby, którym los niepełnosprawnych nie jest obojętny – powiedziała prezes Aldona Ból.
Wystąpił zespół „Tacy sami”
działający w Stowarzyszeniu
pod kierunkiem Lecha Farona.
Członkowie zespołu przywitali
słuchaczy utworem „Iść w stronę słońca” z repertuaru grupy
„Dwa plus jeden”. Później występowali solo, w duetach, trio
i w kwartetach. Usłyszeć moż-
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FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

Utalentowani
niosą nadzieję
czuciem rytmu, doskonale improwizował. XIV koncert charytatywny „W stronę słońca”
przeszedł do historii. Artyści
już mają plany na kolejne muzyczne spotkania. Nie boją się
ludzi i szybko nawiązują przyjaźnie.

KAROLINA KASPRZAK

„Iść w stronę słońca”.
na było „Prawie do nieba” w interpretacji Łukasza Bóla, „Lato”
w wykonaniu Mateusza Andryszaka oraz wiele innych. Lech
Faron zaznaczył, że zespół sięga także po ambitniejszy repertuar jak np. „Miasteczko cudów”.
Najwięcej emocji wywołała aukcja prac podopiecznych
Stowarzyszenia, którą współprowadził Karol Barnaś, chłopak z zespołem Downa. Licytowano obrazy, szkatułki,
świeczniki, ozdobne przedmioty kuchenne wykonane

techniką decupage, piłki zawodników „Kolejorza” z autografami, rzeźby, rękodzieło, album z fotograﬁami „Oborniki na starych pocztówkach”. Z
licytacji zebrano 4960 złotych.
Dodatkową formą wsparcia organizacji była możliwość zakupu cegiełki w kwocie 5 złotych oraz prac rękodzielniczych eksponowanych przy
szatni.
W drugiej części koncertu
popis taneczny dał Karol. Tańcząc do utworu „Ale Aleksandra” wykazał się świetnym wy-

Lech Faron (z lewej)
i Karol Barnaś
prezentują album
„Oborniki
na starych pocztówkach”
licytowany podczas aukcji.

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Wspomnienia pani Natalii

Natalia Bukczyńska
w kapeluszu i z torebką
wykonaną ze sznurka.

wiane przez Koło Seniorów w
Bninie, Kórniku i na wsiach.
– Wszystko umiałam. Bóg dał
mi umiejętności – mówi.
Jej rodzice Pelagia i Franciszek
Malinowscy byli gospodarzami.
Natalia ukończyła cztery klasy
szkoły powszechnej w Czmońcu. Miała bardzo pracowite życie
w gospodarstwie. Ojciec przez
około 20 lat był sołtysem, pomagała mu również w sołectwie,
prowadząc pracę „papierkową”.
Przed wojną Czmoniec w 90
procentach był zamieszkany
przez Niemców. Dzielił się na
część niemiecką i polską. Franciszek podczas I wojny światowej służył w armii cesarza Wilhelma II, dobrze znał język niemiecki. Podczas zebrań wiejskich tłumaczył swoim niemieckim sąsiadom, cieszył się wśród
nich szacunkiem.

Podczas okupacji hitlerowskiej rodzina Natalii nie miała
biedy. Zabijało się świnię i było
co jeść. Malinowscy mieszkali wśród Niemców, którzy lubili Franciszka. Nikt nie doniósł o
nielegalnym uboju.
Ale kiedy Natalię skierowano do kopania rowów przeciwczołgowych, ojciec nic nie mógł
zrobić. Było to ciężkie przeżycie.
Dziewczyna opuściła rodzinny
dom i znalazła się w miejscowości koło Włocławka. Kobiety zamieszkały w stodole. Była chłodna, deszczowa jesień, dlatego ojciec Franciszek wysłał córce męskie buty. Ukradła je jedna
z osób mieszkających z Natalią.
Wracała z Włocławka pociągiem do Śremu. Potem pieszo dotarła do domu. Towarzyszył jej syn kuzynki, który już nie
żyje.

Natalia pamięta jak w 1945
roku Niemcy w nocy wyjechali
wozami do Niemiec i zostało ich
tylko kilku.
Po wojnie działała w kole Związku Młodzieży Wiejskiej
„Wici”. Była jego sekretarzem.
Koło organizowało zabawy,
przedstawienia w Domu Ludowym w Czmońcu, dożynki. Prowadziło koło teatralne, którym
zajmował sie przedwojenny nauczyciel Nikodem Błaszkowiak.
W 1951 roku wyszła za mąż
za Stanisława Bukczyńskiego,
który pracował jako stolarz w
Poznaniu. Mieli czworo dzieci. Pan Stanisław umarł w wieku 60 lat.
Na koniec swojej opowieści Natalia pokazała wykonane przez siebie wełniane swetry oraz kapelusz i torebkę ze
sznurka.
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FOT. ARCHIWUM

Wielkanoc siedmiu
warsztatów

N

a krótko przed Wielkanocą uczestnicy 7 warsztatów terapii zajęciowej z Południowej Wielkopolski, prowadzonych przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu,
wspólnie z pracownikami i zaproszonymi gośćmi zasiedli do

wielkanocnych śniadań, rozpoczynając radosny czas rodzinnego świętowania, dzielenia się jajkiem, spędzenia czasu z najbliższymi.
W tym roku, podobnie jak w
latach poprzednich, prezes Zarządu Fundacji Stanisław Bronz,
wraz z członkami zarządu i

MARIUSZ PATYSIAK

„Niewidzialni”
których słychać

FOT. ARCHIWUM ANNA KRÓL

O

Tucholi, stolicy „Borów
Tucholskich”, które uważane są za jedne z piękniejszych, naturalnych miejsc w
Polsce, każdy zapewne słyszał. O walorach turystycznych i pięknej przyrodzie tego
obszaru tym bardziej. Ale czy
o działającej – w Tucholi właśnie – internetowej rozgłośni
radiowej stworzonej i prowadzonej przez osoby niepełnosprawne?
Jak do tego doszło? Najpierw
powstała tu Fundacja „Niewidzialni”, prowadzona przez Sławomira Muzolfa. To ona podjęła się realizacji projektu, którego założeniem jest zarazem aktywizacja osób niepełnosprawnych i promowanie regionu tucholskiego. W tym celu powstało w Tucholi internetowe „Nasze Radio”, w którym pracuje 9
niepełnosprawnych osób z całej Polski. Opiekę nad projektem i rozwojem rozgłośni sprawuje Anna Król, mieszkanka Poznania, która przed kilku
laty ukończyła studia dziennikarskie. Dzisiaj prowadzi audycje radiowe i zaprasza do wy-

Anna Król przy pracy.
wiadów gwiazdy polskiej sceny
muzycznej.
– Przez aktywizację osób
niepełnosprawnych w radiu
chcemy pokazać, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą
– mówi Anna Król. – Że nie ma
u nas miejsca na stwierdzenia typu: nie mogę tego zrobić,
nie dam rady, nie potraﬁę. Chociażby ja jestem przykładem:
moja niepełnosprawność ruchowa nie przeszkadza mi w

Rady Nadzorczej, kolejno spotykali się z pracownikami i uczestnikami placówek w Przygodzicach, Kaliszu, Odolanowie, Doruchowie, Ostrzeszowie, Kuźnicy Grabowskiej i Pisarzowicach.
W spotkaniach tych uczestniczyli też zaproszeni goście:
duszpasterze, przedstawiciele
lokalnych władz powiatowych
i miejskich, PCPR-ów i OPS-ów,
radni i przedstawiciele partnerskich instytucji.
Podczas świątecznych śniadań składano sobie życzenia
z okazji nadchodzących świąt
wielkanocnych i kosztowano
tradycyjnych potraw. Serdeczna i ciepła atmosfera wielkanocnych spotkań pozostanie
na długo w pamięci ich uczestników.

wykonywaniu radiowych obowiązków.
Radio nie nadaje na ogólnodostępnych i najpopularniejszych falach FM. Realizuje swoją działalność od niedawna, jednak znalazło już rzeszę swoich
wiernych słuchaczy, a osobom
niepełnosprawnym praca w
rozgłośni sprawia wielką przyjemność. Spełnia ich marzenia,
mobilizuje do działania, motywuje do pracy nad sobą, swoimi
słabościami i chwilami zwątpienia. Wśród zatrudnionych są
oprócz Poznania osoby z Częstochowy czy Torunia. Mimo że
radio ma tylko 200 slotów podzielonych na cztery kanały do
nadawania internetowego (tylko 200 słuchaczy może jednorazowo słuchać programu), to nie
ma barier terytorialnych. Każdy
z dziennikarzy radiowych pracuje w domu, w swoim mieście,
przy swoim komputerze. Mikrofon jest przyjacielem, powiernikiem i sposobem kontaktu.
Z drugiej strony są ci, którym
radio pomaga, rozwesela, uczy
odwagi i samodzielności. „Nasze Radio”, choć z Tucholi, łączy niepełnosprawnych w całej Polsce, którzy swoją pracą i
zaangażowaniem chcą pokazać, jak wiele mogą zrobić właśnie oni.
Posłuchaj „Naszego Radia” –
http://naszeradio.tuchola.pl/

