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Seniorzy
w Bramie 
Poznania 
To miejsce jest coraz liczniej 

odwiedzane przez senio-
rów. Z myślą o nich przygoto-
wano tu w maju wiele atrakcji, 
by w Bramie Poznania ICHOT 
miło i pożytecznie mogli spę-
dzić czas. 

Podczas pierwszego majo-
wego weekendu była tu „Wielka 
Majówka”: warsztaty, wyciecz-
ki, spotkania. Uczestnicy wzię-
li udział we wspólnym święto-
waniu pierwszych urodzin Bra-
my Poznania. Jednym ze stałych 
punktów programu jest zwie-
dzanie przez seniorów ekspo-
zycji ilustrującej dziedzictwo i 
historię Ostrowa Tumskiego. 
Zwiedzającym towarzyszy prze-
wodnik. 

Pierwsze zwiedzanie odby-
ło się 6 maja, drugie będzie 20 
maja. Dziadkowie z wnukami 
mogą przyjść 23 maja na spotka-
nie, na którym starsi opowiedzą 
młodym historie ze swojego ży-
cia. W majowe weekendy orga-
nizatorzy zapraszają na bezpłat-
ne wycieczki pod hasłem „Dzieło 
pod lupą”, czyli poznawanie za-
bytków, zakątków i szczegółów 
Ostrowa Tumskiego. awa 

„Cafe” 
dla każdego 

„Cafe Misja” – kawiarnia 
obok poznańskiej Fary, 

to miejsce spotkań osób w każ-
dym wieku. Przy czym na ulot-
kach i folderach personel za-
znacza, że jest to kawiarenka 
przyjazna seniorom. 

„Cafe Misję” stworzyła grupa 
młodych osób pełnych zapału i 
energii, którzy chcieliby nieść lu-
dziom radość, serdeczność, do-
bro. Czerpali wzorce i tradycyjne 
wartości z dawnego kolegium 
jezuickiego. Seniorzy zawsze 
znajdą tu dla siebie coś cieka-
wego: prelekcje, promocje ksią-
żek, kameralne koncerty, dysku-
sje na różne tematy, pokazy slaj-
dów. Nic więc dziwnego, że lu-
dzie starsi polubili to miejsce.

„Cafe Misja” to również ulu-
biona kawiarnia władz miej-
skich, których przedstawiciele 
często spotykają się tu z miesz-
kańcami, aby omówić ważne 
koncepcje i programy oraz prze-
prowadzić konsultacje. awa

Jadłodajnie, paczki żywno-
ściowe, parafi alne i szkolne 

koła samopomocowe, ośrodek 
dla dzieci i młodzieży z proble-
mem uzależnienia – to zaled-
wie zalążek inicjatyw Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej, któ-
ra w tym roku obchodzi ćwierć-
wiecze działalności. Gdy dzia-
łalność się zaczynała, organi-
zacji brakowało siedziby.

Okazją do przybliżenia histo-
rii Caritas była jubileuszowa gala 
11 kwietnia w poznańskiej Auli 
„Nova”. Spotkali się na niej za-
łożyciele, wolontariusze oraz re-
prezentanci władz samorządo-
wych, a wśród nich m.in.: posło-
wie na Sejm RP – Bożena Szy-
dłowska i Stanisław Kalemba, 
Stanisław Gądecki, arcybiskup 
Metropolita Poznański, Piotr 
Florek, wojewoda wielkopolski, 
Agnieszka Pachciarz, wicepre-
zydent Miasta Poznania, Zyg-
munt Jeżewski, członek Zarządu 
Powiatu Poznańskiego, Łukasz 
Borowiak, prezydent Leszna.

 – Caritas Archidiecezji Po-
znańskiej przez 25 lat, czyli od 12 
marca 1990 roku, dokonała pew-
nego rodzaju specjalizacji. Pro-
wadzi działalność interwencyjną 
oraz szeroko pojętą działalność 
dobroczynną na rzecz ubogich, 
bezdomnych i niepełnospraw-
nych – świetlice, domy samot-
nej matki, bar Caritas, z które-
go dochód przeznaczany jest na 
pomoc ubogim. W naszej diece-
zji mamy ponad 300 parafi alnych 
zespołów Caritas – informował 
ksiądz dyrektor Waldemar Ha-
nas. – W wymienione działa-
nia 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 „Skrzy-
dła” czy wieczerza wigilijna na 
Międzynarodowych Targach Po-
znańskich, na której co roku 
gromadzi się 1800 osób. Wobec 

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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JUBILEUSZ CARITAS ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ 

25 lat w służbie 
potrzebującym

ludzkich dramatów często je-
steśmy bezradni. Możemy tylko 
przyjąć człowieka pod dach, wy-
słuchać, zwyczajnie być z nim. 

Przybliżono specyfi kę działal-
ności wybranych placówek Ca-
ritas, w tym Ośrodka w Wierze-
nicy w powiecie poznańskim, 
gdzie leczone są dzieci i mło-
dzież uzależniona od narkoty-
ków i innych szkodliwych sub-
stancji.

Zygmunt Jeżewski swoje wy-
stąpienie zaczął od słów Janu-
sza Leona Wiśniewskiego, któ-
ry napisał, że „nawet jeśli pocie-
chę daje niebo, to pomoc zale-
ży od ludzi”. Zwrócił uwagę na 
różnorodność inicjatyw Caritas, 
które uświadamiają społeczeń-
stwo, jak wielu ludzi ich potrze-
buje. Agnieszka Pachciarz na 
ręce księdza dyrektora Walde-
mara Hanasa przekazała Srebr-
ną Pieczęć Miasta Poznania.

Medale „Optime Merito Archi-
dioecesis Posnaniensis” otrzy-
mały: Dorota Niedrich, Ewa Pa-
cesz, s. Małgorzata Laskowska, 
s. Faustyna Hipnarowicz i Anna 
Górska. 8 osób wyróżniono dy-
plomami, wśród nich prof. dr 
hab. Macieja Kubickiego, wielo-
letniego wolontariusza świetli-
cy socjoterapeutycznej Caritas. 
W drugiej części gali zaśpiewa-
ła Antonina Krzysztoń.

Uroczystość przyniosła 
istotną refl eksję: żadne pań-
stwo nie poradzi sobie dosta-
tecznie z ubóstwem, zatem 
pomoc instytucji takich jak Ca-
ritas jest nieoceniona. W dobie 
projektów i programów sku-
piających się na poszerzaniu 
wiedzy warto pamiętać, że nie 
będzie miała ona żadnej war-
tości, jeśli nie wykorzystamy 
jej w praktyce, w konkretnym 
działaniu, które odmieni los 
drugiego człowieka. 
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Dyplom wyróżniający 
odbierają przedstawiciele 

Duszpasterstwa 
Akademickiego 

oo. Dominikanów 
– Łukasz Kryszak, 

Sylwia Modlisz i Marta Kunke. 

Ksiądz dyrektor 
Waldemar Hanas odbiera 

Srebrną Pieczęć 
Miasta Poznania.

Z wyrazami uznania i różami.
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– Jak długo trwał projekt Po-
wiatu Poznańskiego pod na-
zwą „Sprawna fi rma – promo-
cja przedsiębiorczości i samo-
zatrudnienia w powiecie po-
znańskim” i jakie korzyści przy-
niósł osobom niepełnospraw-
nym?

– Projekt trwał od 1 mar-
ca 2013 do 28 lutego 2015 i był 
współfi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego. Stwarzał możliwość uzy-
skania dofi nansowania na roz-
poczęcie działalności gospo-
darczej. Dotacje otrzymało 10 
uczestników. Inicjatywa była ad-
resowana do osób z aktualnym 
orzeczeniem o niepełnospraw-
ności, zamieszkałych na terenie 
powiatu poznańskiego, w wieku 
od 15 do 64 lat, o niskich kwalifi -
kacjach zawodowych i – co naj-
ważniejsze – zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy. Największą korzyścią dla od-
biorców okazało się założenie 
własnej fi rmy. Pomysły na dzia-
łalność były sensowne i prze-
myślane, a to dzięki szkoleniom 
oraz konsultacjom, które każdy 
uczestnik miał zapewnione bez-
płatnie. Uczestnicy projektu za-
łożyli fi rmy w branży fryzjerskiej 
i usług kosmetycznych, konser-
wacji i naprawy pojazdów me-
chanicznych, gastronomicznej, 
produkcji fi lmów i nagrań video 
oraz wielu innych. Co ważne – 
założone fi rmy przetrwały prze-
pisowe 12 miesięcy i funkcjonu-
ją do dziś.

– A wymóg zwrotu dofi nan-
sowania na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej w sytu-
acji, kiedy fi rma nie utrzyma 
się na rynku przez 12 miesięcy? 

– Uważam, że jest słuszny, 
bo pozwala dobrze przemyśleć 
plan i to, co chce się robić. Za-
bezpiecza przed wykorzysta-
niem dotacji niezgodnie z prze-
znaczeniem, a takich sytuacji 
nie brakuje. Każda osoba, któ-
ra otrzymuje dofi nansowanie z 
Powiatowego Urzędu Pracy, jest 
kierowana na bezpłatny kurs 
prowadzenia działalności go-
spodarczej. Instytucje publiczne 
nie pozostawiają nikogo same-
mu sobie. Pomysł na własną fi r-
mę bezrobotny może skonsulto-
wać bezpłatnie w Poznańskim 
Ośrodku Wspierania Przedsię-
biorczości. Pracownicy Ośrodka 
doradzają, też jak prawidłowo 
napisać wniosek o dotację. Po-
nadto osobie, która rozpoczęła 
działalność gospodarczą, przy-
sługują różnego rodzaju ulgi, na 
przykład opłaty ZUS wynoszą 
50%. Kiedy byłem zatrudniony 
w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
realizowaliśmy badania socjo-

logiczne na temat potrzeby kur-
sów prowadzenia działalności 
gospodarczej. Ich uczestnicy nie 
zgłaszali zastrzeżeń, a jedynie 
sugestie dotyczące zwiększenia 
liczby godzin zajęć z księgowo-
ści.

– Od czego zależy powodze-
nie nowo założonej fi rmy? 

– Przede wszystkim trzeba zo-
rientować się jakie usługi są po-
trzebne. Pamiętam sytuację, gdy 
bezrobotna kobieta chciała za-
łożyć solarium. Przeprowadziła 
rozeznanie w okolicy, w których 
solariach można przyjść na wi-
zytę w dniu zgłoszenia. Nie było 
żadnego takiego. To wskaza-
ło na duże zapotrzebowanie na 
tego rodzaju usługi. Na sukces 
nowo założonej fi rmy ma wpływ 
zaangażowanie i motywacja 
osoby zakładającej działalność. 
Benefi cjenci projektu „Sprawna 
fi rma – promocja przedsiębior-
czości i samozatrudnienia w po-
wiecie poznańskim”, dzięki do-
świadczeniu praktycznemu, po-
trafi ą spojrzeć krytycznie na pro-
wadzenie działalności gospo-
darczej – wiedzą, w co warto in-
westować, a czego należy uni-
kać. 

– Wiele wątpliwości budzi 
nowelizacja ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych. Czy konkurencja 
między małymi a dużymi fi r-
mami może wpłynąć negatyw-
nie na zatrudnianie osób nie-
pełnosprawnych?

– Sprawa była prostsza, kiedy 
funkcjonowały spółdzielnie in-
walidów. Dziś duże fi rmy zabie-
gają o wysoko wykwalifi kowa-
nych pracowników, wśród któ-
rych nie brakuje osób niepełno-
sprawnych. Małe fi rmy to z re-
guły zakłady pracy chronionej 
skoncentrowane na współpra-
cy z osobami z cięższymi niepeł-
nosprawnościami. Jeśli chodzi o 
sprawę zatrudnienia, zauważal-
na jest pewna troska i obawa. 
Warto mobilizować do zatrud-
niania osób niepełnosprawnych 
w dużych fi rmach, czyli na tak 
zwanym otwartym rynku pracy. 
To buduje ich pozytywny wize-
runek w społeczeństwie.

– Czy zdaniem Pana korzy-
ści fi nansowe wynikające z 
zatrudniania osób niepełno-
sprawnych przeważają nad do-
brem społecznym? 

– Szeroko pojętą promocję za-
trudniania osób niepełnospraw-
nych ma na celu prestiżowy kon-
kurs „Lodołamacze” Polskiej Or-
ganizacji Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych. Każde-
go roku – w regionie wielkopol-
sko-lubuskim oraz innych regio-
nach – pojawiają się przykłady 
dobrych praktyk, które pozwala-
ją przełamywać stereotypy. Pra-
codawcy, którzy zatrudniają oso-
by z niepełnosprawnością, za-
chęcają do tego innych przed-
siębiorców, pokazują dobre stro-
ny współdziałania. Obserwu-
ją, jak zmienia się życie niepeł-
nosprawnych od momentu pod-
jęcia zatrudnienia. Aktywni na 
rynku pracy są bardziej pew-
ni siebie, otwarci, niezależni. To 
jest właśnie dobro społeczne. 

– 26 stycznia 2015 został Pan 
wybrany przewodniczącym Po-
wiatowej Rady Rynku Pracy w 
Poznaniu na kadencję 2015 
- 2019. Proszę przybliżyć na-
szym czytelnikom, czym Rada 
się zajmuje? 

– Rada jest organem opinio-
dawczo-doradczym starosty w 
sprawach polityki rynku pracy. 
Działa na mocy ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. Ma określone za-
dania: analizuje potrzeby ryn-
ku pracy, wyraża opinię co do 
inicjowania nowych kierunków 
kształcenia w szkołach ponad-
gimnazjalnych na terenie po-
wiatu poznańskiego, analizuje 
sytuację absolwentów różnego 
typu szkół na rynku pracy, opi-
niuje inicjatywy ze strony jed-
nostek samorządowych czy roz-
patruje sprawy podziału środ-
ków Funduszu Pracy przezna-
czonych na aktywizację zawo-
dową osób bezrobotnych. Za-
dań jest o wiele więcej. Otwie-
rając nowe kierunki kształcenia 
istotne jest dla nas to, czy absol-
went danego kierunku znajdzie 
pracę. W powiecie poznańskim 
jest najmniejsza stopa bezrobo-
cia w skali kraju. Warto nadmie-
nić, że Starostwo Powiatowe w 
Poznaniu spełnia wymagany 6% 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych. 

Praca – 
dobro społeczne
Z ZYGMUNTEM JEŻEWSKIM, członkiem Zarządu 
Powiatu Poznańskiego rozmawia KAROLINA KASPRZAK. 
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Członkowie śremskie-
go koła Wielkopolskiego 

Związku Inwalidów Narządu 
Ruchu gościli 10 kwietnia Kry-
stynę Łybacką, Posła do Par-
lamentu Europejskiego, która 
opowiedziała o inicjatywach 
Parlamentu Europejskiego na 
rzecz seniorów i osób niepeł-
nosprawnych. Mówiła też o 
ich sytuacji w Polsce. Zaofe-
rowała w swoich biurach bez-
płatne konsultacje prawne.

Ponad stuosobowa gru-
pa członków śremskiego koła 
WZiNR dowiedziała się jak wy-
gląda praca w Parlamencie Eu-

Dookoła
świata 
W siedzibie Akademii Po-

dróży „Wojażer” przy ul. 
Dąbrowskiego 28a w Pozna-
niu, 9 kwietnia, w ramach 
„Podróżniczego czwartku”, 
zaplanowano spotkanie pod 
hasłem „W sto minut dookoła 
świata”. Nie trzeba było wy-
najmować samolotu, ani stat-
ku, by przemieścić się w nie-
znane.

Spotkanie, na które zapro-
szono osoby starsze i niepeł-
nosprawne, prowadził profe-
sor Grzegorz Gołembski. Mó-
wił m.in. o Nowej Zelandii, Los 
Angeles, Las Vegas, Kanionie 
Colorado, San Francisco, No-
wym Jorku. Przedstawił oby-
czaje panujące w tych miej-
scach, ich historię, ciekawych 
ludzi i lokalne atrakcje. 

Miłośnicy „Wojażera” w 
kwietniu odbyli także prze-
jażdżkę do Kórnika, gdzie po-
dziwiali budzące się do życia 
rośliny w miejscowym arbore-
tum. Zwiedzili zamek kórnic-
ki, był też spacer nad jeziorem. 
awa 

Olimpiady Specjalne Pol-
ska w tym roku obchodzą 

30 lat działalności. Z tej okazji 
18 marca w Pałacu Prezydenc-
kim w Warszawie Teresa Her-
nik, prezes Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych wręczyła ho-
norową statuetkę PFRON Ka-
tarzynie Frank-Niemczyckiej, 
prezesowi Olimpiad Specjal-
nych Polska.

O Olimpiadach Specjalnych 
Polska mówi telewizja, radio, 
prasa, Internet. To jedna z naj-
większych w kraju organizacji 
upowszechniających sport osób 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Oddziały Olimpiad Spe-
cjalnych w poszczególnych re-
gionach integrują społeczeń-
stwo ze światem ludzi niepełno-
sprawnych pokazując, że mimo 
ograniczeń można osiągać suk-
cesy. 

Uroczystość w Pałacu Prezy-
denckim zebrała wiele znaczą-
cych osób, wśród których była 
Anna Komorowska, małżonka 

Honorowa
Statuetka PFRON

Prezydenta RP i Władysław Ko-
siniak-Kamysz, Minister Pracy i 
Polityki Społecznej. Prezes Her-
nik zwróciła uwagę na nieoce-
nioną rolę sportu w budowaniu 
oraz popularyzacji pozytywnego 
wizerunku osób niepełnospraw-
nych. 

Dla obecnych na uroczysto-
ści zawodników Olimpiad Spe-
cjalnych ta chwila była wyjątko-

wa. Wszyscy bardzo przeżywa-
li fakt nagrody. Honorowa statu-
etka PFRON stanowi wyraz sza-
cunku dla zaangażowania ka-
dry oraz dla osiągnięć osób nie-
pełnosprawnych i motywuje do 
dalszych działań. Podczas jubi-
leuszu podpisywano deklaracje 
poparcia Olimpiad Specjalnych. 

 KAROLINA KASPRZAK
ŹRÓDŁO: PFRON.ORG.PL 
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Teresa Hernik, prezes PFRON podpisuje deklarację poparcia.

U seniorów i dzieci 

z małej miejscowości i wie, że 
dzięki motywacji oraz wytrwa-
łości każdy może spełnić swo-
je marzenia. Rozmowa wy-
warła duże wrażenie na dzie-
ciach. Uczniowie przedstawi-
li program artystyczny. W po-
dziękowaniu otrzymali zesta-
wy upominkowe.

 OPRACOWAŁA

 KAROLINA KASPRZAK
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Młodzi „euromaniacy” w rozmowie z Krystyną Łybacką.

Na konferencji w Lesznie.

ropejskim. Uczestnicy spotka-
nia otrzymali wydany z inicja-
tywy europosłanki „Niezbęd-
nik seniora”, przydatny w pro-
blemach ze zdrowiem, zwłasz-
cza w sytuacjach nagłych. 

Tego samego dnia poseł Kry-
styna Łybacka odbyła wizytę 
w subregionie leszczyńskim. 
Spotkanie rozpoczęła konfe-
rencja prasowa. Poruszono na 

niej m.in. temat szkoleń adre-
sowanych do seniorów i kon-
kursu plastycznego pod nazwą 
„Pokaż mi Europę”. 

Po spotkaniu z mediami 
przyszedł czas na wizytę w 
Klubie Europejskim „Euroma-
niacy” przy Szkole Podstawo-
wej im. Arkadego Fiedlera w 
Golinie Wielkiej. Poseł Łybacka 
opowiadała, że sama pochodzi 
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W Mosinie kilka lat temu za-
mieszkała pewna rodzi-

na. Swoje miejsce na ziemi 
znalazło tu małżeństwo Mał-
gorzata i Michał Michalako-
wie wraz z dziećmi Marią i Mi-
chałem. Swoiste zamiłowa-
nie do litery M nie minęło, kie-
dy w 2007 roku przyszła na 
świat Marta – ich trzecie dziec-
ko. Właśnie rozmawiam z ro-
dzicami:

– Marta to kolejny członek 
waszej rodziny, którego imię 
rozpoczyna się na M. Marta to 
również wasze ukochane dziec-
ko, które urodziło się z zespołem 
Downa. Jak przyjęliście tę infor-
mację? 

– Cały świat odwrócił się do 
góry nogami. Niby wszyscy wie-
my, znamy temat, widujemy ta-
kie osoby, gdzieś na ulicy, ale nas 
to nie dotyczyło. Dlatego kiedy 
usłyszeliśmy taką diagnozę, za-
częliśmy ściągać wiadomości na 
temat tej wady genetycznej. Nie 
wyglądało to zbyt różowo. 

– Niejedna osoba byłaby zała-
mana na waszym miejscu. Jed-
nak wy po dwóch latach podję-
liście niezwykłą decyzję. W Wa-
szym domu pojawiła się kolejna 
dziewczynka, również z zespo-
łem Downa. 

– Jak już się naczytaliśmy, po-
znaliśmy wspaniałych ludzi, któ-
rzy nas oswoili z tematem i zaję-
li się naszym dzieckiem jak trze-
ba, okazało się, że nie taki diabeł 
straszny, jak go malują. A tak na-
prawdę Martusia – nasz „triso-
mek” – zupełnie zmieniła nasze 
postrzeganie świata. Postanowi-
liśmy stworzyć dom dla jeszcze 
jednego dziecka z zespołem Do-
wna. 

– Czy było wam łatwo podjąć 
taką decyzję? 

– Chyba nie do końca zdawa-
liśmy sobie sprawę z tego, co ro-
bimy. Mieliśmy cel: pomóc małej 
dziewczynce pozostawionej sa-
mej sobie w domu dziecka tyl-
ko dlatego, że ma jeden chromo-
som więcej. No i ta kruszynka 
też miała imię na literę M: Maj-
ka. Byliśmy bardzo zadowoleni z 
postawy naszych starszych dzie-
ci, które pochwaliły nasz wybór. 

– Jak zmieniło się Wasze ży-
cie? 

– Wielką zmianą w naszym 
życiu było przyjście na świat 
Marty. Przyjęcie Majki – już nie. 
Braliśmy 9 miesięczne niemow-
lę, które było na etapie dziecka 
miesięcznego. Miała wadę ser-

Marcin
Wojcieszak
POBIEDZISKA

6 razy M 
do szczęścia
ca, częste zapalenia płuc. U nas 
ruszyła z rozwojem jak małe fer-
rari. Kupiliśmy jej nawet czerwo-
ny fotelik ferrari do samocho-
du. Mieliśmy już całą kadrę wy-
próbowanych specjalistów, któ-
rzy nam pomagali. Życie zmieni-
ło się na lepsze, nie mamy czasu 
się nudzić. 

– Spotkaliście się z przejawa-
mi nietolerancji, dyskryminacji, 
wyśmiewania dziewczynek? 

– Długo nam się to nie przy-
trafi ało. Marta kocha wszystkich 
ludzi i zaraża ich swoją miłością. 
Wielu zobaczyło, jakie one ra-
zem są wesołe i świetnie zorien-
towane w otaczającym świe-
cie. Spoglądano na nie z sym-
patią. Zabieramy je na Wood-
stock i mecze Lecha. Zaspokaja-
my ich ciekawość, co procentu-
je świetnymi wynikami. Proble-
my zaczęły się, kiedy nadszedł 
czas szkoły. Dowiedzieliśmy się, 
że miejsce Downa jest w szkole 
specjalnej, szkoła integracyjna 
to miejsce dla „debili”, a uczęsz-
czanie do szkoły powszechnej 
to krzywda dla Downa. Martu-
sia mieściła się w dolnej grani-
cy normy intelektualnej, ale zde-
cydowaliśmy się posłać ją do po-
znańskiego ZSS nr 102, gdzie 
nauczanie początkowe prowa-
dzone jest metodą Marii Mon-
tessori. Na dofi nansowanie do-
jazdów gmina się nie zgodziła, 
bo przecież jest w gminie szkoła 
specjalna. Co z tego, że dla dzie-
ci z niepełnosprawnością umiar-
kowaną i ciężką. W końcu Down 
to Down. 

– Czy rodzice dzieci dotknię-
tych tą chorobą mogą liczyć na 
wsparcie? Czy ktoś Wam poma-
ga? Jak wygląda codzienność? 

– Na początku bardzo nam 
pomogli specjaliści ze Stowarzy-
szenia NA TAK. Mieliśmy szczę-
ście, że w Mosinie jest znako-
mite przedszkole integracyj-
ne, do którego dziewczynki za-
częły uczęszczać bardzo wcze-
śnie. Marta miała 3 lata, Maja 2,5 
roku. Założyliśmy w tym roku 
dziewczynkom konto w Funda-
cji Dzieciom „Zdążyć z Pomo-
cą” i zbieramy 1% podatku. Zda-
rzają się ludzie pomocni, dzięki 
czemu w zaszłym sezonie mie-
liśmy hipoterapię za darmo. Na-
sza codzienność to ciągła walka 
o pieniądze. Michał (mąż i tata) 
po jednej pracy idzie do drugiej, 

ale zawsze znajduje czas dla ro-
dziny. Ja też biorę, jak coś do-
datkowo złapię, bo zakład pracy 
zmniejszył mi etat na 3/5. Matki 
dzieci niepełnosprawnych nie są 
mile widziane w pracy. Chciano 
nawet mnie zwolnić, ale związ-
ki zawodowe stanęły w mojej 
obronie. Mam jeszcze ¼ etatu w 
Automobilklubie Wielkopolski. 

– Kiedyś Was rodziców za-
braknie. 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 naj-
lepiej poruszały się w tym świe-
cie. 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 świe-
cie funkcjonowały. Wczoraj po 
szkole poszłam z Martą po za-
kupy. Mówiłam jej, co ma wło-
żyć do koszyka, albo co ma z 
niego wyjąć, bo przesadza. Przy 
kasie sama wszystko wyciąga-
ła na taśmę, a później wszystko 
ładowała do torby. Byłam z niej 
bardzo dumna widząc miny lu-
dzi wokół pełne aprobaty. Wie-
my, 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 pew-
no trzeba z nią walczyć, osła-
biać, żeby odsłonić wspania-
łego człowieka. Zabić okropne 
stereotypy zespołu Downa, czyli 
ociężałego człowieka, który bu-
tów sobie nie zawiąże, a co do-
piero mówić o normalnym ży-
ciu. Kochamy je bardzo, ale pew-
nie tak samo byśmy je kochali, 
gdyby miały 46 chromosomów, 
bo tym tylko się różnimy. Chy-
ba wszyscy już zapomnieliśmy 
końcówkę 2009 roku i wszystko 
co było związane z tą decyzją. 
Po prostu zamieszkała z nami 
mała kochana dziewczynka, na-
sza córeczka, z którą się śmie-
jemy i kiedy jest ku temu po-
wód, 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 zrobi-
li przed laty i co robią do dzisiaj, 
budzi mój podziw i szacunek. W 
ich przypadku do szczęścia każ-
dego z nich potrzeba było tak 
wiele i tak niewiele zarazem. 
Wszystkiemu zaradziła rodzi-
cielska i braterska miłość. Przez 
wielkie M. A raczej – sześć razy 
M. A może i więcej.
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Marta (z lewej) i Maja.
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Policja 
ostrzega
O metodzie „na wnuczka” i 

innych sposobach wyłu-
dzania pieniędzy od osób star-
szych słyszymy w radiu i tele-
wizji, czytamy w gazetach. Po-
licjanci prowadzą regularne 
pogadanki o tym, jak rozpo-
znać i zdemaskować oszustów. 

Tym razem na spotkaniu 21 
kwietnia w Centrum Inicjatyw 
Senioralnych przed naiwnością 
i łatwowiernością ostrzegał lu-
dzi starszych Piotr Garstka z Wy-
działu Prewencji Komendy Miej-
skiej Policji. Mówił też o prawach 
konsumenta, zapobieganiu i ra-
dzeniu sobie z różnymi prze-
stępstwami. 

Niedawno w telewizji aktor-
ka Krystyna Kołodziejczyk opo-
wiadała, jak złodzieje próbowa-
li wyłudzić od niej 40.000 tysięcy 
złotych informując, że jej brata-
nica w stanie nietrzeźwym spo-
wodowała wypadek, w którym 
zginęło dziecko. Zagrożono, że 
jeśli nie wpłaci 40.000 złotych, 
jej krewna trafi  na 25 lat do wię-
zienia. Od wypłaty gotówki po-
wstrzymała aktorkę kasjerka w 
banku. Trzeba być ostrożnym, 
nie wpadać w panikę, gdy za-
dzwoni ktoś z podobną informa-
cją – i od razu powiadomić poli-
cję. awa

Waldemar Sobczak, pra-
cownik PCK w Pozna-

niu, z łatwością nawiązuje 
kontakt ze swoimi niepeł-
nosprawnymi podopieczny-
mi. Potrzebujących jego po-
mocy 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 słab-
szych i niepełnosprawnych, 
którzy nie potrafi li się bro-
nić. Nie umiał przejść obok 
nich obojętnie. Tę cechę, jak 
mówi, ma w genach. Nie 
oczekuje wdzięczności. Wy-
starczy mu, że komuś pomo-
że, wyprowadzi z trudności. 
Że nauczy kogoś samodziel-
ności, aby mógł sobie sam 
radzić w życiu. Choć nie za-
wsze jest to możliwe. Tak jak 
w przypadku Przemka, który 
ma już urządzone mieszka-
nie, zapewnioną opiekę, ale z 
powodu niepełnosprawności 
nie może bez pomocy innych 
wychodzić na zewnątrz. 

– Z osobami potrzebują-
cymi pomocy zetknąłem się 
jako dziennikarz podczas pi-
sania reportażu – mówi Wal-
demar Sobczak. – W miejsco-
wości pod Kościanem miesz-
kała rodzina z czternaścior-
giem dzieci. Żyli w skrajnym 
ubóstwie, dlatego postano-
wiłem im pomóc. To był mo-
ment przełomowy. Ja miałem 
rodzinę, pracę, dach nad gło-
wą, niczego mi nie brakowa-
ło. A wówczas poczułem, że 
trzeba wspierać tych, którzy 
nie mają nic.

W czasie pracy Waldemar 
Sobczak szybko się zoriento-
wał, że rodzinom wielodziet-
nym, samotnym i bezradnym 
nikt nie chce pomagać, o ile 
ubóstwu nie towarzyszy nie-
pełnosprawność, choroba 

Filmy bez 
tajemnic
Filmowa Akademia Seniora 

w Poznaniu zorganizowa-
ła 9 kwietnia wykład na temat 
fi lmów „Ostatnie kuszenie 
Chrystusa” w reżyserii Marti-
na Scorsese i „Pasja” w reży-
serii Mela Gibsona. Oba ob-
razy są wstrząsające, nasyco-
ne emocjami. Wywołały żywą 
dyskusję.

Wykład dotyczył warszta-
tu powstawania obrazów fi l-
mowych. Słuchacze poznawali 
„od kuchni” techniki tworzenia 
fi lmu. Były omawiane rozmaite 
style mistrzów kina. Dyskusje 
ilustrowano fragmentami fi l-
mów. Powstanie dzieła fi lmo-
wego poprzedza długi i skom-
plikowany proces twórczy, pra-
ca reżysera, aktorów, scena-
rzystów, pracowników tech-
nicznych, dźwiękowców, du-
blerów, operatora kamery. awa

Aurelia
Pawlak
POZNAŃ

AAA
PPP
PPP

Wspierać tych, 
którzy nie mają nic

czy patologia w rodzaju alko-
holizmu. Pozostawiano je sa-
mym sobie. Postanowił włą-
czyć się w działania na rzecz 
ludzi dotkniętych biedą, słab-
szych, odrzuconych, bezrad-
nych. 

– Przed dziewięcioma laty 
zatelefonowano do mnie z 
PCK, proponując opiekę nad 
niepełnosprawnym Prze-
mkiem – wspomina Walde-
mar Sobczak. – Zgodziłem 
się bez wahania, choć zda-
wałem sobie sprawę jak trud-
nemu wyzwaniu muszę spro-
stać. Przemek miał dziecięce 
porażenie mózgowe. Miesz-
kał w bardzo zaniedbanym 
mieszkaniu, wymagającym 
kapitalnego remontu. Cier-
piał z powodu chorej nogi. 
Nie amputowano jej dzię-
ki mojej interwencji. Prze-
mkiem nikt się nie zajmo-
wał. Mieszkał z chorą mamą, 
ojciec się nimi nie intereso-
wał. Przemek nie chodzi, tyl-
ko siedząc przesuwa się po 
podłodze. Nie potrafi  zrobić 
zakupów, ugotować posił-
ków, posprzątać mieszkania, 
ogolić się, zadbać o higie-
nę. Jestem jego ojcem, bra-
tem, opiekunem i przyjacie-
lem. Stał się członkiem mo-
jej rodziny. Polubiły go moje 
córki, które nie dostrzegają 
jego niepełnosprawności. Dla 
nich jest to normalne. 

Przemek to jeden z pod-
opiecznych Waldemara Sob-
czaka. Po drodze był Wacek i 
wielu innych. Teraz jest jesz-
cze Kuba. Każdemu z nich 
stara się pomóc najlepiej 

jak potrafi . Chodzi nie tylko 
o pomoc materialną, ale też 
o serce, życzliwość, rozmo-
wę, wspólne spędzanie cza-
su. Zdaniem pana Walde-
mara uwikłanie w codzien-
ne sprawy, pośpiech, myśle-
nie wyłącznie o sobie zabija 
w ludziach wrażliwość. Nie 
mają czasu, by zobaczyć, co 
się wokół dzieje. A dla nie-
go nagrodą jest, gdy pod-
opieczni choć przez chwile 
są uśmiechnięci i z nadzie-
ją patrzą w przyszłość. Choć 
rzeczywistość często rozcza-
rowuje. 

– Z Przemkiem po latach 
wspólnej pracy zżyłem się 
najbardziej – dodaje Walde-
mar Sobczak. – Dbam o jego 
sprawy urzędowe, by na czas 
były zapłacone wszystkie ra-
chunki. Bardzo lubię goto-
wać. Uważam, że skoro wy-
starczy dla mojej rodziny, 
to nie może zabraknąć dla 
Przemka. Posiłki zanoszę mu 
do domu. Przemek bywa u 
mnie i wspólnie z moją rodzi-
ną spędza Boże Narodzenie, 
Wielkanoc i inne święta. W 
wieku dwudziestu ośmiu lat 
wyprawiliśmy mu pierwszą 
komunię świętą, bo okaza-
ło się, że pomimo znajomo-
ści wielu modlitw nie przyjął 
tego sakramentu. 

