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Warto przybliżać sylwet-
ki ludzi, którzy na co 

dzień zajmują się bezintere-
sowną pomocą. Przyczyniła 
się do tego 7 Gala Wolonta-
riatu Powiatu Poznańskiego 
12 maja w Sali Sesyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Po-
znaniu.

Statuetki „Wolontariusza 
Powiatu Poznańskiego” wrę-
czał Jan Grabkowski, starosta 
poznański, Zygmunt Jeżew-
ski, członek Zarządu Powiatu 
Poznańskiego i Piotr Burdaje-
wicz, przewodniczący Rady 
Powiatu. Galę prowadziła 
Małgorzata Halber, wiceprze-
wodnicząca Rady Powiatu.

– Dzisiejsze spotkanie po-
kazuje, jak ważne jest to, co 
robimy dla naszych społecz-
ności. Kiedyś o wolontariacie 
mówiło się wyłącznie w od-
niesieniu do pracy z chorymi i 
niepełnosprawnymi. Obecnie 
mówimy o nim także w kon-
tekście funkcjonowania róż-
nych grup w społeczeństwie. 
Dobrą miarą społecznej war-
tości jest stopień rozwoju wo-
lontariatu. Do udziału w tego-
rocznej gali zaprosiliśmy 140 
organizacji pozarządowych 
– mówił starosta poznański. 

Grabkowski poinformował 
o powołaniu pełnomocnika 
do spraw współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi. 
Funkcję tę objął Tomasz Sku-
pio, a wspierać go będzie Jo-
anna Michalska. 

Statuetki odebrało po-
nad 80 osób, wytypowanych 

W Wielkopolsce nie ma ani 
jednej rezydentury z ge-

riatrii, a region ten jest w czo-
łówce, jeśli chodzi o rosnącą 
liczbę seniorów. Na tę sprawę 
zwróciła uwagę Krystyna Ły-
backa, Poseł do Parlamentu 
Europejskiego podczas kon-
ferencji prasowej 22 maja w 
Poznaniu. Mówiła też o cu-
krzycowej grupie roboczej, 
której celem jest m.in. zwięk-
szenie dostępu do opieki me-
dycznej oraz profi laktyka.

Poseł Łybacka uważa, że trze-

ba stwarzać rozwiązania umoż-
liwiające osobom starszym 
utrzymanie się czy zamianę 
droższego mieszkania na tań-
sze. Akcentuje także problem 
osamotnienia seniorów. Na kon-
ferencji zaprezentowała dzien-
nikarzom publikację „Daleka 
Bruksela bliska ludziom” – in-
formator na temat uprawnień, 
z których mogą korzystać oby-
watele Unii Europejskiej. Wspo-
mniała o kontynuacji szkoleń 
dla seniorów oraz o pomocy dla 
osób z cukrzycą.

– Cukrzycowa grupa robocza 
domaga się przede wszystkim 
bardzo dokładnego oznakowa-
nia składu produktów. Kolejną 
sprawą jest zwiększenie dostę-
pu do opieki medycznej i profi -
laktyka. W Polsce brakuje edu-
kacji pacjentów, a kontakty ze 
specjalistami są silnie ograni-
czone – wyjaśniła K. Łybacka.

 Poseł Łybacka zaznaczy-
ła również, że jest zwolennicz-
ką tzw. kształcenia dualnego, 
czyli sytuacji, kiedy przedstawi-
ciel danego zawodu (np. dzien-

nikarz) ma możliwość poznania 
innej dziedziny i dotknięcia pro-
blemów, z którymi kiedyś może 
przyjść mu się zmierzyć. Przy-
bliżyła raport dotyczący kształ-
cenia zawodowego „Mobilność 
uczniów i studentów w kształce-
niu zawodowym”. Po wakacjach 
planowane są kolejne szkolenia 
dla seniorów m.in. z tematu bez-
pieczeństwa, pomocy prawnej, 
ratownictwa medycznego, ob-
sługi komputera i Internetu. 

 KAROLINA KASPRZAK

przez stowarzyszenia i fun-
dacje, w których działają. Do-
ceniono pracę wolontariuszy 
Goślińskiego Stowarzysze-
nia Przyjaciół Osób Niepeł-
nosprawnych, Stowarzysze-
nia Pomocy Mieszkaniowej 
dla Sierot w Baranowie, Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Promyk” 
w Komornikach, Fundacji na 

Rzecz Integracji Osób Niepeł-
nosprawnych i Autystycznych 
„Fiona”, Stowarzyszenia Przy-
jaciół Dzieci Specjalnej Tro-
ski w Swarzędzu, Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Tar-
nowie Podgórnym, Kórnic-
kiego Towarzystwa Pomocy 
Społecznej, Fundacji „Bez ba-
rier” w Dopiewie i innych or-
ganizacji. 

WOLONTARIUSZE POWIATU POZNAŃSKIEGO NAGRODZENI

Pomagać 
w każdym wieku

– Problematyka niepełno-
sprawności jest czymś, co 
szczególnie mnie interesu-
je – wyznała Karolina Szym-
czak, wolontariuszka Kórnic-
kiego Stowarzyszenia Pomo-
cy Osobom z Niepełnospraw-
nością Intelektualną i Rucho-
wą „Klaudynka”. 

Uczy się w 2 klasie gimna-
zjum. W „Klaudynce” pomaga 
od dwóch lat w prowadzeniu 
zajęć rehabilitacyjno-tera-
peutycznych, organizacji wy-
jazdów, chętnie spędza czas 
z niepełnosprawnymi. Myśli 
dojrzale i odpowiedzialnie. 
Marzy o studiach z psycholo-
gii lub pedagogiki. 

Włodzimierz i Ewa Bu-
czyńscy ze Stowarzyszenia 
Pomocy Rodzinie im. Au-
gusta Cieszkowskiego wrę-
czyli staroście poznańskie-
mu książkę o Cieszkowskim, 
przybliżającą losy tej postaci, 
wybitnie zasłużonej w histo-
rii. Galę uświetnił występ ka-
baretu Marcina Samolczyka, 
któremu towarzyszył Lech 
Faron.

Powiat Poznański nagro-
dził m.in. seniorów aktywnie 
działających na rzecz po-
trzebujących. Pomagać moż-
na w każdym wieku. Waż-
na jest inicjatywa i świado-
mość, że dzięki gestowi ser-
ca czyjeś życie może nabrać 
sensu.

Karolina Szymczak, wolontariuszka „Klaudynki”, nagrodzona 
statuetką „Wolontariusza Powiatu Poznańskiego” za wrażliwość 

i zaangażowanie w problemy osób niepełnosprawnych 
– w towarzystwie starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego 

(z lewej) oraz przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Burdajewicza 
i członka Zarządu Powiatu Poznańskiego Zygmunta Jeżewskiego. 

Dla seniorów i cukrzyków
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Brak wiedzy dotyczącej 
danego schorzenia po-

woduje zakłopotanie przy 
pierwszym kontakcie z oso-
bą nim dotkniętą i naraża na 
stereotypowe zachowania. 
Problem ten odnosi się do 
różnych rodzajów niepełno-
sprawności, w tym dysfunk-
cji narządu słuchu i mowy. 
Nieocenione w edukacji spo-
łeczeństwa są spotkania in-
tegracyjne oraz wykłady 
otwarte, które zezwalają na 
wymianę informacji i prak-
tycznych doświadczeń.

Alternatywą dla młodych 
ludzi nie znających proble-
mów osób głuchych i niedo-
słyszących był zorganizowany 
przez Fundację Kultury Aka-
demickiej bezpłatny otwarty 
wykład pod nazwą „Nie bądź 
głuchy na głuchych”. 14 maja 
w salce Domu Studenckiego 
„Jowita” w Poznaniu dr Karoli-
na Ruta, adiunkt w Zakładzie 
Gramatyki Języka Polskiego i 
Onomastyki na Wydziale Fi-
lologii Polskiej i Klasycznej 
Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza wyjaśniła, czym jest 
ubytek słuchu i mowy oraz w 
jaki sposób możemy poma-
gać osobom niesłyszącym w 
codziennym życiu. 

DLACZEGO BOIMY
SIĘ GŁUCHYCH?

Fundacja Kultury Akade-
mickiej w ramach różnych 
akcji postanowiła zająć się 
problematyką niesłyszących, 
aby zainteresować studentów 
ich kulturą i zainspirować do 
podejmowania działań na 
rzecz wyrównywania szans. 
Wykład dostarczył podstawo-
wych informacji, a jego kon-
tynuacją – jak zapowiedzie-
li organizatorzy – będzie kurs 
języka migowego na pozio-
mie podstawowym oraz śred-
niozaawansowanym. Dr Ka-
rolina Ruta jako nauczyciel 
języka polskiego osób nie-
słyszących i języka migowe-
go kilkakrotnie zetknęła się z 
problemem niedostosowania 

Głusi mają 
swój język

treści programowych do po-
trzeb oraz możliwości osób z 
uszkodzeniem słuchu. 

Każdy, kto wnikliwie prze-
analizuje sytuację osób nie-
słyszących w Polsce, dojdzie 
do wniosku, że ich rehabilita-
cja, edukacja, a następnie ak-
tywizacja zawodowa to pro-
ces wymagający maksymal-
nego zaangażowania ze stro-
ny foniatrów, surdopedago-
gów, psychologów, doradców, 
trenerów pracy, a w szcze-
gólności rodziców i opieku-
nów, bo od nich w znacznej 
mierze uzależniony jest los 
niesłyszącego. Brak zapew-
nienia wczesnej interwen-
cji, zbyt późne zaopatrzenie 
w aparaty słuchowe czy in-
nego rodzaju oprzyrządowa-
nie ułatwiające komunikację, 
skutkuje olbrzymimi trudno-
ściami na dalszych etapach 
rozwoju. Nabytych zaległo-
ści nie da się nadrobić w póź-
niejszych latach i o tym nale-
ży pamiętać.    

Przypatrując się położe-
niu głuchych na rynku pracy 
przekonujemy się że, mimo 
coraz większego nagłaśnia-
nia sprawy zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, są grupą 
szczególnie narażoną na za-
wodową dyskryminację i wy-
kluczenie1. Przykład: niesły-
sząca od urodzenia dziew-
czyna, z wykształceniem 
średnim, od kilku lat poszu-
kuje pracy. Kiedy wreszcie 
trafi a na dostosowaną ofertę, 
dowiaduje się, że zatrudnie-
nie osoby niepełnosprawnej 
jest możliwe, ale nie z ubyt-
kiem słuchu. Dalsze poszu-
kiwania zatrudnienia kończą 
się fi askiem, bo pracodawcy 
albo nie znają języka migo-
wego albo w grę wchodzą ba-
riery mentalne. Jak wskazują 
dane z badań przytoczone na 
wykładzie, aż 85% pracodaw-
ców z otwartego rynku pracy 
nie zatrudnia osób niesłyszą-
cych. Wnioski nasuwają istot-
ną refl eksję – dlaczego wciąż 
boimy się głuchych?

KOMUNIKACJA
Z GŁUCHYM

Podczas prelekcji dr Karoli-
ny Ruty postawiono m.in. py-
tania: czy głusi Polacy znają 
język polski? Czy osoby nie-
słyszące można nazywać głu-
choniemymi? Jak nauczać lu-
dzi, którzy nie słyszą? 

Pierwszą szkołą dla niesły-
szących na ziemiach polskich 
był istniejący do dziś Instytut 
Głuchoniemych w Warsza-
wie. Chociaż „głuchoniemi” 
w nazwie Instytutu pozosta-
li, większość osób z uszko-
dzeniami słuchu nie chce, aby 
tak się o nich mówiło. Nie są 
niemi, gdyż posiadają swój 
język. Niewiele osób słyszą-
cych wie, że aby głuchy zro-
zumiał przekaz na piśmie, 
trzeba go przygotować naj-
prościej jak się da. Jeśli napi-
szemy: „Na tym stanowisku 
może być zatrudniona wy-
łącznie osoba słysząca”, nasz 
komunikat nie zostanie wła-
ściwie odczytany. Popraw-
na treść przekazu kierowa-
na do niesłyszącego powin-
na brzmieć: „praca tylko sły-
szący”. 

Komunikacja z osobą nie-
słyszącą bądź słabosłyszącą 
niezależnie od tego czy doty-
czy sfery edukacji, zatrudnie-
nia czy życia towarzyskiego 
od słyszącego wymaga wie-
dzy oraz nawyku pewnych 
umiejętności. Mając sprawny 
słuch często zapominamy na 
przykład, że odbiorcami kon-
ferencji czy panelu dyskusyj-
nego są osoby niesłyszące, a 
wypowiedzi tłumaczone na 
język migowy. Używamy tzw. 
„skrótów myślowych”, któ-
re w praktyce skrótem się nie 
okazują, bo uniemożliwiają 
sprawny przekaz. 

Utrudnieniem w komuni-
kowaniu się jest często brak 
napisów dla osób niesłyszą-
cych, brak dostępu do tłuma-
czy języka migowego, a naj-
trudniejszym – społeczna 
dyskryminacja i piętnowanie 

z uwagi na dysfunkcję słu-
chu.

Korzystanie z aparatu słu-
chowego nie oznacza, że jego 
użytkownik zawsze zrozumie 
wszystko, co chcemy przeka-
zać. Może mieć trudność, gdy 
mówimy zbyt szybko, cicho 
albo szeptem lub kiedy w po-
mieszczeniu jest hałas. Zna-
czącą rolę w komunikacji z 
osobą niesłyszącą odgrywa 
mimika twarzy i postawa cia-
ła. Osoby niesłyszące trafnie 
odczytują emocje. Zazwyczaj 
nie zdajemy sobie sprawy, jak 
wiele komunikatów dociera 
do osoby głuchej właśnie za 
pomocą gestów. 

SPOŁECZNE
INICJATYWY 

Problemy osób z ubytka-
mi słuchu i sytuacja niesły-
szących w Polsce to kwestie 
zależne od różnych czynni-
ków, dlatego nie sposób ze-
brać tego w jednym artykule. 
Na zakończenie chcę zwró-
cić uwagę na brak spójności 
działań organizacji pomoco-
wych działających na rzecz 
środowiska głuchych. 

Kilka tygodni temu w In-
ternecie pojawił się mate-
riał2 dotyczący Ruchu Spo-
łecznego Głuchych i Ich Przy-
jaciół utworzonego w kwiet-
niu 2013 roku. Ruch, jak czy-
tamy w tekście, organizował 
manifestacje, które zwróciły 
co prawda uwagę polityków 
na problemy osób z uszko-
dzeniem słuchu, ale nie zmo-
bilizowały do żadnych kon-
kretnych działań. Animowa-
nie społecznych inicjatyw i 
zakładanie organizacji po-
zarządowych zawsze bę-
dzie mijało się z celem, jeśli 
nie będą towarzyszyły temu 
dobrze przemyślane idee i 
chęć bezinteresownej pra-
cy na rzecz poprawy sytuacji 
osób niepełnosprawnych. Li-
czę, że prelekcja dr Karoli-
ny Ruty uwrażliwiła studen-
tów na los osób z proble-
mami słuchowymi. Mam na-
dzieję, że wśród nas będzie 
coraz więcej ludzi, którzy na 
rzecz tego środowiska chcą 
działać. Małymi krokami, a 
co najważniejsze, wspólnym 
wysiłkiem można naprawdę 
wiele osiągnąć.

KAROLINA KASPRZAK

1  Bogdan Szczepankowski „Niesłyszą-
cy – Głusi – Głuchoniemi. Wyrówny-
wanie szans”, Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne, Warszawa 1999.

2  „Bezruch zamiast Ruchu”, portal nie-
pełnosprawni.pl, 27 maja 2015. 
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Oferty
pracy
W Internecie coraz częściej 

poszukujemy ważnych 
informacji. Okazuje się on do-
brym źródłem także przy po-
szukiwaniu zatrudnienia. Taką 
możliwość stwarza serwis 
www.diru.pl, na którym pre-
zentowane są aktualne oferty 
pracy dla osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności.

Serwis umożliwia osobom 
niepełnosprawnym i pracodaw-
com nawiązanie kontaktu. Za-
wiera ciekawe oferty pracy z 
różnych branż z pełnymi infor-
macjami dotyczącymi obowiąz-
ków i zarobków. W serwisie po 
założeniu konta i zalogowaniu 
poszukujący pracy może zamie-
ścić swoje CV, a pracodawca nie-
limitowaną ilość ofert pracy. Ser-
wis zawiera ponadto porady 
oraz artykuły na temat aktywi-
zacji zawodowej osób niepełno-
sprawnych.

 KAROLINA KASPRZAK

Szansa 
na lokal 
Wiele organizacji pozarzą-

dowych znajduje się w 
pomieszczeniach budzących 
uzasadnione wątpliwości. Nie-
które latami czekają na prze-
prowadzkę. Jednak od nie-
dawna pojawiła się szansa na 
zmianę. 

Każdy, kto potrzebował loka-
lu na preferencyjnych warun-
kach, do końca kwietnia tego 
roku mógł wypełnić ankietę i 
skorzystać z pomocy. Akcja do-
tyczyła pustostanów na Łaza-
rzu, które czekają na zagospo-
darowanie. Nacisk położono na 
prowadzenie działalności kultu-
ralno-społecznej, co nie wyklu-
cza innej działalności. Ankie-
ty posłużą jako materiał do ne-
gocjacji z Urzędem Miasta i Za-
rządem Komunalnych Zasobów 
Lokalowych w sprawie korzyst-
nych warunków wynajęcia. Po-
mysł jest realizowany w związ-
ku z Otwartą Strefą Kultury na 
Łazarzu. Szczegółowych infor-
macji udziela Wojciech Sańko 
pod telefonem 533-45-45-17 lub 
mailowo wojciech.sanko@gma-
il.com. Informacje również na 
www.facebook.com/KOMITY-
WA.org awa

Wychowankowie Specjal-
nego Ośrodka Szkol-

no-Wychowawczego im. Ja-
nusza Korczaka w Mosinie 
mają samochód przystoso-
wany do przewozu osób nie-
pełnosprawnych. Przyczynił 
się do tego Powiat Poznań-
ski oraz wielkopolskie i zagra-
niczne kluby Rotary Club. Po-
jazd przekazano podczas Dnia 
Aktywności Osób Niepełno-
sprawnych 15 maja na terenie 
Centrum Hipiki w Jaszkowie w 
gminie Brodnica. 