MARCIN WOJCIESZAK

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

– Artek! Artek! zgadnij, gdzie
jest Chakra!? – Jasia wołała już
od progu. Była bardzo przejęta.
– Nie wiem – odparł i zaśmiał
się. – Ale po tym, jak nam do
ogrodu przypędziła stado kaczek, można spodziewać się
wszystkiego. Pewnie przygnała
kozę z łąki? – zażartował.
– Nie, ale chodź pokażę ci…
– podbiegła do niego, chwyciła za palec i pociągnęła za sobą.
– Musisz to zobaczyć… koniecznie…
Wstał niechętnie i poszedł za
nią. Podekscytowana poprowadziła go w głąb ogrodu. Pod starym jaworem stały dwie klatki,
w których rezydowały trzy młode króliki. W pierwotnym zamyśle miały być inwentarzem przeznaczonym na delikatne potrawki, ale każdy dostał imię i
szybko przeszedł pod opiekę
małych, rezolutnych dziewczynek, które wcale nie zamierzały
ich oddać.
– Chodź! – ponaglała go.
Znaleźli się pod jaworem i Janeczka pokazała palcem.
– Patrz – powiedziała, ale
jemu nic tutaj nie wydawało
się nadzwyczajnym wydarzeniem.
Dopiero, jak siostrzyczka
uchyliła drzwiczki pierwszej
klatki, zrozumiał.
Siedziała w niej Chakra. Wciśnięta między króliki parskała i oblizywała się nerwowo, a
one bez strachu kicały obok niej.
Nierasowo zwisające uszy klapały w rytmie gwałtownych ruchów głowy podążającej za ich
podskakującymi zadkami.
Oboje wybuchnęli śmiechem.
– Śmieszna, nie?
– Jak ona tu weszła? – zapytał.
– Czy ty jej otworzyłaś drzwiczki?
– Ja? Nie… sama odsunęła haczyk i wgramoliła się tam.
Chciałam ją wyciągnąć, ale nie
pozwala. Co ona sobie myśli,
czemu tu weszła?
– Nie wiem, ale chyba im matkuje… Popatrz jak je obwąchuje i
delikatnie liże…
– Czy ona myśli, że jest królikiem?
– Może coś jej się pomyliło?
– Nic im nie zrobi? Powiedz –
wypytywała.
– Myślę, że nie. Może wypuścimy całe to bractwo na trawę?
– zaproponował.
– A jak pouciekają? Albo je
zagryzie? Tego bym bardzo nie
chciała…
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Opowieść
(10)
osobliwie inna
– Zobaczmy, najwidoczniej
nie ma złych zamiarów.
Najtrudniej było suce wykaraskać się z klatki. Uwolnione
króliki rozbiegły się w trzy różne strony i skołowana psina nie
wiedziała, za którym pobiec. W
końcu położyła się, a one z ciekawością przykicały w jej pobliże.
– Przyniosę aparat – powiedział – zrobimy kilka zdjęć. Pokażemy Lilusi…

ROZDZIAŁ PIĄTY

– Co się stało, panie doktorze? – spytała Alina. Siedziała
naprzeciw ordynatora, mężczyzny, na którego twarzy zawsze i
niezależnie od sytuacji gościł ten
sam wyraz zawstydzenia.
– Pani syn cały czas walczy –
odrzekł lekarz.
Sięgnął po leżący na stole
czerwony notes i otworzył go.
– Trzeba wiele wysiłku i nie
mniej czasu, by jego organizm
odzyskał kondycję oraz odporność, żeby wszystko przestało
być dla niego groźne, każdy wirus czy bakteria – mówił nie odrywając oczu od notatek. – Żeby
pokonywał skutki niewydolności
organów wewnętrznych.
– Myślałam, że teraz nic mu
nie zagraża – rzekła Alina. – Że
już cały czas będzie tylko lepiej.
Ordynator zauważył, jak nerwowo splotła palce, jak w nieświadomym uścisku pobielały
jej kostki.
– Tak powinno być – przyznał
– ale sama pani widzi, że z jakiegoś powodu zagorączkował. On
cały czas narażony jest na infekcje. Zwykły katar jest dla niego
niebezpieczny.
Mówił, wertując kartki.
– Jeszcze zwykły katar? Jeszcze?... – rzekła myśląc, że myliła się co do kondycji Artura. Zagorączkował ubiegłej nocy, zaczął się krztusić, pluć wydzieliną z płuc.
– Daliśmy synowi dobry antybiotyk. Dostaliśmy z darami,
bardzo dobry. Powinien szybko
zadziałać – rzekł nie wiedzieć
czemu w pąsach zawstydzenia.
– Pani jest przecież świadoma co
do dalszego leczenia?

– Profesor mówił, że konieczna jest jeszcze jedna operacja
głowy.
– Otóż to! Widzi pani, my musimy jeszcze pousuwać krwiaki uciskające w paru miejscach
mózg.
– Czy wtedy jego umysł wróci do normy?
– Czy wysubtelnieje? – domyślił się doktor.
– Wstydzę się za niego. Kiedyś
był inny.
– O, proszę pani, pośród naszych pacjentów bywają bar-

dziej dosadni. Nie to powinno
nas zajmować.
– Oczywiście. Niemądra jestem, przepraszam. Przecież nie
to jest najważniejsze.
– No widzi Pani. Dwa cudy, za
to należy Bogu dziękować i prosić o jeszcze jeden, o sprawność,
zarówno tę intelektualną, jak i ﬁzyczną.
– Mój Boże, będziemy z mężem modlić się za to. Syn jeszcze
nic nie wie o Lilce, młodszej siostrzyczce. Kalectwo swej przyjaciółki od serca z trudem zniósł.

„SZCZYGIEŁ” NIESIE NADZIEJĘ
Miło nam poinformować,
że w marcu tego roku warszawskie
Wydawnictwo
„Bis” opublikowało liczącą
572 strony powieść Zbigniewa Nowaka „Szczygieł”. Autor, mieszkaniec Kołobrzegu, od wielu lat publikuje w
naszym miesięczniku wiersze i prozę, aktualnie w odcinkach „Opowieść osobliwie inną”. Jest jednym z autorów w zbiorze autobiograﬁi osób niepełnosprawnych
„Moje Kilimandżaro”, który
w 2008 roku wydała Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”.
„Szczygieł” to oparta na
faktach powieść obyczajowa o młodym chłopaku, który rok przed maturą po skoku „na główkę” doznał urazu kręgosłupa skutkującego porażeniem czterokończynowym zwanym tetraplegią. Wakacyjna beztroska i młodzieńcza brawura
w jednej chwili zmieniła życie jego i całej rodziny. Śledzimy losy bohatera: walkę
o przeżycie, trudne oswajanie się z sytuacją, w której
się znalazł, gorycz zawiedzionych przyjaźni i uczuć,
a jednocześnie poczucie
winy wobec bliskich. Obserwujemy przemianę: od niezrozumienia sytuacji i oczekiwania na szybkie wyzdrowienie, przez bunt i niezgodę na los, po cierpliwy wysi-

łek w walce o postęp w leczeniu i przystosowanie się
do nowych możliwości organizmu.
Otoczony miłością i troską rodziców, poprzez cierpienie, rozczarowania, nadzieję i nieustający wysiłek wkładany w rehabilitację, Hubert powoli odzyskuje sprawność ﬁzyczną i uczy
się chodzić. Znajduje na
nowo sens życia i uczucie.
A w tle tej historii oglądamy
sugestywne obrazy rzeczywistości szpitalnej, rozmaitych postaw wobec cierpienia i barwną galerię postaci:
chorych, rehabilitantów, pielęgniarek. „Szczygieł” daje
do myślenia i niesie nadzieję. na
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Lekarz przewertował kilka następnych kartek, jakby w notesie
szukał odpowiedzi i rzekł bez
związku:
– Młodsze siostrzyczki, są takie cudowne… Bezgranicznie
kochają swoich starszych braci,
a oni są dla nich takimi gałganami – spąsowiał jeszcze bardziej i
w jego oku pojawiła się łza.
– Przepraszam – speszył się.
A Alina pomyślała, że ten
mężczyzna to bardzo dobry
człowiek.
– Posłuchamy pańskiej rady –
oznajmiła.
- Cóż ja mogę rzec… Ja bym
powiedział możliwie szybko.
Trzeba, że tak powiem, oczyścić
przedpole…
– Rozumiem, mamy do pana
i do całego zespołu pełne zaufanie – odparła Alina. – Zawdzięczamy wam życie syna.
– Powinniśmy jeszcze za
radą profesora zaplanować
długofalową rehabilitację, nie
zapominając wszak o ogólnym osłabieniu i związanym z
powyższym ryzykiem zachorowań. Syn pani leży, nie rusza
się, a człowiek jak rekin stworzony jest do ruchu. Tylko wtedy jego organizm dobrze funkcjonuje. Trzeba zawsze mieć
na względzie, że coś się pojawi. Ale bądźmy dobrej myśli, w
końcu najtrudniejsze za nami.
No, głowa do góry – zakończył
lekarz. Odłożył notes na stół i
pedantycznie przesunął równo,
wzdłuż krawędzi.
Alina, podbudowana psychicznie,
opuszczała
niewielki gabinet ordynatora. W
drzwiach minęła się z Malwiną, pełną wdzięku pielęgniarką, która z wyjątkową oﬁarnością dyżurowała także przy łóżku Artura.
– Przepraszam, panie doktorze, Julka podjęła oddychanie! –
usłyszała jej radosny głos.