Po zawale Waldemar Sob-
czak musiał trochę zwolnić 
tempo, ale jego podopiecz-
ni nie odczuli tego. Poświę-
ca więcej czasu na spacery i 
odpoczynek. To kolejna oka-
zja, by zabierać ze sobą Prze-
mka, który inaczej nie opusz-
czałby swojego mieszkania. 
Pan Waldemar ma wiele ma-
rzeń i planów. Chciałby na-
pisać książkę o swoich pod-
opiecznych, nadgonić dzien-
nikarskie zaległości. Na razie 
od czasu do czasu publiku-
je swoje artykuły. Z codzien-
nego dziennikarstwa daw-
no zrezygnował, ale od tego 
zawodu się nie odciął. Jego 
hobby to historia duchowo-
ści zakonnej. Marzy, by poje-
chać do kilku ulubionych za-
konów, zrobić badania, a ich 
wyniki opublikować. Martwi 
go upływający czas. Bo prze-
cież ma jeszcze tyle do zro-
bienia. 

Waldemar Sobczak: 
„Postanowiłem wspierać tych, 

którzy nie mają nic”.
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Nikt nie przypuszczał, że 
łącznik między pawilo-

nem 15 a 8 A na Międzyna-
rodowych Targach Poznań-
skich może zmieścić blisko 
700 osób. Tak liczna repre-
zentacja dzieci i młodzie-
ży wzięła udział w warszta-
tach malowania motyli or-
ganizowanych przez Pol-
skie Towarzystwo Opieki 
Paliatywnej Oddział w Po-
znaniu i „Mały wolontariat” 
działający pod patronatem 
Wicewojewody Wielkopol-
skiego. 

Tegoroczny „Dzień Moty-
la – Dzień Wrażliwości” 20 i 
21 marca zebrał przedstawi-
cieli przedszkoli, szkół oraz 
placówek terapeutycznych z 
Poznania i Wielkopolski. Wy-
darzenie wpisało się w Tar-
gi Edukacyjne i Targi Książki, 
a jego głównym przesłaniem 

Fundacja „Jedyna Taka” w 
Ciechocinku zachęcała pa-

nie do udziału w trzeciej edycji 
wyborów Miss Polski na Wóz-
ku. Rekrutacja trwała do 2 maja 
2015 roku. Natomiast uroczysta 
gala odbędzie się 25 lipca. 

Najpierw odbędzie się gło-
sowanie na kandydatki za po-
średnictwem strony www.jedy-
na-taka.pl. Spośród nadesła-
nych zgłoszeń głosujący wybio-
rą fi nałową dziesiątkę. Panie, 
które otrzymają największą licz-
bę głosów, będą zaproszone na 
warsztaty fi nalistek. Organiza-
torzy przyznają dwie tak zwane 
„dzikie karty” tym kandydatkom, 
które wskaże specjalnie powoła-
na komisja konkursowa. 

– Wiele uczestniczek po-
przednich edycji nadal rozwija 
się w modelingu i występuje w 
mediach, wspominając wybo-
ry jako coś wyjątkowego – mówi 
Katarzyna Wojtaszek z Fundacji 
„Jedyna Taka”. – Osoby niepełno-
sprawne mają prawo do szczę-
śliwego życia i równego trakto-
wania. 

Jury przyzna tytuł nie tylko 
Miss Polski na Wózku 2015, ale 
także I i II Wicemiss. Wyłoniona 
zostanie Miss Popularności, któ-

Miss Polski 
na wózku 

ra otrzyma najwięcej esemesów 
od głosujących. Miss Foto wy-
biorą fotografowie podczas gali 
fi nałowej, a Miss Publiczności 
– uczestnicy gali za pośrednic-
twem kuponów do głosowania.

W minionym roku Miss Pol-
ski na Wózku została Julia Tor-
la, której uroda budzi powszech-
ny podziw. Podobnie jak uroda 
pierwsza Miss Polski na Wózku 
2013 Olgi Fijałkowskiej, student-
ki odnoszącej sukcesy w mode-
lingu i prowadzącej szczęśliwe 
życie. awa
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było nagłośnienie problemu 
osieroconych dzieci. 

– Przyjechały grupy z No-
wego Tomyśla, Kalisza, Lu-
bonia i innych miejscowości. 
Jesteśmy pozytywnie zasko-
czeni tak sporym odzewem. 
Jest duże zapotrzebowanie 
na tego rodzaju akcje – po-
wiedziała Barbara Grochal, 
koordynator wolontariatu 
Hospicjum „Palium”. 

W warsztaty 20 marca włą-
czyła się Dorota Kinal, wice-
wojewoda wielkopolski, Elż-
bieta Walkowiak, Wielko-
polski Kurator Oświaty oraz 
przedstawiciele instytucji 
publicznych. Namalowano 
rekordową liczbę 815 kolo-
rowych motyli. Tradycyjnie 
zasadzono budleje – kwiaty 
przyciągające motyle. 

Dzień później, 21 mar-
ca na Starym Rynku, pod-
czas jarmarku wielkanocne-
go, stragany były udekorowa-
ne barwnymi motylami, a wo-
lontariusze, wręczając je, za-
rażali poznaniaków entuzja-
zmem. Po południu zaproszo-
no na happening pod nazwą 
„Zrzuć kokon”. Nie brakowało 
parad, pokazów tanecznych i 
interesujących prezentacji ar-
tystycznych. „Dzień Motyla 
– Dzień Wrażliwości” obcho-
dzono po raz trzeci. Pamię-
tajmy, że chorym i ich bliskim 
wsparcia psychicznego trze-
ba cały czas, niezależnie od 
dnia i pory roku. 

 KAROLINA KASPRZAK

Dać nadzieję
chorym
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W warsztaty malowania 
motyli włączyła się 

Dorota Kinal, wicewojewoda 
wielkopolski (z prawej) 

oraz przedstawiciele instytucji 
publicznych.

Malowały dzieci z przedszkoli i szkół z Poznania 
oraz Wielkopolski.
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Kontynuujemy druk frag-
mentów książki Witolda 
Bońkowskiego „Niewyobra-
żalne. Potęga i paradoksy 
naszych umysłów”, w któ-
rej znajdują się przypisy i 
źródła podanych informa-
cji. red

PRZYCZYNY
CIERPIENIA

Nie od dziś wiadomo, a 
opinia ta potwierdzo-

na jest przez wszystkie reli-
gie świata, lekarzy i etyków, 
że ludzka osobowość skła-
da się z dwóch elementów: 
fi zycznego oraz duchowe-
go. Naszym celem jest pod-
kreślenie, że ten drugi pier-
wiastek ma w gruncie rze-
czy znaczenie rozstrzyga-
jące, a umiejętnym postę-
powaniem i nastawieniem 
do świata jesteśmy w sta-
nie znacząco – więcej: de-
cydująco wpływać na na-
szą kondycję fi zyczną i stan 
zdrowia.

Ów element niematerial-
ny (określany zwykle jako 
stan psychiczny) stale jest 
przedmiotem badań; czę-
sto jednak bywa niedoce-
niany. Wciąż jeszcze zdarza-
ją się osoby sceptycznie na-
stawione do opinii o wpływie 
umysłu na naszą kondycję fi -
zyczną i satn zdrowia. Co-
raz częściej jednak pojawia-
ją się analizy oparte na ba-
daniach z pogranicza wielu 
dziedzin wiedzy dowodzą-
ce, że wpływ ten faktycznie 
ma miejsce. Szczególną rolę 
odgrywają tu także tradycja, 
doświadczenie i wiedza lu-
dzi Dalekiego Wschodu, sta-
rających się zajrzeć w głąb 
ludzkiej świadomości i na-
stawionych na poszukiwanie 
harmonii wewnętrznej czło-
wieka. Tę harmonię można 
uzyskać na drodze wycisze-
nia i uspokojenia.

Atakowani przez otaczają-
cy świat i nieustannie poja-
wiające się nowe wrażenia, 
musimy zająć wobec nich 
stanowisko; często jesteśmy 
porywani przez pozytywne 
i negatywne bodźce, co wy-
wiera ogromny wpływ na 
stan naszego zdrowia. Za-
chowujemy się emocjonal-

Witold
Bońkowski Jak uwolnić się 

od cierpienia?

nie, przeżywamy, zadręcza-
my się, wpadamy w depre-
sję lub euforię – a organizm 
natychmiast reaguje, czasa-
mi też ponosi konsekwencje 
naszych odczuć i zachowań. 
Nieprzypadkowo mówimy, 
że gdy ktoś ma jakiś pro-
blem, zmartwienie, to „leży 
mu coś na wątrobie”. To nie 
jest tylko obiegowe powie-
dzonko – troska, złość od-
działują na nasze narządy, 
na nasze ciało. 

Nie twierdzę, rzecz ja-
sna, że możemy całkowicie 
uwolnić się od bólu. Byłoby 
to nie tylko niemożliwe, ale 
wręcz niepożądane. Trzeba 
bowiem odróżnić ból i cier-
pienie. Ból jest częścią ży-
cia. Pojawia się, gdy stawia-
my przed sobą jakieś trud-
ne, wymagające ciężkiej pra-
cy i rezygnacji z wielu przy-
jemności zadanie. Wkracza, 
gdy ogarnia nas zwątpienie 
co do właściwości wybranej 
drogi albo uczucie, że mu-
simy zrewidować dotych-
czasowe poglądy i warto-
ści, którymi się dotąd kiero-
waliśmy. Towarzyszy też re-
lacjom międzyludzkim: utra-
ta kogoś bliskiego, poczu-
cie niezrozumienia, samot-
ność, a nawet wrogość ze 
strony innych są czymś, cze-
go większość z nas nie jest 
w stanie uniknąć. Dlatego 
ból należy przyjąć i potrak-
tować jako próbę siły naszej 
woli albo okazję do naucze-
nia się czegoś.

Dobre życie nie składa się 
z samych radości; pełnia ży-
cia obejmuje również ból. 
Cierpienie natomiast poja-
wia się, kiedy przeżywamy 
ból w niewłaściwy sposób. 
Cierpimy, kiedy skupiamy się 
na zewnętrznych okoliczno-
ściach powodujących nasz 
ból, zamiast szukać w sobie 
siły, która pozwoli nam się 
z nim uporać; gdy pozwala-
my, aby lęk zapanował nad 
nami i uniemożliwił nam 
działanie; kiedy rozpatruje-
my przeszłe bolesne sytu-
acje albo obawiamy się przy-
szłych. Aby nie dopuścić, by 
ból przerodził się w cierpie-
nie, należy dotrzeć do jego 
przyczyn. 

Przyczyny cierpienia ana-
lizuje szczegółowo Deepak 
Chopra. Podstawową przy-
czyną jest według niego nie-
rzeczywistość: złudzenia 
wytwarzane przez umysł. 
Większość z nas jest przeko-
nana, że cierpienie jest na-
turalne, przyrodzone, że z 
uczuciem tym należy się po-
godzić, bo nie mamy na nie 
żadnego wpływu. Ucieczka 
w duchowość (także w reli-
gię) pozwala łudzić się, że 
w ten sposób nastąpi ukoje-
nie, a przeżywane problemy 
zostaną rozwiązane i wyci-
szone. Jeśli to nie pomaga, 
do działania przystąpić musi 
psychoterapeuta. Jednak se-
kret cierpienia kryje się nie 
tyle w naturze świata, ile w 
naszym umyśle. Nierzeczy-

wistość, z jaką mamy do 
czynienia w codziennym ży-
ciu sprawia, że sami tworzy-
my swoje problemy i zmar-
twienia. Sami je sobie wma-
wiamy, częściowo w wyni-
ku zachowań otoczenia, ale 
głównie z powodu własnych 
wyobrażeń, według których 
są one jakoby nie do prze-
zwyciężenia. Chopra wyróż-
nia sześć kroków prowadzą-
cych do cierpienia:

�  niedostrzeganie oczywi-
stych faktów,

�  przyjmowanie negatywne-
go sposobu postrzegania,

�  wzmacnianie takiego spo-
sobu postrzegania przez 
obsesyjne myślenie,

�  zatracenie się w bólu, bez 
poszukiwania drogi wyj-
ścia,

�  porównywanie siebie z in-
nymi,

�  utrwalanie cierpienia przez 
swoje związki z ludźmi.

cdn.

ZASTRZEŻENIE
Treść książki opiera się 

na wiedzy ogólnodostępnej, 
czerpanej zarówno z osobi-
stych doświadczeń autora, jak 
i z przytoczonych przez niego 
publikacji. Nie należy jej trak-
tować jako diagnozy medycz-
nej ani jak porady lekarskiej.

Książka została wydana 
wyłącznie w celach edukacyj-
nych; ma na celu popularyza-
cję wiedzy o wpływie ludzkie-
go umysłu na organizm czło-
wieka, nie stanowi więc alter-
natywy dla profesjonalnego 
leczenia medycznego. Zamia-
rem autora jest jedynie zwró-
cenie uwagi na potęgę umy-
słu i jego wpływ na organizm 
człowieka oraz uświadomie-
nie olbrzymiego potencjału 
drzemiącego w każdym z nas.

Autor nie ponosi odpowie-
dzialności za zachowanie czy-
telnika sprzeczne z niniejszym 
ostrzeżeniem. 
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Mieszkańcy powiatu po-
znańskiego z ważnym 

orzeczeniem o niepełno-
sprawności będą mieli okazję 
już po raz trzeci przedstawić 
na forum własną twórczość 
plastyczną, literacką, muzycz-
ną, teatralną i fi lmową. Zgło-
szenia udziału w III Powiato-
wym Przeglądzie Twórczo-
ści Artystycznej Osób Niepeł-
nosprawnych „Zlot talentów” 
przyjmowane są do 22 maja. 
Istnieje możliwość nadesłania 
zgłoszenia w późniejszym ter-
minie po uzgodnieniu telefo-
nicznym z organizatorem.

Na „Zlot talentów” zapra-
sza Jan Grabkowski, starosta 
poznański oraz Andrzej Ba-
ehr, dyrektor Zarządu Funda-
cji Polskich Kawalerów Mal-
tańskich. Bezpośrednim reali-
zatorem zadania fi nansowane-
go z budżetu Powiatu Poznań-
skiego jest Dom Pomocy Mal-
tańskiej w Puszczykowie. Adre-
satami wydarzenia są osoby in-
dywidualne, uczestnicy warsz-
tatów terapii zajęciowej, śro-
dowiskowych domów samopo-
mocy, innych placówek o cha-
rakterze rehabilitacyjno-tera-
peutycznym i członkowie orga-
nizacji pozarządowych. Nie jest 
istotny wiek ani rodzaj niepeł-
nosprawności.

Do „Zlotu talentów” zostaną 
zakwalifi kowane prace będące 
dziełami oryginalnymi, nie pre-
zentowane wcześniej publicz-
nie, co do których prawo au-
torskie posiada uczestnik bądź 

W dniach od 16 do 20 mar-
ca trwała w Poznaniu 7 

już edycja „Tygodnia Mózgu”. 
Organizatorem wydarzenia 
był Oddział Polskiej Akade-
mii Nauk w Poznaniu, Insty-
tut Chemii Bioorganicznej 
oraz Instytut Genetyki Czło-
wieka PAN. Patronat honoro-
wy objął Wojewoda Wielko-
polski, Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego i Prezy-
dent Miasta Poznania. Inicja-
tywę dofi nansowano ze środ-
ków Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 

„Tydzień Mózgu” odbywał 
się w różnych miastach Pol-
ski, m.in. w Warszawie. W Po-
znaniu w Ośrodku Nauki PAN 
na zainteresowanych czeka-
ły wykłady i prezentacje. Spo-
tkania przypomniały uczest-
nikom, że zachorowalność na 

schorzenia mózgu oraz układu 
nerwowego rośnie w zaskaku-
jącym tempie. Warto wiedzieć 
o nich więcej. 

Wykład inauguracyjny „Za-
stosowanie funkcjonalnych 
nanokomponentów do dia-
gnostyki i terapii chorób mó-
zgu” wygłosił prof. dr Micha-
el Giersing, członek PAN, z Fre-
ie Universität Berlin, Fachbe-
reich Physik. Z kolei prof. dr 
hab. med. Marcin Roszkowski 
z Kliniki Neurochirurgii, Insty-
tut „Pomnik – Centrum Zdro-
wia Dziecka” w Warszawie 
mówił o chirurgicznym lecze-
niu padaczki dziecięcej. Jedno 
z zagadnień poddanych pod 
dyskusję brzmiało: „Czy moż-
na spowolnić starość?”. Był też 
koncert „Franciszek Langner in 
memoriam”.

 KAROLINA KASPRZAK

Środowisko osób niepeł-
nosprawnych od wielu lat 

dostrzega znaczący defi cyt 
usług asystenta osoby niepeł-
nosprawnej, którego pomoc 
w życiu codziennym jest nie-
oceniona. Organizacje poza-
rządowe dotychczas nie mia-
ły możliwości ubiegania się o 
środki PFRON na wdrażanie 
usług asystenckich. Tę sytu-
ację zmienia projekt noweli-
zacji rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej.

W marcu tego roku do kon-
sultacji społecznych trafi ł pro-
jekt dotyczący kwestii fi nan-
sowania usług asystenckich. 
Konsultacje zapowiadał na po-
czątku roku Jarosław Duda, 
pełnomocnik rządu do spraw 
osób niepełnosprawnych. W 
rozmowie z Polską Agencją 
Prasową wspomniał, że usłu-

gi asystenckie mogłyby wpi-
sywać się w zadania zleca-
ne przez PFRON organizacjom 
pozarządowym. 

Do rozporządzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 7 lutego 2008 roku w 
sprawie rodzajów zadań z za-
kresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełno-
sprawnych zlecanych organi-
zacjom pozarządowym doda-
no stosowny zapis, umożliwia-
jący wsparcie fi nansowe usług 
asystenckich. Teraz pozostaje 
śledzić na stronie PFRON ogło-
szenia konkursowe. Stowarzy-
szenia i fundacje będą zain-
teresowane składaniem ofert 
właśnie na to zadanie, bo spo-
ro osób niepełnosprawnych 
potrzebuje asystenta. 

 KAROLINA KASPRZAK

jego przedstawiciel ustawowy. 
Zgłoszone prace nie mogą na-
ruszać praw autorskich osób 
trzecich. Dla laureatów prze-
widziane są nagrody rzeczowe, 
a dla „Talentu Roku 2015” – na-
groda specjalna. 

– Poziom prezentacji arty-
stycznych „Zlotu talentów” ro-
śnie z roku na rok. W tegorocz-
nej edycji nagrodą specjalną dla 
Talentu Roku będą ufundowa-
ne z budżetu Powiatu Poznań-
skiego warsztaty artystyczne; 
ich cel to doskonalenie naby-
tych umiejętności i promocja 
laureata w środowisku. Rodzaj 
warsztatu będzie zależny od 
kategorii, w której „Talent Roku 
2015” zwycięży – wyjaśniła Elż-
bieta Tonder, pełnomocnik sta-
rosty poznańskiego do spraw 
osób niepełnosprawnych. 

Organizatorzy zadbali o nie-
banalne formy prezentacji. Pra-
ce można zgłaszać aż w 8 róż-
nych konkursach, w tym w 4 
plastycznych. Ogłoszony został 
konkurs literacki „Mój ulubiony 
fi lm” i „Mój ulubiony bohater fi l-
mowy”, konkurs fi lmowy „Tele-
dysk”, konkurs muzyczny „Pre-

zentacje wokalne”, konkurs ak-
torski „Mała forma teatralna”, 
konkurs plastyczny I „Magicz-
ne drzewo”, konkurs plastycz-
ny II „Mój najbardziej niesamo-
wity sen”, konkurs plastyczny III 
„Dom moich marzeń” i konkurs 
plastyczny IV „Niecodzienne 
przedmioty”. W ostatnim z wy-
mienionych konkursów będzie 
można w sposób szczególny 
wykazać się inwencją i pomy-
słowością, bo zadanie polega 
na wykonaniu obiektu z przed-
miotów codziennego użytku, 
któremu autor nada nowe zna-
czenie i funkcję. Osoby niepeł-
nosprawne posiadają duży po-
tencjał artystyczny, a każde ta-
kie przedsięwzięcie dowodzi o 
ich pasji, determinacji i zaan-
gażowaniu. Z tego właśnie po-
wodu Powiat Poznański zaini-
cjował „Zlot talentów” – wyda-
rzenie, które pozwala ludziom 
zdrowym ten potencjał do-
strzec.

Teledyski, nagrane prezen-
tacje wokalne i przedstawienia 
teatralne należy przesłać na ad-
res realizatora do 31 lipca, pod-
kłady muzyczne do prezenta-

cji do 20 sierpnia, a prace pla-
styczne w dniach 25 – 31 lipca. 
Adres: Dom Pomocy Maltań-
skiej, ul. Dworcowa 16, 62-041 
Puszczykowo. Finał III Powia-
towego Przeglądu Twórczości 
Artystycznej Osób Niepełno-
sprawnych „Zlot talentów” od-
będzie się 18 września w godzi-
nach 10.00 – 14.00 w Lubońskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji przy 
ul. Kołłątaja 2. Szczegółowe in-
formacje można uzyskać pod 
numerem telefonu (61) 819 44 
46, 507 117 248, mejlowo: mal-
tadom@wp.pl, maltadom@au-
tograf.pl oraz na stronach in-
ternetowych: www.powiat.po-
znan.pl, www.maltadom.fc.pl 

Powiat Poznański serdecznie 
zaprasza niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu poznań-
skiego, w szczególności tych, 
którzy jeszcze nie mieli oka-
zji zaprezentować się na scenie 
szerszej publiczności, do udzia-
łu w „Zlocie Talentów”. Może 
będzie to początek wielkiej ka-
riery?

 KAROLINA KASPRZAK

7 Tydzień Mózgu Będzie asystent?

Trzecia edycja 
„Zlotu Talentów”
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W styczniowych wyda-
niach lokalnych gazet 

ukazały się artykuły poru-
szające trudną sytuację Jago-
dy Borowiak. Młoda dziew-
czyna dotknięta od urodzenia 
paraliżem poniżej klatki pier-
siowej nie może samodziel-
nie wydostać się ze swoje-
go mieszkania, by realizować 
swoje życiowe plany. 

Możliwość pokonania barie-
ry ośmiu schodów dzielących 
mieszkanie Jagody od przestrze-
ni publicznej stworzyłaby plat-
forma podnośnikowa. Koszt in-
stalacji tego urządzenia wraz 
z dostosowaniem mieszkania 
przekracza 40.000 zł. Rodzi-
ny na taki wydatek nie stać. Po 
styczniowym apelu, skierowa-
nym do wszystkich ludzi dobrej 
woli na łamach prasy, w telewi-
zji regionalnej, na stronach in-
ternetowych oraz bezpośrednim 
moim apelu do radnych Rady 
Miejskiej Obornik, Rady Powia-
tu Obornickiego na koncie Jago-
dy Fundacji „Słoneczko” znalazło 
się 3.200 zł. Z licytacji wiecznego 
pióra ofi arowanego przez Prezy-
denta RP Bronisława Komorow-
skiego na konto Jagody trafi ło 
6.000 zł. Licytacja ta dzięki życz-
liwości burmistrza Obornik mia-

ła miejsce na styczniowym toa-
ście noworocznym. Na szcze-
gólne podziękowanie zasługuje 
młodzież obornickiego LO, któ-
ra na ten cel zebrała i wpłaciła 
kwotę 480 zł.

Liczę na to, że na mój apel 
odpowiedzą radni obu szcze-
bli, burmistrzowie i starostowie, 
oraz wszyscy ci, do których apel 
przesłałem drogą e-mail. Aby 
spełnić marzenie Jagody potrze-
ba jeszcze 20.000 zł. Każda kwo-
ta wpłacona na rzecz tej mło-
dej dziewczyny przybliży nas do 
celu. 

By pomóc Jagodzie każdy 
może przekazać środki na po-
wyższy cel do Fundacji Pomo-
cy Osobom Niepełnosprawnym 
„Słoneczko” na konto Spółdziel-
czy 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 Ośrod-
ku Kultury odbędzie się koncert 
na rzecz Jagody, którego głów-
nym organizatorem będzie Klub 
Motocykli Ciężkich „Jastrzę-
bie Dróg” w Obornikach. Liczy-
my na Państwa liczny udział i 
szczodrość. 

MAREK LEMAŃSKI

Jak człowiek z autyzmem poj-
muje uczucia? Na to pytanie 

odpowiedział fi lm „Miłość” na-
kręcony przez poznańską Fun-
dację Na Rzecz Integracji Osób 
Niepełnosprawnych i Auty-
stycznych „Fiona” na zimowym 
obozie organizacji pod nazwą 
„Taternisko w Starym Kinie”. 
Film wyemitowano 1 kwietnia 
w siedzibie Fundacji przy Miel-
żyńskiego 20 G, w przeddzień 
Światowego Dnia Świadomo-
ści Autyzmu.

Wydarzenie spotkało się z za-
interesowaniem osób z auty-
zmem, ich rodzin, przyjaciół i 
sympatyków, studentów peda-
gogiki specjalnej oraz osób nie 
związanych z problematyką nie-
pełnosprawności. 

W fi lmie młodzi ludzie z au-

tyzmem nazwani „Anonimo-
wą Grupą Poszukiwaczy Miło-
ści” nawiązując m.in. do zna-
nych postaci literatury próbowa-
li uzyskać odpowiedź na pytanie 
czym jest miłość i co się dzie-
je, kiedy się kogoś kocha. Dzięki 
emisji widzowie przekonali się, 
że autyści pragną kochać. Duży 
podziw odbiorców zyskał Amor 
– postać, w którą wcielił się Ire-
neusz Krosny, znany polski mim. 
Organizatorzy podkreślili, że nie 
doszłoby do powstania fi lmu, 
gdyby nie zaangażowanie wielu 
osób – podopiecznych Fundacji, 
pracowników, wolontariuszy, ak-
torów. Film Fundacji „Fiona” za-
kwalifi kował się do Festiwalu Fil-
mów Niecodziennych. 

 KAROLINA KASPRZAK

Wojewoda wielkopol-
ski Piotr Florek powo-

łał 31 marca, na mocy ustawy 
o świadczeniach opieki zdro-
wotnej, Wojewódzką Radę ds. 
Potrzeb Zdrowotnych. Głów-
nym jej zadaniem będzie m.in. 
współpraca z wojewodą w 
sprawie sporządzenia mapy 
potrzeb zdrowotnych w Wiel-
kopolsce. 

Zasiadło w niej ośmiu spe-
cjalistów z różnych dziedzin, 
z przewodniczącą rady Ma-
rią Krupecką – dyrektorem Wy-
działu Polityki Społecznej Wiel-
kopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego. Są to osoby wyróżniają-
ce się wiedzą i doświadczeniem 
w dziedzinie zdrowia publiczne-
go: przedstawiciele wojewody, 
marszałka województwa, dyrek-
tora oddziału wojewódzkiego 
Funduszu, Narodowego Instytu-
tu Zdrowia Publicznego – Pań-
stwowego Zakładu Higieny, wo-
jewódzkiego Urzędu Statystycz-
nego, przedstawiciela szkół wyż-
szych kształcących na kierun-
kach medycznych, konwentu 
powiatów województwa, orga-
nizacji pracodawców oraz kon-
sultantów wojewódzkich. 

Powszechnie wiadomo, że 
od wielu już lat służba zdrowia 
w Polsce kuleje. Codziennie w 
przychodniach ustawiają się 
długie kolejki, do specjalisty cze-
ka się kilka miesięcy, a na opera-
cję nawet kilka lat. W jakim stop-
niu pomoże rozwiązać te pro-
blemy powołana przez wojewo-
dę rada? 

Miejmy nadzieję, że przyszło-
ściowo będzie to pomoc istotna, 
bowiem opracowanie mapy po-
trzeb i tym samym priorytetów 
regionalnej polityki zdrowotnej 
posłuży wojewodzie do wyda-

wania trafnych decyzji o przy-
dzielaniu pieniędzy i tworzeniu 
w województwie wielkopolskim 
nowych jednostek szpitalnych i 
ambulatoryjnych. 

Takie rady w całej Polsce mu-
szą powstać do kwietnia 2016. 
Wielkopolska jest czwartym wo-
jewództwem, w którym rada po-
wstała. Założenia i cele rada ma 
ambitne. 

– Województwo wielkopol-
skie nie jest jednolite pod wzglę-
dem m.in. zachorowań czy do-
stępności do służby zdrowia. W 
różnych miejscowościach wy-
gląda to inaczej. Mamy 2200 
podmiotów leczniczych, które 
zapewniają opiekę zdrowotną. 
Są jednak takie miejsca, w któ-
rych trudności z dostępem do 
służby zdrowia, przynajmniej w 
niektórych obszarach, chorzy 
odczuwają w sposób szczegól-
nie dotkliwy. Dlatego musi po-
wstać szczegółowa analiza tych 
problemów. Na podstawie ze-
branych danych będzie możli-
we określenie prognoz na przy-
szłość oraz kompleksowe roz-
wiązywanie problemów zdro-
wotnych w dłuższej perspekty-
wie czasowej – powiedziała Ma-
ria Krupecka.

Dwie pierwsze mapy zostaną 
przygotowane przez Minister-
stwo Zdrowia i będą dotyczy-
ły tylko szpitalnictwa. W 2022 
roku mapę opracuje wojewoda 
we współpracy z Wojewódzką 
Radą. Dzięki zebraniu informa-
cji dotyczących m.in. stanu zdro-
wia ludności, zachorowalno-
ści, śmiertelności, sytuacji śro-
dowiskowej oraz utworzeniu na 
ten temat mapy możliwa będzie 
optymalna polityka zdrowotna 
w Wielkopolsce.

STANISŁAW FURMANIAK

Rada na problemy 
służby zdrowia
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Wojewoda wielkopolski Piotr Florek powołuje członków 
Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych.

Autyści 
pragną kochać

Pomóżmy
Jagodzie
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Problem niedosłuchu doty-
czy ponad 6 milionów ludzi 

w Polsce. 80% niedosłyszących 
nie nosi aparatów słuchowych. 
Każdy głuchy jest inny. Refl ek-
sje z konferencji pod nazwą 
„Wiedza kluczem do zmian 
postaw wobec osób niesłyszą-
cych” skłoniły do poszukiwa-
nia rozwiązań umożliwiają-
cych tej grupie pełne uczest-
nictwo we wszystkich sferach 
życia.

Konferencję 20 marca w Sali 
Sesyjnej Wielkopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego zorganizo-
wali w ramach projektu socjal-
nego słuchacze III roku Kole-
gium Pracowników Służb Spo-
łecznych Wielkopolskiego Sa-
morządowego Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Poznaniu przy współ-
pracy merytorycznej Funda-
cji Pomocy Osobom Niesłyszą-
cym „TON” oraz dzięki wspar-
ciu fi nansowemu Fundacji Ban-
ku Zachodniego WBK – Grupa 
Santander. 

Honorowy patronat nad wy-
darzeniem sprawował Piotr 
Florek, wojewoda wielkopol-
ski, a patronat medialny Tele-
wizja Polska S.A. – Oddział w 
Poznaniu i „Filantrop Naszych 
Czasów”. Organizatorzy zadba-
li, aby uczestnicy mogli dowie-
dzieć się jak najwięcej o życiu 
ludzi z dysfunkcją słuchu, ich 
codziennych radościach i barie-
rach, które muszą pokonywać. 

– Nieumiejętność pomagania 
wynika z braku wiedzy. War-
to niwelować przeszkody w ko-
munikowaniu się – przekony-
wała Eunika Lech, prezes Fun-
dacji „TON” i zaznaczyła, że 

Od 1 maja obowiązu-
je nowy Program Lecze-

nia Stwardnienia Rozsianego. 
Daje zielone światło rodzicom 
i opiekunom w trudnej sytuacji 
materialnej.

Nowy program stwarza moż-
liwość uzyskania refundacji z 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia na leczenie dzieci chorych 
na SM poniżej 12 roku życia. 
Wcześniej refundacja nie obej-
mowała dzieci z tej kategorii 
wiekowej. Leczenie refundo-
wane z NFZ dotyczy zakupu le-
ków z tzw. I linii jak np. inter-
feron beta 1a czy octan glatira-
meru. Dla rodziców oraz opie-
kunów dzieci z SM to rozwią-
zanie jest zbawienne, gdyż mie-
sięczny koszt zakupu leków, jak 

informuje Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego, wy-
nosi około 3 tysiące złotych. 

Program Leczenia Stward-
nienia Rozsianego gwarantu-
je również kontynuację lecze-
nia bez konieczności ponow-
nej kwalifi kacji kobietom, któ-
re przerwały terapię z uwagi na 
ciążę. Pozostaje problem pa-
cjentów, którzy po 18 roku ży-
cia kontynuują terapię w ośrod-
kach dla dorosłych. Trudno 
znaleźć miejsce w placówce 
jak najbliżej miejsca zamiesz-
kania chorego. Brakuje odpo-
wiednich regulacji. Miejmy na-
dzieję, że i tę sprawę uda się 
wkrótce rozwiązać. 

 KAROLINA KASPRZAK 

Szpital Kliniczny Przemienie-
nia Pańskiego Uniwersyte-

tu Medycznego imienia Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 
zaprasza osoby w wieku senio-
ralnym na bezpłatne badania 
profi laktyczne. 

Są one prowadzone w ramach 
projektu „Wielkopolska Onko-
logia”. Dzięki temu z tomogra-
fi i komputerowej płuc mogą sko-
rzystać mieszkańcy Wielkopol-
ski – zwłaszcza nałogowi pala-
cze – w wieku od 45 do 74 lat. 

Na badanie można zare-
jestrować się pod telefonem 
514  198  241, a wszelkie infor-
macje uzyskać pod numerem 
514  198  499. Formalności moż-
na załatwić osobiście w budyn-
ku przy ulicy Szamarzewskiego 

82/84, wejście A, Dział Diagno-
styki Obrazowej, sekretariat, po-
kój numer 0.13. 

Aby skorzystać z tomografi i, 
wymagane jest skierowanie le-
karza rodzinnego. Ponadto dla 
ułatwienia na stronie interne-
towej projektu www.wielkopol-
skaonkologia.pl w zakładce „dla 
pacjenta” można pobrać gotowy 
druk skierowania na badania i 
umówić się z lekarzem rodzin-
nym, by go podpisał, a następ-
nie skontaktować się ze szpita-
lem. 

Projekt jest fi nansowany z 
Mechanizmu Finansowego EOG 
2009-2014, Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego 2009-
2014 oraz z pieniędzy Minister-
stwa Zdrowia. awa

świata osób niesłyszących nie 
zamieniłaby na żaden inny.