Z nowego samochodu będzie 
korzystał m.in. Sebastian Go-
łąb, 19-letni, poruszający się na 
wózku inwalidzkim wychowa-
nek Ośrodka, który niezwykle 
ceni sobie pobyt w placówce, 
bo to dla niego możliwość kon-
taktu z otoczeniem. W Mosinie 
nie ma warsztatu terapii zaję-

ciowej, więc wydłużony okres 
nauki jest jedyną alternatywą 
na drodze do społecznej reha-
bilitacji. 

– Podczas dzisiejszego Dnia 
Aktywności Osób Niepełno-
sprawnych prezentujemy to, co 
robimy na co dzień w Ośrod-
ku. Wychowankowie zaprasza-
ją dzieci sprawne do udziału 
w warsztatach aktywizujących 
– to tkactwo, zajęcia sportowe, 
sprawnościowe, zabawy z chu-
stą Klanzy, konkursy. Główną 
ideą Dnia Aktywności jest inte-
gracja – mówiła Bożena Mazur, 
dyrektor SOS-W w Mosinie. 

Z Ośrodkiem od kilkuna-
stu lat zaprzyjaźniony jest Ro-
tary Club Poznań – Puszczyko-
wo, który zainicjował i rozpo-
wszechnił wśród innych klu-
bów pomysł zakupu pojazdu 
przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych. Po-
wiat Poznański pokrył koszty 
związane z przystosowaniem 
samochodu w kwocie 123 ty-
sięcy złotych. Tomasz Łubiński, 
wicestarosta poznański otrzy-
mał od Lesława Lenartowicza 
z Rotary Club – Poznań Pusz-
czykowo podziękowanie za za-
angażowanie w tę inicjatywę. 
Włączyły się w nią też: Rotary 
Club Poznań – Starówka, Rota-
ry Club Wolsztyn, Rotary Club 
Leszno, Rotary Club Kościan i 
zagraniczne kluby rotariańskie 
– Rotary Club Helmstedt oraz 
Rotary Club Berlin – Nord. 

Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy im. Janusza 
Korczaka w Mosinie to placów-
ka zapewniająca kompleksowe 
wsparcie psychologiczno-pe-
dagogiczne i rehabilitacyjne. 
Pobyt w placówce to odciąże-
nie dla rodziców i opiekunów, a 
dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej nauka funkcjonowa-
nia w społeczeństwie. 

 KAROLINA KASPRZAK

Dar serca dla Ośrodka 
w Mosinie
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Dar serca dla Specjalnego 
Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka 
w Mosinie. Na zdjęciu 

Sebastian Gołąb, wychowanek 
Ośrodka z mamą. 

Lesław Lenartowicz (z prawej) wręczył Tomaszowi Łubińskiemu 
podziękowanie za zaangażowanie w inicjatywę.

Wychowankowie przy galerii zdjęć ilustrujących działalność 
Ośrodka.

Warsztaty tkackie.
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– Bolączką są kłopoty loka-
lowe placówek zajmujących się 
rehabilitacją zawodową i spo-
łeczną osób niepełnospraw-
nych. Czy udaje się je rozwią-
zywać?

– Poznańskie organizacje po-
zarządowe sygnalizują, że pro-
blem lokalowy to jedno z najpil-
niejszych zadań do rozwiąza-
nia. W trwających właśnie pra-
cach nad Rocznym Programem 
Współpracy Miasta Poznania z 
Organizacjami Pozarządowymi 
na tę sprawę zwrócono szcze-
gólną uwagę. Organizacje mają 
specyfi czne potrzeby lokalowe. 
Zazwyczaj oczekują lokali po-
zbawionych barier architekto-
nicznych, położonych w centrum 
miasta, z niskim czynszem. Nie-
stety, Miasto Poznań poprzez Za-
rząd Komunalnych Zasobów Lo-
kalowych dysponuje ograniczo-
ną ilością lokali. Pomieszczeń 
spełniających wymóg dostępno-
ści dla osób niepełnosprawnych 
jest niewiele. W minionych latach 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Poznania do spraw Osób Niepeł-
nosprawnych wielokrotnie po-
pierał starania organizacji o lo-
kal wystawiając rekomendacje 
bądź angażując się w negocjacje 
z ZKZL. Na jednym z ostatnich 
spotkań wiceprezydent Agniesz-
ka Pachciarz poleciła nam przy-
gotowanie jednolitych zasad 
przydziału lokali miejskich orga-
nizacjom pozarządowym. Myślę, 
że takie uporządkowanie będzie 
korzystne dla organizacji zajmu-
jących się rehabilitacją zawodo-
wą i społeczną osób niepełno-
sprawnych.

– Jakie działania podejmu-
je Miasto Poznań w kierunku 
edukacji społeczeństwa na te-
mat chorób zakaźnych?

– Od 2012 roku Miasto wspie-
ra fi nansowo działalność Punk-
tu Konsultacyjno-Diagnostycz-
nego, która koncentruje się na 
poradnictwie co do HIV i AIDS. 
Podmiotem realizującym to za-
danie jest Poznański Oddział 
Fundacji Simontonowski Insty-
tut Zdrowia, gdzie anonimowo 
i bezpłatnie przeprowadzane są 
badania wykrywające zakaże-
nia HIV wraz z poradnictwem 

Chcą zmian

W poznańskim Urzędzie 
Miasta rozpoczęły pra-

cę zespoły robocze zajmują-
ce się m.in. opracowywaniem 
standardów dostępności mia-
sta dla osób niepełnospraw-
nych i problemami pieszych. 
Do prac w nich zapraszał Ma-
ciej Wudarski, wiceprezydent, 
podczas 30 posiedzenia Ko-
misji Dialogu Obywatelskiego 
przy Pełnomocniku Prezyden-
ta Miasta Poznania do spraw 
Osób Niepełnosprawnych.

14 maja w Sali Sesyjnej Urzę-
du Miasta środowisko osób 
niepełnosprawnych po raz ko-
lejny podniosło kwestię barier 
architektonicznych. Niewido-
mi i słabowidzący wymieniali 
poglądy dotyczące sygnaliza-
cji dźwiękowej na przejściach 
dla pieszych. Kolejną spra-
wą był brak komunikatów na 
ścieżkach rowerowych. Zwró-
cono też uwagę na koniecz-
ność oznaczeń „Uwaga niewi-
domi”, „Uwaga piesi”. Wudar-
ski podkreślił, że dostosowa-
nie ulic oraz ich przebudowa 
to proces, który może potrwać 
kilka lat. 

Poinformowano, że Funda-
cja „Malta” – organizator Festi-
walu Malta zwyciężyła w plebi-
scycie na „Dostępne wydarze-
nie kulturalne 2014 roku”, zre-
alizowanym w ramach projek-
tu „Dostępna kultura”. Na za-
kończenie przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych za-
prosili uczestników do udzia-
łu w wydarzeniach integrują-
cych środowisko osób niepeł-
nosprawnych. 

 KAROLINA KASPRZAK 

Propozycje
wycieczek

Ciekawe wyjazdy ze znacz-
kiem „Miejsce przyjazne 

seniorom” oferuje w czerwcu 
Biuro Podróży „Happy Ways” 
do Szklarskiej Poręby, a w lip-
cu i sierpniu poleca osobom 
starszym zwiedzanie m.in. 
Bratysławy, Wiednia, Fatimy, 
Izraela, Francji i Włoch. 

Przed wyjazdem warto się 
skonsultować z lekarzem i po-
rozmawiać z przedstawiciela-
mi organizatorów, czy sprosta-
my trudom podróży. awa

przed i po teście. W latach 2012 
– 2014 Miasto Poznań wspiera-
ło realizację kampanii społecz-
nej „HIV? To mnie nie dotyczy! 
Zażywasz? Czy wiesz ile ryzyku-
jesz?”. Głównym celem projektu 
był wzrost wiedzy mieszkańców 
Poznania na temat ryzyka zwią-
zanego z zażywaniem narko-
tyków oraz wskazanie korzyści 
wynikających z anonimowych i 
bezpłatnych testów na obecność 
wirusa HIV. Mamy świadomość, 
że tego typu akcje edukacyjne są 
bardzo potrzebne i powinny być 
wznawiane. 

– W jaki sposób Miasto Po-
znań wspiera fi nansowo dzia-
łania związane z opieką palia-
tywną? 

– Miasto Poznań od lat 90-tych 
wspiera działania na rzecz opie-
ki paliatywnej w formie dotowa-
nia zadań realizowanych przez 
organizacje pozarządowe. Od 
2003 roku wybór realizatorów 
zadań dotyczących opieki palia-
tywnej odbywa się na podstawie 
otwartego konkursu ofert. Każ-
dego roku na ten cel przekazu-
jemy od 100 do 200 tysięcy zło-
tych. W 2015 roku dotacje na ten 
cel przekazano dwóm organiza-
cjom pozarządowym – Polskie-
mu Towarzystwu Opieki Palia-
tywnej i Stowarzyszeniu Wspie-
rania Opieki Paliatywnej na łącz-
ną kwotę 98.000 zł. W związ-
ku z dużym zapotrzebowaniem 
na działania związane z opieką 
paliatywną 30 kwietnia została 
ogłoszona II edycja konkursu na 
kwotę 90.566 zł. Chcemy konty-
nuować realizację tego zadania 
w kolejnych latach. 

– Mocno widoczny jest w 
Poznaniu problem żebractwa. 
Zdaniem Pani można przeciw-
działać temu zjawisku?

– Na terenie naszego miasta 
jest realizowany Program Prze-
ciwdziałania Procederowi Że-
bractwa, którego celem jest 
zmniejszenie liczby osób trud-
niących się żebractwem. Pro-
gram skierowany jest zarów-
no do żebrzących jak i do lu-
dzi wspierających ich na przy-
kład przez dawanie pieniędzy. 
Chcemy poszerzać świadomość 
poznaniaków na temat konse-
kwencji żebractwa, docierać z 
informacjami o możliwościach 
uzyskania wsparcia dla osób w 
skrajnie trudnej sytuacji mate-
rialno-bytowej i poprawiać funk-
cjonowanie społeczne ludzi w 
kryzysie. W ramach tego progra-
mu podejmowane są działania o 
charakterze edukacyjnym oraz 
interwencyjnym – na ulicach 
pracują streetworkerzy (socjal-
ni pracownicy uliczni), są pro-
wadzone akcje patrolowe. Pro-
blem żebractwa wciąż się nasi-
la i nigdy nie da się go w pełni 
rozwiązać. 

– Iloma lokalami socjalny-
mi dla osób niepełnospraw-
nych dysponuje Miasto Po-
znań? Jakie warunki musi 
spełnić osoba ubiegająca się 
o taki lokal? 

– ZKZL nie prowadzi odręb-
nej bazy danych dotyczącej lo-
kali przygotowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Tryb 
postępowania w sprawie za-
sad wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowe-
go zasobu Miasta Poznania re-
guluje uchwała. W niej znajdu-
ją się zapisy, które w przypadku 
osób niepełnosprawnych wpro-
wadzają bardziej korzystne kry-
teria, jakie trzeba spełnić, by 
móc ubiegać się o lokal. W no-
wych budynkach Miasta Pozna-
nia znajdują się lokale przysto-
sowane do potrzeb osób z ogra-
niczeniami sprawności – jest ich 
31. Takie pomieszczenia znaj-
dują się również w starym zaso-
bie i są zasiedlone. Mamy świa-
domość, że potrzeby są o wiele 
większe. 

Miasto świadome
potrzeb
Z ANNĄ KUCĄ-SZPYTKO, dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Poznania rozmawia KAROLINA KASPRZAK. 
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Znalezienie pracy dostoso-
wanej do możliwości zdro-

wotnych ludzi niepełnospraw-
nych kosztuje dużo wysiłku. Po 
nieudanych próbach pojawia 
się zniechęcenie, brak motywa-
cji, rezygnacja. W odpowiedzi 
na potrzebę wsparcia tej grupy 
Powiat Poznański i Powiatowy 
Urząd Pracy w Poznaniu zorga-
nizował giełdę pracy dla osób 
niepełnosprawnych. 

28 kwietnia w sali konferen-
cyjnej przy ul. Słowackiego 8 dy-
żurowali pracodawcy oraz orga-
nizacje pozarządowe zajmują-
ce się aktywizacją zawodową z 
terenu powiatu poznańskiego i 
Poznania. Bezrobotni i poszuku-
jący pracy mieli dużo pytań. In-
teresowały ich nie tylko zarob-
ki, ale także rodzaj zajęcia, czas 
pracy, forma zatrudnienia, po-
moc trenera pracy. 

– Dzisiejsza giełda daje szan-
sę nawiązania kontaktu z pra-
codawcą. Zainteresowanie jest 
duże. Niektórzy dotarli na godzi-
nę przed rozpoczęciem. Ofer-
ty pracy są zróżnicowane – do-
minują prace pomocnicze jak 
sprzątanie czy monitoring, 
mamy też oferty pracy w branży 
kosmetycznej, handlowej i infor-
matycznej – mówiła Maria So-
wińska, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Poznaniu. 

Jedną z uczestniczek zainte-
resowała oferta fi rmy „Dramers”, 
która prowadziła nabór do pra-
cy przy produkcji kosmetyków 
i wyrobów chemicznych. Męż-
czyzna z umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności usta-
wił się w kolejce do stolika fi rmy 
„Komputronik”. Wiele słyszał o 
tym przedsiębiorstwie i postano-
wił dowiedzieć się, co będzie na-
leżało do obowiązków osoby za-
trudnionej w branży sprzedaży 
hurtowej komputerów. Umówił 

Na walnym zebraniu Pol-
skiego Towarzystwa 

Stwardnienia Rozsiane-
go Oddział Wielkopolska 25 
kwietnia nowym przewodni-
czącym Rady Oddziału wy-
brano Edwarda Wojciechow-

skiego, zastępcą przewod-
niczącego – Renatę Adryan, 
skarbnikiem – Arkadiusza 
Mysiaka, sekretarzem – Jana 
Jerzewskiego i członkiem – 
Lidię Welman.

Przypominamy, że siedzi-

ba Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego Od-
dział Wielkopolska znajduje 
się na Placu Kolegiackim 12 A, 
pokój 218 w Poznaniu, dojazd 
windą. Kontakt: poznan@ptsr.
org.pl tel. 61-88-19-735. awa

Konferencją prasową 13 
maja w Sali Białej Urzędu 

Miasta Poznania zainauguro-
wano 10 edycję ogólnopolskie-
go konkursu „Lodołamacze” 
dla pracodawców wrażliwych 
społecznie w regionie wielko-
polsko-lubuskim. Spotkanie 
zgromadziło przedstawicieli 
środowisk zaangażowanych w 
rehabilitację zawodową i spo-
łeczną, przedsiębiorców, ubie-
głorocznych laureatów i patro-
nów medialnych.

Przypomnijmy, że konkurs or-
ganizuje Fundacja Aktywiza-
cji Zawodowej Osób Niepełno-
sprawnych „Fazon”, której zało-
życielem jest Polska Organiza-
cja Pracodawców Osób Niepeł-
nosprawnych. Cel inicjatywy to 
zwrócenie uwagi na społeczny 
rezultat pozytywnych postaw w 
zakresie zatrudniania osób nie-
pełnosprawnych.

W tym roku, podobnie jak w 
latach ubiegłych, konkurs obej-
muje trzy kategorie: zatrudnie-
nie chronione (zakłady pracy 
chronionej i zakłady aktywno-
ści zawodowej), otwarty rynek 
pracy (przedsiębiorcy otwarte-
go rynku pracy, organizacje po-
zarządowe prowadzące działal-
ność gospodarczą i posiadające 
status przedsiębiorcy) i lodoła-
macz instytucja (instytucje oraz 
organizacje, które nie prowa-
dzą działalności gospodarczej). 
Kapituła wyłoni też laureatów 
dwóch kategorii dodatkowych: 

6 maja przed południem na 
poznańskiej Śródce zrobi-

ło się głośno. Dzieci dorwa-
ły się do mikrofonów i instru-
mentów muzycznych. Grupa 
uczniów weszła na deski am-
fi teatru Bramy Poznania pory-
wając publiczność do zabawy. 
VIII Śródeckie Spotkanie Arty-
styczne „Viva Ars”, które tego 
dnia się odbyło, to kolejne wy-
darzenie z udziałem młodzieży 
i osób niepełnosprawnych.

Organizatorzy – Zespół Szkół 
Specjalnych nr 105 im. Juliana 
Tuwima, Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy dla Dzieci Niesły-
szących, Poznańska Ogólno-
kształcąca Szkoła Muzyczna 
I stopnia nr 2 i Brama Pozna-
nia – zaprosili, w ramach tego-
rocznego „Viva Ars”, na spektakl 
plenerowy „Śródka – historia nie 
krótka”. 

W spotkaniu wzięli udział 
m.in. przedstawiciele Urzędu 
Miasta, Wielkopolskiego Kurato-
rium Oświaty, Fundacji Polskich 
Kawalerów Maltańskich – „Po-
moc Maltańska”, Fundacji „Ami-
cis”, Lions Club Poznań, dyrekto-
rzy i nauczyciele szkół specjal-
nych, opiekunowie i osoby nie-

Nowe władze PTSR

Zmienić życie
w kilka minut

się na ponowny kontakt z praco-
dawcą. Inni czuli się mniej pew-
nie, bo decyzja o podjęciu pra-
cy po paru latach bezrobocia nie 
należy do łatwych. Czasem kil-
ka minut rozmowy z pracodaw-
cą sprawia, że udaje się wyjść z 
kryzysu i życie się zmienia.

– Poszukujemy osób do pra-
cy na stanowisku inwentaryza-
tor – informował Marcin Kru-
szyński z Wielkopolskiej Grupy 
Doradztwa Gospodarczego PRO 
PROGRESS sp. z.o.o. – To praca 
na umowę zlecenie dla osoby z 
orzeczeniem o niepełnospraw-
ności w stopniu lekkim. Wyma-
gana jest rzetelność, dokładność 
w liczeniu różnego rodzaju asor-
tymentu, sumienność, punktu-
alność, znajomość programu 
„Exel”, umiejętność pracy w ze-
spole. Nowy pracownik może li-
czyć na wsparcie osoby z do-
świadczeniem. 