ROZDZIAŁ SZÓSTY

Dzień z upływem godzin stawał się coraz gorętszy. Koło
południa temperatura wzrosła tak, że ludziom z trudem
przychodził jakikolwiek wysiłek. Wszyscy rezygnowali z
zajęć i hurmem wychodzili do
parku, żeby za niedługo, kiedy
powietrze rozedrgało się śreżogą i nawet w cieniu drzew
trudno było oddychać, zbiec w
mury, najchętniej korytarzy najniższej kondygnacji, gdzie były
wydzielone miejsca z lastrykowymi ławami i gdzie panował
względny chłód. Najsprawniejsi
zaś uciekli jeszcze dalej, bo aż
nad jezioro.
cdn.
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A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

(12)

Dwa życia

„D”

Jej mama jest też spokojna,
bardzo cicha. Ale w zasadzie
każda z nich funkcjonuje osobno. Mama wyszywa, „D” ogląda telewizję. Są jednak takie
chwile gdy mama przytula „D”,
raz, dwa razy dziennie. Wtedy
„D” przymyka oczka i widać że
jest bardzo szczęśliwa. Mama
zawsze reaguje na wszystkie
jej prośby i zapytania, ale są
osobno. Bardzo to dziwna relacja. „D” zadumana, jej mama
ciągle rozmawia przez telefon. Nie widziałam jeszcze, by
„D” się uśmiechała, ale z drugiej strony wygląda na dziecko
szczęśliwe.
„D” i jej mama siedzą teraz
razem przed telewizorem. „D”
na kolanach mamy, mama z telefonem w ręku. Oglądają jakiś serial. Oglądają wszystko
od 6 rano do północy, a może
nawet dłużej. Ale chyba im tak
dobrze. Obie wyglądają na naprawdę zadowolone.
Pawcinek znów śpi. Zjadł kolację i zasnął. Jest dziś bardzo
zmęczony. Mam tylko nadzieję,
że już obędzie się bez nocnych
niespodzianek.
Dziś podczas rozmowy poprzedzającej USG – i podczas
USG – stałam, zasłuchana w
to wszystko, co mówili lekarze,
patrzyłam im prosto w oczy i
widziałam w tych oczach autentyczność, prawdę, żal, że
nic nie mogą zrobić. Podziwiam tych profesorów, że tak
pozwalają sobie w oczy zaglądać. Nie każdy człowiek tak potraﬁ rozmawiać z innymi ludźmi.
Jeden z profesorów wracał
jeszcze dwa razy, tysiące rubryk nam pokazywali z wynikami, stężeniami leków Pawełka. Jakby nam chcieli udowodnić, że to nie ich wina.
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jest niezwykle spokojnym i zaradnym
dzieckiem. Radzi sobie ze
wszystkim sama, chociaż ma
dopiero cztery latka. Mama
mówi, że od kiedy skończyła 5 miesięcy zostaje sama w
domu na cztery godziny, gdy
ona idzie do pracy. Dla mnie
to niewyobrażalne. „D” przez
cały dzień ogląda telewizję i
prawie wcale się nie odzywa.
Ma piękne, niebieskie oczy i w
ogóle cała jest śliczna. Nawet
w piżamce jest jak mała księżniczka.
Pewnie nie... Pewnie nie ma
żadnej winy. Tak się po prostu
układa. Dlaczego, nie wiemy.
Dziś doktor się dziwił, że i
tak dobrze to znosimy.
A co mamy robić? Płakać?
Krzyczeć? Złościć się? Milczeć?
Nic to nie da, a siły trzeba
oszczędzać, bo nie wiadomo,
co jeszcze przed nami.
Po prostu z dnia na dzień,
raz lepiej raz gorzej, staramy
się wykorzystać ten czas, który mamy. Porysować, pomalować, poczytać, bajki pooglądać. Robić zwykłe rzeczy. Robić to, co na daną chwilę można.
I tak nie mamy wpływu na to,
co się dzieje, a jedyne, co możemy zrobić, to starać się zapewnić Pawełkowi tyle spokoju, ile można i stworzyć namiastkę normalności.
Czasami już mi głowa pęka i
łykać muszę słone łzy…
Ale łykam je jak gorzkie tabletki, by gorycz się nie wylała.
Bo po co?
I tak to nic nie zmieni, a Pawełek i tak już ma do łykania
sporo innych gorzkich tabletek
dosłownie i w przenośni.
Wciąż śpi. Z jego szyjki wystają dwa długie, jak on to
mówi, robaczki. Pulsują w rytm
bicia jego serca. Od czasu do
czasu go „głasnę”, by sny uspokoić.
Nie wiem czy to dobrze, że
tak śpi… bo noc przed nami.
Ale skoro potrzebuje snu, to
niech tak będzie. Niech odpoczywa. Niczego tak mu nie potrzeba, jak spokoju i odpoczynku.
Boże Kochany, kiedy to się

skończy? Czy ta nerka w końcu ruszy?

regeneracji następnej, czy może
regenerować się kilka na raz…

Czy mamy szykować się na
scenariusz B? Ale mieliśmy go
przerabiać za kilkanaście lat.
Moja nerka miała być na później. Na dalszą część życia Pawełka.

Równanie ze zbyt wieloma
niewiadomymi… szkoda. Tak
bardzo chciałoby się przełożyć to
na świat nauki, który jest moim
światem. Wszystko można policzyć albo przynajmniej oszacować z jakimś prawdopodobieństwem. A tu się tak nie da.

Dni zlewają się ze sobą.
Noce z dniami, dni z nocami…
Nie ma już śniadania, obiadu, kolacji. Je się wtedy, gdy
jest na to czas, śpi się, gdy zasnąć można. A czasami, gdy
jest czas na spanie, to się nie
śpi… bo jakoś nie można. Czy
to noc, czy to dzień, to już zupełnie nieważne. Czasami kręci mi się w głowie ze zmęczenia, a może to ze zmartwienia,
czy też głodu? Rozpłynęło się
wszystko. Zlało… i trudno już
wyróżnić szczegóły.
Właśnie wróciłam z rozmowy z profesorem. Był wynik wczorajszej biopsji. Pani
doktor sugerowała, żeby ktoś
ze mną poszedł. Wystraszyła
mnie tym stwierdzeniem. Aż
mi serce zaczęło bić tak szybko, że mało co nie odleciało
gdzieś w siną dal.
Weszłam do gabinetu i nieproszona od razu usiadłam na
kanapie. Pomyślałam, że jak
mam mdleć, to lepiej z pozycji siedzącej. Mniej krzywdy mi
się stanie. Tak właśnie pomyślałam, więc cieszy mnie fakt,
że nawet w sytuacjach krytycznych zdrowy rozsądek mnie
nie opuszcza.
Kłębuszki nerki są żywe. Jest
martwica, ale są pojedyncze
nowe komórki. Czyli się odradzają, ale w żółwim tempie. Powinno to po trzech tygodniach
wyglądać zupełnie inaczej, ale
jest jak jest. Najważniejsze, że
te pojedyncze komórki spośród
tysięcy, a może i milionów, odrodziły się w końcu. No to jeszcze kilka milionów i będzie dobrze. Jak te miliony przeliczyć
na minuty, godziny, dni? Może
ktoś zna jakiś algorytm? Czy
to można policzyć, oszacować
chociaż?
Medycyna to nie nauki ścisłe.
Szkoda. Ale jednak jeżeli znany by był czas regeneracji jednej komórki, to pomnożywszy
to przez ich liczbę…? Tak, tylko
trzeba by jeszcze wiedzieć, czy
jest jakaś zależność czasowa
między czasem końca regeneracji jednej komórki i początkiem

Profesor tłumaczył mi w obrazowy sposób, jak komórki
wyściełają cewki, jak się potem
wszystko łączy, jak to wszystko
działa i co nie działa u Pawełka. Przedstawił mi opinię patologa, jego wnioski. Wdzięczna
jestem za ten wykład, chociaż
niewiele z niego pamiętam.
Chciałam się chociaż na chwilę położyć. Ogromne napięcie spadło ze mnie. Z jedną czy
dwiema łzami, które, jakby nie
moje, spłynęły po policzkach.
Nie pasowały zupełnie. Poczułam, że lekko mi i ciężko zarazem. Gniew i ulga konkurowały o zauważenie.
Ktoś coś źle zrobił, my źle
wybraliśmy. Ale przecież nie
specjalnie, świadomie. Nie byłoby źle, a lepiej. Byłaby jeszcze druga szansa.
Widzę front lekarzy, którzy
przy każdej okazji podkreślają, jak ważny jest wiek dawcy.
Jakoś wcześniej nie było o tym
mowy. Teraz to jest najważniejsze. Może i jest. A może najłatwiej jest wskazać przyczynę taką właśnie, niezależną od
tego, co zrobili lekarze.
Wolę swój świat, świat nauk
ścisłych. Dane, założenia projektowe, obiekty podobne, algorytmy obliczeń, wyniki, symulacje, badania. Wszystko
można sprawdzić, przeliczyć,
porównać i mieć pewność, że
wynik jest poprawny.
A tu nic nie wiadomo. Znane są tylko założenia i podobne
wypadki. Ale nie ma takich samych przebiegów. Bo każdy z
nas jest inny i niepowtarzalny.
Każda historia jest inna.
Za dużo, za dużo dla mnie
niewiadomych. Mój świat jest
poukładany. Wszystko ma swoje miejsce. I swój czas. Przyczyna i skutek. Coś jest czarne albo
białe. Jest dobro i zło. Wybierać
dobro jest dobrze, a zło źle. Proste. Jasne i proste zasady. Znane
granice. Zamknąć można oczy i
człowiek się nie pogubi.
cdn.
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abrysia, gdy leżała w inkubatorze, była taka mała,
czerwona, z rozciągniętą do
granic wytrzymałości skórą…
Chodziłam do niej co chwilę –
chciałam tam być, a jednocześnie nie mogłam… serce mi pękało, gdy widziałam, jej malutkie ciało walczące o życie. Powinna być jeszcze w brzuszku.
Tak brutalnie i tak nagle wyjęto ją z bezpiecznego otoczenia,
które okazało się największym
źródłem zagrożenia. Pragnęłam ją dotknąć, przytulić, pocałować. Strach przed przeniesieniem zarazków uniemożliwiał
to… Chciałam zrobić jej jak najwięcej zdjęć i nagrać dużo ﬁlmików. Po co? Na pamiątkę. W
razie czego… Jej życie stało pod
wielkim znakiem zapytania, jej
walka przypominała walkę z
wiatrakami. A jednak chciała
żyć, bardzo chciała żyć. Wcześniaki mają ogromną wolę życia, walki, ale to my musieliśmy
podjąć decyzję, dokonać wyboru...
Wybór.
Wybory zawsze są trudne.
Nigdy nie wiemy, jakie będą
efekty naszych decyzji – czy to,
co wydaje się najlepszym wyjście, będzie nim faktycznie.
Wybieranie jest szczególnie
trudne, gdy chodzi o życie, o życie własnego, upragnionego i
wyczekiwanego latami dziecka…
Wybór. Takie niewinne słowo.
Mieć wybór – to niekiedy dramatyczna i wyjątkowo bolesna
rozterka.
Pięć miesięcy temu, o tej godzinie usłyszałam: musi pani
zdecydować, czy przerywa pani
ciążę i dziecko może umrzeć,
czy ją kontynuuje i wtedy nawet nie będziemy wiedzieli, kiedy umrze.
Wybór, alternatywa, ale żadne