W spotkanie wpisały się do-
niesienia praktyków oraz głos 
przedstawicieli instytucji zaj-
mujących się polityką na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Jan 
Filip Libicki, senator RP, prze-
wodniczący Parlamentarnego 
Zespołu do spraw Osób Niepeł-
nosprawnych podniósł sprawę 
dostępu osób z uszkodzeniem 
słuchu do prawa jazdy, szkol-
nictwa zawodowego niesły-
szących i dostępności informa-
cji w środkach transportu miej-
skiego. 

Zwracano uwagę na specy-
fi kę niepełnosprawności słu-
chu i mowy oraz formy wspar-
cia głuchych i niedosłyszących. 
E. Lech podkreśliła, że na temat 
języka migowego i osób niesły-
szących krążą informacje, które 
często mijają się z prawdą. Nie 
możemy zakładać, że głuchy 
odczyta nasz przekaz za po-
mocą ruchu warg. Człowiek jest 
w stanie skupiać na nich uwa-
gę przez maksymalnie 10 minut, 
później gubi wątek. Czytanie z 
ust – jak powiedziała prelegent-
ka – jest umiejętnością osobli-
wą, zależną od wielu czynni-
ków zewnętrznych. Broda, wą-

skie usta czy braki w uzębieniu 
powodują, że komunikat z ru-
chu warg staje się dla niesłyszą-
cego niezrozumiały. 

Na trudności w funkcjono-
waniu osób niesłyszących w 
społeczeństwie składają się 
uprzedzenia, utrudniony do-
stęp do świadczeń socjalnych, 
wycofanie z życia zawodowego 
i kulturalnego. Aby temu zapo-
biec, niezbędna jest edukacja i 
profesjonalna pomoc. Oferu-
ją ją instytucje publiczne, m.in. 
Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. 

– PFRON realizuje szereg pro-
gramów i projektów kierowa-
nych do osób z różnymi rodza-
jami niepełnosprawności – in-
formował Ferdynand Łukanow-
ski, pełniący obowiązki dyrek-
tora Wielkopolskiego Oddzia-
łu PFRON. Te programy to m.in. 
„Junior”, „Aktywny samorząd”, 
„Wsparcie inicjatyw”, program 
wsparcia międzynarodowych 
imprez sportowych oraz inne. 
Łukanowski mówił ponadto o 
dofi nansowaniach do wynagro-
dzeń z tytułu zatrudniania osób 
niepełnosprawnych.

O codzienności i barierach z 
punktu widzenia osoby niesły-
szącej opowiedział Marek Pater, 

prezes Towarzystwa Osób Nie-
słyszących „TON”. To wystąpie-
nie dało odbiorcom szerszy po-
gląd na życie ludzi z dysfunk-
cjami słuchu. Najtrudniejszym 
do przezwyciężenia problemem 
jest bariera komunikacyjna, z 
którą spotykają się każdego 
dnia, choćby w urzędach. Defi -
cyt tłumaczy języka migowego 
w instytucjach skazuje niesły-
szących na olbrzymie trudności 
w komunikowaniu się. W kon-
frontacji z machiną przepisów 
prawnych i brakiem życzliwości 
ze strony urzędników nie obro-
nią się sami. 

Zachwyciły prezentacje ar-
tystyczne przygotowane przez 
niesłyszących i ich przyjaciół. 
Uczestnikom spotkania, zajmu-
jącym się innymi grupami nie-
pełnosprawności, pomogły one 
lepiej poznać środowisko głu-
chych i przekonać się, jak spo-
re pokłady talentów posiadają 
ludzie z ubytkami słuchu. Ini-
cjatywa słuchaczy KPSS za-
służyła w najwyższym stopniu 
na uznanie. Cieszyła obecność 
osób niesłyszących na konfe-
rencji oraz otwartość i goto-
wość słyszących do nauki języ-
ka migowego. 

 KAROLINA KASPRZAK

Płuca – pod lupę! Leczenie SM 

Nie obronią się 
sami
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2 kwietnia w Sali Białej Urzę-
du Miasta Poznania repre-

zentanci organizacji pozarzą-
dowych po raz kolejny spotkali 
się na posiedzeniu Komisji Dia-
logu Obywatelskiego przy Peł-
nomocniku Prezydenta Miasta 
Poznania do spraw Osób Nie-
pełnosprawnych. Omawiano 
m.in. utworzenie na terenie Po-
znania zakładu aktywności za-
wodowej. 

XXIX spotkanie KDO odbyło 
się z udziałem Agnieszki Pach-
ciarz, wiceprezydenta Poznania. 
Pachciarz zadeklarowała goto-
wość współpracy z organiza-
cjami skupionymi wokół proble-
mów osób niepełnosprawnych. 
Odpowiadała na pytania doty-
czące głównie barier architek-
tonicznych, braku sygnalizacji 
dźwiękowej na przejściach dla 
pieszych oraz wprowadzonego 
niedawno inteligentnego syste-
mu transportowego (tzw. ITS). 

Znów nawiązano do bulwer-

sującej sprawy wyrzucenia ko-
biety chorej psychicznie z tram-
waju. Ważnym punktem spo-
tkania była dyskusja dotycząca 
utworzenia ZAZ-u w Poznaniu. 
Potrzeby w tym względzie są 
znaczące, ale brakuje pieniędzy 
na ich realizację. Wypowiedział 
się przedstawiciel Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej, 
który poinformował, że do 30 
czerwca zbierane są przez ROPS 
opinie na temat chęci oraz po-
trzeb utworzenia ZAZ-u. W ca-
łej Wielkopolsce ZAZ-ów jest 9, 
w Poznaniu nie ma ani jednego. 
Zasady fi nansowania tworze-
nia wyglądają tak, że 65% kosz-
tów pokrywa PFRON, pozosta-
łe 35% organizacja pozarządo-
wa bądź inny podmiot tworzący 
ZAZ. Przed organizacjami i in-
stytucjami publicznymi staje dy-
lemat: jak znaleźć pieniądze na 
nowe miejsca pracy i co zrobić, 
aby środki były wystarczające?

 KAROLINA KASPRZAK

Przed tegorocznymi święta-
mi wielkanocnymi o dzie-

ciach z Przedszkola nr 5 „Wese-
li Sportowcy” pamiętali przed-
stawiciele Klubu Honorowych 
Dawców Krwi PCK „Lubonian-
ka” im. bł. Edmunda Bojanow-
skiego. Odwiedzili je z prezen-
tami we wtorek 31 marca. W 
spotkaniu uczestniczył zastęp-
ca burmistrza Mateusz Miko-
łajczak.

„Luboniankę” reprezentowali: 
prezes Jerzy Zieliński, członko-
wie zarządu Irena Skrzypczak i 
Zbigniew Cybulski oraz członek 
klubu Bronisław Tomkowiak. 

Byli także obecni emerytowani 
pracownicy przedszkola.

Przedszkolacy przy akompa-
niamencie Jolanty Łączkowskiej 
śpiewali, tańczyli, recytowa-
li wierszyki. Krwiodawcy prze-
kazali im baśnie, opowiadania, 
puzzle od Wydawnictwa „Publi-
cat” S.A. w Poznaniu. Dzieci zre-
wanżowały się stroikami i kwia-
tami. Jak zwykle ich szczegól-
ną atrakcją było poszukiwanie 
upominków od zająca. Ponie-
waż padał deszcz, zając ukrył je 
w budynku szkoły.

ROBERT WRZESIŃSKI

„Aktywni do setki” to kam-
pania społeczna skie-

rowana do seniorów w wieku 
60+, dla których najważniej-
sza jest aktywność, rozwijanie 
i spełnianie swoich pasji. Ogól-
nopolska Sieć Centrów Wo-
lontariatu wraz z partnerami: 
T-Mobile, Microsoft oraz Intel 
rozpoczęła w marcu działania, 
by aktywizować osoby w wie-
ku emerytalnym z wykorzysta-
niem nowych technologii infor-
matycznych. 

W dziesięciu miastach całe-
go kraju zorganizowane zosta-
ły pierwsze cykle spotkań, któ-
rych celem było przedstawienie 
szans aktywności społecznej i 
udziału seniorów w życiu wo-
lontariatu. Na potrzeby kampa-
nii przygotowano specjalny ta-
blet z aplikacjami, które ułatwią 
seniorom codzienne funkcjono-
wanie oraz działalność w sze-
regach wolontariuszy. „Tablet 
III wieku” oferowany przez T-
Mobile to urządzenie Modecom 

Wielkopolska Rada Koordy-
nacyjna Związek Organi-

zacji Pozarządowych zaprosi-
ła do Centrum Bukowska w Po-
znaniu zainteresowanych na 
bezpłatne szkolenie 18 kwiet-
nia pod hasłem „Zarządzanie 
wolontariuszami w instytucji 
i organizacji”. 

Zaproszenie skierowano 
między innymi do centrów wo-
lontariatu, organizacji pozarzą-

dowych, koordynatorów, grup 
nieformalnych. Podczas za-
jęć omówiono aspekty prawne 
wolontariatu, jego ideę i zakres 
działań wolontariuszy. Uczest-
nicy szkolenia otrzymali spe-
cjalne certyfi katy. Zajęcia pro-
wadziły Justyna Ochędzan, pre-
zes WRK w Poznaniu i Lucy-
na Roszak, koordynator Lokal-
nego Centrum Wolontariatu w 
Pleszewie. awa 

Praca wolontariusza 

60+ wciąż 
aktywni 

z systemem operacyjnym Win-
dows 8.1. Seniorzy oraz ich bli-
scy będą mogli korzystać z funk-
cji niedostępnych na żadnym in-
nym urządzeniu.

„Mój Wolontariat” to jedna z 
15 dostępnych aplikacji. Dzię-
ki niej użytkownik będzie mógł 
wyszukać w najbliższym otocze-
niu organizacje, którym chciałby 
pomagać. Urządzenie daje tak-
że wiele innych praktycznych 
możliwości. Wśród nich m.in.: 
wyszukiwanie aptek, promocje 
w pobliskich supermarketach, 
5.000 dostępnych książek w wer-
sji elektronicznej, bajki, muzyka i 
fi lm. Decydując się na korzysta-
nie z urządzenia należy przygo-
tować się na podpisanie umowy 
z T-Mobile na okres 36 miesię-
cy, z miesięczną opłatą 59,99 zł 
oraz jednorazową opłatą na start 
w wysokości 9 zł. Oferta „Tablet 
III Wieku” to udostępnione w ra-
mach abonamentu miesięczne-
go 20 GB Internetu.

„Tablet III Wieku” to tylko tech-
niczne udogodnienie życia dla 
seniorów, pragnących włączyć 
się w program „Aktywni do set-
ki”. Istotą kampanii jest zapro-
szenie do społecznych działań i 
zaangażowania na rzecz pomo-
cy dla lokalnej społeczności. Or-
ganizatorzy wychodzą z założe-
nia, że osoby w wieku emerytal-
nym nie powinny ze swoim do-
świadczeniem i umiejętnościa-
mi zamykać się w czterech ścia-
nach. Powinny pomagać i czuć 
sie potrzebne. Kolejne spotka-
nia w ramach akcji na przełomie 
maja i czerwca w Sieci Centrów 
Wolontariatu.

www.wolontariat.org.pl
MARCIN WOJCIESZAK

OPRACOWANIE 
Z MATERIAŁÓW PRASOWYCH 

FIRMY MICROSOFT

Dariusz Pietrowski, prezes 
Stowarzyszenia 

Centrum Wolontariatu 
i Krystyna Lewkowicz, 

prezes Fundacji Ogólnopolskie 
Porozumienie Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku. 
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Powstanie
nowy ZAZ?

Krwiodawcy 
– dzieciom

 F
O

T.
 R

O
B

ER
T

 W
R

Z
ES

IŃ
SK

I

Krwiodawcy przekazują 
upominki.
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Znakomicie mówi po pol-
sku, stara się zrozumieć 

naszą kulturę. Wraz z rodzi-
ną wtopił się naszą społecz-
ność i jej zwyczaje. A przede 
wszystkim usiłuje zaszczepić 
ludziom pomaganie innym. 
Inicjuje akcje pomocowe, pro-
ponuje urzędom współpracę. 
Chciałby choć trochę zmienić 
świat na lepsze. I pomóc tym, 
którym jest ciężko.

Paul Haenze działa w Chrze-
ścijańskim Stowarzyszeniu Do-
broczynnym. W codziennej 
działalności Stowarzyszenie 
kieruje się słowami: „łaknące-
mu dać jeść, pragnącemu dać 
pić, przychodnia przyjąć, cho-
rego odwiedzić, do przebywa-
jącego w więzieniu pójść”. Po-
znański oddział tej organizacji 
od trzech lat prowadzi świetli-
cę socjoterapeutyczną „Kraina 
Nadziei” dla dzieci i rodzin dys-
funkcyjnych. Świetlica do 2016 
roku realizuje projekt „Pomyśl o 
innych – wolontariat drogą wyj-
ścia z dziedziczonej bezradno-
ści”. Drugi projekt „Serve The 
City Poznań” polega między in-
nymi na remontowaniu miesz-
kań osób będących w potrzebie 
oraz sprzątanie terenów pu-
blicznych. Stale utrzymywany 
jest kontakt z Domem Pomocy 
Społecznej na Ugorach w Po-
znaniu. 

– W Polsce znalazłem się 
przypadkowo – mówi Paul Ha-
enze. – Przyjechałem ze Sta-
nów Zjednoczonych, miesz-
kałem w Niemczech, a potem 
w Polsce. Najpierw w Lublinie, 
ale od dawna mieszkam w Po-

Tai Chi 
– źródło
zdrowia 
Międzynarodowe Stowarzy-

szenie Taoistyczne Tai Chi 
założył mistrz popularnych już 
dzisiaj ćwiczeń – Chińczyk Moy 
Lin-Shin. Pomagają w utrzyma-
niu zdrowia, relaksują, łagodzą 
cierpienie. Może je wykonywać 
każdy, niezależnie od wieku i 
sprawności fi zycznej. 

– Ćwiczenia te można z po-
wodzeniem stosować jako uzu-
pełnienie terapii osób niepełno-
sprawnych, zwłaszcza o ogra-
niczonej sprawności ruchowej 
– mówi Robert Szaj, poznań-
ski instruktor Tai Chi. – Senio-
rom pomagają w walce z różny-
mi dolegliwościami, w uspraw-
nieniu psychicznym i fi zycz-
nym. Mamy także ofertę dla 
osób zdrowych, zainteresowa-
nych korzyściami płynącymi z 
ćwiczeń.

Do poznańskiego Stowarzy-
szenia Tai Chi z reguły zgłasza-
ją się osoby z problemami zdro-
wotnymi. Najczęściej po wyle-
wach, udarach, poruszający się 
na wózkach inwalidzkich, a tak-
że osoby młode i starsze. Ćwi-
czenia prowadzone w grupach 
polegają na wykonywaniu 108 
delikatnych, płynnych ruchów, 
które angażują całe ciało i psy-
chikę. Pracują ścięgna, stawy, or-
gany wewnętrzne. 

– Grupy Tai Chi w Polsce dzia-
łają między innymi w Warsza-
wie, Opolu, Wrocławiu, Łodzi, 
Krakowie i Poznaniu – dodaje 
Robert Szaj. – W Poznaniu moż-
na zapisać się na zajęcia w sa-
lach na Ratajach, Dębcu i w Klu-
bie Rondo na Grunwaldzie. Pro-
pagujemy Tai Chi poprzez Inter-
net, za pośrednictwem Centrum 
Inicjatyw Senioralnych, bio-
rąc udział w Targach 50+, roz-
prowadzając ulotki i informa-
tory. Zainteresowani mogą się 
zgłaszać pod numerem telefo-
nu 600 537 031, lub za pośred-
nictwem e-mail: poznan@taichi.
pl. awa

znaniu. Zetknąłem się z przed-
stawicielami Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Dobroczynne-
go i spodobała mi się ich dzia-
łalność. Lubię ludzi, lubię im 
pomagać. W każdym dostrze-
gam dobro, starając się wydo-
być je na zewnątrz. Najwięk-
szą radość sprawia mi gdy wi-
dzę człowieka, który odbił się 
od dna i z uśmiechem na twa-
rzy prowadzi normalne życie. 
Takie chwile utwierdzają mnie 
w przekonaniu, że robię coś do-
brego. 

– Angażujemy się w Polsce w 
akcje charytatywne, prowadze-
nie świetlic socjoterapeutycz-
nych, schronisk dla bezdom-
nych i wracających z bezdom-
ności do społeczeństwa – do-
daje Mirosław Zabrocki z CHSD. 
– Nasza działalność jest non 
profi t, utrzymujemy się z daro-
wizn i dotacji. 

Gdy Mirek poznał Pola, od 
razu wiedział, że chce dołą-
czyć do grupy. Wolontariuszem 
może tu być każdy bez wzglę-
du na wiek. Nie szuka się ich za 
pośrednictwem ogłoszeń pra-
sowych czy kampanii informa-
cyjnych. Przychodzą, bo dowie-
dzieli się od kolegów, bo dzia-
ła „poczta pantofl owa”, czasami 
pomaga przypadek. Angażu-
ją swój wolny czas, choć wie-
lu z nich uczy się, pracuje, ma 
inne obowiązki. Pomagają na-
wiązywane kontakty, choćby 
podczas festiwalu CHSD w Ber-
linie, gdzie polscy wolontariu-
sze pojechali pomalować część 
budynku w centrum miasta. Po 
roku na kolejnym festiwalu nie 

kryli zaskoczenia, gdy zoba-
czyli, że odświeżone piętro jest 
czyste, zadbane, na parapetach 
pojawiły się kwiaty. Stary budy-
nek na Alexanderplatz częścio-
wo odzyskał dawną świetność. 

– Z naszymi remontami tra-
fi amy w różne miejsca – mówi 
Paul Haenze. – Czasami wystar-
czy tylko pomalować pomiesz-
czenie, by zyskało nową jakość, 
a bywa, że wszystko trzeba ro-
bić od początku. Od wymia-
ny hydrauliki, zburzenia ścian, 
odgrzybienia, aż do stanu wyj-
ściowego. Naprawy nie mają w 
takich przypadkach sensu. Po-
zostaje remont kapitalny. Bra-
kuje na takie przedsięwzięcia 
pieniędzy, ale często ktoś poda-
ruje nam cement, ktoś inny da 
farby, ktoś przywiezie piec, lo-
dówkę, meble. 

Chrześcijańskie Stowarzy-
szenie Dobroczynne z radością 
jest przyjmowane przez pensjo-
nariuszy Domu Pomocy Spo-
łecznej na Ugorach. Mirosław 
Zabrocki opowiada, jak jeden z 
kolegów usłyszał, że warto tam 
pójść, by dać trochę radości 
starszym ludziom. Szybko uda-
ło się nawiązać przyjazne rela-
cje. Na początku wolontariusze 
musieli zdobyć zaufanie pen-
sjonariuszy, a gdy to się udało, 
można było zacząć działania. 

– Z sentymentem wspomi-
nam wspólne lepienie piero-
gów – wspomina Paul Haen-
ze. – Kucharz przygotował nam 
produkty, dzięki czemu wolon-
tariusze i seniorzy mogli za-
demonstrować swoje kulinar-
ne umiejętności. Przychodzę 
do seniorów co dwa miesiące, 
robię im najlepszą kawę jaką 
potrafi ę. Dzięki współpracy z 
Fundacją Pomocy Wzajemnej 
BARKA wolontariusze pojadą 
w maju z dziećmi do Chudob-
czyc, małej wielkopolskiej miej-
scowości, w której mieszkają 
osoby wcześniej wykluczone 
społecznie, a teraz prowadzą-
ce normalne życie na farmie. 
Tam jest tak dużo pracy, że każ-
de ręce do pomocy są na wagę 
złota. Uczestnicy dostaną ciem-
noniebieskie koszulki Chrześci-
jańskiego Stowarzyszenia Do-
broczynnego. To znak, że no-
szą je ludzie z otwartym ser-
cem. Którzy nie myślą tylko 
o sobie, nie gonią za dobrami 
materialnymi, ale potrafi ą po-
magać innym ludziom. 

AURELIA PAWLAK 

W każdym jest dobro

Paul Haenze (z lewej) i Mirosław Zabrocki.
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15 maja w Swarzędzkim 
Centrum Sportu i Re-

kreacji odbędą się XX Gmin-
ne Igrzyska Sportowe Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej. 

Impreza rozpocznie się o go-
dzinie 10, zakończy o  12. Do 
udziału zapraszamy osoby nie-
pełnosprawne 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 zaba-
wa, atrakcyjne nagrody i poczę-
stunek. Zainteresowanych pro-
simy o kontakt pod telefonem 
501 495 141. Do zobaczenia na 
igrzyskach!

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
NR 4 W SWARZĘDZU 

I NAUCZYCIELE

Po raz kolejny zawitaliśmy 
13 kwietnia do przepiękne-

go kościoła pod wezwaniem 
św. Jerzego w Poznaniu. Zespół 
Szkół Specjalnych nr 103 im. 
Marii Grzegorzewskiej organi-
zuje tu Przegląd Piosenki Reli-
gijnej „Śpiewajmy Panu z rado-
ścią”.

 Na przeglądzie swoim talen-
tem wokalnym i muzycznym 
mogą wychwalać Boga oso-
by z placówek zajmujących się 
kształceniem osób niepełno-
sprawnych. Wśród wielu zespo-

łów także i my mogliśmy uczest-
niczyć w tej miłej imprezie. Wy-
konaliśmy dwa utwory: „Mi-
łość Twa” i „Kochany Bracie, Ko-
chana Siostro”. W czasie wystę-
pów na twarzach artystów i pu-
bliczności pojawiały się radość 
i szczęście. Dziękujemy orga-
nizatorom, że możemy chwalić 
Boga śpiewem, bo ten, kto śpie-
wa – dwa razy się modli. Dzię-
kujemy naszym terapeutom za 
włożony trud w przygotowanie 
nas do przeglądu. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

Najczęstszym powodem, 
dla którego wyruszamy w 

podróże, jest chęć odpoczyn-
ku i oderwania się od szarej 
rzeczywistości. Wymarzonym 
miejscem do realizacji tego 
celu jest właśnie daleki Ne-
pal. 

 W tę niesamowitą podróż 
zabrali nas państwo Halina i 
Henryk Błachnio. Spotkanie z 
nimi odbyło się w miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Swarzę-
dzu 23 marca. Pierwszą opo-
wieścią, którą nam przedsta-
wili, była multimedialno-foto-
grafi czna historia „zapalania 
szczytów”. Mogliśmy zobaczyć 
jak słońce wschodzi nad pa-
smami nepalskich gór. Wszyst-
ko to zostało ubarwione ludo-
wą muzyką z tamtych stron. 
Mogliśmy doświadczyć dźwię-
ków ludowych instrumentów, 
przywiezionych jako pamiątki 
z podróży. 

 Życie mieszkańców stolicy 
Nepalu – Katmandu – nie na-
leży do najłatwiejszych. Toczy 
się na ulicy, gdzie codzienność 
splata ze sobą ludzi, święte 
zwierzęta, interesującą histo-
rię i tajemniczą architekturę.

 W dalekim Nepalu, w pięk-
nym pałacu, mieszka żywa 
bogini Kumari. To kilkulet-
nia dziewczynka, która posia-
da wielką moc. Ludzie wierzą, 
że jej błogosławieństwo da im 
szczęście i dostatek. Na bogi-
nię Kumari w 2008 roku zo-
stała wybrana Matina Shakya 
- ośmioletnia dziewczynka. 
Tak jak jej poprzedniczki, po-
chodzi z kasty śaków – nepal-
skiego ludu Newarów. Wybrali 

Z INCJATYW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ

ją najwyżsi kapłani, którzy co 
kilka lat przeprowadzają selek-
cję wśród nepalskich dziew-
czynek. Rodzice Matiny pod-
dali się woli kapłanów i oddali 
swoje dziecko, by błogosławi-
ło i uzdrawiało ludzi w czasie 
tamtejszych świąt.

 Wśród wielu szczytów gór-
skich Nepalu wyłania się ta-
jemniczy, schowany mię-
dzy większymi od siebie „Rybi 
Ogon”, z którego jest niezwy-
kły widok na pasma wyższych 
gór i całą okolicę. Jednym z 
ośmiotysięczników jest Mach-
hapuchhare, jego wysokość to 
8041 metrów nad poziom mo-
rza. Z górami związanych jest 
wiele mitów, historii i tajem-
nic, a jedną z nich jest legen-
da o człowieku śniegu – Yeti 
– mieszkającym właśnie tam.

 Pokaz zakończył się intere-
sującą wystawą fotografi i pana 
Henryka, który w niezwykły 
sposób zaprezentował życie, 
kulturę i pejzaże tego regionu. 

 Spotkanie pogłębiło naszą 
wiedzę na temat historii i kul-
tury tego tajemniczego miej-
sca. Pobudziło naszą cieka-
wość i pokazało, że ludzie po-
trafi ą żyć inaczej niż my, są peł-
ni dobroci i życzliwości dla in-
nych. Bardzo dziękujemy orga-
nizatorom za zaprezentowa-
ne zdjęcia i opowieści oraz za 
ciekawie spędzony wspólnie 
czas, pełen bogatych wrażeń.

AGATA KIEJDROWSKA 
MICHAŁ OGONIAK 

MIROSŁWA PENCZYŃSKA, 
PIOTR ŚLIWIŃSKI

UCZESTNICY WTZ W SWARZĘDZU

Tajemnice Nepalu Sport czyli zdrowie

Radość wyśpiewana 
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7 kwietnia był szczególnym 
dniem dla naszego Stowa-

rzyszenia Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu. Ksiądz 
biskup Grzegorz Balcerek po-
święcił dodatkowe pracownie 
rehabilitacyjno-terapeutyczne 
w Kobylnicy, należące do na-
szego Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Swarzędzu.

Tego dnia odwiedzili nas: 
członek Zarządu Powiatu Po-
znańskiego Zygmunt Jeżewski, 
pełnomocnik Starosty Powia-
tu Poznańskiego ds. Osób Nie-
pełnosprawnych Elżbieta Ton-
der, wicedyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Poznaniu Aldona Jany-
szak-Laska, burmistrz Swarzę-
dza Marian Szkudlarek, jego 

„Nawracajcie się” – te sło-
wa z Ewangelii były 

mottem tegorocznych reko-
lekcji gimnazjalnych, któ-
re odbyły się między 16 a 18 
marca w parafi i pw. Matki Bo-
żej Miłosierdzia w Swarzę-
dzu. Nauki głosił ksiądz Mar-
cin z Towarzystwa Chrystu-
sowego dla Polonii Zagra-
nicznej. 

Chrystusowcy są zakonnika-
mi pracującymi w kraju i za gra-
nicą. Słowa rekolekcjonisty dały 
wiele do myślenia, by w ten spo-
sób zbliżyć nas do Boga, uka-
zać czym jest dobro, a czym zło 

i jak je od siebie odróżnić i jaką 
drogą pójść. Przykłady z życia, 
ubarwione interesującymi fi lma-
mi dokumentalnymi pokazały 
nam, że człowiek potrafi  być dla 
innych dobry i życzliwy. W dru-
gim dniu odbyliśmy Drogę Krzy-
żową. Jej rozważania były opar-
te na fragmentach fi lmu „Pasja”. 
Ostatniego dnia rekolekcji od-
była się adoracja Najświętszego 
Sakramentu i Msza Święta. Bar-
dzo serdecznie dziękujemy księ-
dzu proboszczowi Dariuszowi 
Salskiemu za możliwość uczest-
nictwa w tych rekolekcjach. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

25 marca zostaliśmy za-
proszeni do przedszkola 

„Dzieciątka Jezus” prowadzo-
nego przez Caritas przy parafi i 
pw. Świętego Marcina w Swa-
rzędzu. Mieliśmy okazję zoba-
czyć piękną bajkę pod tytułem 
„Wesoła chatynka”. 

Ta ciekawa opowieść ukazy-
wana za pomocą światła i cie-
nia, przy pięknej scenografi i i 
granej na żywo gitarowej mu-
zyce sprawiła, że nasza wy-
obraźnia jeszcze bardziej się 
otworzyła na to, co oglądali-
śmy i słuchaliśmy. Sami mo-
gliśmy stać się dziećmi i przy-

pomnieć sobie dawne zaba-
wy z cieniem, które kiedyś nas 
tak cieszyły. Bajka opowiadają-
ca o tym, jak ważna jest przy-
jaźń i życzliwość dla każdego z 
nas, sprawiła nam wielką przy-
jemność, bo nie często może-
my coś takiego zobaczyć. Je-
steśmy pełni podziwu dla gry 
aktorskiej. Bardzo się cieszy-
my, że mogliśmy gościć w tym 
pięknym miejscu i wspólnie z 
dziećmi przenieść się w świat 
dawnych baśni. Dziękujemy 
dyrekcji przedszkola za zapro-
szenie. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W SWARZĘDZU

Zabawy z cieniem Jaką drogą pójść 

zastępcy – Grzegorz Taterka i 
Tomasz Zwoliński oraz sekre-
tarz gminy Agata Kubacka.  

Nowe pracownie swarzędz-
kiego WTZ rozpoczęły działal-
ność już 15 grudnia 2014 roku 
w budynku użyczonym przez 
władze gminy w Kobylnicy. 
Władze powiatu przeznaczy-
ły środki fi nansowe na przyję-
cie w tym miejscu nowych osób 
z niepełnosprawnościami. Od 
grudnia zagospodarowywali-
śmy piękne pomieszczenia do 
terapii i rehabilitacji, a właśnie 
7 kwietnia mieliśmy okazję po-
dziękować władzom gminy i 
powiatu za nową placówkę słu-
żącą potrzebom osób niepełno-
sprawnym i pokazać, jak wiel-
kie znaczenie ma takie miejsce 
w ich życiu. 

Dziękowaliśmy również lu-
dziom i fi rmom, które wspo-
magały nas w urządzaniu pra-
cowni terapeutycznych: Jerze-
mu Ossowskiemu, fi rmie Nivea 
Beiersdorf Manufacturing Po-
znań, Ireneuszowi Szpotowi, 
Jackowi Wojciechowskiemu z 
fi rmy UTAL, Robertowi Nowic-
kiemu, Zarządowi Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w Swarzę-
dzu. Dziękujemy słuchaczom 
Kolegium Pracowników Służb 
Społecznych w Poznaniu, któ-
rzy prowadzili dla nas program 
adaptacyjny „Nie bójmy się no-
wego” pod kierunkiem mgr Ma-
rii Krupeckiej. Dzięki temu mo-
gliśmy poznać naszych sąsia-

W Swarzędzu i Kobylnicy

dów – uczniów szkoły w Ko-
bylnicy, przedszkolaków i stra-
żaków, którzy nauczyli nas za-
sad pierwszej pomocy i prowa-
dzili wiele interesujących zajęć. 

Na parterze sąsiaduje z nami 
biblioteka, w której też mamy 
zajęcia. Kadra pracowników 
WTZ w Kobylnicy i uczestni-
cy swoją pracą upiększyli nowe 
miejsce. Po ofi cjalnym otwar-
ciu i poświęceniu pracowni go-
ście oraz uczestnicy WTZ prze-
szli do restauracji „Ossowski” 
na uroczyste śniadanie wielka-
nocne.

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

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

Śniadanie wielkanocne w restauracji „Ossowski”. 
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Pierwszy
dzień wiosny 

Już od kilku dni wypatrywa-
liśmy wiosny. Czuliśmy się 

jak wiosenni detektywi: tu li-
stek zielony, tu pierwszy kwia-
tek, na niebie klucz dzikich 
gęsi. Ciep łe promienie słońca 
dopełniły reszty, kiedy szuka-
liśmy naturalnych materiałów 
na przygotowanie marzanny, 
by zima wreszcie nas opuściła.

Mieliśmy też okazję podzi-
wiać zaćmienie słońca. Do ob-
serwacji służyła nam maska 
spawalnicza, do której ustawiła 
się długa kolejka. Każdy chciał 
zobaczyć to niezwykłe zjawisko 
na własne oczy. Po tych atrak-
cjach w barwnym korowodzie 
udaliśmy się do parku przed bu-
dynkiem warsztatów, by osta-
tecznie rozprawić się z marzan-
ną. Były śpiewy, tańce i odpoczy-
nek na świeżym powietrzu. na

18 marca byliśmy z wizytą w 
zaprzyjaźnionym przed-

szkolu „Bajkowe Ludki” w Ko-
ziegłowach. Grupa Wróbelka 
Elemelka przygotowała wspa-
niałe przedstawienie „Ukryte 
Talenty”. 

Wraz z przedstawicielkami 
Urzędu Gminy w Czerwona-
ku Ewą Jedlikowską i Agniesz-
ką Dudziak oglądaliśmy histo-
rię o krasnalach. Dzieci odkry-
wały przed nami swoje ukryte 
talenty. W myśl cytatu z przed-
stawienia „Czasami myślimy, 
że mamy talent, talent jakiego 
nikt nie ma, dlatego tak waż-
ne są w życiu marzenia. Bo cóż 
bez marzeń świat byłby wart? 
W marzenia wierzymy i to jest 
fakt”. W kolorowy świat ma-
rzeń wprowadzili nas mali ak-

KATARZYNA KUSEK

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.

Z INCJATYW WTZ W OWIŃSKACH

W Wielki Czwartek 2 
kwietnia odbyło się u 

nas śniadanie wielkanocne. 
Gościliśmy zaprzyjaźnione-
go z nami przedstawiciela 
Zarządu Głównego WZINR 
Błażeja Friedricha.

Przy stole wspólnie biesia-
dowaliśmy, ciesząc się zbli-
żającymi się świętami Wiel-
kanocy. Nasza koleżanka 
Anita Krzymieniewska od-

śpiewała piosenki „Śmigus” 
i „Wiosna”, a wspólnie wy-
konaliśmy utwór „Wiosna w 
błękitnej sukience”. Choć był 
dopiero czwartek, to drogę 
do nas odnalazł zając wiel-
kanocny, który każdego ob-
darzył słodkim upominkiem. 
Nie zapomnieliśmy również 
o starym zwyczaju zwanym 
śmigus-dyngus, raczej sym-
bolicznie kropiąc się wodą. 
na

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

postrzeżenie upłynął i musieli-
śmy się pożegnać. Dziękujemy 
za wspaniale spędzony czas. na

U małych aktorów 

Odnalazł nas zając 
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Była to feeria barw, fascyna-
cja światem starożytnym i 

mitycznym oraz niczym nie-
skrępowana wyobraźnia mło-
dego artysty widoczne na ob-
razach. A wszystko to można 
było podziwiać w Muzeum Ar-
kadego Fiedlera, gdzie od 29 
marca do 8 kwietnia trwała wy-
stawa prac malarskich Wiesła-
wa Piotrowskiego „Zwierciadła 
ekspresjonizmu”. 