Zainteresowanie budziły tak-
że oferty organizacji pozarządo-
wych – Centrum Edukacji i Ak-
tywizacji Zawodowej Osób Nie-
pełnosprawnych Fundacji „Ak-
tywizacja” Oddział w Poznaniu, 
Stowarzyszenia Środowisko dla 
Niepełnosprawnych „Eko-Sa-
lus”, Fundacji Aktywizacji Zawo-

dowej Osób Niepełnosprawnych 
„Fazon” czy Wielkopolskiego Fo-
rum Organizacji Osób z Niepeł-
nosprawnościami. 

– Chcemy, aby giełdy pracy dla 
osób niepełnosprawnych odby-
wały się cyklicznie, dwa razy do 
roku. Nie każdy mieszkaniec po-
wiatu poznańskiego miał okazję 
uczestniczyć w giełdach pracy. 
Prócz rozmowy z pracodawcą 
można zadać pytanie pracowni-
kom Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie albo Powiatowe-
go Zespołu do spraw Orzeka-
nia o Niepełnosprawności, bo 
wszystko jest w jednym budyn-
ku – powiedział Zygmunt Jeżew-
ski, członek Zarządu Powiatu 
Poznańskiego. 

Jeżewski zachęcał pracodaw-
ców do udziału w 10 edycji kon-
kursu dla pracodawców wrażli-
wych społecznie „Lodołamacze”. 
Firmy zatrudniające osoby nie-
pełnosprawne mogą pochwa-
lić się osiągnięciami w tej dzie-
dzinie, a co najważniejsze, prze-
konać społeczeństwo, że osoba 
z ograniczeniem sprawności to 
w pełni wydajny i wartościowy 
pracownik. 

 KAROLINA KASPRZAK
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Informacji udzielają przedstawiciele fi rmy „Dramers”.
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super lodołamacz (przedsiębior-
ca, instytucja, zakład) i lodoła-
macz specjalny (tytuł ten otrzy-
ma osoba o wybitnych dokona-
niach na rzecz środowiska nie-
pełnosprawnych). 

– Urząd Miasta Poznania roz-
wija się pod względem zatrud-
niania. Obecnie mamy 52 pra-
cowników posiadających orze-
czenie o niepełnosprawności, 
co daje sumę 3% z 6% wyma-

ganego wskaźnika zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych – mó-
wiła Agnieszka Pachciarz, wice-
prezydent Poznania. – Cały czas 
dążymy do tego, aby osiągnąć 
wskaźnik maksymalny. Głęboki 
sens integracyjny i ograniczanie 
przeszkód to kolejna kwestia, na 
której się koncentrujemy. Miasto 
Poznań aktualnie prowadzi pra-
ce nad wymogami co do infra-
struktury.

Dotychczas w 9 edycjach „Lo-
dołamaczy” wzięło udział ponad 
3 tysiące przedsiębiorców. Ich 
zaangażowanie w upowszech-
nianie społecznych korzyści wy-
nikających z tworzenia miejsc 
pracy pozwala przełamywać ba-
riery, które tkwią w naszych gło-
wach. Chociaż o zatrudnianiu 
osób z dysfunkcjami mówi się 
coraz częściej, życie pokazuje, 
że równie często narażone są 
one na niesprawiedliwe trakto-
wanie przez pracodawców. 

– Rynek pracy dla osób niepeł-
nosprawnych jest trudny – za-
uważył Zygmunt Jeżewski, czło-
nek Zarządu Powiatu Poznań-
skiego. – Obserwujemy to na 
przykładzie Powiatowego Urzę-
du Pracy w Poznaniu i Powia-
towej Rady Zatrudnienia. Po-
krzywdzonym, których możli-
wości są ograniczone, trudno 
znaleźć pracę. Uczestnicy kon-
kursu „Lodołamacze” realizu-
ją ważne zadanie – przekazują 
środowisku, że niepełnospraw-
ni w pracy są efektywni. 

Zdaniem Ilony Gorczyńskiej 
z fi rmy „Mol” sp. z o.o. z Suche-
go Lasu, laureata ubiegłorocznej 
edycji, powinniśmy dążyć do ta-
kiej sytuacji, w której realizacja 
konkursów promujących zatrud-
nianie osób niepełnosprawnych 
nie będzie potrzebna. Gorczyń-
ska przekonywała, że pierwszy 
krok w zatrudnianiu nie jest ła-
twy, ale jeśli go zrobimy, każdy 
kolejny będzie prostszy. 

Formularze zgłoszeniowe 
można nadsyłać do 30 lipca. Są 
dostępne na stronie interneto-
wej www.lodolamacze.info.pl 
Ambasadorem tegorocznej edy-
cji konkursu w regionie wielko-
polsko-lubuskim jest Małgorzata 
Ostrowska, a na etapie ogólno-
polskim Zbigniew Zamachow-
ski. Kontakt w sprawie konkur-
su na etapie wielkopolsko-lubu-
skim: (61) 875 09 56, lodolama-
cze@popon.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

pełnosprawne z zaprzyjaźnio-
nych placówek. 

Ideą „Viva Ars” jest integracja 
środowiska lokalnego za pomo-
cą sztuki oraz ukazanie twór-
czego potencjału uczniów ze 
specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi. 

Była scena dotycząca począt-
ków państwa polskiego, tajem-
nic śródeckiego targu, uzdol-
nień młodzieży, scena prezentu-
jąca trzy ważne miejsca na Śród-
ce: Bramę Poznania ICHOT, czy-
li Interaktywne Centrum Histo-
rii Ostrowa Tumskiego, Most Jor-

Historia Śródki w interpreta-
cji młodych aktorów faktycz-
nie okazała się „nie krótka”, 
gdyż spektakl trwał około pół-
torej godziny, ale warto było 
poczekać do zakończenia. Na 
górze przygotowano ekspo-
zycję imponujących fotogra-
fi i pt. „Migawka”. Zdjęcia zro-
bione przez uczniów ZSS nr 
105 były rezultatem wielomie-
sięcznych warsztatów plene-
rowych, podczas których zgłę-
biali tajniki fotografi i cyfrowej, 
aparatu fotografi cznego, uczy-
li się kadrować i wyszukiwać 
ciekawe obiekty w najbliższym 
otoczeniu. 

 KAROLINA KASPRZAK

10 EDYCJA KONKURSU „LODOŁAMACZE” ROZPOCZĘTA

Nie wykluczać
z rynku pracy

Od lewej: Fryderyk Pąpka, przewodniczący Rady Wojewódzkiej 
POPON, Agnieszka Pachciarz, wiceprezydent Poznania 

i Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego.

VIII ŚRÓDECKIE SPOTKANIE ARTYSTYCZNE „VIVA ARS”

Połączyła ich sztuka
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Podsumowanie spektaklu.
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dana oraz Ośrodek Sportu i Re-
kreacji – tu zadanie publiczności 
polegało na rozszyfrowaniu, ja-
kie to miejsce. Były utwory zwią-
zane z Poznaniem, występ ze-
społu folklorystycznego „Mali 
Poligrodzianie”, a na zakończe-
nie wspólny polonez. W spek-
taklu wystąpiło 150 osób. Arty-
ści od organizatorów otrzymali 
symboliczne kamieniczki śród-
eckie wykonane w pracowni ce-
ramicznej ZSS nr 105.

Wystawa fotografi i
„Migawka”.
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Drukujemy ciąg dalszy frag-
mentu książki Witolda Bońkow-
skiego „Niewyobrażalne. Potęga 
i paradoksy naszych umysłów. 
W dziele tym znajdują się przy-
pisy i źródła podanych informa-
cji. red

CO POWINIENEŚ
WIEDZIEĆ
O ZMARTWIENIU?

W szczególny sposób podcho-
dzi do spraw związanych z cier-
pieniem i zmartwieniami Ame-
rykanin Dale Carnegie (w książ-
ce „Jak przestać się martwić i za-
cząć żyć”). W odróżnieniu od De-
epaka Choru i innych znawców 
jogi i medycyny indyjskiej , swo-
je doświadczenia oparł na wła-
snej praktyce życia codziennego.

Sfrustrowany złymi warunka-
mi bytowymi i nielubianą pracą, 
zaczął myśleć o sposobie zmia-
ny położenia. Już jako nauczyciel 
na kursach dla dorosłych zaczął 
wpajać swoim uczniom wolę 
brania spraw we własne ręce, 
kształtowania zdecydowania i 
woli walki o swe prawa i wła-
sną przyszłość. Okazało się, że 
w ten sposób zmienił też własne 
życie – przełożeni, zadowoleni z 
jego pracy, podnieśli mu pensję. 
Z czasem zaczął też, w oparciu 
o własne doświadczenia i umie-
jętności, pisać podręczniki ra-
dzenia sobie w życiu.

Carnegie doszedł do wniosku, 
że główną przyczyną niepowo-
dzeń życiowych słuchaczy i jego 
samego jest bezustanne zamar-
twianie się. Owe ciągłe obawy, 
przejmowanie się każdym pro-
blemem, w skrajnych przypad-
kach prowadzą do nerwic i roz-
kojarzenia emocjonalnego. Jest 
to działanie bezproduktywne, a 
tym samym rujnujące zdrowie. 
Trzeba więc wyeliminować za-
martwianie z życia, nauczyć się 
je zwalczać. Zgodnie z zasa-
dą Paula Valery’ego (francuskie-
go fi lozofa i poety), w myśl któ-
rej nauka jest zbiorem skutecz-
nych recept, Carnegie postano-
wił opracować zestaw podsta-
wowych rad, „recept”, które po-
zwolą wyeliminować zamar-
twianie się z codziennego ży-
cia, przywrócić wiarę we wła-
sne możliwości i dać im puls do 
efektywnego działania.

Aby owe recepty mogły zo-
stać wprowadzone i doprowa-
dzić do skutecznego efektu, 
trzeba zacząć od zdecydowa-
nego postanowienia o przyję-

Witold
Bońkowski Jak uwolnić się 

od cierpienia?(2)

ciu treści tych zasad jako wła-
snych – trzeba po prostu chcieć 
zmienić swoją postawę życio-
wą i nastawienie do otaczają-
cej rzeczywistości. Trzeba prze-
stać się martwić i zacząć… żyć. 
Postawa taka nie przychodzi od 
razu; nie zmienimy naszej men-
talności jedynie po lekturze sze-
regu rad i wskazówek. Koniecz-
ne jest wewnętrzne przekonanie 
i wola dokonania zmian w sa-
mym sobie, a także swoisty tre-
ning. Możliwe nawet, że zajdzie 
potrzeba systematycznego reje-
strowania swych codziennych 
poczynań i dokonań – jak czy-
nił to choćby Beniamin Franklin. 

Carnegie przytacza refl ek-
sje Williama Moslera, wybitne-
go lekarza angielskiego drugiej 
połowy XIX wieku, który propo-
nuje prostą receptę na wyzwo-
lenie się od zmartwień. Podsta-
wą sukcesu w walce z ciągłym 
zamartwianiem się jest według 
niego odcięcie się od własnej 
przeszłości i przyszłości – zgod-
nie z maksymą Thomasa Carly-
le’a: „Naszym głównym celem 
nie powinno być wypatrywa-
nie tego, co odległe i niewyraź-
nie, lecz czynienie tego, co leży 
w zasięgu naszej ręki”. 

Od zmartwień uwolni nas za-
tem maksymalna racjonalizacja 
naszych poczynań naszych po-
czynań, działań i decyzji. Stu-
dentom przekonanym, że wy-
maga to myślenia i działania w 
sposób wyjątkowy, niedostępny 
przeciętnym osobom, prof. Osler 
wyjaśniał, że aby osiągnąć ten 
cel, wcale nie trzeba mieć spe-

cjalnych predyspozycji. Wystar-
czy wytworzyć w sobie umie-
jętność oddzielania problemów 
i myśli – podobnie jak kapitan 
statku, który w razie potrzeby, na 
przykład w sytuacji zagrożenia, 
jest w stanie regulować ustawie-
nie grodzi wodoszczelnych. Jeśli 
nie jesteśmy historykami, którzy 
zawodowo analizują przeszłość, 
potraktujmy to, co było, co już się 
wydarzyło, jak czas martwy, nie-
istniejący – a więc nieistotny. Nie 
chodzi tu o przekreślenie abso-
lutnie wszystkiego: życie bez 
pamięci jest niemożliwe. Prze-
szłość nie może jednak wiązać 
naszego życia dziś, nie możemy 
być jej niewolnikami.

Nie możemy także swoich 
działań, a przede wszystkim 
myśli, uzależniać od przyszłości, 
od tego, co się dopiero wydarzy. 
Prof. Osler nawoływał wprost: 
„Odetnijcie się od przeszłości! 
Niech martwe dni same chowa-
ją swoich zmarłych… Odetnij-
cie się od przyszłości, która wie-
lu głupcom wskazała drogę do 
śmierci. Jeśli dzisiaj obciąży was 
przeszłość i przyszłość, będzie-
cie szli na chwiejnych nogach. 
Dlatego nie myślcie o przyszło-
ści… Przyszłość jest dziś… Nie 
ma jutra. Tylko dziś możecie się 
uratować. Człowiek, który mar-
twi się o swoją przyszłość, traci 
tylko energie i obciąża umysł… 
Szczelnie zamknijcie przed-
nie i tylne grodzie. Nauczcie się 
żyć odgrodzeni od przeszłości i 
przyszłości”. 

Autor tych słów nie odradzał 
całkowitego odcięcia się od do-

świadczeń przeszłości i planów 
na czas przyszły. Wychodził jed-
nak z założenia, i konsekwent-
nie to podkreślał, że najważ-
niejsze są zadania bieżących 
dni – te, które nas właśnie ab-
sorbują i wymagają maksymal-
nej koncentracji. Nie możemy 
sobie pozwolić na trwonienie 
sił, myśli i energii na zajmowa-
nie się sprawami w danej chwi-
li nieistotnymi. Przeszłości już 
nie zmienimy, a przyszłość zale-
żeć będzie od naszej efektywno-
ści teraz, dzisiaj, w tej konkret-
nej chwili. Nieprzypadkowo na-
wet w modlitwie padają słowa: 
„Chleba naszego powszednie-
go daj nam dzisiaj”. Dzisiaj – bo 
to akurat jest najważniejsze. Jest 
to wyraźna kontynuacja nauk 
Chrystusa, który zalecał wprost: 
„Nie troszczcie się zbytni o ju-
tro”. Zdawałoby się, że to zale-
cenie błędne, wręcz niedorzecz-
ne. Przecież żyjemy, pracujemy, 
funkcjonujemy po to, by w przy-
szłości żyło nam się lepiej, by ko-
lejne pokolenia miały odpowied-
nio zapewnioną egzystencję. 
Jednakże należałoby raz jeszcze 
wrócić do słów Chrystusa: „Sta-
rajcie się naprzód o królestwo 
(Boga) i o jego sprawiedliwość, a 
to wszystko będzie wam dane”.

cdn.

ZASTRZEŻENIE
Treść książki opiera się na 

wiedzy ogólnodostępnej, czer-
panej zarówno z osobistych do-
świadczeń autora, jak i z przy-
toczonych przez niego publika-
cji. Nie należy jej traktować jako 
diagnozy medycznej ani jak po-
rady lekarskiej.

Książka została wydana wy-
łącznie w celach edukacyjnych; 
ma na celu popularyzację wie-
dzy o wpływie ludzkiego umysłu 
na organizm człowieka, nie sta-
nowi więc alternatywy dla pro-
fesjonalnego leczenia medycz-
nego. Zamiarem autora jest je-
dynie zwrócenie uwagi na potę-
gę umysłu i jego wpływ na orga-
nizm człowieka oraz uświado-
mienie olbrzymiego potencja-
łu drzemiącego w każdym z nas.

Autor nie ponosi odpowie-
dzialności za zachowanie czy-
telnika sprzeczne z niniejszym 
ostrzeżeniem. 
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– Została pani prezesem 
Wielkopolskiej Rady Koordyna-
cyjnej Związek Organizacji Po-
zarządowych. Co chciałaby by 
pani zmienić w tej organizacji? 

– WRK jest federacją, która 
od dwudziestu pięciu lat budu-
je swój potencjał w Wielkopol-
sce. Współpracujemy z admini-
stracją różnego szczebla, orga-
nizacjami zagranicznymi, inny-
mi federacjami, organizacjami 
i sieciami ogólnopolskimi. Etap, 
na którym teraz się znajduje-
my, jest wypadkową pracy wie-
lu ludzi przez wiele lat. Federa-
cja WRK to suma wielu organi-
zacji, dlatego zmiany nie doty-
czą tylko struktury, ale też idei, 
która ma nas spajać jako poza-
rządową wspólnotę. To określe-
nie jest odzwierciedleniem cha-
rakteru federacji, jaki chcę osią-

Trwa konkurs „Zielony Po-
znań”, organizowany przez 

władze miejskie. Każdy uczest-
nik ma okazję wykazać się in-
wencją i pomysłowością, która 
zaowocuje feerią kwiatowych 
barw. Inaugurację konkursu 
stanowił kiermasz kwiatów do 
obsadzenia doniczek, korytek i 
ogrodów, który odbył się 16 i 17 
maja w parku Wilsona. 

Porad ogrodniczych udzie-
lali przedstawiciele Okręgowe-
go Zarządu Polskiego Związku 
Działkowców, a organizatorzy 
konkursu zachęcali do pobiera-
nia kart zgłoszeniowych do 20 
czerwca w siedzibach Rad Osie-

dli, oddziałach Wydziału Wspie-
rania Jednostek Pomocniczych 
Miasta i w miejskim Biurze Kon-
kursu w Wydziale Działalności 
Gospodarczej i Rolnictwa. 

Do 20 lipca trwać będzie oce-
na zgłoszonych ukwieconych 
balkonów, tarasów oraz ogro-
dów przez członków komisji i 
wyłonienie kandydatów, spo-
śród których do 30 sierpnia 
miejska komisja konkursowa 
wybierze zwycięzców w pięciu 
kategoriach. Organizatorzy za-
praszają seniorów i osoby nie-
pełnosprawne do udziału w 
konkursie. awa

W Centrum Amarant w 
Domu Tramwajarza w 

Poznaniu odbywały się wieczo-
rami 3, 10 i 30 maja potańcówki 
dla seniorów. Oni też propono-
wali utwory, kierując się wła-
snymi upodobaniami.

Inicjatywa ta skutecznie za-
chęciła seniorów do czynnego 
i miłego spędzenia czasu, za-
miast domowej, bezczynnej sa-
motności. 