Gwiazda wśród
(4)
chmur
wyjście nie jest dobre. Jak postąpić w takiej sytuacji? Serce mówi
jedno: nie zgadzaj się, w brzuchu dziecko jest najbezpieczniejsze, jest z Tobą, czujesz je. A rozum – drugie: daj szansę Bogu i
lekarzom, niech walczy o życie…
Podejmując wtedy decyzję o
zakończeniu ciąży nie wiedziałam, czy postępuję dobrze. Czy
dziecko przeżyje. A jeśli przeżyje, czy nie będzie do końca swoich dni roślinką, której życie jest
wypełnione bólem.
Teraz wiem, że decyzja, do
której namawiał mnie mąż,
byłą słuszna. Każdemu trzeba
dać szansę, aby mógł walczyć o
swoje życie i o jakość tego życia.
Gabrielka wygrała walkę o życie, wyszła ze szpitala i wspólnie podjęliśmy zmagania o jej
zdrowie. O zwykłą, szarą, normalną codzienność. Ktoś mógłby pomyśleć: i co w tym takiego
nadzwyczajnego? Urodziła się
przedwcześnie, przeżyła, żyje, a
więc w czym problem?
No cóż, problemy dopiero się
zaczęły. Wcześniaki w szpitalu
są otoczone bardzo dobrą opieką, jest sprzęt, są leki, lekarze,
profesjonaliści. Pielęgniarki czuwają nad nimi 24 godziny na
dobę. W razie problemów wołają lekarza, jest specjalistyczny sprzęt, wszystko jest monitorowane, kontrolowane. Dziecko
jest bezpieczne.
A gdy wychodzi do domu?
Pielęgniarki, lekarzy i sprzęt
zastępują rodzice. Nie jest to łatwe zadanie. Bezradni, często
nie do końca świadomi zagrożeń, muszą podjąć opiekę na
chorym dzieckiem. Nie ma dla
takich rodziców kursów z pierwszej pomocy, nie ma szkoleń.
Na zdawane w szpitalu pytania
większość pielęgniarek udziela
zbywających odpowiedzi. Zdarzają się i miłe, pomocne, które
starają się pomóc. Jednak będąc
w szpitalu sami jeszcze nie wiemy, o co dokładnie pytać, jaka
wiedza będzie nam potrzebna.
Nie da się wszystkiego przewidzieć, zaplanować.
Przed powrotem Gabrysi do
domu przeczytaliśmy wszelkie
dostępne artykuły, książki, porady. Kupiliśmy monitory do łóżeczka, wypożyczyliśmy monitor nakładany na pampers, sa-
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turator. Inhalator, jonizator, sterylizator, podgrzewacz, środki dezynfekujące. Stworzyliśmy w domu namiastkę szpitala. Umówiliśmy wizyty do specjalistów, zapisaliśmy Gabrysię
na rehabilitację, wybraliśmy lekarzy, załatwiliśmy formalności. Zakupiliśmy leki, kosmetyki
specjalistyczne. Wszystko musiało być zaplanowane, przemyślane i dobrze zorganizowane. Nie mogliśmy pozwolić sobie na jakieś niedopatrzenia.
Dzień mijał za dniem, a my czekaliśmy i czekaliśmy. Gdy padła
wreszcie decyzja, że Gabrielka
wraca do domu, nie posiadaliśmy się ze szczęścia, a zarazem bardzo się baliśmy, czy podołamy zadaniu, które nas czeka.
Pierwszym wyzwaniem była
podróż do domu – prawie 100
kilometrów w zwykłym samochodzie, w dziecięcym foteliku. Było to duże wyzwanie. Gabrielka trzymana w cieplarnianych warunkach musiała od
razu zetknąć się z niewygodami i dyskomfortem. Zniosła to
bardzo dzielnie. Gorzej z nami.
Mąż prowadził, a ja ciągle ją obserwowałam, sprawdzałam, czy
oddycha, czy się nie krztusi, czy
nic jej nie uwiera. Małe dzieci
podczas snu wyglądają niekiedy
jak martwe… Podczas drogi kilkakrotnie byłam bliska zawału.
Jednak wszystko kiedyś się kończy, skończyło się więc i nasze
pierwsze wyzwanie. Radośnie
wkroczyliśmy do domu, gdzie
czekała na nas druga córka

Anielka. Wreszcie po 77 dniach
byliśmy razem.
Wdrożenie się w nowe od
wszystkich członków rodziny
wymagało samozaparcia, dyscypliny i dobrej organizacji. Gabrielka przyzwyczajona była
jeść co trzy godziny, więc na
zmianę przy niej czuwaliśmy,
gdyż jedzenie sprawiało jej jeszcze trudność – często się krztusiła, dławiła i ulewała. Do tego
doszły zaparcia i wyskakujące
w związku z tym przepukliny
– pępkowa i pachwinowa. Były
momenty kryzysowe, gdy zaparcia powodowały zatrzymanie
kału w jelitach – wtedy przepuklina pępkowa stawała się twarda i tylko ciepłe kąpiele i okłady pozwalały rozluźnić napiętą
skórę i mięśnie.
Najwięcej strachu napędziły
nam jednak często włączające
się monitory i saturator. Słysząc
przeraźliwe pikanie wszyscy zrywali się na nogi, aby podnieść
Gabrielkę z łóżeczka, poruszać
nią, dmuchnąć jej w twarz. Zdarzyło się i tak, że przemęczeni
nie usłyszeliśmy alarmu – słyszała starsza córka, która nas obudziła. Jednak opieka nad Gabrysią to nie tylko karmienie, przebieranie, dawanie leków i czuwanie, to również wizyty u specjalistów i rehabilitacja. Samochód stał się drugim domem Gabrysi i naszym. Walka o zdrowie
się dopiero rozpoczęła – zmagania z chorobami, biurokracją
i ﬁnansami wypełniły nasz i Gabrielki pierwszy rok życia.
cdn.
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a rozprawie matka płakała, że się boi męża.
Dali jej wybór: albo odejdzie
od psychopaty, albo zabiorą jej prawa rodzicielskie, a
Olę zabiorą do domu dziecka. Ojca praw rodzicielskich pozbawiono i skierowano sprawę przeciw niemu do sądu. Dostał wyrok.
Zamknęli go w więzieniu za
znęcanie się nad dzieckiem.
Matka jakby więcej poświęcała uwagi córce, ale i
tak faworyzowała syna, co
dziewczynka widziała na
każdym kroku. Ale bez ojca
kata już było jej lżej. Pogodziła się z tym, że jest sama na
świecie. Jej piesek był całą jej
rodziną. Nie rozstawali się,
to była prawdziwa miłość, jedyna i niepowtarzalna, która
trwa do dziś, choć grób Bobika jest oddalony o 300 kilometrów od miejsca zamieszkania Oli, dzisiaj już babci.
Minęło kilka lat we względnym spokoju. Matka żyła z
dziećmi z pomocy społecznej,
bo miała trzy klasy szkoły podstawowej, więc nikt nie chciał
jej zatrudnić. Żyli w biedzie,
ale bez przemocy, jednakże
nadal w mieszkaniu oprawcy,
który odsiedział wyrok i wrócił. Znowu zapanował strach
i terror. Byli po rozwodzie,
więc on dostał mały pokój, a
oni we trójkę mieszkali w dużym. Pracował, więc kupował
sobie dobre rzeczy i jadł, a
dzieci przyglądały się, jakby
czekając, że może im też da.
Kiedyś upadła mu truskawka
na podłogę. Ola podbiegła,
chciała ją podnieść, bo zamierzał ją wyrzucić. Gdy wyciągnęła rączkę, aby ponieść
owoc, oprawca z całą siłą nadepnął na małą dłoń, łamiąc
palce dziewczynce. Matka pobiegła z płaczącym dzieckiem
do lekarza. Skłamała tam, że
Ola przytrzasnęła sobie rękę
drzwiami. Jakiś czas chodziła
z rączką w gipsie.
Zapytała matkę, dlaczego
kłamie. Ta odpowiedziała,
że boi się, że ich wyrzuci z
domu, że nie mają gdzie iść.
Nie rozumiała tego, ale nie
nalegała. Była dziewczynką
bardzo zamkniętą w sobie.
Tylko pieskowi zdradzała
swoje myśli, tajemnice, sekrety, marzenia.