Wiesław Piotrowski zawsze 
marzył o zorganizowaniu wy-
stawy w swoim rodzinnym mie-
ście – Puszczykowie. Dlatego 
Fundacja im. Królowej Polski 
św. Jadwigi oraz Fundacja z Ser-
cem w partnerstwie z Muzeum 
Arkadego Fiedlera i Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Puszczykowie postanowi-
ły to marzenie spełnić. 29 marca 
o godzinie 12 w Muzeum Arka-
dego Fiedlera odbyło się uroczy-
ste otwarcie wystawy prac Wie-
sława Piotrowskiego „Zwiercia-
dła ekspresjonizmu”. 

Na uroczystość otwarcia wy-
stawy przybyło wielu gości, a 
wśród nich witający wszystkich 
w imieniu organizatorów pre-
zes Fundacji im. Królowej Polski 
św. Jadwigi Andrzej Markiewicz 
i Marek Fiedler. Był również kie-
rownik Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Karol Majew-
ski i opiekun artystyczny Wiesła-
wa Piotrowskiego – profesor Ro-
bert Bartel, który opowiedział o 
rozwoju stylu malarskiego twór-
cy. Na wernisaż przybyła rodzina 
i przyjaciele, aby razem z mala-
rzem świętować jego sukces. 

Na kilkudziesięciu zaprezen-
towanych publiczności pracach 
Wiesława Piotrowskiego zoba-
czyć można było jego fascynację 
starożytnym Egiptem czy świa-
tem fantastycznym. Uderzają-
ce było bogactwo barw i kontra-
stów, które nie pozwalały przejść 
obojętnie obok obrazów. Jak po-
wiedział sam artysta: „W każdym 
obrazie widać mnie, moje zain-
teresowania, uczucia i emocje. 
Te obrazy są zwierciadłami, w 

Cukrzyca 
– leczyć
zapobiegać 

Powiat Poznański jest part-
nerem programu eduka-

cyjnego pod nazwą „Szkoła 
cukrzycy”, w ramach które-
go realizowany jest cykl spo-
tkań przybliżających społe-
czeństwu cukrzycę i sprawy 
związane z jej leczeniem. 

Na spotkania zaprasza Fe-
deracja Związków Pracodaw-
ców Ochrony Zdrowia „Po-
rozumienie Zielonogórskie” 
oraz Centrum Medyczne „Sy-
nexus”. 

Honorowy patronat nad 
przedsięwzięciem objął Jan 
Grabkowski, starosta poznań-
ski i Jacek Jaśkowiak, prezy-
dent Poznania.

Cykl spotkań pod kierow-
nictwem naukowym Katedry 
i Kliniki Chorób Wewnętrz-
nych i Diabetologii Uniwer-
sytetu Medycznego im. Karo-
la Marcinkowskiego w Pozna-
niu ma szerokie znaczenie 
społeczne. Każdy może do-
wiedzieć się więcej o cukrzy-
cy, poznać specyfi kę tej cho-
roby i nauczyć się wystrzegać 
wszystkiego, co może chorym 
szkodzić.

Spotkania są prowadzone 
w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Poznaniu przy uli-
cy Jackowskiego 8 w godzi-
nach od 17 do 20. Dwa pierw-
sze odbyły się 25 marca i 15 
kwietnia. 

Tematem kolejnych będzie: 
żywienie w cukrzycy – praw-
da i mity (18 maja), leczenie 
cukrzycy – dla kogo leki do-
ustne? (17 czerwca), leczenie 
cukrzycy – dlaczego insulina? 
(9 września), ostre powikła-
nia cukrzycy – hipoglikemia, 
kwasica cukrzycowa – jak ich 
unikać?, osoba z cukrzycą w 
pracy, kierowca z cukrzycą 
(7 października), retinopatia, 
nefropatia, neuropatia – ła-
twiej zapobiegać niż leczyć, 
stopa cukrzycowa (4 listopa-
da), zawał serca, udar mózgu 
– czy to też powikłania cu-
krzycy?, zespół metaboliczny 
– problem społeczny XXI wie-
ku (2 grudnia). 

Uczestnicy największej licz-
by spotkań wezmą udział w 
losowaniu nagród. Zapisy te-
lefoniczne: 61-625-80-31. 

 KAROLINA KASPRZAK

których widzę siebie”. Dlatego 
wystawa cieszyła się dużym za-
interesowaniem.

SŁOWO O WIESŁAWIE PIO-
TROWSKIM

Wiesław Piotrowski od uro-
dzenia mieszka w Puszczyko-
wie. Już jako dziecko rysował, 
lepił z gliny, co w późniejszym 
czasie przerodziło się w zamiło-
wanie do sztuki. Malował coraz 
więcej. Na papier, płótno i drew-
no przelewał swoje zaintereso-
wania starożytnością i światem 
fantastycznym. Schizofrenia, na 
którą zachorował, nie przeszko-
dziła mu w oddawaniu się swojej 
pasji. Udział w warsztatach ma-
larskich pomagał walczyć z cho-
robą, aż wkrótce sprzedany zo-
stał pierwszy obraz Wiesława 

– był to dla niego znak, że war-
to poświęcić się sztuce i tworzyć 
– już nie tylko do szufl ady.

Opiekun artystyczny Wiesła-
wa Piotrowskiego profesor Ro-
bert Bartel zorganizował wcze-
śniej kilka wystaw prac Wiesła-
wa. Udzielał mu wielu lekcji i da-

„Te obrazy to ja…”
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Warto tworzyć – nie do szufl ady.

wał cenne wskazówki dotyczą-
ce technik malarskich, dzięki 
którym obrazy puszczykowskie-
go artysty są coraz doskonalsze.

Wiesław Piotrowski myśli już 
o przygotowaniu prac na kolejną 
wystawę. Czasem pisuje wier-
sze, jednak malarstwo i rzeźba 
pozostają w centrum jego zain-
teresowań.

KATARZYNA DOBICKA

Wiesław Piotrowski otwiera 
wystawę.

Marek Fiedler (z lewej) 
i Andrzej Markiewicz 

witają gości.
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Uczestnicy Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej „Promyk” w 

Konarzewie i Filii w Otuszu w 
powiecie poznańskim nie próż-
nują. Podczas zajęć rehabilita-
cyjno-terapeutycznych przygo-
towywane są coraz to ciekaw-
sze prezentacje teatralne i mu-
zyczne. Efekty pracy uczestni-
ków i ich opiekunów motywują 
do działań inne placówki.

1 kwietnia w siedzibie WTZ 
zorganizowano spotkanie wiel-
kanocne, dzięki czemu oso-
by niepełnosprawne mogły po-
chwalić się swoimi osiągnięcia-
mi. WTZ w Konarzewie na tę 
okoliczność przygotował insce-
nizację słowno-muzyczną z wy-
korzystaniem fragmentów „Ma-
łego księcia”, a Filia w Otuszu 
przedstawienie „Pusty grób Je-
zusa mówi nam o miłości, któ-
ra jest potężniejsza niż śmierć”.

Zygmunt Jeżewski, który skła-
dał życzenia w imieniu Jana 
Grabkowskiego, starosty po-

znańskiego, zwrócił uwagę na 
wysokie zaangażowanie kadry 
terapeutycznej w usamodziel-
nianie oraz rehabilitację spo-
łeczną osób niepełnospraw-
nych. W spotkaniu uczestniczy-
ła Teresa Gromadzińska, dyrek-
tor Wydziału Spraw Społecz-
nych i Zdrowia Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu, Elżbie-
ta Bijaczewska, dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzi-
nie, Leszek Nowaczyk, przewod-
niczący Rady Gminy Dopiewo i 
inni przedstawiciele władz sa-
morządowych. 

Wykonawcy bardzo starali 
się, aby ich występy wypadły do-
brze. Odświętnie ubrani dzieli-
li się z przyjaciółmi swoją rado-
ścią. Bogdan Maćkowiak, prezes 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” 
dziękował uczestnikom, rodzi-
com, opiekunom i gościom za 
świąteczne spotkanie.

 KAROLINA KASPRZAK

Trzech mężczyzn. Trzy róż-
ne drogi życiowe. Ale je-

den wspólny cel: pobiec dla in-
nych. 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 ra-
mach swoich możliwości chce 
dać coś od siebie drugiemu czło-
wiekowi. Ale nie każdy podjąłby 
się wyczynu, którego dokona-
li trzej panowie: Marcin Grabiń-
ski, Marek Kapela i Andrzej Zy-
skowski.

Inicjatorem biegu z Berlina do 
Poznania był Marcin Grabiński: 

– Jestem nie tylko maratoń-
czykiem, ale także ambasado-
rem Biegu Na Tak – Run of Spi-
rit oraz Run of Spirit w Berlinie. 
Zastanawiałem się, jak można 
pomóc Stowarzyszeniu Na Tak 
i zrobić coś, o czym ludzie usły-
szą, a media się zainteresują. 
Stąd bieg z Berlina do Poznania.

– To był od początku do koń-
ca pomysł Marcina. Takie inicja-
tywy są dla nas ważne, bo ma-
jąc świadomość, że wspieraj ą 
nas tacy herosi jak Marcin, zy-
skujemy dodatkową mobilizację 

Niewielu ludzi myśli o tym, 
gdzie i w jakich warunkach 

na co dzień przebywają oso-
by z głęboką niepełnospraw-
nością, by ich bliscy mogli być 
czynni zawodowo. Jednym z 
takich miejsc jest Środowisko-
wy Dom Samopomocy Kamyk 
w Poznaniu, działający w ra-
mach Stowarzyszenia Na Tak.

„Kamyk” zajmuje się na co 
dzień dwudziestoma dorosły-
mi osobami, które mają wielo-
raką, złożoną i głęboką niepeł-
nosprawność, zarówno intelek-
tualną, jak i fi zyczną. Spędzają 
w nim codziennie po 6 godzin, 
dlatego ważne jest, by mieli za-
pewnioną nie tylko opiekę peda-
gogów, opiekunów, fi zjoterapeu-
tów, ale także przebywali w god-
nych warunkach.

Niestety, takie placówki, jak 
ŚDS „Kamyk”, które zajmują się 
dorosłymi osobami, otrzymują 
z budżetu państwa niewystar-
czające środki na bieżącą dzia-
łalność, dlatego brakującą kwo-
tę muszą pozyskiwać sami. „Ka-
myk” każdego dnia zmaga się z 
podstawowymi problemami: od 
zapłaty za czynsz, energię elek-
tryczną i cieplną, telefon, środ-
ki czystości, artykuły biurowe 
po dowóz uczestników, gdyż 
inaczej wielu z nich byłoby za-
mkniętych w czterech ścianach 
swoich mieszkań.

Marzeniem „Kamyka” było 

Wielkanoc 
w „Promyku”
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Razem na scenie.

Efekty pracy uczestników.

do pracy – mówi Krystian Wło-
darczak 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 niepeł-
nosprawnych ze Stowarzysze-
nia Na Tak. Aby pomóc Marcino-
wi, zajęliśmy się logistyką biegu, 
załatwieniem noclegów, posił-
ków, osób technicznych do po-
mocy. Byliśmy z nim w ciągłym 
kontakcie na całej trasie nawet 
wtedy, kiedy biegł nocą podczas 
drugiego etapu. W naszej gestii 
było też zorganizowanie Mar-
cinowi powitania w Kostrzynie 
n. Odrą i Kwilczu oraz nagło-
śnienie akcji. Na mecie wszyscy 
Marcinowi i jego kolegom gratu-
lowali, na czele z panią Haliną 
Grzymisławską-Słowińską, pre-
zesem zarządu Stowarzyszenia 
Na Tak. 

Marcin jest osobą prawie nie-
widzącą, widzi w zaledwie 5 
procentach. Ma zespół Lebera. 
Ułatwił mu pokonanie tak dale-
kiej trasy przewodnik Marek Ka-
pela. A kiedy Marcin ogłosił na 
forum publicznym, że on jako 

wyremontowanie kuchni i za-
kup mebli. Ale z uwagi na duże 
koszty było to niemożliwe. Poja-
wiły się na szczęście dwie fi rmy: 
Budimex i Kompania Piwowar-
ska, które pomogły urzeczywist-
nić ten zamiar.

– Pracownicy Kompanii Pi-
wowarskiej od wielu lat organi-
zują małe projekty wolontariac-
kie, z budżetem każdego z nich 
do 10 tys. zł. Jednym z takich 
projektów było wyremontowa-
nie kuchni w „Kamyku”. Dzięki 
świetnej współpracy tej placów-
ki z wolontariuszami Kompa-
nii Piwowarskiej udało się w cią-

Wolontariusze 
z Kompanii Piwowarskiej 
pomagają w sprzątaniu 

po montażu kuchni.
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osoba niedowidząca chce swo-
im biegiem wspomóc Stowa-
rzyszenie Na Tak z Poznania, 
by w ten sposób zwrócić uwa-
gę na problemy osób niepełno-
sprawnych, 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 Ber-
lina, by do Poznania dobiec do-
piero 2 kwietnia przed półno-
cą. Plan był inny, ale deszcz ze 
śniegiem nam go pokrzyżował 

– mówi Marcin Grabiński. – Jed-
nak to, co spotykało nas przez 
całą drogę, zrekompensowało 
nam te niedogodności. Do biegu 
przyłączali się spontanicznie lu-
dzie, którzy śledzili nasz bieg na 
portalach społecznościowych. 

Marcin ma na swoim kon-
cie wiele sukcesów sportowych. 
Jest Mistrzem Polski Osób Niewi-
dzących i Słabowidzących w ra-
mach poznańskiego maratonu 
(2013). W tym samym roku ukoń-
czył z bardzo dobrym wynikiem 
Maraton Komandosa w Lubliń-
cu, jeden z najtrudniejszych ma-
ratonów w Europie, polegający 
na przebiegnięciu ponad 42 km 
w pełnym rynsztunku wraz z 10-
cio kilogramowym plecakiem. W 
2014 roku został Mistrzem Pol-
ski Osób Niewidzących i Słabo-
widzących w zimowym półma-
ratonie, który odbył się w miej-
scowości Wiązowna. Natomiast 
jego życiowe wyniki to: 3 godz. 
4 min. i 20 sek. podczas poznań-
skiego maratonu (2013) oraz 1 

godz. 25 min. i 44 sek. podczas 
półmaratonu w Bytomiu (2013).

Takie społeczne ruszenie po-
kazuje, że ludzie chcą poma-
gać innym. Robią to z potrze-
by serca. Osoby niepełnospraw-
ne pokazują sprawnym, że nie 
ma przeszkód nie do pokonania. 
Miłym gestem było witanie i do-
pingowanie biegaczy w miejsco-
wościach, w których się pojawili. 

Mimo deszczu i śniegu Mar-
cin, Marek i Andrzej nie prze-
rwali biegu. Na jednym z odcin-
ków trasy Marek Kapela doznał 
kontuzji i aby nie forsować nogi 
przerwał bieg, ale dołączył do 
kolegów 20 km przed zakończe-
niem biegu, by wspólnie wbiec 
na metę na poznańskiej Malcie. 

Bieg z Berlina do Poznania 
pokazał, że nie ma rzeczy nie-
możliwych i że można poma-
gać innym w różny sposób. Naj-
ważniejszy jest cel i jego konse-
kwentne realizowanie. Osobom 
z niepełnosprawnością fi zycz-
ną 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

gu dnia zamontować meble ku-
chenne i posprzątać po remon-
cie. Projekt w „Kamyku” udało się 
sfi nalizować w przeciągu 3 mie-
sięcy od momentu zgłoszenia. 
Małymi krokami zmieniamy na-
sze otoczenie na lepsze – mówi 
Marek, wolontariusz z Kompa-
nii.

nych, obsługują sprzęty kuchen-
ne, pieką ciastka, racuchy, gotują 
zupy. Modernizacja kuchni była 
konieczna. Meble i sprzęt zu-
żyły się. Remont objął wymianę 
płytek podłogowych, malowanie 
ścian, zakup mebli. Projekt „Od-
Nowa- wsparcie osób z niepeł-
nosprawnością” został sfi nanso-
wany przez Kompanię Piwowar-

Bieg z sercem

Przed startem w Berlinie. Od lewej: Marek Kapela, 
Andrzej Zyskowski i Marcin Grabiński w towarzystwie 
niemieckiej paraolimpijki w pływaniu Kirsten Bruhn. 
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Po remoncie
– kawa lepsza

O warunki uczestników przy-
bliżone do domowych dba Mo-
nika Karwacka, kierownik ŚDS 
„Kamyk”. Dzięki jej zaangażo-
waniu i menadżerskim umiejęt-
nościom pomieszczenia w „Ka-
myku” są coraz ładniejsze.

– Kuchnia to serce Środowi-
skowego Domu Samopomo-

cy „Kamyk”. Jest miejscem tera-
pii oraz spotkań pracowników 
i podopiecznych. Osoby z wie-
loraką niepełnosprawnością, 
wspierane przez pedagogów, 
przygotowują proste posiłki. To 
doskonała okazja do ćwiczeń 
ważnych umiejętności życio-
wych. Podopieczni, korzystając 
z różnych rozwiązań technicz-

ską i fi rmę Budimex. Serdecznie 
dziękuję darczyńcom. Udało się 
nam zwiększyć bezpieczeństwo 
i komfort pracy osób z wieloraką 
niepełnosprawnością. Estetycz-
ne wnętrze cieszy i zachęca do 
kuchennych prac. Po remoncie 
poranna kawa lepiej nam sma-
kuje – mówi Monika Karwacka.

STANISŁAW FURMANIAK
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Uczestnicy ŚDS Kamyk podczas zajęć praktycznych w nowej 
kuchni.

Z lewej Dorota Kinal, wicewojewoda wielkopolski, która w towa-
rzystwie gospodarzy wypiła kawę w wyremontowanej kuchni.
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W marcowe sobotnie przed-
południe na placu Ada-

ma Mickiewicza w Poznaniu 
spotkali się uczestnicy Mar-
szu Na Tak, by świętować nie 
tylko pierwszy dzień wiosny, 
ale przede wszystkim Świato-
wy Dzień Zespołu Downa. Sto-
warzyszenie Na Tak zorgani-
zowało tę imprezę, aby uświa-
domić innym, że ludzie z tym 
schorzeniem są inteligentni, 
radośni i żyją wśród nas.

– Marsz Na Tak odbywa się po 
raz drugi i jest połączeniem ob-
chodów Światowego Dnia Ze-
społu Downa i pierwszego dnia 
wiosny. Poprzez Marsz chcemy 
zarazić poznaniaków entuzja-
zmem i pokazać, że cechy zwią-
zane z posiadaniem dodatkowe-
go 21. chromosomu to auten-
tyczność i szczerość, którą moż-
na za darmo otrzymać od osób 
z zespołem Downa – mówi Kry-
stian Włodarczak ze Stowarzy-
szenia Na Tak. – Marsz skie-
rowany jest głównie do osób z 

W celu promocji prac dy-
plomowych, których te-

matem jest niepełnospraw-
ność, Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych zaprasza do 
uczestnictwa w XII edycji 
konkursu pod nazwą „Otwar-
te drzwi”. Przyjmowanie prac 
rozpocznie się w drugiej po-
łowie maja i będzie trwa-
ło przez 2 miesiące od daty 
ogłoszenia konkursu na stro-
nie internetowej PFRON. 

W konkursie mogą brać 
udział prace magisterskie i 
doktorskie obronione w seme-
strze letnim roku akademickie-
go 2014/2015 podejmujące za-
gadnienie niepełnosprawności 

w wymiarze zdrowotnym, za-
wodowym oraz społecznym. 

Komisja konkursowa bę-
dzie oceniała prace w 3 kate-
goriach: rehabilitacja medycz-
na (omówienie rozwiązań uła-
twiających osobom niepełno-
sprawnym funkcjonowanie w 
życiu zawodowym i społecz-
nym), rehabilitacja zawodowa 
i rozwiązania technologiczne, 
rehabilitacja społeczna. Auto-
rzy nagrodzonych prac otrzy-
mają nagrody fi nansowe. 

Bliższe informacje dotyczą-
ce konkursu można uzyskać 
pod numerem (22) 50 55  448, 
coi@pfron.org.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

We wtorek 14 kwietnia w 
Akademii Wychowania 

Fizycznego w Poznaniu prze-
prowadzono bezpłatne bada-
nia dla osób w wieku 65+. Były 
one możliwe dzięki grantowi 
Narodowego Centrum Nauki. 
Wygrał go projekt doktor Mag-
daleny Król-Zielińskiej. 

Badania w ramach projek-
tu obejmują one densytometrię, 
czyli określanie ryzyka osteopo-
rozy, akcelerometr polegający na 
zapewnienia obiektywnego mo-
nitoringu aktywności fi zycznej, 
pomiar snu i badanie krwi, po-
mocne przy diagnozowaniu róż-
nych chorób. 

– Zainteresowanie było duże, 
przyszło około sto osób – mówi 
doktor Magdalena Król-Zieliń-

ska. – Na badania w dużym pa-
kiecie zdecydowało się około 
osiemdziesięciu chętnych, nato-
miast na mały pakiet mamy jesz-
cze wolne miejsca. 

Duży pakiet trwa przez cały 
rok, a badania są przeprowa-
dzane co trzy miesiące. Można 
się dokładnie przebadać i pod-
jąć leczenie. Mały pakiet obej-
muje badanie morfologii krwi. 
Magdalena Król–Zielińska na-
pisała pracę doktorską na te-
mat jakości życia, sprawności i 
aktywności fi zycznej osób star-
szych. 

Zainteresowani małym pa-
kietem mogą się zgłaszać drogą 
mailową pod adresem krol-zie-
linska@awf.poznan.pl lub cie-
kot@awf.poznan.pl awa

rozpoczęła się wiosna. Organi-
zatorzy zachęcali przechodniów 
do przyłączenia się do wspólnej 
zabawy. Nie zabrakło rodziców 
dzieci z zespołem Downa.

– W Marszu Na Tak uczestni-
czę drugi raz wraz z moim sy-
nem Pawłem, który ma zespół 
Downa. Marsz jest dla nas bar-
dzo ważnym wydarzeniem, 
gdyż chcemy, by wszyscy pozna-
niacy zobaczyli, że nasze dzie-
ci potrafi ą dawać pogodę du-
cha wszystkim dokoła. Niech nie 
będą postrzegane głównie jako 
osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną – mówi Grażyna 
Grzegorczyk.

Na placu Wolności wystąpiły 
zespoły taneczne Stowarzysze-
nia Na Tak: „Galimatias”, „Pro-
myk”, „Słoneczniki”, „Impuls” 
oraz gościnnie zespół działają-
cy w Warsztatacie Terapii Zaję-
ciowej Caritas parafi i pw. św. Jana 
Chrzciciela w Trzciance. Uczest-
nicy wykonali tańce do muzy-
ki Michaela Jacksona i piosen-
ki „Macarena” Los del Rio, a tak-
że zrobili tzw. węża do piosenki 
„My Słowianie” Donatana & Cleo. 

STANISŁAW FURMANIAK

PFRON zaprasza Bezpłatne badania 

Radosny Marsz 
Na Tak
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zespołem Downa, ich rodzin i 
przyjaciół. W zeszłorocznej edy-
cji pojawiło się sporo wolonta-
riuszy, uczniów i osób zaprzy-
jaźnionych ze Stowarzyszeniem 
Na Tak. Spotkaliśmy się z bar-
dzo 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 koloro-
wo, z głośników rozbrzmiewa-
ły piosenki m.in. Marka Grechu-
ty i Skaldów przypominające, że 
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Wielkanoc to czas, gdy cie-
szymy się, że możemy 

go spędzić wspólnie z rodzi-
ną. Niestety, niektórzy święta 
spędzają w szpitalu, z kolejną 
chemią i czekaniem na kolej-
ne wyniki, jak chociażby dzie-
ci przebywające w Szpitalu Kli-
nicznym im. Karola Jonschera 
w Poznaniu. Dlatego stało się 
już tradycją odwiedzanie ich 
w okresie przedświątecznym 
przez wolontariuszy Drużyny 
Szpiku.

– Po raz kolejny szpikowy Za-
jączek zajrzał do Kliniki Onkolo-
gii, Hematologii i Transplanto-
logii Pediatrycznej Szpitala Kli-
nicznego im. K. Jonschera w Po-
znaniu. Wolontariusze Drużyny 
Szpiku razem z Ryszardem Gro-
belnym – kapitanem biegowym 
Drużyny, Przemysławem Pacią, 
Sylwią Grzeszczak, Piotrem Re-
issem i Mezem przekazali ma-
łym pacjentom świąteczne upo-
minki – mówi Michał Filimon, 
koordynator z Drużyny Szpiku.

To był miło spędzony czas, 
pełen zabawy, żartów, śmiechu. 
Upominki były przepiękne – 
dużo kolorowych misiów, słody-
cze, zabawki, kosmetyki... 

– Do zajączkowych paczek 
dołączono barwne kartki wiel-
kanocne, własnoręcznie wyko-
nane przez uczniów Piątkow-
skiej Szkoły Społecznej i Szko-
ły Podstawowej nr 88 w Pozna-
niu. Zawierały moc najszczer-
szych życzeń. Mały pacjent Se-
weryn rozegrał mecz piłki noż-
nej razem z Sylwią Grzeszczak 
i Piotrem Reissem, a Martusia 
zaśpiewała „Muchę w mucho-
locie” z Sylwią Grzeszczak. Naj-
bardziej cieszą słowa „dzięku-
ję”, które płynęły zarówno z ust 
dzieci dzielnie zmagających się 
z nowotworem, jak z ust ich ro-
dziców. Mamy nadzieję, że uda-
ło się, chociaż na chwilę odcią-
gnąć dzieciaki od szpitalnego 
zgiełku – dodaje Michał Filimon.

Drużyna Szpiku to przede 
wszystkim wolontariusze, ale są 
również ambasadorowie. To oni 
jako gwiazdy pomagają propa-
gować 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 opty-
mizmu i pokazać, że nie są sami. 
Kiedy zbliża się Wielkanoc one 
na nas czekają. Nie możemy dać 
im zdrowia, ale te drobne upo-
minki i nasza obecność mogą im 
sprawić trochę radości oraz po-

Rodzinne
święta
Członkowie Koła nr 61 Pol-

skiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Lu-
boniu uczestniczyli 26 marca 
w sali Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Luboniu w przedświą-
tecznym spotkaniu.

Przewodnicząca Zofi a Skok-
-Łukomska życzyła radości, 
zdrowia i szczęśliwego spotka-
nia przy rodzinnym stole. Do 
życzeń dołączyła się burmistrz 
Małgorzata Machalska. Pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Piotr Konik podziękował senio-
rom za ich aktywną działalność 
na rzecz lokalnej społeczności. 
Życzył im głębokiego przeży-
cia świąt wielkanocnych w ro-
dzinach.

ROBERT WRZESIŃSKI

zwolą na moment zapomnieć o 
chorobie – mówi Piotr Reiss.

Dobrym duchem i ambasa-
dorem jest również Przemysław 
Pacia, były wicewojewoda Wiel-
kopolski, który wspiera Drużynę 
Szpiku i jeżeli tylko może, poja-
wia się w szpitalu.

– Za każdym razem, kiedy 
uczestniczę w tych spotkaniach 
z dziećmi, myślę sobie, jak bar-
dzo są dzielne. Że mimo choro-
by i bólu mają w sobie tyle siły 
do walki z nowotworem. Te spo-

tkania wzruszają mnie. A dla 
dzieci to ogromna radość, gdy 
mogą zaśpiewać i pograć w pił-
kę z ulubionymi gwiazdami. To 
im dodaje sił do walki z chorobą 
– mówił Przemysław Pacia. 

Tegorocznego Zajączka 
wsparli: Mieszko, Ziaja, Szumią-
ce Misie, Zakamarki, Poznań 
Maraton, Pekabex Bet S.A., Żab-
ka, Aquanet, Herlitz i Patrycja 
Zaremba z butiku Glam.

STANISŁAW FURMANIAK

Ze Środy
do Czech
W dniach od 20 do 25 mar-

ca grupa członków koła 
Wielkopolskiego Związku In-
walidów Narządu Ruchu w Śro-
dzie Wielkopolskiej wypoczy-
wała w ośrodku „Jantar” przy 
parku zdrojowym w Polanicy 
Zdroju. 

Z rana korzystaliśmy z zabie-
gów rehabilitacyjnych, a następ-
nie zwiedzaliśmy przepiękne 
okolice. Byliśmy w Skalnym Mie-
ście Adrspach w Czechach, a tak-
że w Wambierzycach i na stoku 
narciarskim w Zieleńcu. Ostat-
niego dnia pobytu wysłuchaliśmy 
koncertu muzyki cygańskiej i wę-
gierskiej. Przez cały czas towa-
rzyszyła nam wspaniała pogo-
da, zachęcająca do górskich wy-
cieczek. Wróciliśmy do domów 
zadowoleni i wypoczęci. Teraz 
czekamy na następny wyjazd w 
czerwcu, tym razem nad morze 
do Sianożęt.

JERZY SKROBISZEWSKI
PREZES

Szpikowy Zajączek
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Rugby to sport podobno bar-
dzo brutalny. Ponoć tylko 

prawdziwi mężczyźni mogą 
go uprawiać. A rugby na wóz-
kach? To dopiero jest sport! 
Niezwykłe emocje i walka.

Sebastian Górniak jest me-
nadżerem i aktywnym zawod-
nikiem drużyny „Balian”, któ-
ra z rugby na wózkach robi nie-
samowite widowisko. Ten sport, 
jak każdy inny, wymaga walki. 
Woli zwycięstwa i pokonania 
przeciwnika. Drużyna „Balian” 
od wielu już lat walczy – i zara-
zem pomaga. Walka jest wspa-
niałą rehabilitacją psychiczną i 
fi zyczną dla zawodników niepeł-
nosprawnych w różnym stop-
niu. Niepełnosprawność w ża-
den sposób nie przeszkadza im 
w grze. 

„Balian” to drużyna sportowa, 
którą prowadzi Fundacja pod tą 
samą nazwą. Tak też nazywa 
się fi rma sprzedająca sprzęt re-
habilitacyjny. A drużyna zdoby-
ła trzykrotnie tytuł Mistrza Pol-
ski w rugby na wózkach oraz 
niezliczone puchary i inne tro-
fea różnych mistrzostw. Gra w 
niej pięciu reprezentantów Pol-
ski i jeden reprezentant Niemiec. 

Pierwsza wiosenna wy-
prawa rajdowa pod na-

zwą „Witamy wiosnę na Szla-
ku Kościołów Drewnianych”, 
którą zorganizowały Oddział 
Środowiskowy PTTK Poznań 
Nowe Miasto i Koło PTTK „Ła-
ziki” w Swarzędzu przypadła 
na 21 marca. Organizatorem 
był znany na wielkopolskich, 
turystycznych szlakach Euge-
niusz Jacek.

Była to jedna z kilkudzie-
sięciu organizowanych przez 
pana Eugeniusza imprez tury-
stycznych. Każda z nich przy-
ciąga wielu pasjonatów tury-
stycznego spędzania wolne-

Główna siedziba to Chrzypsko 
Wielkie, a treningi odbywają się 
również w Poznaniu, Murowa-
nej Goślinie i Pniewach. Trenu-
ją dwa razy w tygodniu, dodat-
kowo basen i ćwiczenia. Są peł-
ni pasji sportowej. Rugby to dla 
nich nie wszystko. Skaczą na 
spadochronach, nurkują pod lo-
dem, uprawiają boks na wóz-
kach. 

– Niepełnosprawność to stan 
umysłu – mówi Sebastian Gór-
niak. – Niepełnosprawny może 

uprawiać każdy sport. Staramy 
się to właśnie pokazać i przeka-
zać, by każdy niepełnosprawny 
uwierzył w siebie i w życie, któ-
re może zmienić na lepsze. Po-
magamy ofi arom wypadków na 
samym początku już w domach 
i szpitalach. Doradzamy przy 
doborze sprzętu rehabilitacyj-
nego. Wiele osób trafi a na złych 
doradców. A źle dobrany sprzęt 
blokuje nawet na kilka lat. Poka-
zujemy, że na wózku też jest się 
szczęśliwym. 

Drużyna i Fundacja Balian to 
naprawdę wyjątkowi ludzie. Wi-
dowiskowość sportu jaki upra-
wiają i działania na rzecz pomo-
cy dla niepełnosprawnych spra-
wiają, że Balian stał sie już do-
brze rozpoznawalną i znaczącą 
marką na arenach sportu niepeł-
nosprawnych. Dlatego tym bar-
dziej dziwią mnie słowa, jakie 
na koniec wypowiedział Seba-
stian Górniak: 

– Tak naprawdę to cały czas 
szukamy miejsca dla siebie. Być 
może jakieś miasto chciałoby 
nam zapewnić miejsce do sys-
tematycznego trenowania rugby 
na wózkach, organizowania im-
prez sportowych, pomóc w za-
kupie odpowiedniego sprzętu i 
w ogóle w rozwoju i propagowa-
niu tego sportu, zapewniającego 
wyjątkowo skuteczną rehabilita-
cję osób nawet ciężko poszkodo-
wanych. 

Myślę, że niejedno miasto czy 
gmina, wspierając drużynę Ba-
lian, doskonale zainwestowałaby 
w swoją promocję i wizerunek. 

Internetowy adres drużyny: 
www.baliansport.pl 

MARCIN WOJCIESZAK

Rugby na wózkach 
– emocje i walka
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To my 
przy drewnianym kościele.

Witaliśmy 
wiosnę!

My też uczestniczyliśmy w 
rajdzie „Witamy Wiosnę na 
szlaku Kościołów drewnia-
nych”. Na mecie w Długiej 
Goślinie zwiedziliśmy kościół 
św. Marii Magdaleny. Jego hi-
storię opowiedział nam ks. 
proboszcz Piotr Skoczylas. Po 
pasjonujących opowieściach 
i pamiątkowych zdjęciach, 
udaliśmy się na boisko Szkoły 
Podstawowej w Długiej Gośli-
nie, gdzie czekały na nas licz-
ne konkursy. Nasza radość 
była wielka, kiedy okazało 
się, że przygotowana przez 
nas marzanna zajęła pierw-
sze miejsce! Niestety, razem 
ze wszystkimi też spaliliśmy 
nasze dzieło w ognisku. Trze-
ba było upewnić się, że wio-
sna na pewno przyjdzie…

UCZESTNICY WTZ
W OWIŃSKACH
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Na Szlaku Kościołów 
Drewnianych
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go czasu. Nie inaczej było też 
tym razem. Przygotowano pięć 
tras: autokarowo-pieszą, pie-
szą, dwie wersje rowerowe 
oraz samodzielną. Było 210 
uczestników, w tym 49 osób 
niepełnosprawnych, ze Swa-
rzędza, Poznania, Śremu, Mu-
rowanej Gośliny, Kostrzyna, 
Pobiedzisk, Dopiewa, Owińsk 
i Bolechowa. 