– W niedzielny wieczór 3 
maja zabawę poprzedził kon-
cert Anny Girdziejewskiej. Wo-
kalistka wykonała piosenki z 
różnych fi lmów, obejmujących 

lata trzydzieste, czterdzieste, 
pięćdziesiąte, sześćdziesiąte i 
siedemdziesiąte – mówi Pauli-
na Szkudłapska, szefowa Strefy 
Seniora w Domu Tramwajarza. 
– Uczestnicy dobrze się bawili 
we własnym towarzystwie i za-
chęcali do kolejnych imprez bli-
skich, przyjaciół, sąsiadów.

Niedzielne tańce przypo-
mniały seniorom dawne cza-
sy, do których wrócili z nostal-
gią i wzruszeniem. Mogli po-
wspominać, porozmawiać na 
wspólne tematy, umówić się na 
kolejne spotkania w Amaran-
cie. awa

Tanecznie w Centrum 
Amarant 

Kwiaty Poznania

Stawiam na wartości 
i sprawiedliwość 
Z JUSTYNĄ OCHĘDZAN, nowym prezesem Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związek 
Organizacji Pozarządowych rozmawia AURELIA PAWLAK. 

gnąć. Chciałabym, żebyśmy byli 
silną, samorządną wspólnotą 
organizacji, które wspierają się 
nawzajem w codziennym funk-
cjonowaniu i mają do siebie za-
ufanie. Które współpracują ze 
sobą, zawiązują partnerstwa, 
potrafi ą dzielić się swoimi zaso-
bami, tworzą synergię możliwą 
tylko w sieci. 

– Czy sieć jest dla wszyst-
kich? 

– Na pewno nie odnajdzie się 
w niej ktoś, kto jest nastawio-
ny tylko na branie i korzysta-
nie, nie oferując nic w zamian. 
Stąd wśród standardów federa-
cji znajduje się także ten etycz-
ny. Wartości i etos pracy spo-
łecznej są dla nas ważne. W cza-
sach, kiedy organizacje zaczy-
nają sprzedawać swoje usługi, 
konkurując z przedsiębiorcami, 
wartości i idea społecznej spra-
wiedliwości jest tym, co nas od-
różnia. 

– Na czym polegają zmiany 
w WRK? 

– Dzięki funduszom unijnym 
udało nam się wzbogacić ofer-
tę dla członków. Mogliśmy wes-
przeć ich rzeczowo, informa-
tycznie, merytorycznie. Nasza 
organizacja się rozrasta, mamy 
coraz więcej członków w róż-
nych obszarach tematycznych, 

pochodzących z różnych części 
Wielkopolski. Zarządzanie całą 
strukturą z poziomu Pozna nia 
chciałabym wzbogacić o więk-
szą aktywność w terenie, w po-
szczególnych powiatach i subre-
gionach. Już teraz dzięki powia-
towym koordynatorom do spraw 
sieciowania docieramy do lokal-
nych organizacji. To między in-
nymi dzięki aktywności naszych 
ambasadorów w powiatach tak 
dynamicznie się rozwijamy. W 
gronie organizacji członkow-
skich opracowaliśmy standar-
dy, które mają być dla nas drogo-
wskazem w codziennym funk-
cjonowaniu oraz współpracy 
pomiędzy nami jako członka-
mi sieci, która niebawem będzie 
zrzeszać prawie dwieście orga-
nizacji. 

– Jakie działania podejmie 
WRK w najbliższym czasie? 

– Jednym z ważniejszych wy-
darzeń będzie walne zgroma-
dzenie członków oraz posta-
wienie sobie celów na najbliższe 
lata. Rozpoczniemy wtedy pra-
ce nad strategią federacji WRK 
na kolejną kadencję. Ważne też 
jest przyjęcie standardów jako 
wyróżnika jakości działań na-
szej sieci. Federacja jako sieć sa-
morządna powinna podjąć rów-
nież szereg decyzji odnośnie 

swojej struktury nie tylko w ska-
li całego regionu, ale również w 
perspektywie subregionów. Cze-
ka nas stworzenie całego syste-
mu komunikacji, spotkań, zbie-
rania opinii, rzecznictwa. Chcia-
łabym, żebyśmy te priorytety na 
walnym zgromadzeniu określi-
li wspólnie. 

– Na co pani zamierza poło-
żyć nacisk, jakie obszary uak-
tywnić, w jakim kierunku po-
dążać? 

– Chciałabym, żeby nasze or-
ganizacje członkowskie były do-
brze przygotowane do korzy-
stania z funduszy unijnych. Jako 
członkowie różnych ciał monito-
rujących i konsultacyjnych mo-
żemy wpływać na część zapi-
sów, dlatego warto o funduszach 
rozmawiać i mieć wiedzę na ich 
temat. Oczywiście środki unijne 
to tylko jedna z dróg fi nansowa-
nia swoich działań. Ważne jest 
jednak, żeby organizacje potrafi -
ły wykorzystać te środki również 
do wzmocnienia swoich kompe-
tencji w zakresie realizacji kon-
kretnych usług społecznych oraz 
użyteczności publicznej. To, co 
na Zachodzie jest normą, w Pol-
sce dopiero zaczyna się poja-
wiać. Ważne jest, żeby organiza-
cje znały aktualne trendy i potra-
fi ły na nie reagować.
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W Kleszczewie 14 maja od-
były się warsztaty dla 

dzieci niepełnosprawnych z 
rodzicami. Latem będą re-
alizowane kolejne zajęcia. 
Tym razem prowadzące Ka-
sia i Agnieszka przygotowa-
ły temat związany z wesołym 
miasteczkiem. 

Uczestnicy świetlic śro-
dowiskowych w Klesz-

czewie i Tulcach udali się 
12 maja z dwoma wycho-
wawcami do Multikina w 
Poznaniu. Dzieci obejrzały 
fi lm „Dom” w reżyserii Tima 
Johnsona. Główny bohater 
zaprzyjaźnia się z nastolet-
nią dziewczynką. 

Film pokazuje kolorowe, 
pocieszne postacie z mą-
drym przesłaniem uczciwo-
ści i tolerancji. Na pewno 
dobrze bawili się ci, którzy 
oczekiwali lekkiej rozrywki i  F
O

T.
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„Śmiecholandia” 
na warsztatach

Piękny dzień w kinie
chwilowego odprężenia. Za-
dowoleni byli z możliwości 
wyjazdu autokarem do kina 
i obejrzenia fi lmu na szero-
kim ekranie. Wycieczka do 
Multikina sfi nansowana była 
z dotacji Wojewody Wielko-
polskiego w ramach projek-
tu „Piękne dni”.

 MIROSŁAWA RADZIMSKA

Uczestnicy wykonali bi-
let wstępu, potem pociągiem 
udali się do „śmiecholandii”. 
Była możliwość wykonania ba-
niek mydlanych, zabawa z lu-
strzanym odbiciem. Wolon-
tariuszka Agata dla wszyst-
kich uczestników nadmucha-
ła balony, z których wykony-
wała najróżniejsze postacie. 
Czas szybko mijał na wesołej 

zabawie. W warsztatach wyko-
rzystuje się animację społecz-
no-kulturalną, wyzwalającą 
aktywność własną uczestni-
ków w atmosferze współpracy 
i wzajemnego poszanowania. 
Tego typu zabawa daje przy-
jemność, rozwija kreatywność, 
pozwala na poznawanie no-
wych wartości i nowej wiedzy.
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W jaki sposób zapewnić 
optymalną pomoc dla 

osoby chorej na chorobę Al-
zheimera lub zaburzenie otę-
pienne podobnego typu?

Jest to pytanie, które chcieli-
byśmy usłyszeć od każdej ro-
dziny. Niestety, nie zawsze tak 
jest. Jeśli opiekun zadaje takie 
pytanie, to znaczy, że mamy 
partnera do współpracy. To bar-
dzo ważne. Bez współpracy na-
sza pomoc i rada będą zawsze 
ograniczone.

Postępowanie po rozpozna-
niu choroby Alzheimera nie po-
winno ograniczać się tylko do 
podawania leków zaleconych 
przez lekarza. Leki trzeba oczy-
wiście podawać i stosować się 
do zaleceń lekarza, to terapia 
farmakologiczna. Jest to jednak 
tyko połowa tego, co możemy 
zrobić aby choroba postępowa-
ła wolniej i łagodniej. 

Druga połowa to terapia 
funkcji poznawczych i działa-
nia prowadzone w jednym na-
szych dwóch specjalistycznych 
ośrodków pobytu dziennego.

Dlaczego? Dlatego, że:
�  od dawna wiemy o tym, że 

aktywność jest bardzo istot-
nym elementem terapeu-
tycznym nie tylko np. w cho-
robach serca, ale również w 
chorobach otępiennych;

�  chory korzysta z terapii 
funkcji poznawczych, czy-
li mówiąc krótko: terapeuci 
pomagają mu „przypomnieć 
sobie” to, czego jeszcze do 
końca nie zapomniał, pra-
cują z nim nad tym, aby ćwi-
czył codziennie swój umysł;

�   chory korzysta z terapii ru-
chowej, pozostając spraw-
nym o wiele dłużej. Czasa-

Kolejne, otwarte posiedzenie 
Komisji Dialogu Obywa-

telskiego przy Wydziale Zdro-
wia i Spraw Społecznych Urzę-
du Miasta Poznania odbyło się 
4 maja. Oprócz przedstawicie-
li organizacji pozarządowych 
wzięły w nim udział wicepre-
zydent Agnieszka Pachciarz i 
Anna Kuca-Szpytko, dyrektor 
Wydziału Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych.

Mogli w nim uczestniczyć 
działacze organizacji, wolon-
tariusze i nie zrzeszeni miesz-
kańcy Poznania. Dyskutowa-
no m.in. o roli organizacji poza-
rządowych w kształtowaniu po-
lityki społecznej. Zebrano reko-
mendacje dotyczące współpra-
cy władz miejskich z organiza-

cjami pozarządowymi. Zainte-
resowanie wzbudziła dyskusja 
na temat roli Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych w rozwo-
ju organizacji pozarządowych i 
wolontariatu. 

Wiceprezydent Agnieszka 
Pachciarz mówiła o pomocy 
społecznej, opiece zdrowotnej 
i współpracy z organizacjami 
społecznymi, a dyrektor Anna 
Kuca-Szpytko prezentowa-
ła zmiany w strukturze i kom-
petencjach Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Poznania. Przedstawio-
no sprawozdanie z realizacji 
„Rocznego Programu Współ-
pracy Miasta Poznania z Orga-
nizacjami Pozarządowymi na 
2014 rok.” awa

Plaże miejskie nad Wartą, 
rejsy stateczkami, wypo-

życzalnia sprzętu, przystań 
jachtowa i pasażerska to tyl-
ko nieliczne atrakcje, jakie 
przygotowano dla mieszkań-
ców Poznania od 1 czerwca. 
Dzięki temu ożywiły się tere-
ny nad ukochaną rzeką po-
znaniaków.

Wiceprezydent Mariusz Wi-
śniewski nad propozycją oży-
wienia terenów nadwarciań-
skich pracował od dawna. Te-
raz nadszedł czas wcielania jej 
w życie. Powstało wymarzone 
miejsce aktywnego wypoczyn-
ku. Słowa szczególnej zachę-
ty kierujemy do organizacji 
osób niepełnosprawnych i se-

niorów, które mogą przez całe 
lato organizować tu wyciecz-
ki, spotkania, pikniki. Godne 
polecenia są m.in. trzy plaże: 
w parku Szelągowskim przy 
ulicy Ugory, w starym korycie 
Warty i przy moście Królowej 
Jadwigi. 

Wrócono do tradycji prze-
jażdżek statkiem. Do popu-
larnej „Białej Damy” dołączyły 
statki „Bajka” i „Karolinka”. No-
wością jest „Poznański Tram-
waj Wodny”, przystań jachto-
wa i pasażerska z całodobo-
wą ochroną. Można wypoży-
czać sprzęt wodny, w tym ło-
dzie motorowe. Kolejne atrak-
cje będą wprowadzane sukce-
sywnie. awa

mi rodziny sygnalizują nam, 
że „omija się” w ten sposób 
ostatni, bardzo uciążliwy 
etap choroby – etap leżący; 

�  obydwie formy terapii uzu-
pełniają się wzajemnie, dzię-
ki czemu proces ćwiczenia 
pamięci jest kompleksowy;

�  stosujemy nowe metody te-
rapii. Sięgamy na przykład 
po reminiscencję, w której 
przypominając pacjentowi 
to, co było kiedyś, pomaga-
my zapamiętać to, czego na-
uczył się teraz; 

�  wykorzystujemy najnowszą 
technikę w postaci ćwiczeń 
z użyciem X-Boxa, dzięki 
któremu można bawiąc się 
ćwiczyć zarówno ciało jak 
i umysł. Można to robić za-
równo indywidualnie, jak i 
zespołowo;

�   skoro mówimy o zespo-
le, to należy podkreślić, że 
w procesie terapeutycz-
nym ogromną rolę odgrywa 
grupa rówieśnicza. To ona 
wyzwala w uczestnikach 
chęć rywalizacji, wzajem-
ną pomoc, empatię, to dzię-
ki grupie pojawiają się emo-
cje, sympatie, ale i antypa-
tie – jak to w życiu, ale dzię-
ki emocjom uczestnicy chęt-
niej przychodzą na zajęcia, 
bo większość z nich lubi się 
wzajemnie, lubi swoje tera-
peutki, przyzwyczaja się do 

miejsca, do Artura – naszej 
świnki morskiej. Grupy ró-
wieśniczej nie jesteśmy w 
stanie zaprosić do domu; 

�  w ramach ośrodka mamy 
możliwość skorzystania z 
systematycznych konsultacji 
lekarskich i testów pamię-
ci, udziału w grupie czy też 
uzyskania informacji od te-
rapeutów i specjalistów na 
temat nastroju i samopoczu-
cia naszego podopiecznego;

�   prowadząc od wielu lat dwa 
ośrodki jeden z nich prze-
znaczyliśmy dla pacjentów 
w początkowej fazie cho-
roby, a drugi dla osób w za-
awansowanej fazie, z któ-
rych część wymaga dodat-
kowo opieki pielęgnacyj-
nej. Z tego drugiego uczest-
nik może korzystać tak dłu-
go, jak długo jest w stanie fi -
zycznie dotrzeć do ośrodka. 
Zdarza się, że korzysta przez 
kilka lat; 

�  rodzina, korzystając przez 
kilka lat, ma dostęp nie tylko 
do istotnych informacji i po-
rad. Może też skorzystać ze 
szkoleń i warsztatów oraz 
innych programów realizo-
wanych przez Stowarzysze-
nie; 

�  opiekun i rodzina mają czas 
na pracę, na wytchnienie w 
czasie pobytu ich podopiecz-
nego w ośrodku. 

To jedne z najistotniejszych 
powodów. Wiemy to nie tylko 
z doświadczenia i przygotowa-
nia zawodowego. Źródłem na-
szej wiedzy są też nasi uczest-
nicy, ich rodziny i opiekunowie. 

Niestety często, o wiele za 
często zgłaszają się do nas ro-
dziny, które zbyt późno szukają 
pomocy. Straciły wiele cennego 
czasu liczonego w latach opie-
kując się samodzielnie swoim 
bliskim. Nie potrafi ą nam po-
wiedzieć, dlaczego tak się sta-
ło. Szkoda. Gdyby zgłosiły się 
wcześniej, ich podopieczny 
miałby szansę na właściwą te-
rapię, spowolnienie postępów 
choroby, a rodzinie byłoby dużo 
łatwiej. Należy pamiętać, że 
właściwe prowadzenie pacjen-
ta od momentu diagnozy doce-
niamy w kolejnych, coraz trud-
niejszych etapach choroby. 

Ośrodek Adaptacyjno-Re-
habilitacyjny uruchomiliśmy 
jako pierwszy w Wielkopol-
sce i jeden z pierwszych w Pol-
sce w 2004 roku. Drugi to Śro-
dowiskowy Dom Samopomo-
cy, obecna nazwa „Na piętrze”, 
który powstał w 2006 roku. 

ANDRZEJ ROSSA 
PREZES WIELKOPOLSKIEGO 

STOWARZYSZENIA 
ALZHEIMEROWSKIEGO

UL. J. GARCZYŃSKIEGO 13
61-527 POZNAŃ

TEL/FAKS 61-855-02-73
OPPWSA@GMAIL.COM

WWW.ALZHEIMER-POZNAN.PL

Rejs WartąPotrzebne zmiany

Pomóc osobie
z zespołem Alzheimera
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W siedzibie Wielkopol-
skiego Forum Orga-

nizacji Osób z Niepełno-
sprawnościami w Pozna-
niu 15 kwietnia odbyło się 
szkoleniowo-podsumowu-
jące spotkanie w ramach 
projektu „Ośrodek Aktywi-
zacji Zawodowej”. 

W przyjemnej atmosferze 
grupa pięciu uczestników 
WTZ w Swarzędzu pozna-
ła tajniki komunikowania się 
ze sobą. 

O wielu z nich dowiedzie-
liśmy się już podczas pracy z 
psycholog naszego warszta-
tu, która towarzyszyła nam 
w wyprawie do WIFOON-u. 
Każdy z nas wykonał swoją 
wizytówkę. 

Następnie przypomnie-
liśmy sobie nasze umiejęt-
ności zawodowe i przedsta-
wiliśmy je sobie nawzajem. 
Szkolenie przeprowadziła 
Daria Buchnajzer, a konsul-

24 kwietnia wybraliśmy się 
na spacer, którego tra-

sa wiodła od siedziby nasze-
go Stowarzyszenia przez dro-
gi osiedlowe Swarzędza. Tego 
dnia rozdawaliśmy napotka-
nym mieszkańcom miasta gli-
niane aniołki, wykonane w 
pracowni ceramicznej naszego 
Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

Nasze aniołki miały z jednej 
strony podziękować ludziom 
za okazaną do tej pory pomoc, 

a z drugiej zachęcić wszystkich 
niezdecydowanych do prze-
kazania 1% Swojego podatku 
na cele naszego stowarzysze-
nia. Na ustach nieśliśmy sło-
wo „dziękujemy”. Miło było uj-
rzeć uśmiech na twarzy każdej 
napotkanej osoby, która chciała 
przyjąć nasz mały dar. Pamiętaj-
my, że wdzięczność jest pamię-
cią serca. 