(2)

Niechciana
Spędzała czas poza domem, wracała tam tylko po
to, by iść spać, wszędzie zabierała pieska, śpiewała w
chórze kościelnym, grała do
mszy na gitarze. Instrument
pożyczał jej ksiądz, który
uczył ją religii.
Kiedy miała już 13 lat, a jej
brat 14, wróciła pewnego dnia
do domu wcześniej, oprawca
pił wódkę z matką. Rozmawiali jak najlepsi przyjaciele.
Brat dostał nowy aparat fotograﬁczny. Chwalił się, że mu
tata go kupił. Matka miała na
stole kwiaty i złoty pierścionek na palcu. Brat oznajmił
Oli, że rodzice się pogodzili
i że znowu biorą znowu ślub.
Ola była smutna, wiedziała,
że koszmar wraca.
Poszła szybko spać, ale libacja nie pozwalała jej zasnąć. Podsłuchiwała, co mówią, choć oboje byli pijani.
Zmęczenie wzięło górę, w
końcu zasnęła, a rano szybko wyszła do szkoły.
Gdy wróciła ze szkoły,
usłyszała, że oni rzeczywiście pobiorą się po raz drugi. Matka cieszyła się, jakby zapomniała, co on robił
jej i dzieciom. Ola nie miała
powodu do radości. Było jej
smutno, marzenia o swoim
domu bez oprawcy nie spełniły się. Ale miała swojego
przyjaciela Bobika, który nawet gdy jej nie rozumiał, to
stał blisko i wiernie słuchał,
oblizywał jej łzy i kochał ją
bezgranicznie.
Ola przez całe wakacje
zbierała chmiel z koleżanką
Anią. Za zarobione pieniądze kupiła sobie nowe ubrania i wszystko, co potrzebne
do szkoły. Matka w niczym
jej nie pomogła, szkolne zakupy zrobiła tylko dla brata
Oli. Dziewczynka czuła się
niechciana, niepotrzebna, niczyja, wiedziała, że musi jakoś przetrwać, uczyła się dobrze, więc wiedziała, że znajdzie pracę i się usamodzielni, ale to miało trwać jeszcze wiele lat. Więc chodziła
smutna, uśmiechała się tylko
w towarzystwie pieska, z nim
biegała i zapominała o koszmarze, w jakim musiała żyć.
Szkołę podstawową ukończyła z wyróżnieniem, znowu pracowała całe wakacje,

tym razem w centrali telefonicznej. Zarabiała godziwe pieniądze. Poprosiła kierowniczkę o pracę na stałe, po szkole. Było to trudne,
bo nie miała 18 lat, ale udało się, pracę dostała! Mogła
więc kupić jedzenie Bobikowi
i sobie wszystko, co było potrzebne. Uczyła się w liceum
ekonomicznym.
Oprawca
był zły, bo zarabiał mniej od
niej, a musiał z tego utrzymać żonę i syna. Nie było ich
stać na to, co Olę. Kazali jej
samej sobie gotować obiady.
Więc od 13 roku życia jadła w
szkole i żyła za własne pieniądze. Będąc dzieckiem pozostawionym na pastwę losu
musiała sobie radzić sama.

ner ją zrobił. HETNER – powtarzała sobie, muszę to zapamiętać, to na pewno jest
mój ojciec, kiedyś go odszukam. Wiedziała już, dlaczego oprawca ją tak nienawidził. Była owocem zdrady.
To nie była jej wina. Nieraz,
gdy cichutko siedziała w altance, słuchała, co mówią na
ogródku. Nikt jej tam nie widział. Jej matka miała liczne rodzeństwo, kilka sióstr i
dwóch braci. Ukochaną ciocią Oli była Wandzia. Pracowała jako kelnerka w wojskowym kasynie, miała troje dzieci, Wiesia, Krysię i Tadzia, ale znacznie starsze od
Oli.

W końcu wypędzili ją z
domu. Mieszkała w altance
z drewna na ogródku razem z Bobikiem. Miała tam
starą szafę, do której schowała ubrania i inne swoje
rzeczy. Miała też wersalkę,
którą kiedyś wyrzucono z jej
domu. Co najważniejsze, to
spała razem z Bobikiem, który cieszył się z tego ogromnie. Wchodził pod kołdrę i
tulił się do niej, płakała wieczorami, gdy było jej zimno,
patrzyła w okna mieszkania,
w którym była jej matka i
brat. Nieraz czekała, że wyjdzie i zapyta chociaż, czy nie
jest jej zimno. Nigdy tak się
nie stało...

Ola i ciocia Wandzia urodziły się w tym samym dniu
19 sierpnia. Ciocia po kryjomu faworyzowała Olę. Ona
jedyna wypłakiwała oczy, widząc ją dzieckiem wygnanym
z rodzinnego domu. Po kryjomu nosiła jej jedzenie, słodycze, ubranka. Niekiedy nocowała z dziewczynką w altance, a potem mąż ją bił, bo
wmawiał jej, że ma kochanka, skoro nie wraca na noc
do domu. Ciocia obiecała Oli,
że nigdy nikomu nie powie,
gdzie mieszka, bo by ją do
domu dziecka zabrali, a przecież Ola kocha pieska i o niego się boi najbardziej.

Ola szybciej wydoroślała
niż jej rówieśniczki, choć nadal pozostawała dzieckiem.
Sama musiała się troszczyć o
siebie i pieska. Matka przypominała sobie o niej, gdy miała
przyjechać ciotka czy ktoś z
rodziny. Zmuszali ją wówczas, by przyszła do domu i
udawała, że jest wszystko w
porządku. Grozili, że jak tak
nie zrobi, to wygonią ją z altany razem z Bobikiem. Nikomu się nie skarżyła, bo nie
miałaby dokąd pójść. Więc
nikt się nie domyślał, że podła matka wypędziła ją z domu
do altanki, skazała na samotność i tylko udaje dobrą matkę. Ola miała ogromny żal,
bo każde dziecko chce mieć
mamę, która przytuli, kocha
i zapewnia bezpieczeństwo.

Pewnego razu przyszła do
Oli pod wieczór nie zauważona, wzięła ją na kolana,
przytuliła do siebie i powiedziała: nie godzę się z tym,
że taki los ciebie spotkał.
Cierpię podobnie jak ty, mąż
mnie bije, ma inną kobietę,
moje dzieci nie zawsze mnie
słuchają, serce mnie boli o
ciebie, malutka moja. Płakała. Powiedziała, że idzie do
matki Oli, by jej wykrzyczeć,
co ona robi.

Kiedyś Ola podsłuchała kłótnię rodziców. Ojciec
oprawca wytykał matce, że
Ola jest bękartem, że Het-

I poszła. Wykrzyczała matce, że alfonsa woli jak dziecko, że jej nie chce znać. Wróciła do Oli, dała jej wszystkie swoje pieniądze, naszyjnik, ukochała ją, jakby się żegnała i poszła na policję zgłosić, co jej siostra robi z dzieckiem, jak się znęcają nad
dziewczynką. Sprawa traﬁła
do sądu.
cdn.
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tart młodego człowieka
w dorosłe życie nigdy nie
jest łatwy. Sprawa staje się
jeszcze trudniejsza, gdy jest
to osoba niepełnosprawna.
Kontynuacja nauki wymaga
wówczas specjalistycznych
pomocy dydaktycznych. Takiego wsparcia potrzebuje Angelika Prymus, absolwentka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
im. Synów Pułku w Owińskach w powiecie poznańskim.

kobietą. Kształci się w zawodzie tyﬂoinformatyka w
Szkole Policealnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci Niewidomych im.
Róży Czackiej w Laskach koło
Warszawy. To pierwsza szkoła w Polsce, która zgłosiła do
Ministerstwa Edukacji Naro-

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Twórczość Angeliki publikowaliśmy kilkakrotnie na
łamach „Filantropa Naszych
Czasów”. Dziś jest 20-letnią

Iskry dobra
– w ciemności

Podczas koncertu wystąpił Krzysztof Galas z żoną Aliną.

ALDONA WIŚNIEWSKA

*
Drogą pod słońce,
Drogę prostą
Idę ku Tobie
Dobry Boże.
Unikam fałszu,
Unikam kłamstwa,
By znaleźć się
Na Twoim dworze.
Lecz będąc z dala
Od Ciebie pobłądzę,
Na skróty pójdę
Pod osłoną nocy,
Gdzie stary czart
Przyczajony
Czeka na tych
Zagubionych.

certu w ciemności” jest przybliżenie słuchaczom świata
osób niewidomych. Wejście
na salę pozbawioną światła
daje tę szansę – powiedziała
Zuzanna Strauchmann, prezydent Rotaract Club Poznań.

dowej, a następnie wdrożyła program kształcenia w zawodzie tyﬂoinformatyk. Angelika po uzyskaniu dyplomu w
tym zawodzie będzie pomagała m.in. w przygotowywaniu w miejscach pracy stanowisk komputerowych oraz w
ich dostosowaniu do potrzeb
osób z dysfunkcją narządu
wzroku. Żeby edukację mogła
dokończyć, potrzebne są pieniądze. W tym celu Rotaract
Club Poznań zorganizował
28 marca w „Scenie na piętrze” przy ulicy Masztalarskiej
w Poznaniu z okazji 20-lecia
swojego istnienia „Charytatywny koncert w ciemności”,
z którego całkowity dochód
został przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych
dla Angeliki.

W programie artystycznym
koncertu „Sobie przeznaczeni” wystąpił Krzysztof Galas,
niewidomy muzyk i jego żona
Alina. W ich wykonaniu można było usłyszeć m.in. znany przebój grupy „Pod Budą”
– „Gdy mnie kochać przestaniesz” i wiele innych. Koncertowało też jazzowe trio Rychlicki – Gzella – Kusztal.
Angelika, która na koncert
przyjechała ze swoją mamą,
rozumie i czuje muzykę, gdyż
podczas nauki w SOS-W w
Owińskach przez kilka lat występowała w zespole „Dzieci
Papy” Henryka Weredy. Jej talent, zaangażowanie w naukę
i determinacja bez wątpienia zasługują na dobroczynną pomoc.