Wszyscy spotkali się na me-
cie w Szkole Podstawowej w 
Długiej Goślinie, gdzie czeka-
ły gry, zabawy, konkursy i tu-
rystyczny poczęstunek. Dodat-
kowo atrakcją było zwiedza-
nie drewnianego kościoła w 
Długiej Goślinie. Jako, że był to 
pierwszy dzień kalendarzowej 
wiosny, drużyny przygotowa-
ły konkursowe marzanny. Po 
wręczeniu nagród za najład-
niejsze marzanny wszystkie 

spłonęły w ognisku. Tak po-
żegnano zimę i powitano wio-
snę.

Najładniejszą marzannę 
wykonali uczestnicy WTZ w 
Owińskach. Jak powiedzia-
ła ich opiekunka Marlena Gi-
życka, był to rezultat dwóch 
dni pracy, który teraz przyniósł 
wielką radość twórcom. Dru-
żynowo pierwsze miejsce po 
wszystkich konkurencjach za-
jęła Szkoła Podstawowa nr 82 
z Poznania. Była też nagroda 
dla najliczniejszej drużyny. 

Wydarzenie wsparły: Gmi-
na Swarzędz, Miasto Poznań, 
Gmina Murowana Goślina, 
Szkoła Podstawowa w Długiej 
Goślinie. Patronatem rajd ob-
jęła poseł na Sejm RP Bożena 
Szydłowska. 

MARCIN WOJCIESZAK

Płoną marzanny.

Za chwilę komandor rajdu Eugeniusz Jacek wręczy nagrody.

Uczestnicy WTZ w Owińskach ze swoją zwycięską marzanną.

Warto było maszerować…

Przyszli pieszo, przyjechali rowerami.
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Członkowie Powiatowe-
go Koła Polskiego Związ-

ku Niewidomych z powiatu 
obornickiego 18 marca udali 
się na jednodniową wycieczkę 
do Warszawy. Pomysł tej wy-
cieczki zrodził się na andrzej-
kowym spotkaniu członków 
Koła z senatorem Janem Fili-
pem Libickim i prezes Zarządu 
Głównego Polskiego Związku 
Niewidomych w Warszawie 
Anną Woźniak- Szymańską.

To właśnie oni zaprosili nas 
do Warszawy i w znacznej czę-
ści sfi nansowali koszty wy-
cieczki. Przed gmachem Sejmu 
przywitał gości senator Jan Filip 
Libicki i zaprosił do zwiedza-
nia gmachu Parlamentu. Wie-
lu uczestników po raz pierw-
szy miało okazję odwiedzić 
Sejm i poczuć atmosferę miej-
sca, gdzie stanowione są naj-
ważniejsze akty prawne w na-
szym kraju. Z sejmowej galerii 
wycieczkowicze oglądali salę 
obrad. Przewodniczka zapre-
zentowała uczestnikom naj-
ważniejsze obiekty sejmowe, 
pamiątki związane z przeszło-
ścią Sejmu i wizytami ważnych 
gości w polskim parlamencie, 
między innymi Jana Pawła II.

Z Sejmu wycieczkowicze 
udali się do Belwederu i Par-
ku Łazienkowskiego. Zwiedza-
nie Belwederu, ofi cjalnej sie-

Każdego roku wczesną wio-
sną dorosłe osoby z mó-

zgowym porażeniem dziecię-
cym spotykają się na turnieju 
bocci. Organizatorem jest Sto-
warzyszenie Na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży z Mózgowym Pora-
żeniem Dziecięcym „Żurawin-
ka” we współpracy z Zespołem 
Szkół z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 1 w Poznaniu. 

„Żurawinkowy Turniej Bocci”, 
bo taką nazwę nosi wydarzenie, 
skupia osoby z niepełnospraw-
nością, młodzież, studentów i 
przyjaciół. Po raz kolejny w po-
moc włączył się Zakład Sportu 
Osób Niepełnosprawnych Aka-
demii Wychowania Fizycznego 
im. Eugeniusza Piaseckiego. Stu-
denci I roku fi zjoterapii magister-
skich studiów uzupełniających 
w ramach zajęć praktycznych z 
przedmiotu boccia sędziowali i 
zliczali wyniki. 

Celem spotkania była promo-
cja bocci jako powszechnej for-
my aktywności ruchowej i dys-
cypliny paraolimpijskiej. Druży-
ny tworzyli przedstawiciele Sto-
warzyszenia Sportowo-Reha-

bilitacyjnego „Start” w Pozna-
niu, Stowarzyszenia „Żurawin-
ka”, Szkoły Podstawowej nr 50 i 
Gimnazjum nr 27, grupy „Anioł-
ki Rogoźno” przy Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Rogoźnie, In-
tegracyjnego Klubu Sportowego 
„IKS Zieloni” Zielona Góra oraz 
Gimnazjum nr 1 w Skokach. 

Zawody zostały przeprowa-
dzone w klasyfi kacji indywidual-
nej i zespołowej. Rywalizowała 
grupa integracyjna oraz drużyny 
w kategoriach BC-2 i BC-3. Zwy-
cięzców nagrodzono puchara-
mi. W grupie integracyjnej zwy-
ciężyła drużyna I Gimnazjum nr 
1 w Skokach (I miejsce), drużyna 
II Gimnazjum nr 1 w Skokach (II 
miejsce) oraz Integracyjny Klub 
Sportowy „IKS Zieloni” Zielo-
na Góra (III miejsce). W katego-
rii BC-2 Marta Wesołek (I miej-
sce), Marika Furtak (II miejsce) i 
Bartosz Urbaniak (III miejsce). W 
kategorii BC-3 I miejsce zajął To-
masz Niparko, II Leszek Lorens, a 
III Gerard Kurkowiak. 

 KAROLINA KASPRZAK

dziby Prezydenta RP, przynió-
sło uczestnikom wiele wrażeń. 
Mogli na własne oczy podzi-
wiać sale, w których odbywa-
ją się ważne uroczystości pań-
stwowe, jak Sala Pompejań-
ska i Sala Malinowa. Zachwyt 
uczestników budziły pomiesz-
czenia związane z pracą i ży-
ciem Józefa Piłsudskiego oraz 
pałacowa kaplica. Kiedy pierw-
sza grupa zwiedzała Belwe-
der, druga udała się na spacer 
po Łazienkach. Odnowione w 
pełnym wiosennym słońcu Ła-
zienki robiły szczególne wra-
żenie. Największym zaintereso-
waniem cieszyła się historycz-
na limuzyna Józefa Piłsudskie-
go z 1935 roku, eksponowana 
w specjalne przygotowanej na 
ten cel szklanej gablocie. 

Z Belwederu uczestnicy udali 
się na ul. Konwiktorską do sie-
dziby Zarządu Głównego PZN 
na spotkanie z prezes Anną 
Woźniak-Szymańską. Człon-
kowie Koła zapoznali się z pra-
cą Zarządu Głównego oraz wy-
specjalizowanych sekcji działa-
jących na rzecz członków PZN. 
Członkowie przedstawili pro-
blemy, 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 zo-
baczyć najciekawsze miejsca 
Warszawy. Niestety, jeden dzień 
to zbyt krótki czas, by poznać 
najciekawsze miejsca stolicy, 
zwiedzić liczne muzea i osobli-
we zakątki. 
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Turniej bocci
„Żurawinki”

Udział w turnieju wymagał od uczestników skupienia.

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

Z Rogoźna 
do Warszawy

Marek
Lemański
OBORNIKI
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18 kwietnia w hali spor-
towej Zespołu Szkół 

Agrobiznesu w Rogoźnie sły-
chać było okrzyki radości i 
triumfu. Burmistrz Rogoźna, 
Bank Spółdzielczy w Czarn-
kowie, Stowarzyszenie Spor-
towo-Rehabilitacyjne „Start” 
w Poznaniu i Polska Fede-
racja Bocci Osób Niepełno-
sprawnych we współpracy z 
Rogozińskim Centrum Kultu-
ry oraz Towarzystwem Przy-
jaciół Dzieci zorganizowali 
po raz drugi turniej bocci.

Udział wzięło 56 zawodni-
ków z dysfunkcjami narządu 
ruchu, niepełnosprawnością 
intelektualną, schorzeniami 
genetycznymi i innymi. W roz-
grywki prowadzone na pozio-
mie BC1, BC2 i BC3 włączyli się 
też sprawni miłośnicy tej dys-
cypliny sportu.

Grały drużyny z: Integracyj-
nego Klubu Sportowego „IKS 
Zieloni” w Zielonej Górze, Sto-
warzyszenia Na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży z Mózgowym Pora-
żeniem Dziecięcym „Żurawin-
ka” w Poznaniu, Stowarzysze-
nia Na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Promyk” w Komor-
nikach, Zespołu Szkół z Od-
działami Integracyjnymi nr 1 w 
Poznaniu, Gimnazjum nr 1 w 
Skokach, Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju i Aktywizacji 
Społecznej Sołectwa Owcze-
głowy „Baranek” i grupy „Anioł-
ki Rogoźno” przy Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Rogoź-
nie. 

W przerwie zatańczyła gru-
pa taneczno-marszowa „Pa-
mar-sze” przy Rogozińskim 
Centrum Kultury. I miejsce 
zdobyła drużyna Integracyjne-
go Klubu Sportowego „Iks Zie-
loni”, II – Zespołu Szkół z Od-
działami Integracyjnymi nr 1 
w Poznaniu, III – drużyna Sto-
warzyszenia „Żurawinka” i IV 
– Stowarzyszenia „Promyk”. 
Puchar i upominek otrzyma-
ła także 8-letnia Roksana Ro-
czyńska, najmłodsza uczest-
niczka i Konrad Stępniewski, 
zawodnik grający w boccię za 
pomocą rynny. 

II Turniej Bocci Osób Nie-

Zdrowie 
kultura
lokale
Pakiet onkologiczny i lo-

kale na Łazarzu, związa-
ne z inkubatorem kultury, były 
głównymi tematami posiedze-
nia Komisji Dialogu Obywatel-
skiego przy Wydziale Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Poznania. 

Prowadząca spotkanie Justy-
na Ochędzan przedstawiła pro-
gram działania na kilka miesię-
cy. Zachęciła uczestników do 
czynnego udziału, by wypraco-
wać wspólne stanowisko w wie-
lu ważnych sprawach, choćby 
alkoholizmu czy bezdomności. 

– W gronie członków prezy-
dium KDO ustaliliśmy tematy-
kę na kolejne nasze posiedze-
nia – mówiła. – Na spotkaniu 
czerwcowym poznamy zasady 
fi nansów publicznych, w lipcu 
będziemy debatować o budże-
cie obywatelskim, w sierpniu 
– o inicjatywach lokalnych, we 
wrześniu – o problemach uza-
leżnień i programach przeciw 
uzależnieniom, w październiku 
– o bezdomności. Na posiedze-
nia listopadowe i grudniowe te-
maty zostaną ustalone.

O pakiecie onkologicznym 
mówiła Agnieszka Frącko-
wiak ze Stowarzyszenia „Psy-
che Soma Polis”. Uczestnicy 
spotkania zwrócili uwagę m.in. 
na brak psychoonkologów i ja-
snych sformułowań, jak trakto-
wać badania prywatne włącza-
ne w zieloną kartę. Proponowa-
no, by korzystać z zielonej kar-
ty w innych miastach, gdzie on-
kologiczne oddziały szpitalne 
nie są tak oblegane jak w Po-
znaniu. Powodem jest coraz 
większa liczba osób zapadają-
cych na chorobę nowotworową. 
Około 800 onkologów w Polsce 
to za mało, by usprawnić proces 
leczenia. 

Mówiono również o zapo-
trzebowaniu na lokale do dzia-
łalności kulturalnej i społecz-
nej, które znajdują się w dzielni-
cy Łazarz. Wystarczy wypełnić 
ankietę, by ubiegać się o jeden 
z siedmiu z nich. Będą one słu-
żyły inicjatywom społecznym. 
W planach jest utworzenie inku-
batora kultury, przy którym po-
wstałby lokal przeznaczony na 
organizowanie spotkań, konfe-
rencji i szkoleń. awa

pełnosprawnych w Rogoźnie 
wsparli sponsorzy: Bank Spół-
dzielczy w Czarnkowie, Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w Ro-

goźnie, Henryk Siwiński, Ma-
rian Muszyński i Piekarnia Cu-
kiernia Pobłoccy.

 KAROLINA KASPRZAK

II TURNIEJ BOCCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROGOŹNIE

Sport 
bez ograniczeń

Zdobywcy III miejsca – reprezentanci Stowarzyszenia „Żurawinka”.
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Zawodnicy skrupulatnie przygotowywali się do gry.

Uczestnicy turnieju. 
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Wielkanoc 
z PCK 
Polski Czerwony Krzyż or-

ganizuje kilka tygodni 
przed świętami wielkanocny-
mi kwesty i zbiórki darów w 
całym kraju. Prowadzi je każ-
dego roku kilkadziesiąt tysię-
cy członków, wolontariuszy i 
pracowników PCK. Celem jest 
pozyskanie pieniędzy i darów 
rzeczowych dla osób cierpią-
cych niedostatek. 

Po raz kolejny w akcję „Wiel-
kanoc z PCK” włączyło się 
Szkolne Koło PCK ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Puszczy-
kowie. W dniach od 26 do 30 
marca zorganizowało na tere-
nie szkoły zbiórkę żywności i 
pieniędzy do oznakowanych 
puszek dla najbiedniejszych 
rodzin. Dzięki ofi arodawcom 
wiele dzieci uśmiechnęło się 
w te święta wielkanocne, a 
ich rodziny spędziły je godnie 
i uroczyście. 

Trwałe artykuły żywnościo-
we: olej, cukier, konserwy, ryż, 
makarony, mąka, kasza, płatki, 
słodycze i inne (z datą przydat-
ności do spożycia) oraz uzbie-
rane pieniądze trafi ły do po-
trzebujących. Dziękujemy za 
wszelkie gesty dobrej woli, w 
takich chwilach liczy się każ-
da, podarowana z serca zło-
tówka. 

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

Osoby starsze, obecne pod-
czas VI Edycji Targów 

„Aktywni 50+” 28 marca w Po-
znaniu, zainteresowały się 
możliwością prezentacji do-
konań twórczych na łamach 
„Filantropa Naszych Czasów”. 
Organizatorem wydarzenia 
był Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, Miasto Po-
znań i Międzynarodowe Tar-
gi Poznańskie, a partnerem 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej oraz Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych.

Pani Wanda, mieszkanka 
Domu Pomocy Społecznej w 
Lisówkach wykonywała cieka-
we ozdoby wielkanocne. Za-
jęcie wymagało inwencji, sku-
pienia i precyzji. Seniorka, 
mimo wieku, świetnie sobie z 

nim radziła, a prace z godzi-
ny na godzinę zyskiwały coraz 
większą aprobatę odwiedzają-
cych.

Wystawców było wielu. Pre-
zentacje w pawilonie 15 stwo-
rzyły okazję do doskonalenia 
różnego rodzaju umiejętności 
artystycznych. Ludzi przycią-
gnęły na targi bezpłatne pora-
dy specjalistyczne i eksperc-
kie. Wykonano kwiaty i ozdo-
by z papieru, przeprowadzono 
warsztaty bezpieczeństwa w 
przestrzeni publicznej, ćwicze-
nia zdrowotne „Tai Chi”, gim-
nastykę dla osób w dojrzałym 
wieku. Pośród stoisk wysta-
wienniczych spotkałam star-
szą kobietę, która śpieszyła 
się na wykład „Jak chronić się 
przed zadłużeniem” Stowarzy-

„Aktywni 50+”
po raz szósty
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szenia „Program Wsparcia Za-
dłużonych”. Problem zadłużeń 
coraz częściej dotyka senio-
rów.

– Życzę wszystkim uczest-
nikom tegorocznych targów, 
by udało im się skorzystać z 
szerokiej oferty jaką zebrali-
śmy na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich. Mam 
nadzieję, że te i każde kolej-
ne targi będą cegiełką w budo-
waniu Miasta Przyjaznego Lu-
dziom 50+ – napisał w infor-
matorze targowym Jacek Jaś-
kowiak, prezydent Poznania. 

Sala Ziemi w dzień otwarcia 
targów wypełniła się po brze-
gi. To za sprawą koncertu Woj-
ciecha Gąssowskiego, występu 
„Kapeli zza winkla” i prezen-
tacji „Operetkowej listy prze-
bojów”. Ponadto Forum Roz-
woju Nowoczesnych Techno-
logii zorganizowało spotkanie 
pod nazwą „Seniorze drogi, 
łap smartfona i tablet za rogi! 
Mobilne technologie dla ak-
tywnych seniorów”. Nie zapo-
mniano o aktywności rucho-
wej i rekreacji. Seniorzy gim-
nastykowali się, tańczyli, cho-
dzili z kijkami „Nordic Wal-
king”. VI edycja Targów „Ak-
tywni 50+” odbyła się pod ha-
słem „Rozsmakuj się w zdro-
wiu”. 

 KAROLINA KASPRZAK
Masaże twarzy i zabiegi kosmetyczne.

Popisy przy stoisku Polskiego 
Stowarzyszenia Pedagogów 

i Animatorów „Klanza”.

Reprezentantki Dziennego Domu Pomocy 
„Klub Słoneczna Przystań” w Poznaniu.
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– Jest pani kobietą speł-
nioną prywatnie i zawo-
dowo. Sławną, uwielbia-
ną przez publiczność. Skąd 
więc potrzeba otwarcia 
przedszkola integracyjnego 
w Warszawie? 

– Ten problem znalazł 
mnie. Zaczęło się od roli 
matki dziecka autystyczne-
go Joanny Berg, którą zagra-
łam w serialu „Dom nad roz-
lewiskiem”. Dylemat tej ko-
biety polegał na tym, czy 
wybrać karierę, czy wszyst-
ko poświęcić dla chorego na 
autyzm syna. Ta rola mocno 
mnie poruszyła. Uświadomi-
łam sobie, co tak naprawdę 
jest w życiu ważne i jak trud-
ne decyzje musimy podej-
mować. Postanowiłam dzia-
łać. Zorganizowałam z Joan-
ną Brodzik akcję wpłacania 
1 procenta na rzecz Funda-
cji SYNAPSIS. Od tego czasu 
zaczęły się do mnie zgłaszać 
organizacje, szkoły, przed-
szkola z prośbą o wsparcie. 
Wśród nich była Fundacja 
„Krok po kroku”, w ramach 
której działała Niepubliczna 
Specjalna Szkoła Podstawo-
wa „Krok po kroku” dla dzie-
ci autystycznych, prowadzo-
na przez mojego probosz-
cza. Na jego prośbę zosta-
łam jej ambasadorem. Po 
wygranej w telewizyjnym 
programie „Tak to leciało!” 

Grupa „Cargo” zaprasza 
osoby niepełnospraw-

ne z województwa wielko-
polskiego, nieaktywne zawo-
dowo, w wieku 15-30 lat do 
udziału w projekcie pod na-
zwą „Pełnosprawni na ryn-
ku pracy” współfi nansowane-
go ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Dzia-
łania 7.4 „Niepełnosprawni 
na rynku pracy”. Projekt trwa 
od 1 grudnia 2014 do 31 grud-
nia 2015.

wszystkie pieniądze przeka-
załam tej placówce. 

– Sprawa pomocy dzie-
ciom z autyzmem stała się 
pani pasją… 

– Właśnie tak. Starałam 
się zrozumieć tę choro-
bę, wczuć się w rolę rodzi-
ców mających takie dziec-
ko. W mój artystyczny świat 
wkomponowało się coś bar-
dzo ważnego. Osoby auty-
styczne, podobnie jak ar-
tyści, są niezwykle wrażli-
we, odczuwają bardzo silnie 
wszelkie emocje. Często wy-
różniają się niezwykłą inte-
ligencją – przy jednoczesnej 
bezradności życiowej. 

– Kolejnym krokiem było 
przekształcenie przedszko-
la językowo-artystycznego, 
należącego do pani Funda-
cji „StartSmart”, w placów-
kę integracyjną? 

– Podopieczni mojego 
Przedszkola „Aniołowo” na 
warszawskim Ursynowie to 
dzieci zdrowe i autystyczne. 
Moje przedsięwzięcia doty-
czące autyzmu wspiera pre-
zydentowa Anna Komorow-
ska, która dostrzegła zorga-
nizowany przez nas Dzień 
Autyzmu i zaprosiła do Pa-
łacu Prezydenckiego. Przed-
szkole ma charakter katolic-
ki, pobłogosławił je kardy-
nał Kazimierz Nycz. Będzie 
uczyć podopiecznych war-
tości najważniejszych w ży-
ciu. 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 przed-
szkolakom? 

– Salę integracji senso-
rycznej, opiekę psycholo-
giczną i pedagogiczną, za-
jęcia wyrównawcze. Co pół 
roku prowadzimy bezpłat-
ne konferencje dla wycho-
wawców i rodziców. Ta, któ-
ra odbyła się 18 kwietnia, do-
tyczyła żywienia w autyzmie 
oraz wpływu diety na cho-
re dziecko. Wiele zyskujemy 
dzięki Fundacji „Nowa Na-
dzieja” z Kalisza, którą za-
łożyło małżeństwo boryka-
jące się z autyzmem swo-
ich dzieci. Dzięki swojej de-
terminacji połączonej z wy-
jazdami do USA i dostępowi 
do tamtejszych najnowszych 
osiągnięć medycyny ludzie 
ci stworzyli bezcenną bazę 
informacyjną, którą chętnie 
się z nami dzielą. 

– Lubi pani pomagać in-
nym? 

– To mój obowiązek płyną-
cy z serca. Teraz dobroczyn-
ność jest w modzie, ale ja nie 
podpisuję się pod nią. Poma-
gam ze zwykłej ludzkiej do-
broci. Dostrzegam choro-
by, nieszczęścia, biedę. Kie-
dyś napisała do mnie pew-
na mama, że nie ma pienię-
dzy na opłatę przedszkolną 
dla swojego chorego dziec-
ka. Znałam jej sytuację i bez 
wahania zgodziłam się, aby 

dziecko przychodziło bez-
płatnie. Cieszę się, że potra-
fi ę otwierać serce dla innych. 

– Na pewno pani zadbała, 
aby w przedszkolu nie za-
brakło muzyki. 

– Każda grupa dzieci ma 
w programie muzykoterapię. 
Muzyka to najtańszy środek 
terapeutyczny. Zajęcia pro-
wadzi absolwentka Akade-
mii Muzycznej. Oprócz tego 
uczy utalentowane dzieci gry 
na skrzypcach lub na forte-
pianie. U nas dziecko od po-
czątku styka się z muzyką. 
Jeden z naszych podopiecz-
nych cierpi na głęboki au-
tyzm, ale gdy tylko siada do 
fortepianu, jego twarz pro-
mienieje. W muzyce nie ma 
oszustwa. Radosna – wywo-
łuje wyłącznie radość. Dzię-
ki niej można sterować emo-
cjami, relaksować, usypiać 
i dokonywać wręcz cudów. 
Nasze dzieci grają na instru-
mentach, śpiewają, wspól-
nie muzykują. Prowadzę ak-
tywne życie zawodowe, więc 
nie mogą ciągle nadzorować 
wszystkiego, co się dzieje w 
przedszkolu, ale mam ze-
spół wspaniałych ludzi, któ-
rym ufam i ze spokojem po-
wierzam obowiązki. 

*
Wszystko o Przedszkolu 

„Aniołowo” na stronie: www.
aniolowo.edu.pl, e-mail: biu-
ro@aniolowo.edu.pl, adres 
pocztowy: ul. Rumby 4, 02-
830 Warszawa, tel. 501-011-
007. 

Można nauczyć się obsługi 
administracyjno-biurowej, po-
sługiwania się komputerem, 
językiem angielskim. Realiza-
tor projektu zapewnia: wspar-
cie doradcze – indywidualne i 
grupowe, materiały szkolenio-
we, zaświadczenia o ukończe-
niu kursów, podręcznik do na-

uki języka angielskiego, sfi nan-
sowanie pierwszego podejścia 
do egzaminu na Europejski 
Certyfi kat Umiejętności Kom-
puterowych i do egzaminu z 
języka angielskiego na certyfi -
kat TOEIC, 4 miesiące stażu na 
stanowisku pracownika admi-
nistracyjno-biurowego. 

Ponadto za udział w szko-
leniach uczestnicy otrzy-
mają stypendium w kwocie 
6,35 złotych za każdą godzi-
nę szkoleniową. Informacje: 
728  450  303, katarzynabara-
basz@cargo.edu.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Odważ się – spróbuj

Z potrzeby serca 
Z ALICJĄ WĘGORZEWSKĄ–WHISKERD, śpiewaczką operową, 
rozmawia AURELIA PAWLAK. 
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Koledzy z Klubu Seniora „Ko-
pernik” w Poznaniu przy-

gotowali dla niej z okazji jubi-
leuszu pięciolecia działalno-
ści dyplom i nagrodę w posta-
ci symbolicznego złotego mi-
krofonu (nie mylić z nagrodą 
„Złoty Mikrofon” przyznawa-
ną przez Polskie Radio). W ten 
sposób uczcili współpracę z Ja-
godą Podleśną, która poświęci-
ła swoje życie dla muzyki i od-
zyskała radość życia. 

Przez pięć lat wspólnie z lau-
reatką występowały między in-
nymi zespoły: „Dębowy liść” z 
Suchego Lasu pod kierownic-
twem Zygmunta Urbaniaka, „Ol-
szyna” ze Swarzędza prowadzo-
ny przez Anielę Podolak, „Bia-
ły kwiat” z Osiedlowego Domu 
Kultury „Bajka” kierowany przez 
Krzysztofa Masłyka, „Anes” z 
Domu Kultury „Słońce” pod dy-
rekcją Aleksandry Karlik, „Ko-
morniczanie” z Komornik któ-
rego kierownikiem muzycznym 
jest Zenon Dolata i „Szarotki” z 
Lubonia, który prowadzi Krzysz-
tof Brych. 

– Przyjmujemy zaproszenia 
od każdego, kto się do nas zgłosi 
– mówi Jagoda Podleśna. – Dla-
tego mój kalendarz jest zapeł-
niony na wiele miesięcy. Wystę-
pujemy charytatywnie. Naszą 
nagrodą jest radość ludzi, którzy 
nas słuchają. 

Początki muzycznej przygody 
to jej występy jako wolontariusz-
ki w imprezach nieistniejącej już 
Fundacji SIC! Artystyczne zdol-
ności pani Jagody rozkwitły w 
Klubie Seniora „Kopernik”. Dzi-

Seniorzy z Poznania, Piły, 
Leszna, Konina i Ostro-

wa Wielkopolskiego wiedzą, 
jak radzić sobie w sytuacjach 
zagrożeń, jak udzielać pierw-
szej pomocy, dbać o urządze-
nia grzewcze i rozpoznawać 
oszustów. To rezultat bezpłat-
nych szkoleń zorganizowa-
nych w wyżej wymienionych 
miastach przez Krystynę Ły-
backą, Posła do Parlamentu 
Europejskiego.

Poseł Łybacka podczas otwar-
cia szkolenia w Poznaniu 8 
kwietnia zwróciła uwagę na ro-
snącą potrzebę ochrony osób 
starszych przed wszelkiego ro-
dzaju wyłudzeniami i kradzieża-
mi oraz na potrzebę zwiększa-
nia świadomości na temat przy-
sługujących im praw. Wykwali-
fi kowani instruktorzy uczyli se-
niorów zasad udzielania pierw-
szej pomocy, informowano o za-
grożeniach, jak prowadzić zdro-
wy tryb życia, zapewnić bezpie-
czeństwo sobie i innym. 

W szkoleniach łącznie wzię-

siaj bez muzyki, organizowania 
koncertów, szycia pięknych ko-
stiumów, lekkiej tremy nie potra-
fi  funkcjonować. Każdy koncert 
przeżywa tak samo. Jest perfek-
cjonistką. Wszystko musi być za-
pięte na ostatni guzik, dopilno-
wane i sprawdzone. Bardzo dba 
o odpowiednią oprawę wystę-
pów. Członkowie towarzyszą-
cych jej zespołów muszą mieć 
odpowiednie stroje, modny ma-
kijaż i elegancką fryzurę. 

– Pewnego dnia zapaliło mi 
się czerwone światełko, że mo-
głabym ambasadorować na 
rzecz przełamywania stereoty-
pów o starości, która wcale nie 
musi być smutna, nudna, na-
znaczona cierpieniem – dodaje. 
– Pomyślałam, jak swoimi umie-

jętnościami muzycznymi rozwe-
selić starszych ludzi, poderwać 
do barwniejszego życia. Tak po-
wstał cykl pod nazwą „Jagien-
ka i jej goście”. Zaproponowa-
łam współpracę różnym zespo-
łom. Informowałam w mediach 
o mojej działalności. Na efekty 
nie trzeba było długo czekać.

Koncert inaugurujący odbył 
się 18 stycznia 2010 roku w Ho-
spicjum Palium na osiedlu Rusa 
w Poznaniu. Jagoda Podleśna 
zaprosiła zespół „Ave” pod kie-
rownictwem muzycznym Piotra 
Koniecznego, by wspólnie za-
śpiewać polskie kolędy. Wystąpi-
ła jako anioł i od tej pory w okre-
sie świątecznym zakłada aniel-
skie skrzydła. Największą satys-
fakcję odczuwa, gdy widzi łzy 

radości w oczach słuchaczy. Dla 
takich odbiorców chce się jej żyć 
i pracować. Koncertując dawa-
ła radość i wzruszenie ludziom 
starszym, schorowanym, opusz-
czonym. Nigdy nie liczyła czasu, 
nie odbierała swojej pracy jako 
poświęcenia. Robiła to z przy-
jemnością, oddając to, co było w 
niej najlepsze. 

– Nasze koncertowanie do-
cenił Urząd Marszałkowski, za-
praszając na spotkanie z dele-
gacją siedmiu krajów Unii Euro-
pejskiej oraz Wydziału Prewen-
cji Policji w Poznaniu – dodaje 
Jagoda Podleśna. – I tym razem 
zyskaliśmy uznanie. To był silny 
bodziec do dalszej pracy. Po raz 
kolejny poczuliśmy się potrzeb-
ni i ważni. 

Marzeń związanych ze śpie-
waniem ma sporo. Może za-
graniczne tournee, może festi-
wal, choć przed polską publicz-
nością śpiewa się najlepiej. By-
leby tylko nie zabrakło zdrowia, 
siły i dobrej współpracy. Potrafi -
ła podnieść się po głębokiej trau-
mie, rozumie innych, współczuje 
im i pomaga. Właśnie przez mu-
zykę. Czeka ją wiele wyzwań, bo 
nie chce zawieść swojej publicz-
ności. Koncerty są także okazją 
do nawiązywania znajomości i 
przyjaźni. A to – oprócz muzyki 
– jest jej największą wartością. 

AURELIA PAWLAK 

ło udział 120 osób. Uczestni-
cy otrzymali „Niezbędnik senio-
ra” – broszurę, w której można 

umieścić informacje dotyczące 
stanu zdrowia i publikację „Da-
leka Bruksela bliska ludziom” 

z opisem uprawnień obywateli 
państw Unii Europejskiej.

 KAROLINA KASPRZAK
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Seniorzy – bezpieczni

Pięć lat na scenie 
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Warto wspierać i promować 
inicjatywy nowych orga-

nizacji pozarządowych. Taką 
organizacją jest „Fundacja Na 
Niebiesko”, która powstała w 
styczniu tego roku. Jej działania 
skoncentrowane są wokół pro-
fesjonalnej pomocy dzieciom z 
zaburzeniami ze spektrum au-
tyzmu oraz ich rodzinom. 

Organizację założyły trzy ko-
biety – matki dzieci dotkniętych 
tym zaburzeniem oraz pedagog 
specjalny i neurologopeda. Do-
świadczone balastem trudno-
ści, który niosą ze sobą naro-
dziny niepełnosprawnego dziec-
ka oraz praca terapeutyczna z 
dziećmi z zaburzeniami, posta-
nowiły aktywnie włączyć się w 
kompleksowe wspieranie ro-
dzin. „Fundacja Na Niebiesko” w 
ramach Centrum Edukacji Nie-
dyrektywnej i Terapii Autyzmu 

Radek
czyli ja(2)

Jak już wiecie, uczęszczałem 
do szkoły podstawowej w 

dzielnicy Arturówek w Łodzi 
przy ulicy Dziewanny 24. Przez 
pierwsze 4 lata prowadziła na-
szą klasę pani Wanda, o któ-
rej pisałem w poprzednim wy-
daniu „Filantropa”. Kiedy pogo-
da pozwalała, przerwy spędza-
liśmy na szkolnym podwórku. 

My, dzieci z poważnymi defi cy-
tami wzroku, nie wychodziliśmy 
grzecznie i powoli… Wystarczy-
ło 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 ran-
kiem przed lekcjami na apelu. 
Tu umieliśmy zachować umiar 
i powagę. 

W 5 klasie nastąpiły zmia-
ny. Grupa nasza była zbyt licz-
na, więc podzielono nas na dwie 
klasy 5a i 5b. W pierwszej były 
dzieci zdrowsze. Wychowawcą 
klasy słabszej był Andrzej Ziem-
niak. Prowadził też zajęcia tech-
niczne. Polskiego, z którego do 
dziś jestem słaby, uczyła Alek-
sandra Chudzik. Natomiast jej 
mąż Edward kierował szkolną 
biblioteką. Wypożyczał książki 
i zbierał takie z bardzo dużym 
drukiem. Z nich właśnie korzy-
staliśmy na lekcjach. 

Moim ulubionym nauczycie-
lem był Robert Woźniak. Uczył 
historii. Był to starszy, siwiejący 
mężczyzna. Miał wigoru za pię-
ciu. Na jego lekcjach zawsze pa-
nował spokój. Uczniowie odzy-
wali się tylko kiedy pozwolił lub 
kiedy podniesieniem ręki sygna-
lizowali, że czegoś chcą. Mate-
matyki uczyła nas Barbara Pie-
trzak. Miała ciemne włosy i uro-
czy charakter. Właśnie ją jedną 
pamiętam szczególnie. 

Wychodząc ze szkoły wie-
działem, że już nie ma powrotu 
do tych cudownych lat.

prowadzi indywidualne terapie 
dla dzieci z autyzmem oraz z za-
burzeniami pokrewnymi. 

– Zajmujemy się terapią, ale 
też całościowym wsparciem. 

Radosław
Jabłoński
GŁOWNO

RRR
JJ
GGG

Akceptować 
autyzm

Moja córeczka urodziła się w 
2011 roku z zespołem Retta – 
chorobą genetyczną ze spek-
trum autyzmu. Wiem, jak waż-
na jest pomoc w takiej sytuacji. 
W pracy terapeutycznej stosu-
jemy tzw. podejście niedyrek-
tywne. Staramy się znaleźć po-
tencjał ukryty w samym dziec-
ku, dołączyć do jego świata, po-
kazać mu, że jest akceptowane. 
Uczymy rodziców, jak bawić się 
z dzieckiem. Szkolimy wolonta-
riuszy. Na chwilę obecną warsz-
taty dla rodziców są płatne lecz 
już ubiegamy się o granty – po-
wiedziała Katarzyna Wiśniew-
ska, prezes Fundacji. 