MICHAŁ OGONIAK

Stowarzyszenie „Budujemy 
Przystań” w Radomiu roz-

poczęło działalność 8 września 
2011 roku. Powołała je grupa 
pedagogów, terapeutów, rodzi-
ców i innych ludzi dobrej woli, 
zainteresowanych działaniem 
na rzecz dzieci niepełnospraw-
nych, głównie z mózgowym 
porażeniem dziecięcym.

Cele Stowarzyszenia to wy-
równywanie szans dzieci, mło-
dzieży i dorosłych osób niepeł-
nosprawnych, przestrzeganie 
wobec nich praw ludzkich, za-
pewnienie edukacji i rehabili-
tacji, umożliwienie aktywno-
ści zawodowej i społecznej oraz 
wspieranie ich rodzin.

Dla realizacji tych celów 
otworzyliśmy Zespół Niepublicz-
nych Placówek Oświatowych 
Specjalnych, w których dzieci 
mogą uczyć się, korzystać z róż-
nych form terapii i rehabilitacji, a 
przede wszystkim czuć się bez-
piecznie. Dyrektorem jest prezes 
Stowarzyszenia Krzysztof Łyż-
wiński, a odpowiednie miejsce 
dla szkoły znaleźliśmy w daw-
nym internacie Szkół Agrotech-
nicznych i Gospodarki Żywno-
ściowej w Radomiu dzięki przy-
chylności władz miasta. Pozy-
skaliśmy dla naszej inicjatywy 
wielu ludzi dobrego serca.

Przystosowanie użyczonego 
lokalu wymagało generalnego 
remontu. Mieliśmy dwa miesią-
ce na przygotowanie i wyposa-

Pojawienie się dziecka nie-
pełnosprawnego w rodzinie 

jest sytuacją niezwykle trud-
ną dla wszystkich jej członków. 
Rodzice przeżywają wtedy sze-
reg bardzo silnych i trudnych 
emocji. Bardzo często dra-
stycznym zmianom i zakłóce-
niom ulegają wszystkie plany i 
nadzieje związane z nowo na-
rodzonym dzieckiem, a także 
wzajemne relacje w rodzinie. 

Niektórzy specjaliści twierdzą 
nawet, że w momencie narodzin 
dziecka niepełnosprawnego ro-
dzice przechodzą swojego ro-
dzaju żałobę, czyli „pożegnanie” 
wymarzonego, zdrowego dziec-
ka, na które czekali.

Rodzina wychowująca dziec-
ko niepełnosprawne może prze-
żywać dwa rodzaje kryzysów: 
egzystencjalny – związany z 
początkowym okresem życia 
dziecka w rodzinie i kryzys rze-
czywistości – pojawiający się w 
trakcie podejmowania zadań i 
wysiłku związanego z opieką i 
wychowaniem dziecka niepeł-
nosprawnego.

Opracowano wiele zbliżonych 
do siebie klasyfi kacji przeżyć ro-
dziców dziecka niepełnospraw-

tacji udzieliła nam Aleksan-
dra Jagodzińska – doradca 
zawodowy. 

Odbyło się także podsu-
mowanie projektu z udzia-
łem naszej piątki – Eli, San-
dry, Rafała, Marcina i autora 
tego tekstu wraz z koordy-
natorami projektu Katarzy-
ną Grausz, Agnieszką Spor-
ną, Marcinem Halickim oraz 
psycholog WTZ w Swarzę-
dzu Danutą Dachterą.

 Jesteśmy wdzięczni za 
szkolenia zorganizowane i 
przeprowadzone przez WI-
FOON, a także za transport 
na ostatnie spotkanie i zro-
zumienie naszych potrzeb. 

MICHAŁ OGONIAK

żenie placówki. Większość środ-
ków i materiałów budowlanych 
otrzymaliśmy od życzliwych 
darczyńców. W pracach budow-
lanych pomagała przyszła kadra 
szkoły i rodzice uczniów. Dzię-
ki pracy wielu osób, sponsorów 
i wolontariuszy zakończyliśmy 
na czas wszystkie prace i szkoła 
rozpoczęła działalność 1 wrze-
śnia 2012 roku.

W jej skład wchodzą: przed-
szkole, szkoła podstawowa i 
gimnazjum. We wrześniu 2013 
roku utworzyliśmy również Ze-
spół Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju. Przyjmujemy dzieci 
z Radomia i okolic w wieku od 
urodzenia do rozpoczęcia nauki. 
Szkoła przeznaczona jest dla 
dzieci z niepełnosprawnością 
ruchową, intelektualną w stop-
niu umiarkowanym i znacznym 
oraz z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Uczęszcza do niej 
35 uczniów. 

Realizujemy programy do-
stosowane do indywidualnych 
potrzeb uczniów, tworzone w 
oparciu o kompleksową diagno-
zę. Zajęcia prowadzone są me-
todami specjalnie dobranymi 
do możliwości uczniów. Oprócz 
zajęć dydaktycznych kładzie-
my nacisk na zajęcia rewalida-
cyjne i dodatkowe, umożliwiają-
ce wszechstronny rozwój pod-
opiecznych. Zatrudniamy spe-
cjalistów z doświadczeniem w 
pracy z dziećmi niepełnospraw-

nego, które są do siebie zbliżo-
ne. Jedną z nich jest koncepcja 
T. Gałkowskiego, który wyróżnia: 

Fazę szoku – pojawiającą się 
po uzyskaniu przez rodziców 
informacji o tym, że ich dziec-
ko urodzi się niepełnosprawne 
lub chore. Przeżywają wtedy nie 
tylko żal i rozpacz, ale również 
poczucie bezradności, krzyw-
dy i winy. Niezwykle ważne jest 
umiejętne przekazanie diagnozy 
przez lekarza oraz jak najszyb-
sza pomoc specjalistów, rodziny, 
bliskich osób. 

Fazę depresji – gdy dziecko 
pojawia się w domu rodzinnym. 
Rodzice, nie mogąc pogodzić się 
z niepełnosprawnością dziec-
ka, odczuwają przygnębienie, 
rozpacz, bezradność, poczucie 
klęski z powodu niespełnionych 
nadziei, poczucie osamotnie-
nia i buntu wobec otaczające-
go świata lub Boga. Zadają sobie 
pytanie: „dlaczego właśnie ich 
to spotkało?”. Podejmują szereg 
oddziaływań rehabilitacyjnych 
i terapeutycznych, które nieko-
niecznie okazują się pomocne i 
racjonalne.

Fazę pozornego przystosowa-
nia się rodziców do niepełno-

My w WIFOONIE

Pamięć serca
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nymi: pedagogów specjalnych, 
terapeutów, rehabilitantów. Dą-
żymy do tego, aby uczniowie, 
na miarę swoich możliwości, 
osiągnęli jak największy sto-
pień samodzielności i umiejęt-
ność funkcjonowania w społe-
czeństwie. Dlatego uczestniczą 
w wycieczkach, imprezach, uro-
czystościach szkolnych. 

Systematycznie wyposażamy 
sale w nowy sprzęt i pomoce dy-

daktyczne. Dzięki pomocy Mini-
sterstwa Finansów posiadamy 
sprzęt komputerowy. Mamy salę 
doświadczania świata i salę inte-
gracji sensorycznej. W tym roku 
szkolnym uruchomiliśmy biblio-
tekę dla pracowników, uczniów, 
rodziców i całej społeczności lo-
kalnej. Wydajemy biuletyn, w 
którym opisujemy funkcjono-
wanie naszej placówki oraz in-
formujemy o życiu i problemach 
osób z niepełnosprawnością.

Z Radomskim Bankiem Żyw-
ności organizujemy zbiórki żyw-
ności dla najbardziej potrzebu-
jących rodzin. Przystąpiliśmy 
do Ogólnopolskiej Federacji Or-
ganizacji na Rzecz Osób z Mó-
zgowym Porażeniem Dziecię-
cym, której zadaniem jest wdra-
żanie zapisów Konwencji ONZ o 
Prawach Osób Niepełnospraw-
nych w Polsce. W 2012 i 2015 
roku Stowarzyszenie „Buduje-

my Przystań” zostało wyróżnio-
ne Certyfi katem Dobrych Praktyk 
przez Kapitułę Konkursu Radom 
Obywatelski. W 2013 zostaliśmy 
nominowani do nagrody Viven-
ti Caritate – Żyjącemu Miłością. 
Nagroda honoruje osoby oraz 
organizacje, które angażują się 
w pomoc drugiemu człowieko-
wi. Zostaliśmy jednym z laure-
atów mazowieckiej edycji kon-
kursu „Lodołamacze 2014”. 

Musimy wybudować windę, 
która umożliwi uczniom poru-
szającym się na wózkach wjazd 
na I piętro. W przyszłości chcie-
libyśmy uruchomić szkołę przy-
sposabiającą do pracy młodzież 
niepełnosprawną. Planujemy 
wydać informator dla rodziców 
dzieci niepełnosprawnych. Two-
rzymy szkołę, w której najwięk-
szą zapłatą za trud i poświęce-
nie jest uśmiech i zadowolenie 
naszych dzieci. 

Wszystko o nas na www.bu-
dujemyprzystan.org i na www.
facebook.com/BudujemyPrzy-
stan. 

PAWEŁ BOROWIECKI

sprawności dziecka – po pew-
nym czasie rodzice zaczynają 
godzić się z zaistniałą sytuacją, 
jednak odczuwają apatię, przy-
gnębienie, pesymizm, zniechę-
cenie. Podejmują nieracjonalne 
próby przystosowania się do sy-
tuacji, często rezygnują, poddają 
się i zaprzestają działań rehabi-
litacyjnych.

Fazę konstruktywnego przy-
stosowania się rodziców do nie-
pełnosprawności dziecka – przy-
stosowują się do sytuacji i ak-
ceptują swoje niepełnospraw-
ne dziecko takim, jakie jest. Za-
czynają zadawać sobie pytanie: 
„Czy i jak mogę pomóc dziec-
ku?”. Są gotowi do działania i ra-
zem niosą pomoc dziecku.

W trakcie omówionych faz 
zmieniają się wzajemne rela-
cje między rodzicami dziecka, a 
także ich relacje z otoczeniem, 
co ma duży wpływ na ich jakość 

życia. W pierwszej fazie rodzi-
ce wykazują znacznie obniżony 
nastrój, ich reakcje emocjonal-
ne są często niekontrolowane 
i silne (np. krzyk, płacz, agresja 
słowna wobec najbliższych, wo-
bec lekarzy i innych osób). Mogą 
przeżywać stany nerwicowe, za-
burzenia snu i łaknienia. Relacje 
między rodzicami stają się co-
raz bardziej napięte. Częste by-
wają nieporozumienia, pojawia 
się wzajemna wrogość, kłótnie, 
agresja. W fazie drugiej relacje 
między rodzicami mogą ulegać 
pogorszeniu. Pojawiają się dal-
sze kłótnie i konfl ikty. Wtedy naj-
częściej zdarza się odejście ojca 
od rodziny lub rozwód. W trze-
ciej fazie rodzice mogą izolo-
wać się od świata zewnętrzne-
go, dalszej rodziny i przyjaciół, 
poświęcając całą uwagę niepeł-
nosprawnemu dziecku. Rezy-
gnując z pracy na rzecz opieki 

nad dzieckiem tracą możliwość 
realizowania się w roli pracow-
nika i spełniania swoich pasji. 
Pogarsza się jakość życia oso-
bistego, społecznego i towarzy-
skiego. 

W czwartej fazie (którą nieste-
ty nie wszyscy mogą osiągnąć), 
rodzice pomagają sobie wza-
jemnie, wspierają się i współ-
pracują w zajęciach rehabilita-
cyjnych i wychowawczych na 
rzecz dziecka. Niektórzy autorzy 
wskazują na to, że rodzice dzieci 
niepełnosprawnych potrafi ą le-
piej niż rodzice dzieci zdrowych 
radzić sobie z rozwiązywaniem 
problemów, sytuacji konfl ikto-
wych i mogą nawzajem liczyć 
na siebie. Być może wiąże się to 
z faktem, że rodziny te muszą 
na co dzień radzić sobie z bar-
dzo trudną sytuacją, co uczy ich 
współdziałania. Niepełnospraw-
ność lub choroba dziecka mo-

tywuje tych rodziców do radze-
nia sobie ze stresem i problema-
mi życia codziennego. W pewien 
sposób uodparnia rodziców. 
Ważną rolę odgrywa wsparcie 
ze strony osób bliskich i specja-
listów.

Głównym czynnikiem mają-
cym wpływ na wyjście z kryzy-
su emocjonalnego rodziców po-
siadających niepełnosprawne 
dziecko jest osiągnięcie przez 
nich pełnej jego akceptacji, bez 
względu na to, jakie jest, wraz 
z defi cytami i problemami wyni-
kającymi z niepełnosprawności. 
Bezwarunkowa miłość i akcep-
tacja wraz z innymi pozytyw-
nymi postawami rodzicielski-
mi sprzyjają prawidłowemu roz-
wojowi emocjonalnemu dziecka 
oraz kształtowaniu jego właści-
wej samooceny.

PAWEŁ BOROWIECKI

INICJATYWA LUDZI DOBREJ WOLI W RADOMIU

Przystań dla dzieci
niepełnosprawnych

GDY URODZI SIĘ DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE

Emocje rodziców
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W Sali Kryształowej Ko-
moda Club w Kaliszu 

22 kwietnia odbyło się uro-
czyste otwarcie wystawy 
prac plastycznych osób nie-
pełnosprawnych, poświę-
conej 1 rocznicy kanoniza-
cji Ojca Świętego Jan Paw-
ła II, wielkiego Polaka, który 
swój pontyfi kat poświęcił w 
dużej części ludziom niepeł-
nosprawnym, chorym i ubo-
gim. To właśnie Jan Paweł II 
w 1992 roku ustanowił Świa-
towy Dzień Chorego.

Organizatorem wystawy, 
której honorowo patronował 
Grzegorz Sapiński – prezydent 
Kalisza, była Fundacja Inwa-
lidów i Osób Niepełnospraw-
nych „Miłosierdzie” w Kaliszu 
oraz Fundacja „Aktywni zawo-
dowo”.

Niepełnosprawni twórcy by-
wają obdarzeni wrażliwo-
ścią większą niż osoby spraw-

ne, tym bardziej, że często nie 
potrafi ą wyrazić swoich uczuć 
i emocji w sposób werbalny, 
co pogłębia ich izolację spo-
łeczną. Dla wielu z nich sztu-
ka bywa jedynym dostępnym 
środkiem wyrazu. W pracach 
plastycznych starają się prze-
kazać nam swoje myśli, uczu-
cia i emocje. 

Zaproszonych gości przy-
witał prezes Zarządu Funda-
cji Stanisław Bronz. Byli wśród 
nich: wiceprezydent Kali-
sza Karolina Pawliczak, rad-
ny Rady Miejskiej Grzegorz 
Chwiałkowski, dyrektor kali-
skiego MOPS Eugenia Jahura, 
członkowie władz fundacji, ro-
dzice, pracownicy placówek 
rehabilitacyjnych z Południo-
wej Wielkopolski i najważniej-
si uczestnicy spotkania – nie-
pełnosprawni autorzy wielu 
pięknych prac.

MARIUSZ PATYSIAK

Fundacja im. Doktora Piotra 
Janaszka „Podaj dalej” w Ko-

ninie organizuje kolonie letnie 
dla dzieci z niepełnosprawno-
ścią ruchową w wieku 8-12 lat. 
Uczestnictwo jest bezpłatne. 
Kolonie pod nazwą „Mali od-
krywcy” planowane są w termi-
nie 27 lipca – 2 sierpnia.

Organizator zapewnia cało-
dzienne wyżywienie, opiekę ka-
dry specjalistycznej oraz cieka-
wy program zajęć. Dzieci będą 
zakwaterowane w konińskim 

„Blues Hostelu” przy ul. 3 maja 
1-3 (obiekt bez barier architekto-
nicznych). Planowana jest m.in. 
nauka żonglerki, gry na bęb-
nach, zajęcia z modelarstwa w 
parku makiet, wycieczki, kąpie-
le w basenie, spływ kajakowy po 
rzece Warcie. Dojazd do Koni-
na oraz powrót na koszt własny. 
Kolonie „Mali odkrywcy” są reali-
zowane w ramach dotacji z ak-
cji „Reklama dzieciom” oraz z 1% 
podatku. 

 KAROLINA KASPRZAK

W kaliskim Centrum Roz-
rywki „Amnezja” 23 

kwietnia odbyła się VI edy-
cja Turnieju Kręglarskiego i 
Cymbergaja dla osób niepeł-
nosprawnych, zorganizowa-
na przez Fundację Inwalidów 
i Osób Niepełnosprawnych 
„Miłosierdzie” oraz Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Kaliszu. 
W zawodach brało udział 13 
drużyn i 65 zawodników. 

Turniejowi patronował pre-
zydent Kalisza Grzegorz Sa-
piński. Imprezę można było 
zorganizować na odpowied-
nim poziomie dzięki dofi nan-
sowaniu Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Byli z nami zaproszeni go-
ście: Piotr Romankiewicz z Sa-
morządu Województwa Wiel-
kopolskiego, dyrektor MOPS w 
Kaliszu Eugenia Jahura, przed-
stawiciele Zakładu Karnego i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kaliszu oraz władze Funda-
cji „Miłosierdzie”.

Nagrody rzeczowe dla zwy-

cięzców ufundowali: Marsza-
łek Województwa Wielkopol-
skiego, Prezydent Miasta Kali-
sza i prezes Fundacji „Miłosier-
dzie” Stanisław Bronz. Statuet-
ki, medale i dyplomy zakupio-
no dzięki dofi nansowaniu Sa-
morządu Województwa Wiel-
kopolskiego. 

Klasyfi kacja drużynowa w 
grze w kręgle: I – WTZ Kuźni-
ca Grabowska, II – WTZ Odola-
nów, III – WTZ Pisarzowice.

Klasyfi kacja indywidualna: 
I – Jacek Lewek z WTZ w Kuź-
nicy Grabowskiej, II – Leszek 
Szymelfenik z WTZ w Kuźni-
cy Grabowskiej, III – Małgorza-
ta Sucharska z WTZ w Kaliszu.

Wśród naszych podopiecz-
nych z kaliskiego WTZ Zbi-
gniew Kubicki zajął II miejsce 
w grze w cymbergaja.