– Nasza działalność oparta jest wyłącznie na pracy wolontariuszy. Chcieliśmy zrobić coś dla społeczności lokalnej, wesprzeć kogoś zdolnego. O Angelice Prymus dowiedzieliśmy się z Internetu.
Celem „Charytatywnego kon-

KAROLINA KASPRZAK

Marek podaje dalej – a Ty?
M

pagowaniu historii Marka i że
wkrótce będziemy mogli opowiadać historię kolejnych młodych ludzi z sukcesami – mówi
Zuzanna Janaszek-Maciaszek,
prezes Fundacji im. Doktora
Piotra Janaszka Podaj Dalej.

arek Bystrzycki, instruktor niezależnego życia w
Fundacji PODAJ DALEJ z Konina i reprezentant kadry narodowej koszykarzy na wózkach, zachęca swoją historią i działaniami do lepszego wspierania ludzi niepełnosprawnych. Jako doradca
pierwszego kontaktu dociera do osób tuż po wypadkach,
wspiera je w trudnych chwilach, a potem towarzyszy im
w rehabilitacji i zachęca do
aktywności.
Przed wypadkiem M. Bystrzycki aktywnie uprawiał
sport i pracował jako kierowca ciężarówki. Po wypadku zamknął się w czterech ścianach
i nie chciał już nic robić. Dzięki
współpracy z fundacją nie tylko zaczął „nowe” życie, ale odnosi duże sukcesy zawodowe i
sportowe.
– Powinniśmy wciąż poszu-

FOT. ARCHIWUM
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kiwać sposobów na dotarcie
do ludzi potrzebujących. Kolejnym sposobem, który obecnie
testujemy, jest opowiedzenie
w sposób przystępny o Marku i jego drodze. Jako fundacja
wyrażamy ogromną nadzieję, że media oraz osoby prywatne pomogą nam w rozpro-

Nowy serwis internetowy
www.historiamarka.pl, stworzony przez fundację, ma na
celu prezentację możliwości i narzędzi, jakie są dostępne oraz pokazuje, jakie efekty można dzięki temu osiągać we wspieraniu ludzi niepełnosprawnych. To ma być
impuls dla innych niepełnosprawnych, którzy przeżywają trudne chwile, przestali wierzyć, brakuje im motywacji,
aby walczyć o siebie. W Polsce jest wielu ludzi podobnych
do Marka, którzy po wypadku
nie potraﬁą samodzielnie poradzić sobie z nową rzeczywistością. na
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rupa Akrobacyjna „Żelazny” na terenie lotniska Poznań-Kobylnica rozpoczęła nowy sezon lotów
2015. Do inauguracji wydarzenia została zaproszona
Drużyna Szpiku oraz Pascal
Brodnicki i Mezo, który poprowadził licytację.

W

niedzielne
przedpołudnie 22 marca mamy
podopiecznych Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem
ProFUTURO spotkały się w klubie „Kuźnia pomysłów”. Kilka
pań rozłożyło sztuczne kwiaty, zielone gałązki, styropianowe jajka, kleje, wstążeczki. Po
chwili stół był pełen wiosennych gadżetów. W kuchni rozdawano kawę, herbatę, desery,
sernik, chleb, biały ser. Wszyst-

ko przygotowane domowym
sposobem.
– Organizujemy takie babskie
spotkania co pewien czas, by odpocząć od codziennych problemów – mówi Agnieszka Haremska, szefowa Stowarzyszenia
ProFUTURO. – To czas wyłącznie dla nas, by się zrelaksować,
wygadać i miło spędzić czas w
przyjaznym towarzystwie. Rozmawiamy o naszych dzieciach,

Super babcia
i dziadek
S

zkołę SuperBabci i SuperDziadka wymyśliła doktor
Zoﬁa Zaorska, założycielka
Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klanza”, gdy sama została babcią.
Stwierdziła, że do tej roli trzeba się przygotować. Z myślą o
wnukach, ale także o samej sobie.
– SuperBabciom proponujemy zajęcia z pedagogiki, dotyczące kreatywnego spędzania
czasu z dziećmi, psychologii,
rozmów w rodzinie – mówi Katarzyna Nowacka-Jakubowska,
wiceprezes Zarządu „Klanzy”,
Oddział w Poznaniu. – Mamy
też zajęcia z ﬁzjoterapeutką,
warsztaty taneczne i plastyczne, ćwiczenia pamięci i koncentracji, spotkania na temat zdrowego odżywiania i inne. Od typowego klubu seniora odróżnia
nas akcent położony na wspieranie babć w pełnieniu ich roli w
rodzinie, by czuły się szczęśliwe
i spełnione.

W zajęciach może uczestniczyć każdy, kto ma ochotę spędzać czas z wnukami w sposób
twórczy, a czasami brakuje mu
pomysłów. Na zajęcia organizatorzy zapraszają też osoby po 50
roku życia, które nie mają własnych wnuków, a chcą nauczyć
czegoś nowego.
– W szkole jest też miejsce dla
dziadków, którzy mogą wzbogacić swoją wiedzę i umiejęt-

ich kłopotach, sukcesach i porażkach, dzielimy się doświadczeniami, informacjami, radami.
Rozmowy nie przeszkadzały w tworzeniu wielkanocnych
ozdób. Uczestniczki musiały
uruchomić wyobraźnię i stworzyć kompozycje według własnego uznania. Powstały między innymi pięknie ozdobione
jajka na wielkanocny stół. Mamy
świetnie się bawiły, wspominając inne tego rodzaju warsztaty.
Zdobyły nowe umiejętności, które poprawiły im samopoczucie
i utwierdziły w przekonaniu, że
wiele potraﬁą.
Kompozycje
wielkanocne
ustawiono na okiennym parapecie, by cieszyć się ich pięknem. Najczęściej stosowano zieleń, biel, odmiany żółci, a więc
barwy wiosny. Uczestniczki zadeklarowały, że niektóre ozdoby powędrują jako prezenty dla
rodziny i znajomych, inne będą
zdobić ich domy przez cały rok.
awa

Członkowie Grupy Akrobacyjnej „Żelazny” nie bujają tylko w obłokach, ale wykorzystują każdą okazję, aby pomagać innym. Tak było i tym
razem. Podczas otwarcia nowego sezonu lotów, który odbył się w Aeroklubie Poznańskim na Lotnisku w Kobylnicy, swoje stanowisko miała
Drużyna Szpiku, która udzielała informacji, na czym polega zarejestrowanie się w
bazie potencjalnych dawców szpiku oraz gdzie można to zrobić. Udział w tym
wydarzeniu był o tyle ważny, że na podniebne loty Grupy „Żelazny” przyszło bardzo
dużo rodzin z dziećmi. A jak
wiadomo, na nowotwór krwi
rocznie zachorowuje około
10 tysięcy osób, z czego połowa umiera, gdyż nie znajduje dawcy szpiku. Dlatego tak
istotne jest, aby w rejestrze
potencjalnych dawców szpiku znalazło się jak najwięcej osób.

ności sprzyjające dobremu rozwojowi wnuków – dodaje Katarzyna
Nowacka-Jakubowska. – Skłaniamy do reﬂeksji,
co to znaczy być dzisiaj babcią
i dziadkiem. Uczymy, jak pomagać rodzinie i w tej pomocy się
nie zatracić. Jeśli dobrze czuję się ﬁzycznie, jestem sprawny, to będę też lepszym towarzyszem dla wnuków. Szkoła chce
pomóc babciom i dziadkom w
zadbaniu o własną sprawność,
kontakty z ludźmi, odpoczynek.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na Wildzie przy ulicy Poplińskich 12 we wtorki, w godzinach od 16 do 19, są urozmaicone i trwają trzy godziny. Zainteresowani mogą się zgłaszać
mailowo pod adresem k.nowacka@klanza.poznan.pl lub pod
telefonem 502-24-068. awa

FOT. STOWARZYSZENIE KLANZA

FOT. AURELIA PAWLAK

W „Kuźni pomysłów”

– Impreza cieszyła się dużym
zainteresowaniem
mimo niskiej temperatury,
jednak myślę, że atrakcjami zrekompensowaliśmy tę
niedogodność – mówi Romana Seifert, menadżer Grupy Akrobacyjnej „Żelazny”. –
Odbyły się trzy pokazy Grupy, dwa w składzie Wojciech
Krupa prowadzący i holowany przez niego Jerzy Makula,
Piotr Haberland lewoskrzydłowy oraz Tadeusz Kołaszewski prawoskrzydłowy,
natomiast jeden pokaz został wykonany przez Agatę Nykazę holującą Magdalenę Stróżyk. Mogliśmy zobaczyć lustrzanki, mijanki,
ranwersy, beczki i wiele innych przepięknych akrobacji Grupy „Żelazny”. Na imprezie można było uczestniczyć w locie widokowym samolotem AN-2, helikopterem
czy samolotem Cessna. Dodatkową atrakcją, która również cieszyła się dużym zainteresowaniem, było grillowanie z zaproszonym gościem
Pascalem Brodnickim, który zaprezentował publiczności sposób na przygotowanie bananów w sosie przyprawowym. Jednym z ważnych elementów tej impre-
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Żelazna Drużyna

Grupa Akrobacyjna „Żelazny” podczas podniebnego pokazu.
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we zdjęcie samolotu z autografami pilotów od dowódcy
31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, spersonalizowana fototapeta od
ﬁrmy HIPRINT, 2 kosze smakołyków z tradycyjnymi wędlinami z ﬁrmy Wiejski Stół
– Dr Maryniak oraz lot akrobacyjny z jednym z członków
Grupy „Żelazny”. Do udziału
w licytacji stanął także znany kucharz Pascal Brodnicki, który wylicytował jeden
z koszy z wędlinami. Największą kwotę uzyskano za
lot akrobacyjny z Grupą „Żelazny”. Licytację poprowadził Jacek MEZO Mejer, znany muzyk i ambasador Drużyny Szpiku. Zebrane środki
zostaną przekazane na rzecz
podopiecznych Fundacji im.
Anny Wierskiej „Dar szpiku”.

STANISŁAW FURMANIAK

zy była możliwość wylicytowania nagród dla podopiecznych Fundacji im. Anny Wierskiej „Dar szpiku”. Jeżeli tylko będzie taka okazja, chcemy wspierać Drużynę Szpiku, w której pracują niezwykli ludzie, którzy pomagają i
wspierają chorych i walczących o życie oraz pozyskują
nowych potencjalnych dawców szpiku i uświadamiają, jak w łatwy sposób można pomóc uratować komuś
życie.