Wolontariusze dzieci z au-
tyzmem, dzięki współpracy z 
„Fundacją Na Niebiesko”, mogą 
poznać metody zabaw z dziec-
kiem autystycznym i zdobyć do-
świadczenie przydatne w pracy 
zawodowej. Fundacja oferuje im 
ubezpieczenie zdrowotne, bez-
płatne szkolenia i materiały, tre-
ningi, a nawet możliwość prak-
tyk za granicą. 

Na uwagę zasługuje pro-
jekt Fundacji pod nazwą „Lek-
cja akceptacji”, adresowany do 
uczniów poznańskich szkół. 
Celem inicjatywy jest eduka-
cja młodzieży na temat auty-
zmu. Podczas 60 minutowej lek-
cji młodzież dowiaduje się, czym 
jest autyzm, jak człowiek z au-
tyzmem funkcjonuje i odbiera 
świat, co utrudnia mu kontakt z 
otoczeniem. Zajęcia poparte są 
ćwiczeniami praktycznymi, któ-
re dają młodym ludziom szer-
szy pogląd na specyfi kę tego za-
burzenia. 

Patronat honorowy nad pro-
jektem objął Prezydent Miasta 
Poznania, a patronat naukowy 
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Ad-
ministracji im. Mieszka I w Po-
znaniu. Partnerem projektu jest 
fi rma „Itelligence”, a medialnie 
wspiera go TVP Poznań i Radio 
„Merkury”. Dodatkowe informa-
cje o „Fundacji Na Niebiesko” na 
stronie www.naniebiesko.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Pracownicy Fundacji ze swoim podopiecznym.

Zabawy terapeutyczne.

Dzieci z autyzmem też potrafi ą się śmiać.
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W czwartek 19 marca Szkol-
ne Koło PCK w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Puszczy-
kowie odwiedziła Justyna Ko-
walska-Zych z Wielkopolskie-
go Oddziału Okręgowego PCK. 
Przeprowadziła szkolenie z 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. To już kolej-
ne w tym roku zajęcia, na któ-
rych uczniowie w teorii i prak-
tyce poznali podstawowe za-
sady zachowania w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia. 

Pierwsza pomoc to także za-
bezpieczenie miejsca wypadku. 
Ważna jest ocena stanu poszko-
dowanego, obserwacja czynno-
ści życiowych, a następnie od-
powiednie postępowanie w za-
leżności od tego, czy poszko-
dowany jest przytomny, czy nie. 
Inaczej należy postępować przy 
nagłym zatrzymaniu krążenia, 
inaczej przy krwotokach, ra-
nach, oparzeniach, złamaniach, 
zwichnięciach. Opatrywanie ran 
z użyciem bandaża i unierucha-
mianie ręki chustą trójkątną ni-

W lutym 2005 roku od-
mieniło się życie 76 

osób po kryzysach psychicz-
nych. Stowarzyszenie Osób 
i Rodzin na Rzecz Zdrowia 
Psychicznego „Zrozumieć i 
pomóc” założyło z myślą o 
chorych Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Zielone Cen-
trum” na poznańskich Gar-
barach. Struktura ŚDS jest 
oparta na międzynarodo-
wym modelu domów – klu-
bów „Fountain House”. 

Ludzie z problemami zdro-
wia psychicznego o zróż-
nicowanym poziomie wy-
kształcenia, statusie mate-
rialnym oraz zainteresowa-
niach w „Zielonym Centrum” 
budują relacje z innymi i 
uczą się wychodzić do społe-
czeństwa. Biorą udział w co-
dziennych zajęciach w pra-
cowni plastycznej, muzycz-
nej, tanecznej, teatralnej, kra-
wieckiej, sportowej, kulinar-
nej, doskonalą umiejętności 
komputerowe i języków ob-
cych, odbywają treningi hi-
gieny osobistej, zażywania 
leków, umiejętności społecz-
nych, komunikacyjne, kon-
struktywnego rozwiązywa-
nia problemów, treningi za-
trudnienia i doradztwa.

– Koncentrujemy się na 
kształtowaniu umiejętności 
życiowych, aby nasi klubo-
wicze potrafi li radzić sobie 

Po raz kolejny kilkunastu 
pracodawców 27 marca 

usiadło przy stolikach infor-
macyjnych w korytarzu Urzę-
du Miasta Poznania, by za-
chęcać osoby niepełnospraw-
ne do podjęcia zatrudnienia. 
Wybór ofert był duży, szuka-
no między innymi kandyda-
tów do pracy w magazynach, 
recepcjonistki, specjalisty do 
działu kadr. 

Organizatorami Giełdy Pracy 
dla Osób Niepełnosprawnych był 
Urząd Miasta Poznania oraz Mi-
chał Tomczak, członek Krajowej 
Rady Konsultacyjnej Do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych. Kory-
tarz zapełnił się przyszłymi pra-
cownikami, a pracodawcy ofero-
wali im zatrudnienie. Giełdę od-
wiedziła także wiceprezydent 
Agnieszka Pachciarz. 

Eugeniusz Gładyszak porusza 
się o kulach. To skutek choro-
by Heinego-Medina. Poprzedni 
pracodawca zatrudnił go na ta-
kich warunkach, że nie mógł się 
starać o zasiłek. Na giełdę przy-
szedł z nadzieją, że może uda 
mu się znaleźć pracę stróża lub 
portiera. Jest w takim wieku, że 
na otwartym rynku pracy nie ma 

komu ze Szkolnego Koła PCK nie 
powinno już sprawiać trudności. 
Okazało się, że przy unierucha-
mianiu złamanej ręki pomocna 
może okazać się nawet koszul-
ka osoby poszkodowanej. 

Ważnym elementem szkole-
nia było przybliżenie wiedzy na 
temat resuscytacji krążeniowo-
oddechowej. Są to czynności, 
jakie należy wykonać w przy-
padku, gdy wystąpi podejrze-
nie zatrzymania czynności ser-
ca z utratą świadomości i bezde-
chem, aby uratować komuś ży-
cie. Dlatego już od najwcześniej-
szych lat, warto uczyć się, jak 
w takiej sytuacji pomóc. Nale-
ży więc sprawdzić świadomość 
poszkodowanego – czy reaguje. 
Następnie udrożnić drogi odde-
chowe i sprawdzić oddech: lekko 
odchylić głowę do tyłu i unieść 
żuchwę. Trzeba sprawdzić, czy 
poszkodowany oddycha prawi-
dłowo. Zadzwonić lub poprosić o 
to inną osobę pod numer 112 lub 
999. Wykonać 30 uciśnięć klat-
ki piersiowej, a następnie 2 od-
dechy i powtórzyć to pięć razy. 
Sprawdzić stan poszkodowane-
go i – o ile nic się nie zmieniło 
– kontynuować resuscytację, aż 
poszkodowanemu wróci oddech 
lub przyjedzie karetka.

Wiele emocji wywołała moż-
liwość przećwiczenia swoich 
umiejętności na fantomie. Jed-
nak, nie tylko podczas szko-
leń z pierwszej pomocy orga-
nizowanych przez ratowników 
PCK członkowie koła zdobywa-
ją swoją wiedzę i umiejętności. 
Pani Justyna przywiozła inte-
resujące materiały edukacyjne. 
Na spotkaniach Szkolnego Koła 
PCK będzie realizowany pro-
gram „Ratowniczek pomaga Ci 
pomagać”. W trakcie ośmiu lek-
cji uczniowie zdobędą informa-
cje na temat udzielania pierw-
szej pomocy i zapobiegania wy-
padkom. 

Aleksandra
Lewandowska
KOMORNIKI

Ratować życie

w różnych sytuacjach. Pro-
wadzimy trening budżeto-
wy, gdzie uczą się gospoda-
rowania pieniędzmi. Aktywi-
zujemy społecznie i zawodo-
wo. Każdego roku średnio 15 
osób z problemami zdrowia 
psychicznego dzięki nasze-
mu wsparciu znajduje pra-
cę. Cieszy nas ten fakt – po-
wiedziała Katarzyna Majer, 
kierownik ŚDS „Zielone Cen-
trum”. 

Przy placówce funkcjonuje 
Galeria „Zielona”, gdzie pre-
zentowana jest twórczość 
artystyczna uczestników. Jej 
wysokie walory można po-
dziwiać na organizowanych 

szans. Do tego dochodzi jego 
niepełnosprawność. 

– Pracodawcy zaoferowali po-
nad sto ofert pracy, oprócz tego 
można skorzystać z doradztwa 
zawodowego – powiedział Mi-
chał Tomczak. – Zaprosiliśmy 
także instytucje wspomagające 
niepełnosprawnych oraz kontro-
lujące ich przebieg pracy. Wśród 
nich był Oddział Integracji Osób 
Niepełnosprawnych Wydzia-
łu Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Poznania, Po-
wiatowy Urząd Pracy w Pozna-
niu, Państwowa Inspekcja Pracy, 
Fundacja Aktywizacji Zawodo-
wej Osób Niepełnosprawnych, 
Fundacja Polskich Kawalerów 
Maltańskich-Pomoc Maltańska. 

Sławomir Chromiec dał przy-
kład, że osoba niepełnospraw-
na może być przydatna w pracy. 
Jako przedstawiciel fi rmy „Pro-
bet” poszukiwał osób do utrzy-
mania czystości w biurach: pań 
sprzątających i pracowników 
gospodarczych. Ofertę przeka-
zał kilku osobom i czeka na ich 
odzew. Rozmowa w fi rmie zde-
cyduje, kto otrzyma zatrudnie-
nie. Elżbieta Grabowska, specja-
listka do spraw kadr z fi rmy „Jop-

Jedno z imponujących dzieł 
Grzegorza.
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cyklicznie wernisażach. 9 
kwietnia podczas uroczysto-
ści jubileuszowej dwoje klu-
bowiczów – Wojsław i Grze-
gorz zaprosili gości do Gale-
rii na wystawę swoich prac 
pod nazwą „Architektura”. 
Grzegorz pokazał imponu-
jące budowle zrobione z za-
pałek. Aby takie wykonać, 
trzeba wyjątkowej cierpliwo-
ści i precyzji. Przygotowanie 

jednej może zająć 2 lata lub 
więcej. Z kolei Wojsław po-
chwalił się szkicami archi-
tektonicznymi. W sali spor-
towej wystawiono fotorepor-
taż z działalności „Zielonego 
Centrum” i prezentację stro-
jów wykonanych w pracow-
ni krawieckiej. 

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

rozwoju zawodowego i wdraża-
nia własnych pomysłów. 

– Zainteresowanie nie było 
duże ale liczę, że ktoś skorzysta 
z naszej oferty – stwierdziła Elż-
bieta Grabowska. 

Iwona Cichowska, starszy 
konsultant do spraw pracy tym-
czasowej z „Job Impulse”, in-
formowała o projekcie polega-
jącym na rozpowszechnianiu 
wśród pracodawców informacji 
o możliwości zatrudnienia osób 
mających orzeczenie o niepeł-
nosprawności. Szukała też koor-
dynatora do spraw projektów dla 
spółki „Job Trainings”. Byli przed-
stawiciele fi rmy Komputronik 
S.A., którzy zbierali oferty osób 
poszukujących zatrudnienia ce-
lem zdeponowania ich w fi rmie. 
Gdy zwolni się stanowisko lub 
zostanie utworzone nowe, zain-
teresowani zostaną poproszeni 
na rozmowę kwalifi kacyjną. 

AURELIA PAWLAK

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

miejsce wynosi kilka miesię-
cy, a lista oczekujących jest 
długa, bo problemy natury 
psychicznej dotykają nas co-
raz częściej.

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

Kwiaty i gratulacje odbiera Katarzyna Majer.

Pracodawcy zaoferowali ponad sto miejsc pracy.

Eugeniusz Gładyszak 
przyszedł z nadzieją 

na zatrudnienie.

10 LAT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „ZIELONE CENTRUM” 

Przystań w cierpieniu

Nadzieje na pracę 

pol” szukała pracownika do po-
mocy introligatorskiej. Potrzeb-
ne było wykształcenie kierunko-
we, doświadczenie, kwalifi kacje, 
dyspozycyjność. Proponowa-
ła stałe zatrudnienie, możliwość 
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Ewa Nowak, poruszająca 
się na wózku inwalidzkim 

podopieczna Stowarzysze-
nia „mali bracia Ubogich” i wo-
lontariusz Leszek Tasiemski 
z sukcesem zakończyli 8 Pół-
maraton Poznański 11 kwiet-
nia. O przygotowaniach do tej 
imprezy pisaliśmy w tegorocz-
nym marcowym wydaniu „Fi-
lantropa”. 

Były to bardzo intensywne 
treningi zwłaszcza Leszka, któ-
ry biegnąc pchał wózek z sie-
dzącą na nim panią Ewą. At-
mosfera w półmaratonie była 
wspaniała. Pomagali wolonta-
riusze ze Stowarzyszenia, a tak-
że przypadkowi widzowie, a na-
wet współbiegacze. Jeden z nich 
zaproponował nawet pomoc 
przy popychaniu wózka. Za-
pewniona była opieka wolonta-
riusza ze Stowarzyszenia, ma-
jącego do dyspozycji apteczkę 
oraz zapas wody. 

Nastoletnia Zuzia nie jest 
zainteresowana no-

wymi osobami. Niecierpli-
wi się, gdy odbywa się wy-
kład. Całą sobą chłonie na-
tomiast widok baniek my-
dlanych i puszcza je z za-
pałem. Zuzia ma autyzm. 
Świat ludzi z autyzmem 
można było poznać bio-
rąc udział w akcjach orga-
nizowanych w całej Polsce 
z okazji Światowego Dnia 
Świadomości Autyzmu, ob-
chodzonego 2 kwietnia. 
Miały one na celu przybli-
żenie problematyki auty-
zmu i zachęcały do okazy-
wania wsparcia rodzinom 
osób z autyzmem. 

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

Do przebiegnięcia było oko-
ło 20 kilometrów, ale ten dystans 
nie sprawił Leszkowi i pani Ewie 
żadnych problemów. Nawet stał 
się motywacją, by wziąć udział 
w pełnym maratonie, gdzie wy-
siłek jest podwójny. Leszek był 
silnikiem, a pani Ewa nawigato-
rem. Bieg bardzo ich zbliżył, na-
dal pozostają w przyjacielskim 
kontakcie. Dzięki półmaratono-
wi udało się zebrać fundusze 
na wózki inwalidzkie dla pod-
opiecznych „małych braci Ubo-
gich”. 15 kwietnia, odbyło się 
spotkanie, podczas którego Bo-
lesława Retecka, szefowa po-
znańskiego Stowarzyszenia po-
gratulowała Leszkowi i Ewie za 
tę wspaniałą inicjatywę. awa 

nami” przeprowadzono ak-
cję pod nazwą „Dzieci z au-
tyzmem kochają bańki”. Or-
ganizatorem była Fundacja 
„Na niebiesko” wspierana 
przez Studencką Radę Mia-
sta Poznania i Wydziałowe 
Centrum Wolontariatu „Vo-
lontario” Wydziału Studiów 
Edukacyjnych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza.

W postacie z fi lmu „Avatar” 
autorstwa Jamesa Camero-
na wcieliła się Dagmara Ber-
naciak-Maślak, mama auty-
stycznej Zuzi i Kamil Lodziń-
ski, rehabilitant Zuzi. Gdy 
tylko pojawili się w „Meska-
linie” przebrani i pomalowa-

ni, zrobiło się kolorowo i we-
soło. 

– Na co dzień pracuję w 
Zespole Szkół Specjalnych 
nr 105 im. Juliana Tuwima na 
poznańskiej Śródce, stąd te-
mat autyzmu jest mi dobrze 
znany – mówił Grzegorz Ra-
dzikowski, który na spotka-
nie przyszedł z wnuczkiem 
Krzysiem. Siostra Krzysia, 
Dorotka, ma zdiagnozowany 
autyzm. Cieszę się, że potra-
fi ą się razem bawić. 

Podczas akcji śpiewa-

ła młodzież z Gimnazjum 
nr 50, a piosenkę „Tak jak 
ty” odnoszącą się do inter-
pretacji świata przez osoby 
z autyzmem wykonała Iwo-
na Grenda i Magdalena At-
kinson. Przybliżono uczest-
nikom „Lekcję akceptacji” 
– projekt, który Fundacja „Na 
niebiesko” realizuje w szko-
łach gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Więcej o pro-
jekcie i działaniach organiza-
cji piszemy na stronie 29. 

 KAROLINA KASPRZAK

Nawigator i silnik

Bańki po raz drugi
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Grzegorz Radzikowski z wnuczkiem Krzysiem.

Dagmara Bernaciak-Maślak (z prawej) 
z córką Zuzią i Kamilem Lodzińskim.
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Jestem osobą niepełnosprawną 
z orzeczeniem całkowitej nie-

zdolności do samodzielnej eg-
zystencji. Mam 64 lata. Moja 
choroba, nieuleczalna i postę-
pująca, nosi nazwę „Opuszkowo-
rdzeniowy zanik mięśni” lub ina-
czej choroba Kennedy`ego. Jedy-
nym ratunkiem jest hamowanie 
jej rozwoju jest systematyczna 
rehabilitacja w szpitalach, ośrod-
kach rehabilitacji lub w domu. 

Jest to rzadka choroba gene-
tyczna, mało znana lekarzom. 
Przez NFZ traktowana jest jako 
choroba przewlekła. Pobyt na 
rehabilitacji stacjonarnej, po 
ewentualnym zakwalifi kowaniu, 
może odbywać się raz na 4 lata, 
co w przypadku postępowania 
choroby nie daje żadnej nadziei 
na poprawę mojego stanu zdro-
wia. Powoduje niedowład czte-
rokończynowy, uniemożliwiający 

W poprzednim wydaniu 
„Filantropa” informowa-

liśmy o konferencji prasowej 
na temat zagospodarowania 
poznańskiego Domu Tram-
wajarza. Tym razem możemy 
już napisać, że w sobotę 21 
marca drzwi do tego obiektu 
na poznańskich Jeżycach były 
otwarte, a przechodnie zaglą-
dali do środka, aby zobaczyć, 
co się tam dzieje. Nie było ofi -
cjalnego otwarcia, przecina-
nia wstęgi i przemówień go-
ści, ale od godziny 11 ożywały 
poszczególne pracownie. 

Z zaciekawieniem czytano 
plakat na drzwiach wejścio-
wych, informujący o impre-
zach. Wewnątrz spacerowa-
ły postacie w bajkowych ko-
stiumach. Czekały na nie dzie-
ci w jednej sal, siedząc na pu-
szystych poduszkach. Anna 
Szymczak z Teatru MplusM 
wprowadziła małych widzów 
w świat czarów i baśni. 

– Pamiętamy o seniorach, 
którymi zajmować się bę-
dzie specjalny zespół naszych 
pracowników – mówi Pauli-
na Szkudłapska, szefowa stre-
fy seniora. – Będziemy reali-
zować sporo pomysłów. Nasi 

samodzielne poruszanie się bez 
pomocy osoby drugiej lub cho-
dzika czterokołowego z siedzi-
skiem, którego używam do po-
ruszania się po mieszkaniu i na 
krótkich wyjściach z domu. Po 
kilku metrach przejścia muszę 
odpoczywać, siadając na siedzi-
sku chodzika. Jednocześnie mu-
szę uważać, by się nie przewró-
cić, bo nogi mam bardzo słabe i 
sam już nie wstanę, trzeba mnie 
podnieść. 

Oprócz trudności w chodze-
niu mam niedowład rąk, co prze-
szkadza posługiwać się sztućca-
mi, ubrać się, korzystać z łazien-
ki i w wielu innych sytuacjach. 
We wszystkich konieczna jest po-
moc drugiej osoby. Nigdy nie roz-
staję się z chodzikiem, bo opiera-
jąc się o rączki mogę przejść nie-
wielką odległość. Długie oczeki-
wanie na rehabilitację wyjazdo-
wą zmusza mnie do korzysta-

nia z rehabilitantów odpłatnie w 
domu. Jedna godzina takiej reha-
bilitacji kosztuje 120 zł. Przy nie-
wielkiej rencie i niskich zarob-
kach żony nie jestem więc w sta-
nie rehabilitować się w domu. 

Mieszkam w budynku TBS-u z 
wysokim czynszem, więc moja 

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

Dlatego proszę życzliwych 
czytelników „Filantropa” o po-
moc fi nansową na rehabilitację, 
za co z góry serdecznie dzięku-
ję. Darowizny można przeka-
zywać na moje konto bankowe: 
PKO S.A. 33-1240-1082-1111-0010-
0293-0836. 

MAREK BABIK
UL. OPALIŃSKA 5/7 M.49

01-739 WARSZAWA 

Od redakcji:

Skany orzeczenia o niepełno-
sprawności i dokumentów lekar-
skich pana Marka Babika znajdu-
ją się w naszym posiadaniu. 

przyjaciele poprowadzą dar-
mowe warsztaty. Zamierzamy 
stworzyć bezpłatną ofertę dla 
osób w wieku 50+, odpowia-
dającą ich zainteresowaniom. 
Liczymy na dofi nansowanie z 
Urzędu Miasta Poznania, Mi-
nisterstwie Kultury, Unii Euro-
pejskiej. 

Młodzi ludzie chcą wypeł-
nić Dom Tramwajarza życiem, 
aby budził zainteresowanie se-
niorów, a także osób niepełno-
sprawnych. Będzie też strefa 
sportowa, służąca aktywizacji 
fi zycznej. Obejmie między in-
nymi zajęcia jogi, „Nordic Wal-
king”, „Chi Kong”. W strefi e za-

jęć międzypokoleniowych se-
niorzy będą współdziałać z 
dziećmi i młodzieżą, wymie-
niając doświadczenia. 

– Ważna będzie strefa kom-
puterowa, bo trudno dzisiaj so-
bie wyobrazić życie bez Inter-
netu – dodaje Paulina Szku-
dłapska. – A seniorom zagraża 
wykluczenie cyfrowe. Zamie-
rzamy urządzić salkę kompu-
terową i prowadzić w niej za-
jęcia. A w strefi e międzynaro-
dowej będziemy uczyć języ-
ków obcych, na początek pod-
staw angielskiego i włoskiego. 
W tym celu zaprosimy między-
narodowych wolontariuszy. 

Opiekunowie strefy senio-
ra czekają na własne pomy-
sły 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 gramofo-
nu”, czyli nauczanie seniorów, 
jak zostać didżejem i poprowa-
dzić na przykład potańcówkę. 
Zanosi się na to, że będzie się 
działo w Domu Tramwajarza! 

AURELIA PAWLAK 

Moja nieuleczalna choroba

W DOMU TRAMWAJARZA

Będzie się działo!

Paulina Szkudłapska:
– Pamiętamy o seniorach.

 F
O

T.
 A

U
R

EL
IA

 P
A

W
LA

K

 F
O

T.
 A

R
C

H
IW

U
M

ZBIGNIEW NOWAK

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 parafi i?
Czy też pokuta
Kainowych win?
Któż pojąć
To zdoła? 
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Marta i Przemko bez-
pośrednio po trenin-

gu łuczniczym odwiedzili w 
szpitalu Przemka mamę. We-
szli na Oddział Laryngolo-
giczny, na którym leżały tak-
że dzieci po zabiegach ope-
racyjnych. 

Smutnymi oczami wpatry-
wały się w tych dwoje niezwy-
kłych ludzi: Marta, o delikat-
nej urodzie, z chmurą włosów 
w kolorze wiśniowym. Prze-
mko, bardzo wysoki, z włosami 
upiętymi na karku, z wielkim 
łukiem w dłoni. Wyglądał jak 
Robin Hood. Widząc wlepione 
w łuk spojrzenia dzieci, pod-
szedł do łóżka jednego z nich 
i dał mu go do potrzymania. 
Chłopcu rozbłysły oczy, a po-
zostałe dzieci ożywiły się. Wo-
bec tego po kolei podchodził do 
każdego z nich, a dzieci doty-
kały łuk, głaskały, trzymały w 
dłoniach. Miały rozsłonecznio-
ne buzie, w oczach zachwyt.

Kiedy Marta opowiadała mi 
o tym zdarzeniu, była wzru-
szona i promieniała radością. 
Pomyślałam wówczas: jakże 
niekiedy łatwo podarować ko-
muś, a także samemu sobie, 
odrobinę szczęścia. Bo prze-
cież Przemko mógł łuk zosta-
wić na szpitalnym korytarzu. 
Albo trzymać go przy sobie i 
nie zauważyć spojrzeń dzieci. 
Przecież nie do nich przyszedł 
do szpitala.

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.

Nowe władze 
„Klaudynki”

Walne zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze Kór-

nickiego Stowarzyszenia Po-
mocy Osobom z Niepełno-
sprawnością Intelektualną i 
Ruchową „Klaudynka” odbyło 
się 26 marca. Dotychczasowa 
prezes Anetta Szarzyńska po-
dziękowała członkom zarządu 
i sponsorom oraz przestawi-
ła sprawozdanie merytoryczne. 

Przypomniała, że „Klaudyn-
ce” udało się zintegrować środo-
wisko osób z różnymi niepełno-
sprawnościami, nawiązać kon-
takty z wieloma organizacja-
mi i darczyńcami oraz pozyskać 
licznych przyjaciół tej organiza-
cji. Omówiła historię Stowarzy-
szenia, jego osiągnięcia i inicja-
tywy, m.in. utworzenie stanowi-
ska Gminnego Rzecznika Osób 
Niepełnosprawnych i Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Kórniku. Anecie Szarzyńskiej 
i zarządowi „Klaudynki” dzięko-
wano za długoletnią i wzorową 
pracę społeczną na rzecz osób 
najbardziej potrzebujących.

Prezesem zarządu „Klaudyn-
ki” wybrano Dagmarę Horodec-
ką. Anita Wachowiak wystąpi-
ła z wnioskiem (przyjętym jed-
nogłośnie) o nadanie tytułu ho-
norowego członka Stowarzysze-
nia „Klaudynka” Anecie Szarzyń-
skiej. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Jedną z najstarszych pod-
opiecznych PKPS w Kórni-

ku jest Natalia Bukczyńska z 
domu Malinowska mieszkają-
ca w Bninie. W tym roku skoń-
czy 90 lat. Urodziła się 26 lipca 
1925 roku w Czmońcu. 

Jest bardzo wdzięczna Bog-
danowi Wesołkowi,szefowi kór-
nickiego PKPS-u, że stale o niej 
pamięta i co jakiś czas odwie-
dza. Natalia porusza się o kuli. 
W sprzątaniu i zakupach poma-
ga jej opiekunka.

Kiedy tworzyła pierwsze 
w Bninie Koło Seniorów przy 
PKPS, miała 65 lat. Zbierała 
składki, przygotowywała spo-
tkania, organizowała wyciecz-
ki. Do niedawna robiła swetry 
z wełny, kapelusze i torebki ze 
sznurka. Jej prace były wysta-

Czy poruszając się w sza-
rej codzienności umiemy zna-
leźć w sobie gotowość ofi aro-
wania takich drobinek szczę-
ścia? Czy potrafi my je rozpo-
znać, uchwycić, a następnie 
podarować?

Okres wakacji może być 
czasem szczególnej wrażli-
wości na różne odmiany ma-
leńkiego szczęścia i dla do-
bra 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 szczę-
ścia? Dla dziecka i dla żucz-
ka? Albo przeniesienie zabłą-
kanej żabki z miejsca suchego 
w wilgotne? Albo podanie pła-
czącemu dziecku znalezionej 
muszelki? Dzieci same będą 
miały mnóstwo uroczych po-
mysłów, trzeba im tylko pod-
powiedzieć, o co chodzi. 

A chodzi o zabawę w „po-
szukiwanie drobinek szczę-
ścia”. Może to być pasjonują-
ca zabawa nie tylko dla dziec-
ka, bowiem przy okazji rodzi-
ce wiele się o swoim dziec-
ku dowiedzą. Poznają, co jest 
dla niego maleńkim szczę-
ściem, czy łatwo mu przycho-
dzi je znaleźć, w jakich oko-
licznościach je dostrzega, z 
kim je dzieli, jak okazuje ra-
dość, jak o niej mówi. Nato-

miast dziecko nauczy się, że 
szczęście jest najmilsze wte-
dy, kiedy możemy się nim po-
dzielić i to nie tylko z osobą 
bliską sercu.

Niektóre dzieci (jak również 
dorośli) posiadają talent wy-
najdywania tego, co daje ra-
dość, inne nabywają takich 
umiejętności pomału i z mo-
zołem. A jeszcze inne spo-
strzegają przede wszystkim 
to, co smuci albo złości. Od 
czego to zależy? Trochę nie-
wątpliwie od wrodzonych 
właściwości, ale niepomier-
nie więcej od doświadczenia. 
Dzieci zdobywają doświad-
czenie poprzez własne działa-
nie i własne sądy, a na jedno i 
na drugie znaczny wpływ ma 
wychowanie. 

Wychowanie to nie tylko da-
wanie dobrego przykładu, sta-
wianie dziecku wymagań i na-
gradzanie za ich spełnianie, 
nie tylko słowa miłości albo 
nagany, ale także beztroskie 
chwile spędzane razem. Wy-
chowanie to także wspólne 
zabawy i zwierzenia, czytanie 
bajek i opowiadanie „tego, co 
prawdziwe”. Okres letnich wa-
kacji jest idealnym czasem dla 
wychowawczego oddziaływa-
nia, bowiem przebiega ono 
wtedy bardziej spontanicz-
nie i jest nasycone dobrymi 
uczuciami. Po prostu rodzi-
ce nie są zmęczeni, rytm dnia 
jest powolniejszy, nie ma wie-
lu stresów, jakie występują w 
innych porach roku. Taki kli-
mat wakacyjnego odprężenia 
warto wzbogacić o jakiś nowy 
szczegół, który równocześnie 
cieszy i wychowuje. Może nim 
być właśnie zabawa w poszu-
kiwanie drobinek szczęścia. 

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ CZ. III

Drobinki 
szczęścia

***
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.

Robert
Wrzesiński
POZNAŃ
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Słowa Jamesa Matthewa 
Barrie: „Ci, co wnoszą w 

życie innych promień słońca 
to ludzie, którzy nie potrafi ą 
zatrzymać go tylko dla siebie” 
były mottem koncertu chary-
tatywnego Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Przyjaciel” 
w Obornikach. 

Koncert w sali widowisko-
wej Obornickiego Ośrodka 
Kultury nosił tytuł „W stronę 
słońca”. Było to XIV już spotka-
nie artystyczne. Dochód z wy-
darzenia został przeznaczony 
na cele statutowe organizacji. 
Organizowane cyklicznie kon-
certy charytatywne przyciągają 
całkiem sporą grupę publicz-
ności, która oklaskuje niepeł-
nosprawnych wykonawców i 
bawi się z nimi doskonale. Tak 
było również tym razem. 

– Obowiązkiem każdego 
człowieka jest uczynić wszyst-
ko, aby promienie słoneczne 
docierały do najbardziej po-
trzebujących. Nasze spotkania 
utwierdzają w przekonaniu, 
że są osoby, którym los niepeł-
nosprawnych nie jest obojęt-
ny – powiedziała prezes Aldo-
na Ból. 

Wystąpił zespół „Tacy sami” 
działający w Stowarzyszeniu 
pod kierunkiem Lecha Farona. 
Członkowie zespołu przywitali 
słuchaczy utworem „Iść w stro-
nę słońca” z repertuaru grupy 
„Dwa plus jeden”. Później wy-
stępowali solo, w duetach, trio 
i w kwartetach. Usłyszeć moż-

na było „Prawie do nieba” w in-
terpretacji Łukasza Bóla, „Lato” 
w wykonaniu Mateusza Andry-
szaka oraz wiele innych. Lech 
Faron zaznaczył, że zespół się-
ga także po ambitniejszy re-
pertuar jak np. „Miasteczko cu-
dów”.

Najwięcej emocji wywoła-
ła aukcja prac podopiecznych 
Stowarzyszenia, którą współ-
prowadził Karol Barnaś, chło-
pak z zespołem Downa. Li-
cytowano obrazy, szkatułki, 
świeczniki, ozdobne przed-
mioty kuchenne wykonane 

techniką decupage, piłki za-
wodników „Kolejorza” z auto-
grafami, rzeźby, rękodzieło, al-
bum z fotografi ami „Oborni-
ki na starych pocztówkach”. Z 
licytacji zebrano 4960 złotych. 
Dodatkową formą wsparcia or-
ganizacji była możliwość za-
kupu cegiełki w kwocie 5 zło-
tych oraz prac rękodzielni-
czych eksponowanych przy 
szatni. 

W drugiej części koncertu 
popis taneczny dał Karol. Tań-
cząc do utworu „Ale Aleksan-
dra” wykazał się świetnym wy-

czuciem rytmu, doskonale im-
prowizował. XIV koncert cha-
rytatywny „W stronę słońca” 
przeszedł do historii. Artyści 
już mają plany na kolejne mu-
zyczne spotkania. Nie boją się 
ludzi i szybko nawiązują przy-
jaźnie. 

 KAROLINA KASPRZAK

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 Czmoń-
cu. Miała bardzo pracowite życie 
w gospodarstwie. Ojciec przez 
około 20 lat był sołtysem, poma-
gała mu również w sołectwie, 
prowadząc pracę „papierkową”.

Przed wojną Czmoniec w 90 
procentach był zamieszkany 
przez Niemców. Dzielił się na 
część niemiecką i polską. Fran-
ciszek podczas I wojny świato-
wej służył w armii cesarza Wil-
helma II, dobrze znał język nie-
miecki. Podczas zebrań wiej-
skich tłumaczył swoim niemiec-
kim sąsiadom, cieszył się wśród 
nich szacunkiem.

Podczas okupacji hitlerow-
skiej rodzina Natalii nie miała 
biedy. Zabijało się świnię i było 
co jeść. Malinowscy mieszka-
li wśród Niemców, którzy lubi-
li Franciszka. Nikt nie doniósł o 
nielegalnym uboju.

Ale kiedy Natalię skierowa-
no do kopania rowów przeciw-
czołgowych, ojciec nic nie mógł 
zrobić. Było to ciężkie przeżycie. 
Dziewczyna opuściła rodzinny 
dom i znalazła się w miejscowo-
ści koło Włocławka. Kobiety za-
mieszkały w stodole. Była chłod-
na, deszczowa jesień, dlate-
go ojciec Franciszek wysłał cór-
ce męskie buty. Ukradła je jedna 
z osób mieszkających z Natalią.