Dzięki mediom migawkę z 
turnieju możemy obejrzeć pod 
adresem: http://www.faktyka-
liskie.pl/video/862. 

MARIUSZ PATYSIAK
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Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnospraw-

nych został pierwszą instytu-
cją publiczną w Polsce będącą 
sygnatariuszem Karty Różno-
rodności. 22 maja na II Ogól-
nopolskim Dniu Różnorodno-
ści w Warszawie Teresa Her-
nik, prezes PFRON podpisała 
Kartę Różnorodności – doku-
ment zobowiązujący do wpro-
wadzania zakazu dyskrymina-
cji w pracy.

Honorowy patronat nad Kar-

tą Różnorodności objął Mini-
ster Pracy i Polityki Społecznej, 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
i Pełnomocnik Rządu do spraw 
Równego Traktowania. Kar-
ta jest inicjatywą międzynaro-
dową, rozpowszechnianą w in-
nych krajach Unii Europejskiej. 
Kładzie nacisk na równe trak-
towanie bez względu na wiek, 
niepełnosprawność, stan zdro-
wia czy tożsamość płciową. Ma 
chronić m.in. przed społecz-
ną dyskryminacją, mobbingiem 

oraz umożliwiać pracodawcy 
dialog z zatrudnionym. 

Podpisanie Karty Różnorod-
ności jest w Polsce dobrowolne 
i bezpłatne. Mogą tego dokony-
wać instytucje publiczne, organi-
zacje pozarządowe, środowiska 
akademickie i przedsiębiorstwa. 
Z treścią dokumentu oraz wa-
runkami dotyczącymi złożenia 
podpisu można zapoznać się na 
stronie internetowej www.karta-
roznorodnosci.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Sekretarz stanu Urszula 
Augustyn – pełnomocnik 

rządu ds. bezpieczeństwa w 
szkołach, Marek Michalak – 
rzecznik praw dziecka i prof. 
Adam Solak – społeczny do-
radca rzecznika praw dziecka 
gościli w prowadzonym przez 
Fundację Rozwoju Edukacji-
Pracy-Integracji Warsztacie 
Terapii Zajęciowej im. Jana 
Pawła II w Tarnowie. 

Ministrowie nie kryli za-
chwytu i nie szczędzili słów 
uznania dla efektów pracy 
uczestników Warsztatu. Do-
cenili zaangażowanie i atmos-
ferę stwarzaną przez terapeu-
tów. Minister Urszula Augustyn 
zaznaczyła, że takich miejsc 
jak ten warsztat nie ma wiele. 

Minister Marek Michalak za-
uważył, że uczestnicy warsz-
tatu wykonują prace, które są 
potrzebne i na które jest za-
potrzebowanie. Dodał, że jest 
sens prowadzenia placówek 
takich jak nasza. 

Prof. Adam Solak podkreślił 
wartość pracy osób z niepełną 
sprawnością dla nich samych 
oraz dla społeczności lokalnej 
i regionalnej. Profesor zwrócił 
też uwagę na potrzebę wycho-
wania do pracy i wychowania 
przez pracę osób z ograniczo-
ną sprawnością intelektualną 
w warsztacie. 

TOMASZ WARDZAŁA

Wojsko 
wspiera 
seniorów 
Wojskowa biblioteka po-

łączyła seniorów i 
przedszkolaków. Na po-
mysł, aby seniorzy czytali 
dzieciom bajki, wpadła Ewa 
Pawlik-Szałata, bibliotekar-
ka z Biblioteki Klubu 2 Skrzy-
dła Lotnictwa Taktycznego 
w Poznaniu. Każde dziecko 
lubi przecież niezwykłe hi-
storie. 

– Warto wykorzystać zami-
łowanie seniorów do czytania 
książek dzieciom i kształtować 
pozytywny wizerunek Wojska 
Polskiego – mówi Ewa Paw-
lik-Szałata. – Wśród zgroma-
dzonych przez nas 25.000 wo-
luminów nie brakuje literatury 
dziecięcej. Wyjdziemy z nią do 
przedszkoli.

Zaczęło się od cyklu za-
jęć „Podróż dookoła świata”, 
na które przedszkolaki zaczę-
ły przychodzić do wojskowej 
biblioteki. Dzieci dowiadywa-
ły się ciekawostek o wielu kra-
jach. Wówczas Ewa Pawlik-
Szałata pomyślała o seniorach. 
Założeniem było zbliżenie po-
koleń. Każde dziecko lubi, gdy 
babcia lub dziadek czyta im 
ciekawą opowieść. Potrafi ą to 
robić z pasją i sercem. 

Pierwsze zajęcia w przed-
szkolu odbyły się pod koniec 
kwietnia. Do dzieci idzie se-
nior z książką w towarzy-
stwie osoby z biblioteki. Czy-
tanie trwa około godziny. Za-
interesowanie jest duże. Senio-
rów poszukiwano między in-
nymi za pośrednictwem Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych. 
Ale każdy, kto lubi czytać dzie-
ciom, może się zgłosić pod nu-
merami telefonów 261-57-26-
00, 601-079-664 lub mejlowo: 
biblioteka2slt@tlen.pl.

AURELIA PAWLAK

Podróż dookoła świata z Ewą.
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Na zaproszenie Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Eduka-

cyjno-Wychowawczego im. 
Piotrusia Pana, prowadzo-
nego przez Polskie Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umy-
słowym – Koło w Lesznie, 
wzięliśmy udział w obcho-
dach Międzynarodowego 
Dnia Godności Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelek-
tualną. 

7 maja w Miejskim Ośrod-
ku Kultury przy ul. Chrobre-
go przygotowano z tej oka-
zji dla osób niepełnospraw-
nych, ich rodziców i opieku-
nów mnóstwo atrakcji. Przy-
jechali przyjaciele OREW, re-
prezentanci władz, darczyń-
cy, osoby zaangażowane w 
działania na rzecz poprawy 
warunków życia ludzi nie-
pełnosprawnych.

Eugeniusz Hylak, prze-
wodniczący Zarządu lesz-
czyńskiego koła PSOUU 
przypomniał, że na ludzi z 
ograniczeniami intelektu-
alnymi trzeba patrzeć ser-
cem, stwarzać im możliwie 
jak najlepsze warunki roz-
woju, edukacji, rehabilita-
cji i terapii. Wychowankom 
OREW wydarzenie przynio-
sło dużo radości – wszyscy 
czekali na nie od rana, a w 
Ośrodku czuło się niezwykłą 
atmosferę. 

Opowiedzieliśmy o idei 
miesięcznika „Filantrop Na-
szych Czasów”, którą jest 
oddawanie głosu osobom 
niepełnosprawnym, w tym 
także z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Mówili-
śmy także o wydawnictwach 
książkowych Fundacji „Fi-
lantrop”, których autorami 
są osoby niepełnosprawne. 

Była z nami Magdalena Mo-
lenda-Słomińska, autorka 
prozy „Słoneczny blog” opu-
blikowanej w zbiorze 12 au-
tobiografi i osób niepełno-
sprawnych „Moje Kiliman-
dżaro” i tomików wierszy. 

Otwarta postawa Magdy, 
która sporo osiągnęła, po-
mogła rodzicom przekonać 
się, że niepełnosprawność 
nie wyklucza niezależności 
w dorosłym życiu. 

Do stolika z książkami 
i naszym miesięcznikiem 
podchodzili wychowawcy, 
opiekunowie, a także pod-
opieczni Ośrodka, którzy 
byli bardzo zainteresowani 
publikacją własnych tekstów 
na łamach „Filantropa”. 

Wystąpili: teatrzyk im. Pio-
trusia Pana (działający przy 
OREW) z przedstawieniem 
pantomimicznym „Czaro-
dziej”, Zespół Szkół Specjal-
nych, uczestnicy Środowi-
skowego Domu Samopomo-
cy w Lesznie i we Włosza-
kowicach. Oklaskami nagro-
dzono pokaz mody zaaran-
żowany przez osoby niepeł-
nosprawne. Uczestnicy spo-
tkali się z Piotrem Pawlic-
kim, żużlowcem. 

Za serdeczną atmosferę 
i miłe przyjęcie dziękujemy 
rodzicom, dyrekcji Ośrodka i 
kadrze pedagogicznej.

 KAROLINA KASPRZAK

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ W LESZNIE

Widzieć ich sercem

Magdalena Molenda-Słomińska i Marcin Bajerowicz, 
przewodniczący Zarządu Fundacji „Filantrop”, 

witają społeczność Ośrodka.

Piotr Pawlicki (z lewej) szybko zaprzyjaźnił się 
z niepełnosprawnymi. Był też taniec.

Niepełnosprawni zabrali widzów w podróż pełną czarów.
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Chcą uwrażliwiać młodzież 
na potrzeby osób niepeł-

nosprawnych i starszych, mo-
bilizować do aktywności spo-
łecznej i promować wolon-
tariat. Stowarzyszenie Cen-
trum Promocji Inicjatyw Spo-
łecznych „Creo” w Poznaniu w 
partnerstwie z Fundacją imie-
nia Doktora Piotra Janasz-
ka „Podaj dalej” w Koninie re-
alizuje inicjatywę pod nazwą 
„Wolontariat z klasą – pro-
gram rozwoju aktywności 
społecznej gimnazjalistów”, 

Pierwsze zajęcia w ramach 
„Wolontariatu z klasą – pro-

gramu rozwoju aktywności spo-
łecznej gimnazjalistów”, o któ-
rym piszemy wyżej, odbyły się 
21 maja w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 15 na Osie-
dlu Bolesława Chrobrego 107 
w Poznaniu. Uczniowie klasy I 
i III Gimnazjum nr 11 należący 
do Szkolnego Klubu Wolonta-
riatu wzięli udział w warsztacie 
na temat starzenia się.

90 minutowe spotkanie pro-
wadziła Anna Kubiak z Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych, a 
towarzyszyła jej Nina Woder-
ska ze Stowarzyszenia Centrum 
Promocji Inicjatyw Społecznych 
„Creo”. 

– Dzisiejsze zajęcia wpro-
wadzają w zagadnienie starze-
nia się i przynoszą refl eksję do-
tyczącą starości własnej, rodzi-
ców oraz dziadków. Młodzi lu-
dzie nie myślą o wieku senioral-
nym. Za pomocą ćwiczeń indy-
widualnych i w grupach chcemy 
uwrażliwić ich na problemy se-
niorów – mówiła Anna Kubiak. 

Gimnazjaliści dowiedzieli się 
czym zajmuje się Centrum Ini-
cjatyw Senioralnych, jakie jest 
zadanie uniwersytetów trzecie-
go wieku, kiedy osiąga się wiek 
emerytalny. Prowadząca zapy-
tała, z czym kojarzy się senior. 
Skojarzenia były następujące: 
okulary, siwe włosy, doświad-

współfi nansowany przez Fun-
dację im. Stefana Batorego w 
Warszawie i Polską Fundację 
Dzieci i Młodzieży w ramach 
przedsięwzięcia „Obywatele 
dla demokracji”.

Patronat honorowy nad pro-
gramem sprawuje Władysław 
Kosiniak-Kamysz, Minister Pra-
cy i Polityki Społecznej, Joan-
na Kluzik-Rostkowska, Mini-
ster Edukacji Narodowej, Elż-
bieta Walkowiak, Wielkopolski 
Kurator Oświaty, Piotr Florek, 
Wojewoda Wielkopolski, Ma-
rek Woźniak, Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego oraz 
Jacek Jaśkowiak, Prezydent 
Miasta Poznania. Patronat me-
dialny „Filantrop Naszych Cza-
sów”, Radio „Merkury”, Radio 

„Emaus”, „Gazeta Wyborcza”, 
Wielkopolska Telewizja Kablo-
wa, wozkowicze.pl, kampanie-
spoleczne.pl i epoznan.pl

Działanie zaczęło się 2 lu-
tego tego roku i potrwa do 30 
kwietnia 2016. Projekt jest re-
alizowany w 30 szkołach na te-
renie województwa wielkopol-
skiego. Obejmuje m.in. zajęcia 
z kombinezonem – symulato-
rem starości (ograniczającym 
ruchy i imitującym wadę wzro-
ku), zajęcia praktyczne na wóz-
kach inwalidzkich i z opaskami 
na oczach, spotkania z osoba-
mi niepełnosprawnymi, szko-
lenia na opiekunów szkolnych 
kół wolontariatu, wspólną ak-
cję szkolnych kół oraz klubów 
wolontariatu, przygotowanie 

kampanii pod nazwą „Szacun 
dla wszystkich”.

„Wolontariat z klasą” z dnia 
na dzień zyskuje zaintereso-
wanie placówek edukacyjnych, 
nauczycieli, rodziców, uczniów. 
Gimnazjaliści poznają środowi-
sko osób niepełnosprawnych, 
ich specyfi czne potrzeby, ogra-
niczenia i możliwości. Dowia-
dują się jak zachować się w to-
warzystwie osoby z ogranicze-
niem sprawności, w jaki spo-
sób można pomóc w codzien-
nym funkcjonowaniu, przyczy-
niają się do budowania pozy-
tywnego wizerunku osób nie-
pełnosprawnych w społeczeń-
stwie. Więcej na stronie www.
wolontariat.eu

 KAROLINA KASPRZAK

czenie życiowe, przygarbiona 
postawa, laska, plamy wątrobo-
we, krzyżówki i puzzle, choroby, 
babcia, dziadek. 

Uczestnicy obejrzeli fi lm „Dro-
gi 20-letni”, który powstał pod-
czas jednej z edycji Targów „Ak-
tywni 50+”. W fi lmie seniorzy 
opowiadają, na co postawiliby, 
gdyby mieli znowu 20 lat. Zada-
niem indywidualnym była tzw. 
linia życia, czyli plan tego, co się 
wydarzy w przyszłości. Polegała 
na odkreśleniu pionową kreską 
momentu, w którym kończy się 
młodość i czasu, kiedy zaczyna 
się starość. Ostatnie zadanie do-
tyczyło budowania relacji mię-
dzypokoleniowych. Gimnazja-
liści przy pomocy rysunku oraz 
słów przedstawili plan działań, 
które chcieliby podjąć na rzecz 
seniorów w Szkolnym Klubie 
Wolontariatu.

Agnieszki Kubickiej i Sebastia-
na Mankiewicza z portalu woz-
kowicze.pl 

 KAROLINA KASPRZAK

Szacunek dla każdego

Młodzi o seniorach
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Uczniowie Gimnazjum nr 11 z prowadzącymi warsztat 
oraz Magdaleną Zwierzyńską, opiekunem Szkolnego Koła 

Wolontariatu (z prawej).

Anna Kubiak (z lewej) 
i Nina Woderska.

Zadaniem indywidualnym była tak zwana linia życia.

We wrześniu w ramach pro-
jektu „Wolontariat z klasą” pla-
nowane są zajęcia na temat nie-
pełnosprawności z udziałem 
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„Niech nigdy w tym dniu 
słońce nie świeci” – tak 

brzmiał tytuł spektaklu wysta-
wionego 8, 9 i 10 maja na de-
skach Teatru Fredry w Gnieź-
nie. Widowisko z udziałem 
osób niepełnosprawnych było 
podsumowaniem projektu „5 
zmysłów. Ekspresja”. Powstało 
dzięki współpracy Teatru Fre-
dry, Stowarzyszenia Edukacyj-
nego MCA i More Than One 
Production.

Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objęła Ambasada Ukra-
iny w Polsce. Tematyka spek-
taklu nawiązywała do średnio-
wiecznej legendy, kiedy to Gnie-
zno obchodzące święto swojego 
patrona wypędziło ułomnych, 
chromych i kalekich poza swoje 
bramy. Chociaż od tamtego mo-
mentu minęło sporo czasu, po-
gardliwe postrzeganie osób nie-
pełnosprawnych zachowało się 
do dziś. Spektakl zwracał uwagę 
na miejsce człowieka z ograni-
czeniem sprawności w świecie 
ludzi zdrowych, wyidealizowa-
nych, ciągle usiłujących wpaso-
wać się w przyjęte kanony. 

– Projekt powstał, aby opo-
wiedzieć o mechanizmie wyklu-
czenia. Celem jest partycypacja 
osób niepełnosprawnych. Spek-
takl jest inspirowany doświad-
czeniami osób z alternatywną 
motoryką. Dwie osoby zaanga-
żowane w spektakl są uczestni-
kami gnieźnieńskich warszta-
tów terapii zajęciowej, pozosta-
łe nie są zrzeszone w WTZ czy 

organizacjach pozarządowych. 
Z niektórymi aktorami pracowa-
łem już w poprzednich projek-
tach – mówił Rafał Urbacki, re-
żyser i choreograf. 

„Na co się patrzy, gdy się nie 
patrzy?” – pytała blondwłosa ak-
torka skłaniając widzów do re-
fl eksji dotyczącej prawidłowe-
go zachowania się w kontakcie 
z człowiekiem z ograniczeniem 
sprawności. Uporczywe przyglą-
danie się jest tak samo niewła-
ściwe jak odwracanie wzroku od 
osoby niepełnosprawnej. 

Widowisko nawiązywało do 
potrzeby akceptacji, która nie 
powinna mieć nic wspólnego z 
litością. Na jednej scenie spotka-
ły się osoby zdrowe i z alterna-
tywną motoryką. Aktorzy udo-
wodnili, że wspólnie można zro-
bić dużo dobrego, ale potrzebny 
jest wysiłek i wola obu stron. W 
spektaklu obecna była muzyka, 
śpiew oraz ciekawe układy cho-
reografi czne. Został nagrodzony 
gromkimi brawami.

Spektakl przygotowali: Ra-
fał Urbacki (reżyseria), Vołody-
myr Vorobiov (współpraca reży-
serska), Maryna Wyszomirska 
(scenografi a), Piotr Piasecki-Baj-
zel (muzyka), Katarzyna Adam-
czyk-Kuźmicz, Bogdan Ferenc, 
Michalina Rodak. Gościnnie wy-
stąpili: Dorota Jenek, Ewa Jenek, 
Agata Wąsik, Damian Karwacki, 
Filip Pawlak, Sebastian Pawlik i 
Dariusz Pavanello. 

 KAROLINA KASPRZAK

23 maja teren Domu Dziec-
ka w Kórniku-Bninie pro-

wadzonego przez Powiat Po-
znański zamienił się w bajko-
wą krainę. Przyjechały żywe 
zwierzęta oraz motocykle, były 
quizy z nagrodami, zwiedzanie 
ciekawych miejsc i inne atrak-
cje. Dotarły placówki opie-
kuńczo-wychowawcze z ca-
łej Wielkopolski, przyjaciele i 
rodziny. Obecnością zaszczy-
cił również Marek Michalak, 
rzecznik praw dziecka. 