Wolontariusze Drużyny Szpiku w towarzystwie Przemysława Paci.

FOT. (4X) DRUŻYNA SZPIKU

Ale ważnym punktem imprezy była też licytacja różnych przedmiotów przekazanych przez organizatora wydarzenia. Były to m.in. płyty
z autografami zespołu Kombii i Perfect, rękawice bokserskie z autografem Wojtka Bartnika, które zorganizował i przywiózł wieloletni fan Grupy „Żelazny” Przemysław Paprocki, pamiątko-

Pascal Brodnicki odbiera wylicytowany kosz z wędlinami.

Licytację na rzecz podopiecznych Drużyny Szpiku prowadził
Mezo.
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DO BARANÓW
Nie ufajcie
pasterzom,
co drą skórę
ze zwierząt.

SMUTAS
Nie śmieje się smutas,
kiedy twarz opluta.

KOŁO HISTORII

DRUK: DRUKARNIA „KOM-DRUK”
Grzegorz Komisarek
ul. Karpińskiej 16
60-462 Poznań
tel. 618 172 206
e-mail: komdruk@wp.pl

Historia
się powtarza
na wojskowych
cmentarzach.

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

WOJACY
Karma
armat.

Fraszki
CIOSY I PAMIĘĆ

MOBILIZACJA

Długo pamiętamy
ciosy wrogich mieczy;
czas zabliźnia rany,
ale ich nie leczy.

Pobór
do grobu.

OGNIEM
I MIECZEM

Najwartościowszy
bywa honor,
gdy już pieniądze
roztrwoniono.

Ruszamy wspólnie
z ogniem i mieczem,
żeby na rożnie
upiec swą pieczeń.

ZNAWCA FORTELI
Nie wojak, ale
cwaniak i spryciarz
zdobywa twierdze
nie do zdobycia.

Fraszki
CZEGO CHCESZ?
Podwyżki, podwyżki!
Nie bądź taki nachalny.
Przecież podwyższyli
Wiek emerytalny.

NIEWESOŁE MYŚLI
Niewesołe miewam myśli
Śledząc świata dzieje:
Maleje liczba władców,
Błaznów – ogromnieje.

STOCZNIOWCY
Wyrzucani z pracy
Cóż poczną biedaki?
– Spoko! Idą wybory.
Będziemy robić HAKI.

NASZA ARMIA
Jak donoszą z poligonów
(Bo koszary rozebrano).
Ciągle ćwiczy. I liczy
Na pomoc zza oceanu.

SZTUKA
RZĄDZENIA
Kombinuje
Sztab mądrali,

Na co się jeszcze
Ludzie nie nabrali.

TEN KRAJ
Jak szeroka Polska
I długa –
Coraz więcej naszych
Na obcych usługach.

KTO KOGO?
Nastąpił kmiotek
Władzy na nagniotek.
Pożałuje, a juści!
Władza nie odpuści.

DO POWTÓRKI
Niektórych mądrali
Z rządowej czołówki
Warto posłać jeszcze
Raz – do podstawówki.

HOMONIM
Gadająca głowo!
Zza medialnych MÓWNIC
Zamiast pleść androny
Lepiej nie MÓW NIC.

Jerzy
Szulc
WARSZAWA

HONOR
I PIENIĄDZE

UŚMIECH LOSU
Wierzymy powszechnie,
że los się uśmiechnie,
a on się uśmiecha
wtedy, gdy masz pecha.
Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI”

WSTRĘT
Wszystkiemu winni
Są, tudzież byli
Ci, którzy życie
Nam obrzydzili.

ODŁAM

NA LEWICY

Ci, którzy
Grunt tracą pragną
Stworzyć sobie
Nowe bagno.

Wdała się gangrena;
By smród zatuszować
Szew swą prawą rękę
Musiał amputować.

Fraszki
POZER

BRAMKARZ

Zeżreć i wypić
On mógł za dwóch
I trzymać linię
Wciągając brzuch.

Bronił szczupakiem,
Lecz była dziura
Między nogami
I puścił szczura.

FLESZ
Błysnął aparat
I zniknął dziwnie,
Bo zaczął działać
Obiektywnie.

TWARDZIEL
Ja tam nie pękam –
Rzekł twardogłowy
I wlazł bez kasku
Na teren budowy.

GADUŁA
Ta jego
Szybka mowa
To zamach
Na wolność słowa.

POBUDLIWOŚĆ
I od dobrej wódki
Mamy złe pobudki.
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Aforyzmy
T
Tadeusz
M
Maryniak



WARSZAWA
W





RYS. ANDRZEJ ROSSA



Uprzedzanie się do
kogoś jest obroną
własnych słabości.
Materiału na szycie
innym butów nigdy nie
zabraknie – powiedział
pewien poseł.
Wszystko kwestionują
albo głupcy, albo





przeciwnicy polityczni.
Czy plagiat plagiatu jest
plagiatem? – zapytał
pewien grafoman.
Miłość jest jak organ –
nieużywana zanika.
Człowiek ma tę
przewagę nad koniem,
że chociaż ma dwie
nogi, bywa kuty na
cztery.
Najbardziej bezstronne
są skarpetki, bo nie
są ani prawicowe, ani
lewicowe.

WSPOMNIENIE Z PRL-U
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

– Jakaś tragedia? – zapytał
dyrektor kierownika przędzalni inżyniera Pawlikowskiego,
który wpadł jako ostatni na naradę. – Wygląda pan jak z krzyża zdjęty.
– Szkoda mówić – Pawlikowski machnął ręką.
– Wypadek przy pracy? –
niepokoił się dyrektor.
– Sam nie wiem. Czy to jakieś żarty, brak pracy, zaraza w
przędzalni…
– Mów, co się stało! – nalegali zebrani na naradę. – Jak
zwykle rozpocząłem przegląd
od kantorków mistrzowskich
na trzecim piętrze. I co widzę?
Mistrz Grabowski czyta statut
PZPR.
– I to takie dziwne? – przerwał ktoś.
– Nawet nie do pomyślenia,
bo Grabowski niechętnie odnosił się do partii – podjął Pawlikowski. – Poszedłem na drugie piętro, a tam mistrz Jankowski, członek egzekutywy
POP, modli się z różańcem do
świętego obrazka…
– To ci paranoja! – wołali zebrani.
– Wpadłem na parter – i tam
dobiło mnie do reszty. – Mistrz
Żółkiewski siedział po turecku
na taborecie z dłońmi złożony-

Jakaś zaraza
mi do modlitwy. Powiedział, że
musi tak siedzieć, bo to mu pomaga w pracy.
– Wierzę, że koledzy z przędzalni i z tym sobie poradzą. Są
mądrzy, nie pozbawieni dowcipu – znacząco spojrzał na Kowalskiego, przewodniczącego
związku zawodowego.
– O, Kowalski to drugi porucznik Borewicz – wołano.
– Borewicz nie Borewicz, ale
frajda będzie – mruknął Kowalski. – Ale to jutro.
I narada potoczyła się już
bez spraw ubocznych.

*
Po kilku dniach mistrz Grabowski został wezwany do sekretarza POP.
– Ustaliliśmy listę naszych
pracowników, którzy pojadą
pociągiem przyjaźni do Związku Radzieckiego, do Iwanowa
– powiedział sekretarz. – Jednym z uczestników będziesz
ty, nasz nowy towarzyszu.
– Jaki towarzyszu – nastroszył się Grabowski. – Nie mam
zamiaru należeć do partii!
– A to ciekawe. Wszyscy w
zakładzie wiedzą, że czytacie
statut PZPR. Sekretarz KZ tak
się ucieszył, że zaraz cię wpisał na listę wycieczki.

– O k… – jęknął Grabowski. –
Co w paraﬁi powiedzą! Co niedzielę w kościele, a tu do towarzyszy mam jechać. Boże, jaki
ja jestem głupi!
Niemal w ty samym czasie
Pawlikowski poprosił do siebie
mistrza Jankowskiego.
– Do naszego zakładu ma
przyjechać papież, trzeba go
godnie przyjąć – zaczął Pawlikowski. – A ty nawróciłeś się
na katolicyzm.
– Ja? Co ja mam wspólnego z
kościołem?!
– A kto to się modlił w kantorku z różańcem do jakiegoś
obrazka?
– No tak, dałem się wpakować w kłopoty – jęknął Pawlikowski.
– Jak to dałeś się?! Przez
kogo?
– Żółkiewski namówił mnie
taki żart, aby się upewnić, czy
u nas jest wolność socjalistyczna.
– Ten głupi żart – przerwał
Pawlikowski – zobowiązuje cię
do wygłoszenia powitalnego
przemówienia do papieża.
– Tego Żółkiewskiego chyba
zabiję! – biadolił Jankowski.
– Nie musisz. Dla niego tez
mamy propozycję…