Wracała z Włocławka po-
ciągiem do Śremu. Potem pie-
szo dotarła do domu. Towarzy-
szył 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 ko-
le Związku Młodzieży Wiejskiej 
„Wici”. Była jego sekretarzem. 
Koło organizowało zabawy, 
przedstawienia w Domu Ludo-
wym w Czmońcu, dożynki. Pro-
wadziło koło teatralne, którym 
zajmował sie przedwojenny na-
uczyciel Nikodem Błaszkowiak. 

W 1951 roku wyszła za mąż 
za Stanisława Bukczyńskiego, 
który pracował jako stolarz w 
Poznaniu. Mieli czworo dzie-
ci. Pan Stanisław umarł w wie-
ku 60 lat.

Na koniec swojej opowie-
ści Natalia pokazała wykona-
ne przez siebie wełniane swe-
try oraz kapelusz i torebkę ze 
sznurka.

Wspomnienia pani Natalii

Natalia Bukczyńska 
w kapeluszu i z torebką 
wykonaną ze sznurka.
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Utalentowani
niosą nadzieję

„Iść w stronę słońca”.

Lech Faron (z lewej) 
i Karol Barnaś 

prezentują album 
„Oborniki 

na starych pocztówkach” 
licytowany podczas aukcji.
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Na krótko przed Wielkano-
cą uczestnicy 7 warszta-

tów terapii zajęciowej z Połu-
dniowej Wielkopolski, prowa-
dzonych przez Fundację Inwa-
lidów i Osób Niepełnospraw-
nych „Miłosierdzie” w Kaliszu, 
wspólnie z pracownikami i za-
proszonymi gośćmi zasiedli do 

O Tucholi, stolicy „Borów 
Tucholskich”, które uwa-

żane są za jedne z piękniej-
szych, naturalnych miejsc w 
Polsce, każdy zapewne sły-
szał. O walorach turystycz-
nych i pięknej przyrodzie tego 
obszaru tym bardziej. Ale czy 
o działającej – w Tucholi wła-
śnie – internetowej rozgłośni 
radiowej stworzonej i prowa-
dzonej przez osoby niepełno-
sprawne?

Jak do tego doszło? Najpierw 
powstała tu Fundacja „Niewi-
dzialni”, prowadzona przez Sła-
womira Muzolfa. To ona podję-
ła się realizacji projektu, które-
go założeniem jest zarazem ak-
tywizacja osób niepełnospraw-
nych i promowanie regionu tu-
cholskiego. W tym celu powsta-
ło w Tucholi internetowe „Na-
sze Radio”, w którym pracuje 9 
niepełnosprawnych osób z ca-
łej Polski. Opiekę nad projek-
tem i rozwojem rozgłośni spra-
wuje Anna Król, mieszkan-
ka Poznania, która przed kilku 
laty ukończyła studia dzienni-
karskie. Dzisiaj prowadzi audy-
cje radiowe i zaprasza do wy-

– 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 ka-
czek, można spodziewać się 
wszystkiego. Pewnie przygnała 
kozę z łąki? – zażartował.

– Nie, ale chodź pokażę ci… 
– podbiegła do niego, chwyci-
ła za palec i pociągnęła za sobą. 
– Musisz to zobaczyć… koniecz-
nie…

Wstał niechętnie i poszedł za 
nią. Podekscytowana poprowa-
dziła go w głąb ogrodu. Pod sta-
rym jaworem stały dwie klatki, 
w których rezydowały trzy mło-
de króliki. W pierwotnym zamy-
śle miały być inwentarzem prze-
znaczonym na delikatne po-
trawki, ale każdy dostał imię i 
szybko przeszedł pod opiekę 
małych, rezolutnych dziewczy-
nek, które wcale nie zamierzały 
ich oddać.

– Chodź! – ponaglała go.
Znaleźli się pod jaworem i Ja-

neczka pokazała palcem.
– Patrz – powiedziała, ale 

jemu nic tutaj nie wydawało 
się nadzwyczajnym wydarze-
niem.

Dopiero, jak siostrzyczka 
uchyliła drzwiczki pierwszej 
klatki, zrozumiał.

Siedziała w niej Chakra. Wci-
śnięta między króliki parska-
ła i oblizywała się nerwowo, a 
one bez strachu kicały obok niej. 
Nierasowo zwisające uszy kla-
pały w rytmie gwałtownych ru-
chów głowy podążającej za ich 
podskakującymi zadkami.

Oboje wybuchnęli śmiechem. 
– Śmieszna, nie? 
– Jak ona tu weszła? – zapytał. 

– Czy ty jej otworzyłaś drzwicz-
ki? 

– Ja? Nie… sama odsunę-
ła haczyk i wgramoliła się tam. 
Chciałam ją wyciągnąć, ale nie 
pozwala. Co ona sobie myśli, 
czemu tu weszła?

– Nie wiem, ale chyba im mat-
kuje… Popatrz jak je obwąchuje i 
delikatnie liże…

– Czy ona myśli, że jest króli-
kiem?

– Może coś jej się pomyliło?
– Nic im nie zrobi? Powiedz – 

wypytywała.
– Myślę, że nie. Może wypu-

ścimy całe to bractwo na trawę? 
– zaproponował.

– A jak pouciekają? Albo je 
zagryzie? Tego bym bardzo nie 
chciała…

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

wielkanocnych śniadań, roz-
poczynając radosny czas ro-
dzinnego świętowania, dziele-
nia się jajkiem, spędzenia cza-
su z najbliższymi. 

W tym roku, podobnie jak w 
latach poprzednich, prezes Za-
rządu Fundacji Stanisław Bronz, 
wraz z członkami zarządu i 

Rady Nadzorczej, kolejno spoty-
kali się z pracownikami i uczest-
nikami placówek w Przygodzi-
cach, Kaliszu, Odolanowie, Do-
ruchowie, Ostrzeszowie, Kuźni-
cy Grabowskiej i Pisarzowicach.

W spotkaniach tych uczest-
niczyli też zaproszeni goście: 
duszpasterze, przedstawiciele 
lokalnych władz powiatowych 
i miejskich, PCPR-ów i OPS-ów, 
radni i przedstawiciele partner-
skich instytucji.

Podczas świątecznych śnia-
dań składano sobie życzenia 
z okazji nadchodzących świąt 
wielkanocnych i kosztowano 
tradycyjnych potraw. Serdecz-
na i ciepła atmosfera wielka-
nocnych spotkań pozostanie 
na długo w pamięci ich uczest-
ników. 

MARIUSZ PATYSIAK

wiadów gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej. 

– Przez aktywizację osób 
niepełnosprawnych w radiu 
chcemy pokazać, że niepełno-
sprawność nie jest przeszkodą 
– mówi Anna Król. – Że nie ma 
u nas miejsca na stwierdze-
nia typu: nie mogę tego zrobić, 
nie dam rady, nie potrafi ę. Cho-
ciażby ja jestem przykładem: 
moja niepełnosprawność ru-
chowa nie przeszkadza mi w 

wykonywaniu radiowych obo-
wiązków. 

Radio nie nadaje na ogólno-
dostępnych i najpopularniej-
szych falach FM. Realizuje swo-
ją działalność od niedawna, jed-
nak znalazło już rzeszę swoich 
wiernych słuchaczy, a osobom 
niepełnosprawnym praca w 
rozgłośni sprawia wielką przy-
jemność. Spełnia ich marzenia, 
mobilizuje do działania, moty-
wuje do pracy nad sobą, swoimi 
słabościami i chwilami zwąt-
pienia. Wśród zatrudnionych są 
oprócz Poznania osoby z Czę-
stochowy czy Torunia. Mimo że 
radio ma tylko 200 slotów po-
dzielonych na cztery kanały do 
nadawania internetowego (tyl-
ko 200 słuchaczy może jednora-
zowo słuchać programu), to nie 
ma barier terytorialnych. Każdy 
z dziennikarzy radiowych pra-
cuje w domu, w swoim mieście, 
przy swoim komputerze. Mikro-
fon jest przyjacielem, powierni-
kiem i sposobem kontaktu. 

Z drugiej strony są ci, którym 
radio pomaga, rozwesela, uczy 
odwagi i samodzielności. „Na-
sze Radio”, choć z Tucholi, łą-
czy niepełnosprawnych w ca-
łej Polsce, którzy swoją pracą i 
zaangażowaniem chcą poka-
zać, jak wiele mogą zrobić wła-
śnie oni. 

Posłuchaj „Naszego Radia” – 
http://naszeradio.tuchola.pl/

MARCIN WOJCIESZAK

Anna Król przy pracy.

„Niewidzialni” 
których słychać

Wielkanoc siedmiu
warsztatów
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Miło nam poinformować, 
że w marcu tego roku war-
szawskie Wydawnictwo 
„Bis” opublikowało liczącą 
572 strony powieść Zbignie-
wa Nowaka „Szczygieł”. Au-
tor, mieszkaniec Kołobrze-
gu, od wielu lat publikuje w 
naszym miesięczniku wier-
sze i prozę, aktualnie w od-
cinkach „Opowieść osobli-
wie inną”. Jest jednym z au-
torów w zbiorze autobiogra-
fi i osób niepełnosprawnych 
„Moje Kilimandżaro”, który 
w 2008 roku wydała Funda-
cja Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Filantrop”. 

„Szczygieł” to oparta na 
faktach powieść obyczajo-
wa o młodym chłopaku, któ-
ry rok przed maturą po sko-
ku „na główkę” doznał ura-
zu kręgosłupa skutkujące-
go porażeniem czterokoń-
czynowym zwanym tetra-
plegią. Wakacyjna beztro-
ska i młodzieńcza brawura 
w jednej chwili zmieniła ży-
cie jego i całej rodziny. Śle-
dzimy losy bohatera: walkę 
o przeżycie, trudne oswaja-
nie się z sytuacją, w której 
się znalazł, gorycz zawie-
dzionych przyjaźni i uczuć, 
a jednocześnie poczucie 
winy wobec bliskich. Obser-
wujemy przemianę: od nie-
zrozumienia sytuacji i ocze-
kiwania na szybkie wyzdro-
wienie, przez bunt i niezgo-
dę na los, po cierpliwy wysi-

– Zobaczmy, najwidoczniej 
nie ma złych zamiarów.

Najtrudniej było suce wyka-
raskać się z klatki. Uwolnione 
króliki rozbiegły się w trzy róż-
ne strony i skołowana psina nie 
wiedziała, za którym pobiec. W 
końcu położyła się, a one z cie-
kawością przykicały w jej pobli-
że.

– Przyniosę aparat – powie-
dział – zrobimy kilka zdjęć. Po-
każemy Lilusi…

ROZDZIAŁ PIĄTY
– Co się stało, panie dokto-

rze? – spytała Alina. Siedziała 
naprzeciw ordynatora, mężczy-
zny, 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 odpor-
ność, żeby wszystko przestało 
być dla niego groźne, każdy wi-
rus czy bakteria – mówił nie od-
rywając oczu od notatek. – Żeby 
pokonywał skutki niewydolności 
organów wewnętrznych.

– Myślałam, że teraz nic mu 
nie zagraża – rzekła Alina. – Że 
już cały czas będzie tylko le-
piej.

Ordynator zauważył, jak ner-
wowo splotła palce, jak w nie-
świadomym uścisku pobielały 
jej kostki.

– Tak powinno być – przyznał 
– ale sama pani widzi, że z jakie-
goś powodu zagorączkował. On 
cały czas narażony jest na infek-
cje. Zwykły katar jest dla niego 
niebezpieczny. 

Mówił, wertując kartki.
– Jeszcze zwykły katar? Jesz-

cze?... – rzekła myśląc, że myli-
ła się co do kondycji Artura. Za-
gorączkował ubiegłej nocy, za-
czął się krztusić, pluć wydzieli-
ną z płuc. 

– Daliśmy synowi dobry an-
tybiotyk. Dostaliśmy z darami, 
bardzo dobry. Powinien szybko 
zadziałać – rzekł nie wiedzieć 
czemu w pąsach zawstydzenia. 
– Pani jest przecież świadoma co 
do dalszego leczenia? 

Opowieść 
osobliwie inna(10)

– Profesor mówił, że koniecz-
na jest jeszcze jedna operacja 
głowy. 

– Otóż to! Widzi pani, my mu-
simy jeszcze pousuwać krwia-
ki uciskające w paru miejscach 
mózg. 

– Czy wtedy jego umysł wró-
ci do normy? 

– Czy wysubtelnieje? – domy-
ślił się doktor. 

– Wstydzę się za niego. Kiedyś 
był inny. 

– O, proszę pani, pośród na-
szych pacjentów bywają bar-

dziej dosadni. Nie to powinno 
nas zajmować. 

– Oczywiście. Niemądra je-
stem, przepraszam. Przecież nie 
to jest najważniejsze. 

– No widzi Pani. Dwa cudy, za 
to należy Bogu dziękować i pro-
sić o jeszcze jeden, o sprawność, 
zarówno tę intelektualną, jak i fi -
zyczną. 

– Mój Boże, będziemy z mę-
żem modlić się za to. Syn jeszcze 
nic nie wie o Lilce, młodszej sio-
strzyczce. Kalectwo swej przyja-
ciółki od serca z trudem zniósł.

Lekarz przewertował kilka na-
stępnych kartek, jakby w notesie 
szukał odpowiedzi i rzekł bez 
związku: 

– Młodsze siostrzyczki, są ta-
kie cudowne… Bezgranicznie 
kochają swoich starszych braci, 
a oni są dla nich takimi gałgana-
mi – 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 zaufa-
nie – odparła Alina. – Zawdzię-
czamy wam życie syna. 

– Powinniśmy jeszcze za 
radą profesora zaplanować 
długofalową rehabilitację, nie 
zapominając wszak o ogól-
nym osłabieniu i związanym z 
powyższym ryzykiem zachoro-
wań. Syn pani leży, nie rusza 
się, a człowiek jak rekin stwo-
rzony jest do ruchu. Tylko wte-
dy jego organizm dobrze funk-
cjonuje. Trzeba zawsze mieć 
na względzie, że coś się poja-
wi. 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 psy-
chicznie, opuszczała nie-
wielki gabinet ordynatora. W 
drzwiach minęła się z Malwi-
ną, pełną wdzięku pielęgniar-
ką, która z wyjątkową ofi arno-
ścią dyżurowała także przy łóż-
ku Artura. 

– Przepraszam, panie dokto-
rze, Julka podjęła oddychanie! – 
usłyszała jej radosny głos.

ROZDZIAŁ SZÓSTY
Dzień z upływem godzin sta-

wał się coraz gorętszy. Koło 
południa temperatura wzro-
sła tak, że ludziom z trudem 
przychodził jakikolwiek wy-
siłek. Wszyscy rezygnowali z 
zajęć i hurmem wychodzili do 
parku, żeby za niedługo, kiedy 
powietrze rozedrgało się śre-
żogą i nawet w cieniu drzew 
trudno było oddychać, zbiec w 
mury, najchętniej korytarzy naj-
niższej kondygnacji, gdzie były 
wydzielone miejsca z lastryko-
wymi ławami i gdzie panował 
względny chłód. Najsprawniejsi 
zaś uciekli jeszcze dalej, bo aż 
nad jezioro. 

cdn.

„SZCZYGIEŁ” NIESIE NADZIEJĘ

łek w walce o postęp w le-
czeniu i przystosowanie się 
do nowych możliwości or-
ganizmu. 

Otoczony miłością i tro-
ską rodziców, poprzez cier-
pienie, rozczarowania, na-
dzieję i nieustający wysi-
łek wkładany w rehabilita-
cję, Hubert powoli odzysku-
je sprawność fi zyczną i uczy 
się chodzić. Znajduje na 
nowo sens życia i uczucie. 
A w tle tej historii oglądamy 
sugestywne obrazy rzeczy-
wistości szpitalnej, rozma-
itych postaw wobec cierpie-
nia i barwną galerię postaci: 
chorych, rehabilitantów, pie-
lęgniarek. „Szczygieł” daje 
do myślenia i niesie nadzie-
ję. na
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„D” jest niezwykle spo-
kojnym i zaradnym 

dzieckiem. Radzi sobie ze 
wszystkim sama, chociaż ma 
dopiero cztery latka. Mama 
mówi, że od kiedy skończy-
ła 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 księż-
niczka. 

Jej mama jest też spokojna, 
bardzo cicha. Ale w zasadzie 
każda z nich funkcjonuje osob-
no. Mama wyszywa, „D” oglą-
da 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 re-
lacja. „D” zadumana, jej mama 
ciągle rozmawia przez tele-
fon. Nie widziałam jeszcze, by 
„D” się uśmiechała, ale z dru-
giej strony wygląda na dziecko 
szczęśliwe. 

„D” i jej mama siedzą teraz 
razem przed telewizorem. „D” 
na kolanach mamy, mama z te-
lefonem w ręku. Oglądają ja-
kiś serial. Oglądają wszystko 
od 6 rano do północy, a może 
nawet dłużej. Ale chyba im tak 
dobrze. Obie wyglądają na na-
prawdę zadowolone.

Pawcinek znów śpi. Zjadł ko-
lację i zasnął. Jest dziś bardzo 
zmęczony. Mam tylko nadzieję, 
że już obędzie się bez nocnych 
niespodzianek.

Dziś podczas rozmowy po-
przedzającej USG – i podczas 
USG – stałam, zasłuchana w 
to wszystko, co mówili lekarze, 
patrzyłam im prosto w oczy i 
widziałam w tych oczach au-
tentyczność, prawdę, żal, że 
nic nie mogą zrobić. Podzi-
wiam tych profesorów, że tak 
pozwalają sobie w oczy zaglą-
dać. Nie każdy człowiek tak po-
trafi  rozmawiać z innymi ludź-
mi.

Jeden z profesorów wracał 
jeszcze dwa razy, tysiące ru-
bryk nam pokazywali z wyni-
kami, stężeniami leków Paweł-
ka. Jakby nam chcieli udowod-
nić, że to nie ich wina.

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

Dwa życia(12)

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, któ-
ry mamy. Porysować, pomalo-
wać, poczytać, bajki pooglą-
dać. Robić zwykłe rzeczy. Ro-
bić to, co na daną chwilę moż-
na.

I tak nie mamy wpływu na to, 
co się dzieje, a jedyne, co mo-
żemy zrobić, to starać się za-
pewnić Pawełkowi tyle spo-
koju, ile można i stworzyć na-
miastkę normalności.

Czasami już mi głowa pęka i 
łykać muszę słone łzy…

Ale łykam je jak gorzkie ta-
bletki, by gorycz się nie wylała. 

Bo po co?

I tak to nic nie zmieni, a Pa-
wełek i tak już ma do łykania 
sporo innych gorzkich tabletek 
dosłownie i w przenośni.

Wciąż śpi. Z jego szyjki wy-
stają dwa długie, jak on to 
mówi, robaczki. Pulsują w rytm 
bicia jego serca. Od czasu do 
czasu go „głasnę”, by sny uspo-
koić. 

Nie wiem czy to dobrze, że 
tak śpi… bo noc przed nami. 
Ale skoro potrzebuje snu, to 
niech tak będzie. Niech odpo-
czywa. Niczego tak mu nie po-
trzeba, jak spokoju i odpoczyn-
ku.

Boże Kochany, kiedy to się 

skończy? Czy ta nerka w koń-
cu ruszy?

Czy mamy szykować się na 
scenariusz B? Ale mieliśmy go 
przerabiać za kilkanaście lat. 
Moja nerka miała być na póź-
niej. Na dalszą część życia Pa-
wełka.

Dni zlewają się ze sobą. 
Noce z dniami, dni z nocami… 
Nie ma już śniadania, obia-
du, kolacji. Je się wtedy, gdy 
jest na to czas, śpi się, gdy za-
snąć można. A czasami, gdy 
jest czas na spanie, to się nie 
śpi… bo jakoś nie można. Czy 
to noc, czy to dzień, to już zu-
pełnie nieważne. Czasami krę-
ci mi się w głowie ze zmęcze-
nia, a może to ze zmartwienia, 
czy też głodu? Rozpłynęło się 
wszystko. Zlało… i trudno już 
wyróżnić szczegóły.

Właśnie wróciłam z roz-
mowy z profesorem. Był wy-
nik wczorajszej biopsji. Pani 
doktor sugerowała, żeby ktoś 
ze mną poszedł. Wystraszyła 
mnie tym stwierdzeniem. Aż 
mi serce zaczęło bić tak szyb-
ko, że mało co nie odleciało 
gdzieś w siną dal. 

Weszłam do gabinetu i nie-
proszona od razu usiadłam na 
kanapie. Pomyślałam, że jak 
mam mdleć, to lepiej z pozy-
cji siedzącej. Mniej krzywdy mi 
się stanie. Tak właśnie pomy-
ślałam, więc cieszy mnie fakt, 
że nawet w sytuacjach krytycz-
nych zdrowy rozsądek mnie 
nie opuszcza. 

Kłębuszki nerki są żywe. Jest 
martwica, ale są pojedyncze 
nowe komórki. Czyli się odra-
dzają, ale w żółwim tempie. Po-
winno to po trzech tygodniach 
wyglądać zupełnie inaczej, ale 
jest jak jest. Najważniejsze, że 
te pojedyncze komórki spośród 
tysięcy, a może i milionów, od-
rodziły się w końcu. No to jesz-
cze kilka milionów i będzie do-
brze. 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 zna-
ny by był czas regeneracji jed-
nej komórki, to pomnożywszy 
to przez ich liczbę…? Tak, tylko 
trzeba by jeszcze wiedzieć, czy 
jest jakaś zależność czasowa 
między czasem końca regenera-
cji jednej komórki i początkiem 

regeneracji następnej, czy może 
regenerować się kilka na raz…

Równanie ze zbyt wieloma 
niewiadomymi… szkoda. Tak 
bardzo chciałoby się przełożyć to 
na świat nauki, który jest moim 
światem. Wszystko można poli-
czyć albo przynajmniej oszaco-
wać z jakimś prawdopodobień-
stwem. A tu się tak nie da. 

Profesor tłumaczył mi w ob-
razowy sposób, jak komórki 
wyściełają cewki, jak się potem 
wszystko łączy, jak to wszystko 
działa i co nie działa u Paweł-
ka. Przedstawił mi opinię pato-
loga, jego wnioski. Wdzięczna 
jestem za ten wykład, chociaż 
niewiele z niego pamiętam. 
Chciałam się chociaż na chwi-
lę położyć. Ogromne napię-
cie spadło ze mnie. Z jedną czy 
dwiema łzami, które, jakby nie 
moje, spłynęły po policzkach. 
Nie pasowały zupełnie. Poczu-
łam, że lekko mi i ciężko zara-
zem. Gniew i ulga konkurowa-
ły o zauważenie. 

Ktoś coś źle zrobił, my źle 
wybraliśmy. Ale przecież nie 
specjalnie, świadomie. Nie by-
łoby źle, a lepiej. Byłaby jesz-
cze druga szansa.

Widzę front lekarzy, którzy 
przy każdej okazji podkreśla-
ją, jak ważny jest wiek dawcy. 
Jakoś wcześniej nie było o tym 
mowy. Teraz to jest najważniej-
sze. Może i jest. A może najła-
twiej jest wskazać przyczy-
nę taką właśnie, niezależną od 
tego, co zrobili lekarze. 

Wolę swój świat, świat nauk 
ścisłych. Dane, założenia pro-
jektowe, obiekty podobne, al-
gorytmy obliczeń, wyniki, sy-
mulacje, badania. Wszystko 
można sprawdzić, przeliczyć, 
porównać i mieć pewność, że 
wynik jest poprawny. 

A tu nic nie wiadomo. Zna-
ne są tylko założenia i podobne 
wypadki. Ale nie ma takich sa-
mych 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 swo-
je miejsce. I swój czas. Przyczy-
na i skutek. Coś jest czarne albo 
białe. Jest dobro i zło. Wybierać 
dobro jest dobrze, a zło źle. Pro-
ste. Jasne i proste zasady. Znane 
granice. Zamknąć można oczy i 
człowiek się nie pogubi.

cdn.
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Gabrysia, gdy leżała w in-
kubatorze, była taka mała, 

czerwona, z rozciągniętą do 
granic wytrzymałości skórą… 
Chodziłam do niej co chwilę – 
chciałam tam być, a jednocze-
śnie nie mogłam… serce mi pę-
kało, gdy widziałam, jej malut-
kie ciało walczące o życie. Po-
winna być jeszcze w brzuszku. 
Tak brutalnie i tak nagle wyję-
to ją z bezpiecznego otoczenia, 
które okazało się największym 
źródłem zagrożenia. Pragnę-
łam ją dotknąć, przytulić, poca-
łować. Strach przed przeniesie-
niem zarazków uniemożliwiał 
to… Chciałam zrobić jej jak naj-
więcej zdjęć i nagrać dużo fi l-
mików. 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. Wcze-
śniaki mają ogromną wolę ży-
cia, walki, ale to my musieliśmy 
podjąć decyzję, dokonać wybo-
ru...

Wybór.
Wybory zawsze są trudne.
Nigdy nie wiemy, jakie będą 

efekty naszych decyzji – czy to, 
co wydaje się najlepszym wyj-
ście, będzie nim faktycznie.

Wybieranie jest szczególnie 
trudne, gdy chodzi o życie, o ży-
cie własnego, upragnionego i 
wyczekiwanego latami dziec-
ka… 

Wybór. Takie niewinne słowo.
Mieć wybór – to niekiedy dra-

matyczna i wyjątkowo bolesna 
rozterka. 

Pięć miesięcy temu, o tej go-
dzinie usłyszałam: musi pani 
zdecydować, czy przerywa pani 
ciążę i dziecko może umrzeć, 
czy ją kontynuuje i wtedy na-
wet nie będziemy wiedzieli, kie-
dy umrze.

Wybór, alternatywa, ale żadne 

Sylwia Kubik
DĄBRÓWKA
MALBORSKA
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Gwiazda wśród 
chmur(4)

wyjście nie jest dobre. Jak postą-
pić w takiej sytuacji? Serce mówi 
jedno: nie zgadzaj się, w brzu-
chu dziecko jest najbezpieczniej-
sze, jest z Tobą, czujesz je. A ro-
zum – drugie: daj szansę Bogu i 
lekarzom, niech walczy o życie…

Podejmując wtedy decyzję o 
zakończeniu ciąży nie wiedzia-
łam, czy postępuję dobrze. Czy 
dziecko przeżyje. A jeśli przeży-
je, czy nie będzie do końca swo-
ich 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 ży-
cie, wyszła ze szpitala i wspól-
nie podjęliśmy zmagania o jej 
zdrowie. O zwykłą, szarą, nor-
malną codzienność. Ktoś mógł-
by 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 opie-
ką, jest sprzęt, są leki, lekarze, 
profesjonaliści. Pielęgniarki czu-
wają nad nimi 24 godziny na 
dobę. W razie problemów wo-
łają lekarza, jest specjalistycz-
ny sprzęt, wszystko jest monito-
rowane, kontrolowane. Dziecko 
jest bezpieczne. 

A gdy wychodzi do domu?
Pielęgniarki, lekarzy i sprzęt 

zastępują rodzice. Nie jest to ła-
twe zadanie. Bezradni, często 
nie do końca świadomi zagro-
żeń, muszą podjąć opiekę na 
chorym dzieckiem. Nie ma dla 
takich rodziców kursów z pierw-
szej pomocy, nie ma szkoleń. 
Na zdawane w szpitalu pytania 
większość pielęgniarek udziela 
zbywających odpowiedzi. Zda-
rzają się i miłe, pomocne, które 
starają się pomóc. Jednak będąc 
w szpitalu sami jeszcze nie wie-
my, o co dokładnie pytać, jaka 
wiedza będzie nam potrzebna. 
Nie da się wszystkiego przewi-
dzieć, zaplanować. 

Przed powrotem Gabrysi do 
domu przeczytaliśmy wszelkie 
dostępne artykuły, książki, po-
rady. Kupiliśmy monitory do łó-
żeczka, wypożyczyliśmy moni-
tor nakładany na pampers, sa-

turator. Inhalator, jonizator, ste-
rylizator, podgrzewacz, środ-
ki dezynfekujące. Stworzyli-
śmy w domu namiastkę szpita-
la. Umówiliśmy wizyty do spe-
cjalistów, zapisaliśmy Gabrysię 
na rehabilitację, wybraliśmy le-
karzy, załatwiliśmy formalno-
ści. Zakupiliśmy leki, kosmetyki 
specjalistyczne. Wszystko mu-
siało być zaplanowane, prze-
myślane i dobrze zorganizowa-
ne. Nie mogliśmy pozwolić so-
bie na jakieś niedopatrzenia. 
Dzień mijał za dniem, a my cze-
kaliśmy i czekaliśmy. Gdy padła 
wreszcie decyzja, że Gabrielka 
wraca do domu, nie posiada-
liśmy się ze szczęścia, a zara-
zem bardzo się baliśmy, czy po-
dołamy zadaniu, które nas cze-
ka. 

Pierwszym wyzwaniem była 
podróż do domu – prawie 100 
kilometrów w zwykłym samo-
chodzie, w dziecięcym foteli-
ku. Było to duże wyzwanie. Ga-
brielka trzymana w cieplarnia-
nych warunkach musiała od 
razu zetknąć się z niewygoda-
mi i dyskomfortem. Zniosła to 
bardzo dzielnie. Gorzej z nami. 
Mąż prowadził, a ja ciągle ją ob-
serwowałam, sprawdzałam, czy 
oddycha, czy się nie krztusi, czy 
nic jej nie uwiera. Małe dzieci 
podczas snu wyglądają niekiedy 
jak martwe… Podczas drogi kil-
kakrotnie byłam bliska zawału. 
Jednak wszystko kiedyś się koń-
czy, 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, dys-
cypliny i dobrej organizacji. Ga-
brielka przyzwyczajona była 
jeść co trzy godziny, więc na 
zmianę przy niej czuwaliśmy, 
gdyż jedzenie sprawiało jej jesz-
cze trudność – często się krztu-
siła, dławiła i ulewała. Do tego 
doszły zaparcia i wyskakujące 
w związku z tym przepukliny 
– pępkowa i pachwinowa. Były 
momenty kryzysowe, gdy za-
parcia powodowały zatrzymanie 
kału w jelitach – wtedy przepu-
klina pępkowa stawała się twar-
da i tylko ciepłe kąpiele i okła-
dy pozwalały rozluźnić napiętą 
skórę i mięśnie. 

Najwięcej strachu napędziły 
nam jednak często włączające 
się monitory i saturator. Słysząc 
przeraźliwe pikanie wszyscy zry-
wali się na nogi, aby podnieść 
Gabrielkę z łóżeczka, poruszać 
nią, dmuchnąć jej w twarz. Zda-
rzyło się i tak, że przemęczeni 
nie usłyszeliśmy alarmu – słysza-
ła starsza córka, która nas obu-
dziła. Jednak opieka nad Gabry-
sią to nie tylko karmienie, prze-
bieranie, dawanie leków i czu-
wanie, to również wizyty u spe-
cjalistów i rehabilitacja. Samo-
chód stał się drugim domem Ga-
brysi i naszym. Walka o zdrowie 
się dopiero rozpoczęła – zma-
gania z chorobami, biurokracją 
i fi nansami wypełniły nasz i Ga-
brielki pierwszy rok życia.
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Na rozprawie matka pła-
kała, że się boi męża. 

Dali jej wybór: albo odejdzie 
od psychopaty, albo zabio-
rą jej prawa rodzicielskie, a 
Olę zabiorą do domu dziec-
ka. Ojca praw rodziciel-
skich pozbawiono i skiero-
wano sprawę przeciw nie-
mu do sądu. Dostał wyrok. 
Zamknęli go w więzieniu za 
znęcanie się nad dzieckiem.

Matka jakby więcej po-
święcała uwagi córce, ale i 
tak faworyzowała syna, co 
dziewczynka widziała na 
każdym kroku. Ale bez ojca 
kata już było jej lżej. Pogodzi-
ła się z tym, że jest sama na 
świecie. Jej piesek był całą jej 
rodziną. Nie rozstawali się, 
to była prawdziwa miłość, je-
dyna i niepowtarzalna, która 
trwa do dziś, choć grób Bobi-
ka jest oddalony o 300 kilo-
metrów od miejsca zamiesz-
kania Oli, dzisiaj już babci.

Minęło kilka lat we względ-
nym spokoju. Matka żyła z 
dziećmi z pomocy społecznej, 
bo miała trzy klasy szkoły pod-
stawowej, więc nikt nie chciał 
jej zatrudnić. Żyli w biedzie, 
ale bez przemocy, jednakże 
nadal w mieszkaniu oprawcy, 
który odsiedział wyrok i wró-
cił. Znowu zapanował strach 
i terror. Byli po rozwodzie, 
więc on dostał mały pokój, a 
oni we trójkę mieszkali w du-
żym. 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 za-
mierzał ją wyrzucić. Gdy wy-
ciągnęła rączkę, aby ponieść 
owoc, oprawca z całą siłą na-
depnął na małą dłoń, łamiąc 
palce dziewczynce. Matka po-
biegła 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, se-
krety, marzenia.

Violetta 
Kosmowska
BYTOM

V
K
B

Niechciana(2)

Spędzała czas poza do-
mem, wracała tam tylko po 
to, by iść spać, wszędzie za-
bierała 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. Rozma-
wiali jak najlepsi przyjaciele. 
Brat dostał nowy aparat foto-
grafi czny. Chwalił się, że mu 
tata go kupił. Matka miała na 
stole kwiaty i złoty pierścio-
nek 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 li-
bacja nie pozwalała jej za-
snąć. Podsłuchiwała, co mó-
wią, choć oboje byli pijani. 
Zmęczenie wzięło górę, w 
końcu zasnęła, a rano szyb-
ko wyszła do szkoły.

Gdy wróciła ze szkoły, 
usłyszała, że oni rzeczywi-
ście pobiorą się po raz dru-
gi. Matka cieszyła się, jak-
by zapomniała, co on robił 
jej i dzieciom. Ola nie miała 
powodu do radości. Było jej 
smutno, marzenia o swoim 
domu bez oprawcy nie speł-
niły się. Ale miała swojego 
przyjaciela Bobika, który na-
wet 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 pienią-
dze kupiła sobie nowe ubra-
nia i wszystko, co potrzebne 
do szkoły. Matka w niczym 
jej nie pomogła, szkolne za-
kupy zrobiła tylko dla brata 
Oli. Dziewczynka czuła się 
niechciana, niepotrzebna, ni-
czyja, wiedziała, że musi ja-
koś przetrwać, uczyła się do-
brze, więc wiedziała, że znaj-
dzie pracę i się usamodziel-
ni, ale to miało trwać jesz-
cze wiele lat. Więc chodziła 
smutna, uśmiechała się tylko 
w towarzystwie pieska, z nim 
biegała i zapominała o kosz-
marze, w jakim musiała żyć. 