27 rajd „Studenci dzieciom” 
połączony z obchodzonym co-
rocznie Dniem Rodziny zorga-
nizowało Wydziałowe Centrum 
Wolontariatu „Volontario” przy 
Wydziale Studiów Edukacyjnych 
Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu oraz Dom 
Dziecka w Kórniku – Bninie. Pa-
tronat honorowy nad wydarze-
niem objął prof. Zbigniew Pi-
larczyk, prorektor UAM, Marek 
Woźniak, marszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego i Jan Grab-
kowski, starosta poznański. Pa-
tronował także prof. zw. dr hab. 
Zbyszko Melosik, dziekan Wy-
działu Studiów Edukacyjnych 
UAM oraz Fundacja Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza. Pa-
tronat medialny sprawowała Te-

Spojrzenie
na inność

Spektakl „Niech nigdy w tym dniu słońce nie świeci” nawiązywał 
do średniowiecznej legendy Gniezna.

lewizja Polska – Oddział w Po-
znaniu, Telewizja Informacyjna 
TV Wielkopolska, „Filantrop Na-
szych Czasów”, Radio „Meteor”, 
„Flesz”, „Życie uniwersyteckie” i 
gazeta studentów UAM „Unikat”. 

– Rzecznik Praw Dziecka 
rocznie podejmuje 10 tysięcy in-
terwencji dotyczących łamania 
praw. Najważniejsze jest pra-
wo dziecka do wyrażania wła-
snego zdania, o czym często za-
pominają dorośli. Czas powie-
dzieć „dość” podejmowaniu de-
cyzji bez uwzględniania poglą-
du dziecka. Następną kwestią 
jest regulowanie sytuacji praw-
nej. Powinna ona zostać roz-
strzygnięta maksymalnie w cią-
gu 18 miesięcy. Nie może być tak, 
że młody człowiek czeka w nie-
skończoność aż świat dorosłych 
się porozumie – akcentował M. 
Michalak w rozmowie z dzien-
nikarzami. 

Michalak spotkał się z dzieć-
mi. Poinformował o przysługu-
jących im prawach, a następ-
nie wysłuchał pytań najmłod-
szych. Dzieci pytały m.in. o 
to, czy otrzymany od dorosłe-
go w prezencie tablet staje się 
ich własnością i czy na opieku-
na prawnego można podnieść 
głos. O nieocenionej roli spo-

Na przejażdżkę.

Makijaż dla młodych dziewcząt.
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W DOMU DZIECKA W KÓRNIKU – BNINIE 

Nie krzywdzić dzieci
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Spełnić oczekiwania najmłodszych.

Całkiem spora bańka.

Żywe zwierzęta – prosto z gospodarstwa.

Głos zabiera Zygmunt Jeżewski.

Marek Michalak w rozmowie z dziećmi.

tkań rodzinnych dla wzmacnia-
nia emocjonalnej więzi dziec-
ka z najbliższymi mówił też Zyg-
munt Jeżewski, członek Zarządu 
Powiatu Poznańskiego. 

27 rajd „Studenci dzieciom” 
stworzył okazję poznania zakąt-
ków Bnina i Kórnika. Dzieci od-
wiedziły Ratusz Kórnicki, kościół 
p.w. Wszystkich Świętych, Za-
mek w Kórniku, Dom Wisławy 
Szymborskiej, Prowent (dawny 
zespół folwarczny z XVIII i XIX-

wiecznymi budynkami zgrupo-
wanymi przy czworobocznym 
dziedzińcu), Promenadę Kórnic-
ką oraz Zakład Doświadczalny 
Polskiej Akademii Nauk. Rajd był 
– jak piszą organizatorzy – wę-
drówką przez sztukę i nawiąza-
niem do epok jak średniowiecze, 
barok czy renesans. W inicjaty-
wie uczestniczyło 20 placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. 

 KAROLINA KASPRZAK

Młodzież też chętnie korzystała z atrakcji.
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Seniorzy, młodzież, ludzie w 
różnym wieku wypełnili 3 

maja Rynek Jeżycki, by wysłu-
chać ciekawych historii miesz-
kańców tej dzielnicy, korzystać 
z innych atrakcji i po prostu po-
być z sobą. Założeniem Teatru 
Nowego, organizatora imprezy, 
była wspólna wyprawa ludzi 
młodych i starszych w barwną 
historię Jeżyc. 

W tym dniu na straganach za-
miast marchwi, kapusty, skrzy-
nek z bananami i jabłkami sie-
dzieli po turecku młodzi ludzie. 
Licznie gromadzili się seniorzy. 
Wszyscy słuchali, jak to kiedyś 
na Jeżycach bywało. Na jednym 
ze stoisk otwarto strefę seniora, 
rozdając ulotki, foldery, zachę-
cające do uczestnictwa w im-
prezach. Każdy mógł na wielkiej 
tablicy z planem Jeżyc zazna-
czyć miejsca lubiane i nie lubia-
ne. Taka „sonda” pomoże zmie-
nić to, co nie odpowiada miesz-
kańcom. 

Swoją historię opowiedział 
m.in. Sławomir Grek, który z po-
wodu wypadku znalazł się na 
wózku inwalidzkim: 

– Początkowo przerażało 
mnie, że resztę życia spędzę na 
wózku inwalidzkim. Gdy się z 
tym pogodziłem, zacząłem tre-
nować rugby na Plewiskach w 
Poznaniu. Poznałem ludzi po-
dobnych do mnie i uświadomi-
łem sobie, że jestem takim sa-
mym człowiekiem jak przed wy-
padkiem, tylko inaczej się poru-
szam. Chcę dać ludziom nadzie-
ję. Pokazać, że zawsze można 
być pełnym energii i entuzjazmu. 
Pomimo dramatu można rozpo-
cząć nowe życie.

W majowy weekend wolon-
tariusze Drużyny Szpiku 

zawitali do poznańskiej IKEA, 
aby podzielić się z jej klienta-
mi swoim doświadczeniem na 
rzecz dawstwa szpiku oraz za-
chęcić do oddania krwi w sto-
jącym przed IKEA krwiobusie. 

Jest to bardzo istotne, gdyż 
w Polsce nadal zbyt dużo lu-
dzi umiera na białaczkę, bo nie 
znalazł się dla nich dawca szpi-
ku. Dlatego Drużyna cyklicznie 
organizuje spotkania z miesz-
kańcami nie tylko dużych miast, 
ale także małych miejscowo-
ści, aby edukować społeczeń-
stwo, na czym polega rejestra-
cja, a następnie oddanie szpiku. 
Dzięki temu w bazie potencjal-
nych dawców przybywa coraz 
więcej ludzi.

– Po raz kolejny poznań-
ska IKEA gościła Drużynę Szpi-
ku. I po raz kolejny edukowali-
śmy, informowaliśmy i oswaja-
liśmy strach i niewiedzę o prze-
szczepach szpiku. Zachęca-

Na terenie Kampusu UAM 
na Morasku w Poznaniu 

odbyła się „II Uniwersytec-
ka Zadyszka”. Wzięło w niej 
udział ponad 500 biegaczy. 
Podczas takiego wydarzenia 
nie mogło zabraknąć Druży-
ny Szpiku.

Organizatorem biegu była 
amatorska grupa biegowa 
UAM Drużyna Orzełka, zrze-
szająca studentów, pracowni-
ków i absolwentów UAM oraz 
Centrum Zdrowia, Sportu i 
Edukacji „Nasz Uniwersytet”. 
Bieg wspierany był przez Par-
lament Samorządu Studentów 
UAM oraz Studium Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu UAM.

– Udział w „II Zadyszce” 
wzięło 531 osób. To ponad 
dwukrotnie większa liczba 
startujących uczestników niż 
podczas naszej pierwszej edy-
cji – mówi Adrian Goliński, je-
den ze współorganizatorów „II 
Zadyszki”. – W biegu uczestni-
czyły między innymi: Drużyna 
Szpiku, UAM Drużyna Orzeł-
ka, Piątkowo na Biegowo, Ni-
ght Runners, gRUNwald, UAM 
SZPOT Triathlon, AZS UAM 
Poznań, Wielkopolscy Biega-
cze, KB Maniac Poznań, Ko-
biety Biegają i wiele innych 
grup z Poznania, a także grup 
z okolicznych miast Wielko-
polski, takich jak Mosina, Ro-
goźno czy Stęszew.

Celem było wsparcie pod-
opiecznych Fundacji im. Anny 
Wierskiej „Dar Szpiku”. Część 
z każdej opłaty startowej zo-

Aktorka Edyta Łukaszew-
ska wcieliła się w rolę Katarzy-
ny Czarnoty z Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Lokatorów, wal-
czącej z wynajmowanymi „czy-
ścicielami” kamienic, która sta-
nęła po stronie pokrzywdzonych 
i słabszych. Edyta opowiedziała 
na rynku osobistą historię swo-
jej bohaterki, której nie da się za-
mknąć w czterech zdaniach.

Niezwykłą kolekcję starych 
zdjęć, poduszki z napisem „Je-
życe” i stertę dokumentów przy-
niosła Ewa Maciejewska. Wspól-
nie z aktorem Januszem Andrze-
jewskim opowiadali wzruszają-
cą historię życia jej rodziny. Dla 
pani Ewy bezcenne jest zdję-
cie kamienicy przy ulicy Kra-
szewskiego 3, kupionej przez jej 
dziadków, z której teraz będzie 
musiała się wyprowadzić. 

Na rynek tego dnia przyszły 
całe rodziny z babciami, dziad-
kami, wnukami. Organizatorzy 
potrafi li rozbudzić wciąż żywe 
sentymenty mieszkańców do Je-
życ. 

Aurelia
Pawlak
POZNAŃ

A
P
P

Jeżyckie 
opowieści 

Sławek Grek z Jeżyc 
– rugbista na wózku. 

liśmy klientów tego marketu, 
by oddawali krew dla chorych. 
29 osób podzieliło się tym ra-
zem niezastąpionym darem, ja-
kim jest krew, a 9 osób dołączy-
ło do banku dawców szpiku. W 
niedzielnej akcji wzięli udział 
uczniowie poznańskich i pod-
poznańskich szkół. Dla nas ta-
kie akcje to wspaniały czas roz-
mów, wzruszeń i spotkań. Bar-
dzo lubię te „ikeowe” imprezy. 
Dziękujemy pracownikom IKEA 
za otwarte serca –. mówi Doro-
ta Raczkiewicz, szefowa Druży-
ny Szpiku.

Poznańską IKEA w weekendy 
odwiedzają tysiące ludzi. To do-
bre miejsce i czas, by przy sto-
isku Drużyny Szpiku porozma-
wiać z jej klientami.

– Do Poznania przyjechałem 
do rodziny i wspólnie wybrali-
śmy się do IKEA. Dzięki wolon-
tariuszom Drużyny Szpiku do-
wiedziałem się o wielu istot-
nych sprawach na temat daw-
stwa szpiku. Przyznam, że 

stała przekazana na ten wła-
śnie cel. Również podczas bie-
gu odbywała się zbiórka dat-
ków, prowadzona przez wo-
lontariuszy Drużyny Szpiku. W 
dniu biegu można było dowie-
dzieć się, jak zostać potencjal-
nym dawcą szpiku i tym sa-
mym dać komuś szansę na ży-
cie.

– Bardzo się cieszymy, że 
nasza inicjatywa spotka-
ła się z entuzjazmem środo-
wiska biegowego i mieszkań-
ców Poznania. Bardzo nas 
to buduje. Druga edycja bie-
gu była dla nas próbą wejścia 
na wyższy poziom organiza-
cyjny tego typu imprezy. Za-
leży nam, aby uczestnicy do-
brze czuli się na naszej impre-
zie. Dziękujemy uczestnikom 
za udział i wsparcie Drużyny 
Szpiku. Dziękujemy sponso-
rom za wsparcie i wolontariu-
szom pracującym przy organi-
zacji biegu, bez których to wy-
darzenie nie mogłoby się od-
być – dodaje Adrian Goliński. 

O swoim bieganiu i biegu 
podczas „II Uniwersyteckiej 
Zadyszki” mówią zwycięzcy 
na 5 i 10 km.

– Ostatnio w biegach uczest-
niczę średnio raz w miesiącu. 
Wcześniej rzadziej, za to na 
dłuższych dystansach. Biegi są 
dla mnie czasem treningiem, 
czasem rywalizacją, czasem 
sprawdzeniem poziomu spor-
towego. Zawsze przyjemno-
ścią. Dzisiaj biegło mi się śred-
nio, tempo było dobre, ale bra-
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KRodzinne dokumenty i zdjęcia 
z Jeżyc przyniosła 
Ewa Maciejewska.
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wcześniej się nad tym nie za-
stanawiałem, ale po powro-
cie do swojego miasta pójdę do 
regionalnego centrum krwio-
dawstwa, by dowiedzieć się, 

czy mogę zostać potencjalnym 
dawcą szpiku – mówi pan Piotr 
z Trójmiasta.

Współpraca pomiędzy IKEA a 
Drużyną wciąż się rozwija. Prze-

kowało koncentracji – mówi 
Mikołaj Kasprzak, zwycięzca 
na 5 km.

– Biegam od niedawna. W 
pierwszych zawodach wzią-
łem udział w sierpniu zeszłe-
go roku, do tej pory zaliczyłem 
dopiero kilka biegów. Bieganie 
sprawia mi przyjemność, po-
zwala się oderwać od codzien-
nych obowiązków – mówi Zbi-
gniew Kledzik, zwycięzca na 
10 km. – Było gorąco, z trudem 
łapaliśmy oddech. Trasa mia-
ła nieprzyjemną, piaszczystą 
nawierzchnię, na odcinkach 
pokrytych kamyczkami buty 
się ślizgały. Oddaję już krew i 
chcę się zarejestrować w bazie 
dawców szpiku, aby nieść po-
moc potrzebującym.

Takie wydarzenia są dobrą 
okazją zarówno do aktywne-
go wypoczynku, jak również 
sposobnością do edukowania 
ludzi w sprawie dawstwa szpi-
ku, o czym mówi Adam Stud-
niarek, zdobywca II miejsca na 
10 km: 

– Bieganie to pasja, któ-
ra sprawia mi przyjemność. 
Wystąpiłem w maratonach w 
Rzymie, Budapeszcie, Berli-
nie, Filadelfi i i innych. Wystę-
puję w półmaratonach i krót-
szych biegach, jak „Uniwersy-
tecka Zadyszka”. Jestem zare-
jestrowany w bazie potencjal-

nych dawców szpiku i jako le-
karz staram się promować 
tego typu inicjatywy. Biegowe 
imprezy są bardzo popularne, 
więc dzięki nim można prze-
kazać ważne informacje więk-
szej grupie ludzi. 

STANISŁAW FURMANIAK

Drużyna Szpiku w IKEA
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widywane są kolejne wspólne 
wydarzenia. Oddanie krwi i za-
rejestrowanie się w bazie po-
tencjalnych dawców szpiku to 
piękny gest. Dlatego pamiętaj-
my, widząc krwiobus lub stoisko 

Drużyny Szpiku, by nie być obo-
jętnym i zatrzymać się na chwi-
lę. Bo ta chwila może w przy-
szłości uratować komuś życie.

STANISŁAW FURMANIAK

„Zadyszka” z Drużyną Szpiku 

Wolontariusze Drużyny Szpiku przed biegiem.

Adam Studniarek (z lewej) 
i Zbigniew Kledzik, 

zwycięzcy na 10 km.

Od lewej: Paweł Grobelny, Mikołaj Kasprzak i Łukasz Roth, 
zwycięzcy na 5 km.
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Fitness na 
wózkach
Ciekawą formą aktywno-

ści okazał się fi tness dla 
osób na wózkach inwalidz-
kich. Takie zajęcia zostały 
zorganizowane w Poznaniu 
17 maja podczas Konwen-
cji Fitness EU4YA – Targów 
„Fit-Expo” na Międzynaro-
dowych Targach Poznań-
skich. Inicjatorem była Aka-
demia Fitness Planet z Wro-
cławia. 

Wspomniany trening to tak 
zwany „Drums alive”. Pre-
kursorem „Drums alive” jest 
Niemka Carrie Ekins, któ-
ra na skutek kontuzji stawu 
biodrowego spędziła 9 mie-
sięcy na wózku inwalidzkim. 
Wtedy właśnie wymyśliła fi t-
ness dla osób z problemami 
w poruszaniu się.

Określenie „fi tness” jest 
od pewnego czasu używa-
ne w Polsce i kojarzy się ze 
zdrowym stylem życia, dietą 
czy dbaniem o dobrą kondy-
cję. W odniesieniu do osób z 
ograniczeniami ruchowymi 
chodzi także o usprawnienie 
pracy mózgu oraz ogólnego 
funkcjonowania. W ćwicze-
niach prowadzonych przez 
Agnieszkę Bajer-Ciszewską 
i Katarzynę Przychocką-Ku-
sek, instruktorki Akademii 
Fitness Planet, wykorzystano 
piłki nazywane „body ball” i 
pałeczki. Ruchy pałeczkami 
oraz uderzanie nimi o piłkę 
niczym w bęben umożliwia 
pracę rąk i klatki piersiowej. 
W zajęcia włączyły się także 
osoby pełnosprawne.

 KAROLINA KASPRZAK

Ośrodek Edukacji Leśnej 
„Łysy Młyn” w Biedrusku 

9 maja gościł uczestników XII 
Zlotu Turystycznego im. Fran-
ciszka Jaśkowiaka. Odrestau-
rowany drewniany młyn wod-
ny sięgający historią XV wie-
ku, to kolejne miejsce, które 
wybrał na metę rajdu koman-
dor Eugeniusz Jacek . 

Organizatorem zlotu był Od-
dział Środowiskowy PTTK Po-
znań „Nowe Miasto” im. Fran-
ciszka Jaśkowiaka, a wspar-
cia udzieliło Miasto Poznań 
i Nadleśnictwo Łopuchów-
ko. Zlot poświęcony był pa-
mięci Franciszka Jaśkowia-
ka, który zajmował się zagad-
nieniami związanymi z krajo-
znawstwem i turystyką, ochro-
ną przyrody, publicystyką kra-
joznawczą oraz staraniami o 
utworzenie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, a następ-
nie jego popularyzację i ochro-
nę. 