*

Mijały dni, papież nie przyjechał, pociągu przyjaźni nie
było. Był to żart na żart mistrzów. Najwięcej na tym
ucierpiał Żółkiewski.
Pracowano na drugiej zmianie. Żona Żółkiewskiego też.
Pierwszy z sali wrócił Moroń.
Wiedział, że za chwilę wróci
Żółkiewski z żoną i utnie sobie
drzemkę na swoim stołku. Moroń posmarował stołek klejem.
Wszedł Żółkiewski, usiadł na
nim i zaraz zasnął. W tym momencie wpadł na obchód kierownik zmiany Dygała.
– Taki mamy pożytek z pani
męża, śpi – zwrócił się do Żółkiewskiej.
– Już cię pogonię! – wrzasnęła. – Wracał do domu niby
napracowany, nic nie pomaga,
a tu śpi!
Ale nie koniec na tym. W
pracy nie szczędzono mu
uszczypliwych żartów. Pewnego dnia całą trójkę zwolniono z pracy. Poszli nad Dunaj czyli Ner, popili na zgodę,
darowano im wybryk, do roboty wrócili. Gorzej było z żoną
Żółkiewskiego. Ale sposób się
znalazł. W brygadzie remontowej pracował ślusarz Jajdzicki,
ogrodnik. Kowalski poprosił go
o sto goździków „dla ratowania małżeństwa Żółkiewskiego”. Żona wybaczyła…
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Z gminy Kleszczewo
do Warszawy

wycieczce edukacyjnej 18
kwietnia do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie
zorganizowanej przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kleszczewie udział wzięły dzieci i
młodzież ze świetlic środowiskowych w Kleszczewie, Tulcach, Gowarzewie, Nagradowicach i Komornikach oraz opiekunowie: Ewa Rybicka, Anna
Gołkowska, niżej podpisana i
Paulina Rybicka.
Przed zwiedzeniem Centrum
Nauki „Kopernik”, znajdującego się nieopodal Stadionu Narodowego, uczestnicy przez szybę autokaru podziwiali Kościół
Przesuwany, zabytkowy tramwaj przed wejściem do Teatru
Kamienica, Pomnik Bohaterów
Warszawy (Warszawską Nike) i
udali się na dach ogrodu uniwersyteckiego.
Kolejnym i głównym punktem wycieczki było zwiedzenie
Centrum Nauki „Kopernik”: interaktywnej wystawy, na której
znajduje się około 340 ekspona-

tów w sześciu galeriach tematycznych oraz Teatr Robotyczny,
Park Odkrywców i planetarium.
Uczestnicy zwiedzając przez
ponad trzy godziny obiekt, mogli nie tylko oglądać, ale również
przeprowadzać
eksperymenty na poszczególnych stanowiskach. Dzięki temu dotychczas
skomplikowane prawa przyrody
stały się bardziej zrozumiałe i jasne. Przekonali się, że nauka to
wciągająca i fascynująca przygoda. Czas w tym niesamowitym miejscu minął nieubłaganie.
Uczestnicy wycieczki w późnych godzinach wieczornych
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni dojechali do gminy Kleszczewo.
Dziękujemy Bogdanowi Kemnitzowi – wójtowi gminy Kleszczewo za przyznanie dotacji na
tę wycieczkę. Czas wolny dzieci
i młodzieży, uczestników świetlic środowiskowych, został pożytecznie zagospodarowany.

NATALIA WIŚNIEWSKA

FOT. (5X) ARCHIWUM
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odróżowanie to pasja Bolesławy Reteckiej, szefowej Stowarzyszenia „mali
bracia Ubogich” w Poznaniu.
Szuka miejsc, do których nie
zaglądają turyści. Interesuje ją prawdziwe życie ludzi w
kraju, do którego jedzie. Tym
razem na spotkaniu z podopiecznymi opowiadała ciekawostki o Indiach.

Tajemnice Indii
ka na wielbłądzie i słoniu. Aby
wejść na ich grzbiety, trzeba
skorzystać ze specjalnej drabiny.

FOT. ARCHIWUM

W podróż wybiera się sama
lub w towarzystwie najwyżej dwóch bliskich osób. Dzięki temu nie musi podporządkowywać się wycieczkowej dyscyplinie, obowiązującej w biurach podróży. Można dłużej pobyć w jakimś miejscu i smakować jego klimat, usiąść, gdzie
przyjdzie ochota, porozmawiać z tubylcami. Jej zdaniem
Hindusi mają w sobie dużo pokory, są gościnni i uczynni.
– Będziemy podziwiać na
wyświetlanych zdjęciach stare,
hinduskie miasta Agra – mówi.
– Na uwagę zasługuje Tadż
Mahal, zwany ósmym cudem
świata. Turyści przyjeżdżają
do Agry z powodu tej budowli. A szkoda, bo jest tu wiele innych ciekawych miejsc. Choćby dzielnica muzułmańska, w
której mieszkają ponad dwa
miliony ludzi.

Tadż Mahal.
Jakby utkane z koronek Tadż
Mahal ma swoją romantyczną historię. Jest świadectwem
wielkiej miłości. Otóż władca Mogołów poślubił perską
księżniczkę, darząc ją silnym
uczuciem. Przy narodzinach
czternastego dziecka księżniczka zmarła, pozostawiając
męża w żałobie. Postanowił

upamiętnić ją słynnym mauzoleum Tadż Mahal, które budowano z białego marmuru
przez 22 lata.
Indie to kraj kontrastów, widocznych na każdym kroku.
Zachwyca bujną przyrodą, architekturą, jedzeniem. Atrakcją turystyczną jest przejażdż-

– Staram się dostrzegać szczegóły, które umykają zorganizowanym turystom – mówi Bolesława Retecka. – Szczególnie utkwiły
mi w pamięci pięknie zdobione budowle, koronkowe bramy,
rzeźbione w marmurze kwiaty.
Te elementy można spotkać w
Agrze i w sąsiednich miejscowościach. Są wizytówką Indii.
Podobnie jak barwne stroje kobiet i mężczyzn. Można kupić
szale, chusty, materiały na sukienki, bluzki.
Paniom ze Stowarzyszenia
„mali bracia Ubogich” podobało się wszystko, co zobaczyły na zdjęciach, ale na samodzielny wyjazd zdecydowałyby się nieliczne osoby. Ale dla
seniorów są też inne możliwości podróżowania. Potrzeba
jednak sił, zdrowia, pieniędzy.
Wiek nie stanowi przeszkody.

AURELIA PAWLAK

Naszą misją
– pomaganie
F

undację „Pomocna Mama”
utworzyła Lidia Bukowska
dzięki swojej pasji pomagania innym i uporowi w dążeniu do celu. Od lat działa jako
wolontariuszka na rzecz osób,
które potrzebują pomocy. Zorganizowała wiele akcji charytatywnych, koncertów i zbiórek. W 2014 roku otwarła Gabinet Zdrowia i Urody „Felicita”, prowadzony przez wymienioną Fundację.

– Gabinet powstał, aby pomagać podopiecznym Fundacji – mówi Lidia Bukowska. – Stworzyliśmy miejsce, w
którym spełniamy wymagania naszych gości z satysfakcją i starannością. Robimy to
z myślą o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Dochód
z usług wykonywanych przez
wolontariuszy przekazujemy
na rehabilitację i leczenie najmłodszych podopiecznych. W
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ten sposób gabinet umożliwia
działania „Pomocnej Mamy”,
skierowane na wsparcie dla
rodzin w trudnych sytuacjach.
Zdrowie i piękno to jedno – a
pomoc potrzebującym to nasza najważniejsza misja.
Chcemy zarażać innych bakcylem pomagania. Zapraszamy na zabiegi z zakresu ﬁzjoterapii (m.in. przeciwbólowe ultradźwięki, elektrostymulacja,
jonoforeza). Korygujemy wady
postawy i chodu, stosujemy
masaż leczniczy i relaksacyjny,
w tym dla dzieci, udzielamy porad z zakresu dietetyki, organizujemy sesje i warsztaty na temat psychologii i zdrowego stylu życia.
Szczegółowe informacje na
stronie www.pomocnamama.pl
w zakładce Gabinet Zdrowia i
Urody „Felicita”. Nasz adres: Poznań ul. Gąsiorowskich 9/2.

MARCIN WOJCIESZAK

ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
www.komdruk.pl y mail: komdruk@wp.pl
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asje i umiejętności artystyczne wychowanków
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie
w powiecie poznańskim podziwiali goście spotkania
wielkanocnego, które społeczność Ośrodka zorganizowała 31 marca w Mosińskim Ośrodku Kultury.

MAJ 2015

Światło nadziei

Zaprezentowano teatr cieni ilustrujący drogę krzyżową, przedstawienie pod nazwą „Niech żyje życie” oraz
piosenkę „Panie, ciebie trzeba dziś nam” w interpretacji
Magdaleny Wojciechowskiej.
Młodzież z niepełnosprawnością przy wsparciu pedagogów aktywnie włączała się
w przygotowywanie inscenizacji. Każdy miał przydzieloną rolę.

chowania Fizycznego, Beata
Przyszczypkowska z Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty i Renata Mataczyńska, konsul honorowy Republiki Czeskiej w Poznaniu. Byli przedstawiciele Fundacji Stworzenia Pana
Smolenia, Grupy Inicjatywnej Baranówko, Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie i Fundacji „Słoneczne
ranczo”. SOS-W w Mosinie
ma licznych przyjaciół, dzięki którym może czynić wiele
dobrego dla dzieci i młodzieży dotkniętej przez los.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański, Przemysław Mieloch, zastępca burmistrza Mosiny, prof.
dr hab. Stanisław Kowalik, kierownik Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych Akademii Wy-

– Niezwykłość świąt Wielkiej Nocy opiewali w literaturze i sztuce najwięksi artyści
świata. Dzisiaj przybliżyli ją
nasi uczniowie dostarczając
światła, które daje pewność,
że dzięki wysiłkowi, jaki
wkładamy w pokonywanie
barier, budzimy się z wiosną

Kiermasz prac świątecznych wykonanych przez społeczność
Ośrodka.

Przygotowania do wspólnego śpiewu.

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK

Teatr cieni przypomniał znaczenie świąt Wielkiej Nocy.

Taniec radości.
w sercu – powiedziała Bożena Mazur, dyrektor SOS-W.

Wychowankowie SOS-W w przedstawieniu „Niech żyje życie”.

Na zakończenie gratulowano wykonawcom i opiekunom, składano życzenia.
Kolejne spotkanie świątecz-

ne pokazało, że potencjał
twórczy tkwi w każdym człowieku, niezależnie od stanu
zdrowia czy rodzaju niepełnosprawności.

KAROLINA KASPRZAK