Szkołę podstawową ukoń-
czyła z wyróżnieniem, zno-
wu pracowała całe wakacje, 

tym razem w centrali tele-
fonicznej. Zarabiała godzi-
we pieniądze. Poprosiła kie-
rowniczkę o pracę na sta-
łe, po szkole. Było to trudne, 
bo nie miała 18 lat, ale uda-
ło się, pracę dostała! Mogła 
więc kupić jedzenie Bobikowi 
i sobie wszystko, co było po-
trzebne. Uczyła się w liceum 
ekonomicznym. Oprawca 
był zły, bo zarabiał mniej od 
niej, a musiał z tego utrzy-
mać 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 pie-
niądze. Będąc dzieckiem po-
zostawionym na pastwę losu 
musiała sobie radzić sama. 

W końcu wypędzili ją z 
domu. Mieszkała w altance 
z drewna na ogródku ra-
zem z Bobikiem. Miała tam 
starą szafę, do której scho-
wała ubrania i inne swoje 
rzeczy. Miała też wersalkę, 
którą kiedyś wyrzucono z jej 
domu. Co najważniejsze, to 
spała razem z Bobikiem, któ-
ry cieszył się z tego ogrom-
nie. Wchodził pod kołdrę i 
tulił się do niej, płakała wie-
czorami, gdy było jej zimno, 
patrzyła w okna mieszkania, 
w którym była jej matka i 
brat. Nieraz czekała, że wyj-
dzie i zapyta chociaż, czy nie 
jest jej zimno. Nigdy tak się 
nie stało... 

Ola szybciej wydoroślała 
niż jej rówieśniczki, choć na-
dal pozostawała dzieckiem. 
Sama musiała się troszczyć o 
siebie i pieska. Matka przypo-
minała sobie o niej, gdy miała 
przyjechać ciotka czy ktoś z 
rodziny. Zmuszali ją wów-
czas, by przyszła do domu i 
udawała, że jest wszystko w 
porządku. Grozili, że jak tak 
nie zrobi, to wygonią ją z al-
tany razem z Bobikiem. Ni-
komu się nie skarżyła, bo nie 
miałaby dokąd pójść. Więc 
nikt się nie domyślał, że pod-
ła matka wypędziła ją z domu 
do altanki, skazała na samot-
ność i tylko udaje dobrą mat-
kę. Ola miała ogromny żal, 
bo każde dziecko chce mieć 
mamę, która przytuli, kocha 
i zapewnia bezpieczeństwo. 

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

ner ją zrobił. HETNER – po-
wtarzała sobie, muszę to za-
pamiętać, to na pewno jest 
mój ojciec, kiedyś go odszu-
kam. Wiedziała już, dlacze-
go oprawca ją tak nienawi-
dził. Była owocem zdrady. 
To nie była jej wina. Nieraz, 
gdy cichutko siedziała w al-
tance, słuchała, co mówią na 
ogródku. Nikt jej tam nie wi-
dział. Jej matka miała licz-
ne rodzeństwo, kilka sióstr i 
dwóch braci. Ukochaną cio-
cią Oli była Wandzia. Praco-
wała jako kelnerka w woj-
skowym kasynie, miała tro-
je dzieci, Wiesia, Krysię i Ta-
dzia, ale znacznie starsze od 
Oli. 

Ola i ciocia Wandzia uro-
dziły się w tym samym dniu 
19 sierpnia. Ciocia po kryjo-
mu faworyzowała Olę. Ona 
jedyna wypłakiwała oczy, wi-
dząc ją dzieckiem wygnanym 
z rodzinnego domu. Po kry-
jomu nosiła jej jedzenie, sło-
dycze, ubranka. Niekiedy no-
cowała z dziewczynką w al-
tance, a potem mąż ją bił, bo 
wmawiał jej, że ma kochan-
ka, 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 prze-
cież Ola kocha pieska i o nie-
go się boi najbardziej. 

Pewnego razu przyszła do 
Oli pod wieczór nie zauwa-
żona, wzięła ją na kolana, 
przytuliła do siebie i powie-
działa: 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. Płaka-
ła. Powiedziała, że idzie do 
matki Oli, by jej wykrzyczeć, 
co ona robi. 

I poszła. Wykrzyczała mat-
ce, że alfonsa woli jak dziec-
ko, że jej nie chce znać. Wró-
ciła do Oli, dała jej wszyst-
kie swoje pieniądze, naszyj-
nik, ukochała ją, jakby się że-
gnała i poszła na policję zgło-
sić, co jej siostra robi z dziec-
kiem, jak się znęcają nad 
dziewczynką. Sprawa trafi ła 
do sądu. 

cdn.
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Start 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. Ta-
kiego wsparcia potrzebu-
je Angelika Prymus, absol-
wentka Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawcze-
go dla Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku w Owiń-
skach w powiecie poznań-
skim.

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

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. 

Marek Bystrzycki, instruk-
tor niezależnego życia w 

Fundacji PODAJ DALEJ z Ko-
nina i reprezentant kadry na-
rodowej koszykarzy na wóz-
kach, zachęca swoją histo-
rią i działaniami do lepsze-
go wspierania ludzi niepeł-
nosprawnych. Jako doradca 
pierwszego kontaktu docie-
ra do osób tuż po wypadkach, 
wspiera je w trudnych chwi-
lach, a potem towarzyszy im 
w rehabilitacji i zachęca do 
aktywności. 

Przed wypadkiem M. By-
strzycki aktywnie uprawiał 
sport i pracował jako kierow-
ca ciężarówki. Po wypadku za-
mknął się w czterech ścianach 
i nie chciał już nic robić. Dzięki 
współpracy z fundacją nie tyl-
ko zaczął „nowe” życie, ale od-
nosi duże sukcesy zawodowe i 
sportowe. 

– Powinniśmy wciąż poszu-

kobietą. Kształci się w za-
wodzie tyfl oinformatyka w 
Szkole Policealnej w Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych im. 
Róży Czackiej w Laskach koło 
Warszawy. To pierwsza szko-
ła w Polsce, która zgłosiła do 
Ministerstwa Edukacji Naro-

dowej, a następnie wdroży-
ła program kształcenia w za-
wodzie tyfl oinformatyk. Ange-
lika po uzyskaniu dyplomu w 
tym zawodzie będzie poma-
gała m.in. w przygotowywa-
niu w miejscach pracy stano-
wisk komputerowych oraz w 
ich dostosowaniu do potrzeb 
osób z dysfunkcją narządu 
wzroku. Żeby edukację mogła 
dokończyć, potrzebne są pie-
niądze. W tym celu Rotaract 
Club Poznań zorganizował 
28 marca w „Scenie na pię-
trze” przy ulicy Masztalarskiej 
w Poznaniu z okazji 20-lecia 
swojego istnienia „Charyta-
tywny koncert w ciemności”, 
z którego całkowity dochód 
został przeznaczony na za-
kup pomocy dydaktycznych 
dla Angeliki. 

– Nasza działalność opar-
ta jest wyłącznie na pracy wo-
lontariuszy. Chcieliśmy zro-
bić coś dla społeczności lo-
kalnej, wesprzeć kogoś zdol-
nego. O Angelice Prymus do-
wiedzieliśmy się z Internetu. 
Celem „Charytatywnego kon-

kiwać sposobów na dotarcie 
do ludzi potrzebujących. Kolej-
nym sposobem, który obecnie 
testujemy, jest opowiedzenie 
w sposób przystępny o Mar-
ku i jego drodze. Jako fundacja 
wyrażamy ogromną nadzie-
ję, że media oraz osoby pry-
watne pomogą nam w rozpro-

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

Nowy serwis internetowy 
www.historiamarka.pl, stwo-
rzony przez fundację, ma na 
celu prezentację możliwo-
ści i narzędzi, jakie są dostęp-
ne oraz pokazuje, jakie efek-
ty można dzięki temu osią-
gać we wspieraniu ludzi nie-
pełnosprawnych. To ma być 
impuls dla innych niepełno-
sprawnych, którzy przeżywa-
ją trudne chwile, przestali wie-
rzyć, brakuje im motywacji, 
aby walczyć o siebie. W Pol-
sce jest wielu ludzi podobnych 
do Marka, którzy po wypadku 
nie potrafi ą samodzielnie po-
radzić sobie z nową rzeczywi-
stością. na

Marek podaje dalej – a Ty?

Podczas koncertu wystąpił Krzysztof Galas z żoną Aliną. 

Iskry dobra 
– w ciemności

certu w ciemności” jest przy-
bliżenie słuchaczom świata 
osób niewidomych. Wejście 
na salę pozbawioną światła 
daje tę szansę – powiedziała 
Zuzanna Strauchmann, pre-
zydent Rotaract Club Poznań. 

W programie artystycznym 
koncertu „Sobie przeznacze-
ni” wystąpił Krzysztof Galas, 
niewidomy muzyk i jego żona 
Alina. W ich wykonaniu moż-
na było usłyszeć m.in. zna-
ny przebój grupy „Pod Budą” 
– „Gdy mnie kochać przesta-
niesz” i wiele innych. Koncer-
towało też jazzowe trio Ry-
chlicki – 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 wy-
stępowała w zespole „Dzieci 
Papy” Henryka Weredy. Jej ta-
lent, zaangażowanie w naukę 
i determinacja bez wątpie-
nia zasługują na dobroczyn-
ną pomoc. 

 KAROLINA KASPRZAK
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W niedzielne przedpołu-
dnie 22 marca mamy 

podopiecznych Stowarzysze-
nia na rzecz Osób z Autyzmem 
ProFUTURO spotkały się w klu-
bie „Kuźnia pomysłów”. Kilka 
pań rozłożyło sztuczne kwia-
ty, zielone gałązki, styropiano-
we jajka, kleje, wstążeczki. Po 
chwili stół był pełen wiosen-
nych gadżetów. W kuchni roz-
dawano kawę, herbatę, desery, 
sernik, chleb, biały ser. Wszyst-

Szkołę SuperBabci i Super-
Dziadka wymyśliła doktor 

Zofi a Zaorska, założycielka 
Polskiego Stowarzyszenia Pe-
dagogów i Animatorów „Klan-
za”, gdy sama została babcią. 
Stwierdziła, że do tej roli trze-
ba się przygotować. Z myślą o 
wnukach, ale także o samej so-
bie. 

– SuperBabciom proponuje-
my zajęcia z pedagogiki, doty-
czące kreatywnego spędzania 
czasu z dziećmi, psychologii, 
rozmów w rodzinie – mówi Ka-
tarzyna Nowacka-Jakubowska, 
wiceprezes Zarządu „Klanzy”, 
Oddział w Poznaniu. – Mamy 
też zajęcia z fi zjoterapeutką, 
warsztaty taneczne i plastycz-
ne, ćwiczenia pamięci i koncen-
tracji, spotkania na temat zdro-
wego odżywiania i inne. Od ty-
powego klubu seniora odróżnia 
nas akcent położony na wspie-
ranie babć w pełnieniu ich roli w 
rodzinie, by czuły się szczęśliwe 
i spełnione. 

Grupa Akrobacyjna „Że-
lazny” na terenie lotni-

ska Poznań-Kobylnica roz-
poczęła nowy sezon lotów 
2015. Do inauguracji wyda-
rzenia została zaproszona 
Drużyna Szpiku oraz Pascal 
Brodnicki i Mezo, który po-
prowadził licytację.

Członkowie Grupy Akroba-
cyjnej „Żelazny” nie bujają tyl-
ko w obłokach, ale wykorzy-
stują każdą okazję, aby po-
magać innym. Tak było i tym 
razem. Podczas otwarcia no-
wego sezonu lotów, który od-
był się w Aeroklubie Poznań-
skim na Lotnisku w Kobylni-
cy, swoje stanowisko miała 
Drużyna Szpiku, która udzie-
lała informacji, na czym po-
lega zarejestrowanie się w 
bazie potencjalnych daw-
ców szpiku oraz gdzie moż-
na to zrobić. Udział w tym 
wydarzeniu był o tyle waż-
ny, że na podniebne loty Gru-
py „Żelazny” przyszło bardzo 
dużo rodzin z dziećmi. A jak 
wiadomo, na nowotwór krwi 
rocznie zachorowuje około 
10 tysięcy osób, z czego poło-
wa umiera, gdyż nie znajdu-
je dawcy szpiku. Dlatego tak 
istotne jest, aby w rejestrze 
potencjalnych dawców szpi-
ku znalazło się jak najwię-
cej osób.

– Impreza cieszyła się du-
żym zainteresowaniem 
mimo niskiej temperatury, 
jednak myślę, że atrakcja-
mi zrekompensowaliśmy tę 
niedogodność – mówi Ro-
mana Seifert, menadżer Gru-
py Akrobacyjnej „Żelazny”. – 
Odbyły się trzy pokazy Gru-
py, dwa w składzie Wojciech 
Krupa prowadzący i holowa-
ny przez niego Jerzy Makula, 
Piotr Haberland lewoskrzy-
dłowy oraz Tadeusz Koła-
szewski prawoskrzydłowy, 
natomiast jeden pokaz zo-
stał wykonany przez Aga-
tę Nykazę holującą Magda-
lenę Stróżyk. Mogliśmy zo-
baczyć lustrzanki, mijanki, 
ranwersy, beczki i wiele in-
nych przepięknych akroba-
cji Grupy „Żelazny”. Na im-
prezie można było uczestni-
czyć w locie widokowym sa-
molotem AN-2, helikopterem 
czy samolotem Cessna. Do-
datkową atrakcją, która rów-
nież cieszyła się dużym zain-
teresowaniem, było grillowa-
nie z zaproszonym gościem 
Pascalem Brodnickim, któ-
ry zaprezentował publiczno-
ści sposób na przygotowa-
nie bananów w sosie przy-
prawowym. Jednym z waż-
nych elementów tej impre-

ko przygotowane domowym 
sposobem. 

– Organizujemy takie babskie 
spotkania co pewien czas, by od-
począć od codziennych proble-
mów – mówi Agnieszka Harem-
ska, szefowa Stowarzyszenia 
ProFUTURO. – To czas wyłącz-
nie dla nas, by się zrelaksować, 
wygadać i miło spędzić czas w 
przyjaznym towarzystwie. Roz-
mawiamy o naszych dzieciach, 

ich kłopotach, sukcesach i po-
rażkach, dzielimy się doświad-
czeniami, informacjami, radami. 

Rozmowy nie przeszkadza-
ły w tworzeniu wielkanocnych 
ozdób. Uczestniczki musiały 
uruchomić wyobraźnię i stwo-
rzyć kompozycje według wła-
snego uznania. Powstały mię-
dzy innymi pięknie ozdobione 
jajka na wielkanocny stół. Mamy 
świetnie się bawiły, wspomina-
jąc inne tego rodzaju warsztaty. 
Zdobyły nowe umiejętności, któ-
re poprawiły im samopoczucie 
i utwierdziły w przekonaniu, że 
wiele potrafi ą. 

Kompozycje wielkanocne 
ustawiono na okiennym para-
pecie, by cieszyć się ich pięk-
nem. Najczęściej stosowano zie-
leń, biel, odmiany żółci, a więc 
barwy wiosny. Uczestniczki za-
deklarowały, że niektóre ozdo-
by powędrują jako prezenty dla 
rodziny i znajomych, inne będą 
zdobić ich domy przez cały rok. 
awa

W zajęciach może uczestni-
czyć każdy, kto ma ochotę spę-
dzać czas z wnukami w sposób 
twórczy, a czasami brakuje mu 
pomysłów. Na zajęcia organiza-
torzy zapraszają też osoby po 50 
roku życia, które nie mają wła-
snych wnuków, a chcą nauczyć 
czegoś nowego. 

– W szkole jest też miejsce dla 
dziadków, którzy mogą wzbo-
gacić swoją wiedzę i umiejęt-

ności sprzyjające dobremu roz-
wojowi wnuków – dodaje Ka-
tarzyna Nowacka-Jakubow-
ska. – Skłaniamy do refl eksji, 
co to znaczy być dzisiaj babcią 
i dziadkiem. Uczymy, jak poma-
gać rodzinie i w tej pomocy się 
nie zatracić. Jeśli dobrze czu-
ję się fi zycznie, jestem spraw-
ny, to będę też lepszym towarzy-
szem dla wnuków. Szkoła chce 
pomóc babciom i dziadkom w 
zadbaniu o własną sprawność, 
kontakty z ludźmi, odpoczynek.

Zajęcia odbywają się raz w ty-
godniu na Wildzie przy ulicy Po-
plińskich 12 we wtorki, w godzi-
nach od 16 do 19, są urozma-
icone i trwają trzy godziny. Za-
interesowani mogą się zgłaszać 
mailowo pod adresem k.nowac-
ka@klanza.poznan.pl lub pod 
telefonem 502-24-068. awa
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W „Kuźni pomysłów”

Super babcia 
i dziadek 
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we zdjęcie samolotu z auto-
grafami pilotów od dowódcy 
31. Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego Poznań-Krzesiny, sper-
sonalizowana fototapeta od 
fi rmy HIPRINT, 2 kosze sma-
kołyków z tradycyjnymi wę-
dlinami z fi rmy Wiejski Stół 
– Dr Maryniak oraz lot akro-
bacyjny z jednym z członków 
Grupy „Żelazny”. Do udziału 
w licytacji stanął także zna-
ny kucharz Pascal Brodnic-
ki, który wylicytował jeden 
z koszy z wędlinami. Naj-
większą kwotę uzyskano za 
lot akrobacyjny z Grupą „Że-
lazny”. Licytację poprowa-
dził Jacek MEZO Mejer, zna-
ny muzyk i ambasador Dru-
żyny Szpiku. Zebrane środki 
zostaną przekazane na rzecz 
podopiecznych Fundacji im. 
Anny Wierskiej „Dar szpiku”.

STANISŁAW FURMANIAK

Żelazna Drużyna
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Wolontariusze Drużyny Szpiku w towarzystwie Przemysława Paci.

Grupa Akrobacyjna „Żelazny” podczas podniebnego pokazu.

Pascal Brodnicki odbiera wylicytowany kosz z wędlinami.
Licytację na rzecz podopiecznych Drużyny Szpiku prowadził 

Mezo.

zy była możliwość wylicyto-
wania nagród dla podopiecz-
nych Fundacji im. Anny Wier-
skiej „Dar szpiku”. Jeżeli tyl-
ko będzie taka okazja, chce-
my wspierać Drużynę Szpi-
ku, w której pracują niezwy-
kli ludzie, którzy pomagają i 
wspierają chorych i walczą-
cych o życie oraz pozyskują 
nowych potencjalnych daw-
ców szpiku i uświadamia-
ją, jak w łatwy sposób moż-
na pomóc uratować komuś 
życie.

Ale ważnym punktem im-
prezy była też licytacja róż-
nych przedmiotów przekaza-
nych przez organizatora wy-
darzenia. Były to m.in. płyty 
z autografami zespołu Kom-
bii i Perfect, rękawice bok-
serskie z autografem Wojt-
ka Bartnika, które zorgani-
zował i przywiózł wielolet-
ni fan Grupy „Żelazny” Prze-
mysław Paprocki, pamiątko-
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Lech
Konopiński Fraszki

Fraszki

Fraszki

DO BARANÓW
Nie ufajcie
pasterzom,
co drą skórę
ze zwierząt.

SMUTAS
Nie śmieje się smutas,
kiedy twarz opluta.

KOŁO HISTORII
Historia 
się powtarza
na wojskowych
cmentarzach.

WOJACY
Karma 
armat.

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,

ODŁAM
Ci, którzy
Grunt tracą pragną
Stworzyć sobie
Nowe bagno.

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. 

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

OGNIEM
I MIECZEM
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.

MOBILIZACJA
Pobór
do grobu.

HONOR
I PIENIĄDZE
Najwartościowszy
bywa honor,
gdy już pieniądze
roztrwoniono.

UŚMIECH LOSU
Wierzymy powszechnie,
że los się uśmiechnie,
a on się uśmiecha
wtedy, gdy masz pecha. 
 

Z KSIĄŻKI
„FRASZKOPIS Z KONOPI” 

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

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

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

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

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

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

GADUŁA
Ta jego 
Szybka mowa
To zamach
Na wolność słowa.

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

�  Uprzedzanie się do 
kogoś jest obroną 
własnych słabości.

�  Materiału na szycie 
innym butów nigdy nie 
zabraknie – powiedział 
pewien poseł.

�  Wszystko kwestionują 
albo głupcy, albo 

– Jakaś tragedia? – zapytał 
dyrektor kierownika przędzal-
ni inżyniera Pawlikowskiego, 
który wpadł jako ostatni na na-
radę. – Wygląda pan jak z krzy-
ża zdjęty. 

– Szkoda mówić – Pawli-
kowski machnął ręką. 

– Wypadek przy pracy? – 
niepokoił się dyrektor. 

– Sam nie wiem. Czy to ja-
kieś żarty, brak pracy, zaraza w 
przędzalni… 

– Mów, co się stało! – nale-
gali 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? – prze-
rwał ktoś. 

– Nawet nie do pomyślenia, 
bo Grabowski niechętnie od-
nosił się do partii – podjął Paw-
likowski. – Poszedłem na dru-
gie piętro, a tam mistrz Jan-
kowski, członek egzekutywy 
POP, modli się z różańcem do 
świętego obrazka… 

– To ci paranoja! – wołali ze-
brani. 

– Wpadłem na parter – i tam 
dobiło mnie do reszty. – Mistrz 
Żółkiewski siedział po turecku 
na taborecie z dłońmi złożony-

RYS. ANDRZEJ ROSSA

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.

Kazimierz
Graczyk
ŁÓDŹ

K
G
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

Jakaś zaraza 
mi do modlitwy. Powiedział, że 
musi tak siedzieć, bo to mu po-
maga w pracy. 

– Wierzę, że koledzy z przę-
dzalni i z tym sobie poradzą. Są 
mądrzy, nie pozbawieni dowci-
pu – znacząco spojrzał na Ko-
walskiego, przewodniczącego 
związku zawodowego. 

– O, Kowalski to drugi po-
rucznik Borewicz – wołano. 

– Borewicz nie Borewicz, ale 
frajda będzie – mruknął Ko-
walski. – Ale to jutro.

I narada potoczyła się już 
bez spraw ubocznych.

*
Po kilku dniach mistrz Gra-

bowski został wezwany do se-
kretarza POP. 

– Ustaliliśmy listę naszych 
pracowników, którzy pojadą 
pociągiem przyjaźni do Związ-
ku Radzieckiego, do Iwanowa 
– powiedział sekretarz. – Jed-
nym z uczestników będziesz 
ty, nasz nowy towarzyszu. 

– Jaki towarzyszu – nastro-
szył 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 wpi-
sał na listę wycieczki. 

– O k… – jęknął Grabowski. – 
Co w parafi i powiedzą! Co nie-
dzielę w kościele, a tu do towa-
rzyszy 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 Paw-
likowski. – A ty nawróciłeś się 
na katolicyzm. 

– Ja? Co ja mam wspólnego z 
kościołem?! 

– A kto to się modlił w kan-
torku z różańcem do jakiegoś 
obrazka? 

– No tak, dałem się wpako-
wać w kłopoty – jęknął Pawli-
kowski. 

– Jak to dałeś się?! Przez 
kogo? 

– Żółkiewski namówił mnie 
taki żart, aby się upewnić, czy 
u nas jest wolność socjali-
styczna. 

– 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 przy-

jechał, pociągu przyjaźni nie 
było. Był to żart na żart mi-
strzów. Najwięcej na tym 
ucierpiał Żółkiewski. 

Pracowano na drugiej zmia-
nie. Żona Żółkiewskiego też. 
Pierwszy z sali wrócił Moroń. 
Wiedział, że za chwilę wróci 
Żółkiewski z żoną i utnie sobie 
drzemkę na swoim stołku. Mo-
roń posmarował stołek klejem. 
Wszedł Żółkiewski, usiadł na 
nim i zaraz zasnął. W tym mo-
mencie wpadł na obchód kie-
rownik zmiany Dygała. 

– Taki mamy pożytek z pani 
męża, śpi – zwrócił się do Żół-
kiewskiej. 

– Już cię pogonię! – wrza-
snęła. – Wracał do domu niby 
napracowany, nic nie pomaga, 
a tu śpi! 

Ale nie koniec na tym. W 
pracy nie szczędzono mu 
uszczypliwych żartów. Pew-
nego dnia całą trójkę zwol-
niono z pracy. Poszli nad Du-
naj czyli Ner, popili na zgodę, 
darowano im wybryk, do robo-
ty wrócili. Gorzej było z żoną 
Żółkiewskiego. Ale sposób się 
znalazł. W brygadzie remonto-
wej pracował ślusarz Jajdzicki, 
ogrodnik. Kowalski poprosił go 
o sto goździków „dla ratowa-
nia małżeństwa Żółkiewskie-
go”. Żona wybaczyła…
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W wycieczce edukacyjnej 18 
kwietnia do Centrum Na-

uki „Kopernik” w Warszawie 
zorganizowanej przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Klesz-
czewie udział wzięły dzieci i 
młodzież ze świetlic środowi-
skowych w  Kleszczewie, Tul-
cach, Gowarzewie, Nagradowi-
cach i Komornikach oraz opie-
kunowie: Ewa Rybicka, Anna 
Gołkowska, niżej podpisana i 
Paulina Rybicka.

Przed zwiedzeniem Centrum 
Nauki „Kopernik”, znajdujące-
go się nieopodal Stadionu Na-
rodowego, uczestnicy przez szy-
bę autokaru podziwiali Kościół 
Przesuwany, zabytkowy tram-
waj przed wejściem do Teatru 
Kamienica, Pomnik Bohaterów 
Warszawy (Warszawską Nike) i 
udali się na dach ogrodu uniwer-
syteckiego. 

Kolejnym i głównym punk-
tem wycieczki było zwiedzenie 
Centrum Nauki „Kopernik”: in-
teraktywnej wystawy, na której 
znajduje się około 340 ekspona-

Z gminy Kleszczewo 
do Warszawy

tów w sześciu galeriach tema-
tycznych oraz Teatr Robotyczny, 
Park Odkrywców i planetarium. 

Uczestnicy zwiedzając przez 
ponad trzy godziny obiekt, mo-
gli nie tylko oglądać, ale również 
przeprowadzać eksperymen-
ty na poszczególnych stanowi-
skach. Dzięki temu dotychczas 
skomplikowane prawa przyrody 
stały się bardziej zrozumiałe i ja-
sne. Przekonali się, że nauka to 
wciągająca i fascynująca przy-
goda. Czas w tym niesamowi-
tym miejscu minął nieubłaganie.

Uczestnicy wycieczki w póź-
nych godzinach wieczornych 
zmęczeni, ale bardzo zadowo-
leni dojechali do gminy Klesz-
czewo.

Dziękujemy Bogdanowi Kem-
nitzowi – wójtowi gminy Klesz-
czewo za przyznanie dotacji na 
tę wycieczkę. Czas wolny dzieci 
i młodzieży, uczestników świe-
tlic środowiskowych, został po-
żytecznie zagospodarowany.

NATALIA WIŚNIEWSKA
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ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
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Podróżowanie to pasja Bo-
lesławy Reteckiej, sze-

fowej Stowarzyszenia „mali 
bracia Ubogich” w Poznaniu. 
Szuka miejsc, do których nie 
zaglądają turyści. Interesu-
je ją prawdziwe życie ludzi w 
kraju, do którego jedzie. Tym 
razem na spotkaniu z pod-
opiecznymi opowiadała cie-
kawostki o Indiach. 

W podróż wybiera się sama 
lub w towarzystwie najwy-
żej dwóch bliskich osób. Dzię-
ki temu nie musi podporządko-
wywać się wycieczkowej dys-
cyplinie, obowiązującej w biu-
rach podróży. Można dłużej po-
być w jakimś miejscu i smako-
wać jego klimat, usiąść, gdzie 
przyjdzie ochota, porozma-
wiać z tubylcami. Jej zdaniem 
Hindusi mają w sobie dużo po-
kory, 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 budow-
li. A szkoda, bo jest tu wiele in-
nych ciekawych miejsc. Choć-
by dzielnica muzułmańska, w 
której mieszkają ponad dwa 
miliony ludzi. 

Fundację „Pomocna Mama” 
utworzyła Lidia Bukowska 

dzięki swojej pasji pomaga-
nia innym i uporowi w dąże-
niu do celu. Od lat działa jako 
wolontariuszka na rzecz osób, 
które potrzebują pomocy. Zor-
ganizowała wiele akcji chary-
tatywnych, koncertów i zbió-
rek. W 2014 roku otwarła Ga-
binet Zdrowia i Urody „Felici-
ta”, prowadzony przez wymie-
nioną Fundację.

– Gabinet powstał, aby po-
magać podopiecznym Fun-
dacji – mówi Lidia Bukow-
ska. – Stworzyliśmy miejsce, w 
którym spełniamy wymaga-
nia naszych gości z satysfak-
cją i starannością. Robimy to 
z myślą o tych, którzy potrze-
bują naszej pomocy. Dochód 
z usług wykonywanych przez 
wolontariuszy przekazujemy 
na rehabilitację i leczenie naj-
młodszych podopiecznych. W 

ten sposób gabinet umożliwia 
działania „Pomocnej Mamy”, 
skierowane na wsparcie dla 
rodzin w trudnych sytuacjach. 
Zdrowie i piękno to jedno – a 
pomoc potrzebującym to na-
sza najważniejsza misja. 
Chcemy zarażać innych bak-
cylem pomagania. Zaprasza-
my na zabiegi z zakresu fi zjote-
rapii (m.in. przeciwbólowe ul-
tradźwięki, elektrostymulacja, 
jonoforeza). Korygujemy wady 
postawy i chodu, stosujemy 
masaż leczniczy i relaksacyjny, 
w tym dla dzieci, udzielamy po-
rad z zakresu dietetyki, organi-
zujemy sesje i warsztaty na te-
mat psychologii i zdrowego sty-
lu życia.

Szczegółowe informacje na 
stronie www.pomocnamama.pl 
w zakładce Gabinet Zdrowia i 
Urody „Felicita”. Nasz adres: Po-
znań ul. Gąsiorowskich 9/2. 

MARCIN WOJCIESZAK

Naszą misją 
– pomaganie 

Jakby utkane z koronek Tadż 
Mahal ma swoją romantycz-
ną historię. Jest świadectwem 
wielkiej miłości. Otóż wład-
ca Mogołów poślubił perską 
księżniczkę, darząc ją silnym 
uczuciem. Przy narodzinach 
czternastego dziecka księż-
niczka zmarła, pozostawiając 
męża w żałobie. Postanowił 

upamiętnić ją słynnym mau-
zoleum Tadż Mahal, które bu-
dowano z białego marmuru 
przez 22 lata.

Indie to kraj kontrastów, wi-
docznych na każdym kroku. 
Zachwyca bujną przyrodą, ar-
chitekturą, jedzeniem. Atrak-
cją turystyczną jest przejażdż-

ka na wielbłądzie i słoniu. Aby 
wejść na ich grzbiety, trzeba 
skorzystać ze specjalnej dra-
biny. 

– Staram się dostrze-
gać szczegóły, które umy-
kają zorganizowanym tury-
stom – mówi Bolesława Re-
tecka. – Szczególnie utkwiły 
mi w pamięci pięknie zdobio-
ne budowle, koronkowe bramy, 
rzeźbione w marmurze kwiaty. 
Te elementy można spotkać w 
Agrze i w sąsiednich miejsco-
wościach. Są wizytówką Indii. 
Podobnie jak barwne stroje ko-
biet i mężczyzn. Można kupić 
szale, chusty, materiały na su-
kienki, bluzki. 

Paniom ze Stowarzyszenia 
„mali bracia Ubogich” podo-
bało się wszystko, co zobaczy-
ły na zdjęciach, ale na samo-
dzielny wyjazd zdecydowały-
by się nieliczne osoby. Ale dla 
seniorów są też inne możliwo-
ści podróżowania. Potrzeba 
jednak sił, zdrowia, pieniędzy. 
Wiek nie stanowi przeszkody. 

AURELIA PAWLAK

Tajemnice Indii

Tadż Mahal.  
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Pasje i umiejętności arty-
styczne wychowanków 

Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego im. Ja-
nusza Korczaka w Mosinie 
w powiecie poznańskim po-
dziwiali goście spotkania 
wielkanocnego, które spo-
łeczność Ośrodka zorgani-
zowała 31 marca w Mosiń-
skim Ośrodku Kultury. 

Zaprezentowano teatr cie-
ni ilustrujący drogę krzyżo-
wą, przedstawienie pod na-
zwą „Niech żyje życie” oraz 
piosenkę „Panie, ciebie trze-
ba dziś nam” w interpretacji 
Magdaleny Wojciechowskiej. 
Młodzież z niepełnospraw-
nością przy wsparciu peda-
gogów aktywnie włączała się 
w przygotowywanie insceni-
zacji. Każdy miał przydzielo-
ną rolę. 

W spotkaniu uczestniczy-
li m.in.: Tomasz Łubiński, wi-
cestarosta poznański, Prze-
mysław Mieloch, zastęp-
ca burmistrza Mosiny, prof. 
dr hab. Stanisław Kowa-
lik, kierownik Katedry Kul-
tury Fizycznej Osób Niepeł-
nosprawnych Akademii Wy-

Światło nadziei

Teatr cieni przypomniał znaczenie świąt Wielkiej Nocy.

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

Kiermasz prac świątecznych wykonanych przez społeczność 
Ośrodka.

chowania Fizycznego, Beata 
Przyszczypkowska z Wydzia-
łu Rozwoju Edukacji Kurato-
rium Oświaty i Renata Ma-
taczyńska, konsul honoro-
wy Republiki Czeskiej w Po-
znaniu. Byli przedstawicie-
le Fundacji Stworzenia Pana 
Smolenia, Grupy Inicjatyw-
nej Baranówko, Domu Po-
mocy Maltańskiej w Puszczy-
kowie i Fundacji „Słoneczne 
ranczo”. SOS-W w Mosinie 
ma licznych przyjaciół, dzię-
ki którym może czynić wiele 
dobrego dla dzieci i młodzie-
ży dotkniętej przez los.

– Niezwykłość świąt Wiel-
kiej Nocy opiewali w literatu-
rze 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 

Taniec radości.

Przygotowania do wspólnego śpiewu.
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w sercu – powiedziała Boże-
na Mazur, dyrektor SOS-W. 

Na zakończenie gratulo-
wano wykonawcom i opie-
kunom, składano życzenia. 
Kolejne spotkanie świątecz-

ne pokazało, że potencjał 
twórczy tkwi w każdym czło-
wieku, niezależnie od stanu 
zdrowia czy rodzaju niepeł-
nosprawności. 

 KAROLINA KASPRZAK