Wśród stu uczestników zlo-
tu 21-osobową grupę stanowi-
li niepełnosprawni. Rowerową 
trasą dotarła do Łysego Młyna 
Grażyna Głowacka – przewod-
nicząca Komisji Kultury, Kul-
tury Fizycznej i Turystyki Po-
wiatu Poznańskiego. Po tury-
stycznym posiłku i zwiedza-
niu Ośrodka Edukacji Leśnej 
„Łysy Młyn” przyszedł czas na 
test wiedzy o Franciszku Jaśko-
wiaku. Na uczestników czekali 
członkowie rodziny Franciszka 
Jaśkowiaka: Krystyna Skrabacz 
– bratanica i Bogumił Grzesiak. 

Uczestnicy otrzymali nagro-
dy ufundowane przez Nadle-
śnictwo Łopuchówko i Oddział 
Środowiskowy PTTK Poznań 
Nowe Miasto. Oto najliczniej-
sze drużyny, które zajęły ko-
lejno pierwsze trzy miejsca: 
Szkolne Koło PTTK „W zasięgu 
ręki” przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach, Koło PTTK „Viator” im. 
R. Walerycha w Czerwonaku i 
Koło PTTK im. Henryka Potra-
wiaka przy Instytucie Obróbki 
Plastycznej w Poznaniu.

MARCIN WOJCIESZAK

Fitness dla osób na wózkach
okazał się ciekawą formą 

aktywności.

Zlot 
w Łysym Młynie
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Uczestnicy na tle „Łysego Młyna”.
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Rowerami na zlot.

Już na mecie rajdu.
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Wiosenne słońce towa-
rzyszyło uczestnikom 

XVII Wielkopolskiego Raj-
du „Poznajemy Parki Krajo-
brazowe”. Komandor Euge-
niusz Jacek zaprosił tym ra-
zem do Parku Krajobrazo-
wego „Promno”. 26 kwiet-
nia na dziewięć różnych 
tras wyruszyli pasjonaci 
wędrówek wśród przyrody.

Ten dzień pełen wrażeń 
i turystycznych atrakcji za-
pewnili organizatorzy: Od-
dział Środowiskowy PTTK 
Poznań Nowe Miasto, Gmi-
na Pobiedziska oraz Koło 
PTTK „ Łaziki” w Swarzędzu 
przy wsparciu Miasta Pozna-
nia, Zespołu Szkół Konstytu-
cji 3 Maja w Pobiedziskach 
Letnisku, Zespołu Parków 
Krajobrazowych Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Koła 
PTTK „Viator” w Czerwona-
ku i Szkolnego Koła PTTK 
„Nufka” przy ZS nr 1 w Swa-
rzędzu. 

Na starcie stanęło 400 
uczestników, wśród nich 98 
osób niepełnosprawnych. 
Liczną grupę stanowili ro-
werzyści (77 jednośladów). 

Do Pobiedzisk na metę raj-
du w Zespole Szkół im. Kon-
stytucji 3 Maja przyjecha-
li uczestnicy z Wrześni, Lu-
bonia, Kostrzyna, Klęki, Kór-
nika, Swarzędza, Pozna-
nia, Owińsk, Koziegłów, Bo-
lechowa, Skórzewa, Czer-
wonaka oraz turyści miej-
scowi z Pobiedzisk i Prom-
na. Różnymi drogami przez 
Park Krajobrazowy Promno 
wszyscy rajdowcy docierali 
do Skansenu Miniatur i Śre-
dniowiecznego Grodu Pobie-
dziska. 

Na mecie dzięki gościnno-
ści dyrektora Wiesławy Sma-
larz na wędrowców czekał 
posiłek i konkurencje spraw-
nościowe. Był konkurs wie-
dzy o Parku Krajobrazowym 
Promno. Za udział w konku-
rencjach sprawnościowych 
wszyscy otrzymali nagrody, 
a najlepsi w konkursie wie-
dzy o Parku – turystyczne 
upominki. 

I miejsce zajęła druży-
na gospodarzy (najliczniej-
sza – 54 uczestników) z Ze-
społu Szkół im. Konstytucji 3 
Maja w Pobiedziskach Let-
nisku, II – ze Szkoły Podsta-
wowej nr 51 w Poznaniu i III 
– ze Szkoły Podstawowej nr 
82 w Poznaniu. 

W czasie rajdu odbył się 
IV Wielkopolski Zlot Instruk-
torów i Działaczy Ochrony 
Przyrody PTTK.

XVII WIELKOPOLSKI RAJD „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE”

Wiosną w Promnie
Marcin
Wojcieszak
POBIEDZISKA
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Na trasie rajdu.
Na starcie stanęło 400 uczestników, 
w tym 98 osób niepełnosprawnych.

W Średniowiecznym Grodzie w Pobiedziskach.

W Skansenie Miniatur.



STRONA24 CZERWIEC 2015

– W marcu tego roku minę-
ło dziesięć lat od założenia 
stowarzyszenia. Co przez ten 
czas się wydarzyło? 

– Prezesuję stowarzysze-
niu od trzech lat. Od począt-
ku nasza działalność, prowa-
dzona w porozumieniu z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Ro-
dzinie, opiera się na pracy wo-
lontariuszy, pomagających po-
znańskim rodzinom. Opieku-
jemy się też osobami niepeł-
nosprawnymi i seniorami wy-
magającymi wsparcia. Prowa-
dzimy Poznański Bank Cza-
su, dzięki któremu można w 
swoim wolnym czasie poma-
gać innym. Zbieramy datki dla 
uchodźców z Syrii. Pomagali-
śmy ludności zamieszkującej 
Tybet i Palestynę. Udany był 
projekt rewitalizacji poznań-
skich podwórek. 

– Kto może skorzystać z 
waszej oferty? 

– Każdy, kto ma czas i ocho-
tę. Z roku na rok przybywa po-
trzebujących i wolontariuszy. 
W naborze pomaga nam Miej-
ski Ośrodek Pomocy Rodzi-
nie, jego pracownicy wskazują 
osoby wymagające wsparcia. 
Odwiedzają nas osoby niepeł-
nosprawne i seniorzy, spędza-
jąc z nami wolny czas. 

– W jaki sposób można sko-
rzystać z Poznańskiego Ban-
ku Czasu? 

– Jest to rodzaj obustronne-
go wolontariatu – bezpłatnej 
wymiany usług i umiejętności. 
Zapisując się trzeba określić 
swoje umiejętności, a więc to, 
co chcielibyśmy robić na rzecz 
członków społeczności. W za-
mian wpisujemy jakie mamy 
potrzeby. Na przykład: znam 
język niemiecki i poprowadzę 
godzinną lekcję, a osoba, któ-
ra z tej możliwości skorzysta, 
naprawi w moim domu ciekną-
cy kran. Wykonam coś, co po-
trafi ę i nie stracę czasu na coś, 
czego nie umiem. Zakres tych 
usług jest szeroki. Od wypro-
wadzenia psa po sprawy doty-
czące wiedzy lekarskiej, praw-
niczej, dekoratorskiej. 

– Z Poznańskiego Banku 
Czasu wyrosły warsztaty kul-
turalne „Lepszego Świata”…

– Warsztaty prowadzą wo-
lontariusze, którzy chcą na-
uczyć tego, co najlepiej potra-
fi ą. Przykładem może być de-
coupage. Dzięki warsztatom 
każdy może poznać tę tech-
nikę. Zależy nam na tworze-
niu społeczności, która będzie 
wzajemnie sobie pomagać. To 
daje poczucie bezpieczeństwa 
i przekonanie, że każdy jest 
ważny i potrzebny. Popularno-
ścią cieszą się Targi Różności, 
umożliwiające wymianę róż-
nych przedmiotów. W ofercie 
są miedzy innymi książki, su-
kienki, bluzki, apaszki, korale. 

– A kontakt ze stowarzy-
szeniem? 

– Wszystko jest na stronie 
www.lepszyswiat.org.pl – in-
formacje o zajęciach, numery 
telefonów. Zapisy przyjmuje-
my na adres tworzmy@lepszy-
swiat.org.pl. Czekamy na każ-
dego, kto ma wolny czas i po-
trzebę podzielenia się z innymi 
swoimi umiejętnościami. 

Pomagać 
sobie 
wzajemnie 
Z KATARZYNĄ SULEJEWSKĄ, prezesem 
Stowarzyszenia „Lepszy Świat” rozmawia 
AURELIA PAWLAK. 
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Stoisko z rękodziełem. 

Występ zespołu tanecznego „Impuls”.

Dorota Kinal, wicewojewoda wielkopolski wręcza nagrody.

W biegu bez barier wzięli udział 
sprawni i niepełnosprawni.
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KOŚCIAN TEŻ BYŁ „NA TAK”
Są imprezy sportowe, które łamią konwenanse: nie liczy się 

czas na mecie czy liczba goli. Taką imprezą jest „Bieg Na Tak” 
poznańskiego Stowarzyszenia „Na Tak”. Trasę można poko-
nać biegiem, spacerem, jadąc na rolkach czy też iść techniką 
nordic walking. 

Tu każdy był zwycięzcą. Ideą imprezy była pomoc osobom 
niepełnosprawnym ze Stowarzyszenia „Na Tak”. Sam start był 
cegiełką. Na biegaczy czekało wiele atrakcji: stoisko z bieżnia-
mi, na których można było wybiegać 10 zł. na konto organiza-
tora, stoiska z koktajlami owocowymi, sałatkami, swojskim ja-
dłem, wyrobami rękodzielniczymi.

Gratką była wystawa zabytkowych aut.
Nasz Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie zapisał 

się na zawody, aby też pomóc. Słońce dodawało nam energii, a 
z twarzy uśmiechy nie znikały. Nikt nie narzekał, że marsz za 
długi czy droga pod górkę. To był nasz pierwszy raz z „Na Tak”. 
Za rok znów pobiegniemy.

RAFAŁ IKS 
KATARZYNA ADAMSKA

Startowali 9 maja na wóz-
kach inwalidzkich, na trój-

kołowych rowerach rehabi-
litacyjnych, z kijkami Nor-
dic Walking, na własnych no-
gach. Uczestnicy IV edycji „Run 
of Spirit” – „Bieg Na Tak” spo-
tkali się nad poznańską Mal-
tą. Na starcie stanęło około ty-
siąc osób.

Bieg charytatywny to inicja-
tywa Stowarzyszenia „Na Tak” 
– największej w Poznaniu or-
ganizacji pozarządowej działa-
jącej na rzecz osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. Cał-
kowity dochód z wydarzenia zo-
stał przeznaczony na rehabilita-
cję podopiecznych. Wolontariu-
sze zbierali datki do puszek, a 
ofi arodawcy mogli zakupić pra-
ce osób niepełnosprawnych na 
stoisku rękodzielniczym. Poma-
gano także przez udział w ak-
cji Fundacji PZU pod nazwą „Po-
dziel się kilometrem”. Za każdy 
przebiegnięty kilometr na bieżni 
Fundacja przekazała Stowarzy-
szeniu „Na Tak” 10 złotych. Pod-
czas biegu zbierano także pla-
stikowe nakrętki – dochód z ich 
sprzedaży został przekazany na 
wsparcie dla uczniów Społecz-
nej Szkoły Podstawowej „Zaką-
tek”.

Przeprowadzono biegi dla 

IV Bieg Na Tak

Startuje bieg dla dzieci na 800 m.Najważniejsza była wola pomocy.

dzieci na 200, 400 i 800 m, bieg 
bez barier na 1500 m, bieg „Fun 
Run” na 5,7 km, „Run of Spi-
rit” na 11,4 km oraz Nordic Wal-
king / Walking na 5,7 km. Czas 
pokonania trasy mierzyły czi-
py przymocowane do buta lub 
wózka. W przerwach był pokaz 
rozgrzewki dla biegaczy, wy-
stęp zespołów tanecznych „Im-
puls” i „Galimatias” ze Stowarzy-
szenia „Na Tak”, występ gimna-
styczek z Międzyszkolnego Klu-
bu Sportowego UKS „Dąbrów-
ka” przy Szkole Podstawowej nr 
6 w Poznaniu i inne prezentacje. 
Były stoiska strefy charytatywnej 
(punkty cateringowe, atrakcje z 
fantami, konkursy, stoiska z ga-
dżetami), strefa dziecka (dmu-
chany zamek, gry i zabawy), za-
bytkowe pojazdy, przy których 
uczestnicy robili sobie zdjęcia, 
stoisko medyczne, gdzie w razie 
potrzeby udzielano pomocy. 

Charytatywny „Bieg Na Tak” 
odwiedziła Dorota Kinal, wice-
wojewoda wielkopolski. Zwy-
cięzcom biegu bez barier wrę-
czyła medale i upominki. Lista 
laureatów w poszczególnych 
biegach jest dostępna na stronie 
www.natak.pl/bieg-na-tak, pod-
strona „Strefa zawodnika”. 

 KAROLINA KASPRZAK
To my z Kościana.
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Poznańskie Stowarzyszenie 
Animatorów Kultury w ra-

mach projektu „W Kręgu mło-
dych duchem” współfi nan-
sowanego przez Urząd Mia-
sta Poznania zorganizowało 
9 maja wycieczkę przyrodni-
czą dla seniorów do Kasztela-
nii Ostrowskiej. Jest to kraina 
Wielkopolski obejmująca ob-
szar na wschód od biskupstwa 
poznańskiego, niedaleko Po-
biedzisk. 

Pilotem był Maciej Jędrzej-
czak, botanik, pasjonat przyro-
dy, który przekazywał wiedzę o 
lasach Czerniejewskich, rezer-

wacie przyrody „Jezioro Drąży-
nek” czy o łąkach w Lednogó-
rze, gdzie rośnie polski tymianek 
i stuletnie drzewa. Seniorzy zbie-
rali różne gatunki liści, po czym 
wykazywali się wiedzą, z jakiego 
drzewa dany liść pochodzi. By-
liśmy niczym w krainie z baśni, 
gdyż lasy te powstały natural-
nie bez ingerencji człowieka. Po 
edukacyjnym spacerze autokar 
podwiózł uczestników do Imiel-
na. Tam w świetlicy odbyła się 
„Majówka kobiet kreatywnych”. 

MAGDALENA 
MOLENDA-SŁOMIŃSKA

Hasło „sport to zdrowie” to-
warzyszyło organizato-

rom – RED BOX Challenge 
Party – w realizacji festynów 
charytatywnych pod hasłem 
„Biegaj – pomagaj” 18 kwietnia 
i 16 maja na boisku Red Box w 
Poznaniu przy ul. Promieni-
stej podczas kibicowania mło-
dym piłkarzom RED BOX Ju-
nior Ligi.

 Organizatorzy wyzwali do 
pokonania 250 okrążeń bież-

ni boiska. Nagrodą było 250 po-
siłków dla dzieci – podopiecz-
nych Fundacji Pomocna Mama. 
Wielu biegaczy wykonało zada-
nie; byli i tacy, którzy przebiegli 
28 i 50 okrążeń. Zwieńczeniem 
sportowego wysiłku dla zdrowia 
i pomocy dla dzieci było przeka-
zanie na ręce Lidii Bukowskiej 
– prezesa Fundacji Pomocna 
Mama, nagrody dla podopiecz-
nych od RED BOX.

MARCIN WOJCIESZAK

– Skąd pomysł Spółdziel-
ni Socjalnej FURIA dla pod-
opiecznych FIONY? 

– To naturalna konsekwen-
cja codziennych działań Fun-
dacji FIONA na rzecz aktywi-
zacji młodych ludzi z auty-
zmem i innymi niesprawno-
ściami. Wraz z nami spółdziel-
nię założyła Fundacja Aktyw-
nych FURIA, zajmująca się ak-
tywizacją zawodową w szcze-
gólności młodych ludzi z ze-
społem Aspergera. Razem po-
wołaliśmy do życia podmiot 
ekonomii społecznej, którego 
misją jest aktywizacja i reinte-
gracja dorosłych osób ze spek-
trum autyzmu. Chodzi o stwo-
rzenie miejsc pracy i wdroże-
nie modelu aktywizacji zawo-
dowej, opartego na współdzia-
łaniu ludzi o różnym poziomie 
sprawności: osób z niepełno-
sprawnością i pełnosprawnych 
pracowników z innych powo-
dów wykluczonych zawodowo, 
powtórnie wracających na ry-
nek pracy. Spółdzielnia zatrud-
nia pracowników od 13 kwiet-
nia tego roku, mamy za sobą 
już pierwsze zlecenie, inne w 
trakcie realizacji. Prowadzimy 
rozmowy z kolejnymi kontra-
hentami. 

– Słowo furia kojarzy się z 
szałem, agresją. Czy nie bę-
dzie się źle kojarzyć waszym 
zleceniodawcom? 

– Nazwa odzwierciedla na-
szą niezgodę na bezsilność 
wobec działań, które nie są 
podejmowane. Nie mogliśmy 
pozostać bezczynni. Spół-
dzielnia FURIA jest naszą od-
powiedzią na brak oferty dla 
osób dorosłych, które chcą 
pracować, ale potrzebują 
stworzenia odpowiednich wa-
runków i wsparcia. Dziś „fu-
ria”, która zmotywowała nas 
do podjęcia wyzwania, jest już 
„oswojona”.

– Na czym polega nowator-
stwo waszej spółdzielni? 

– Na połączeniu różnych 
możliwości i potencjałów lu-
dzi. Okazuje się, że efektem 
takiej fuzji może być coś na-
prawdę wartościowego. Pod-
stawę naszej działalności sta-

nowi zaprzeczenie stwierdze-
niu, że wszyscy ludzie są tacy 
sami. Jesteśmy różni. Każdy 
inaczej czuje, myśli, ma inne 
cechy charakteru, możliwości, 
talenty. Otwórzmy się na od-
mienność, potraktujmy ją jako 
wartość, a nie wadę. Odmien-
ność nie powinna być powo-
dem wykluczenia. Przeciw-
nie, należy stwarzać takie wa-
runki, by każdy człowiek mógł 
maksymalnie, w miarę swo-
ich możliwości, funkcjonować 
społecznie i zawodowo.

– Jakie usługi oferujecie? 
– Zaczęliśmy od MANU-

FAKTURII w wynajętym lo-
kalu przy ulicy Orzeszkowej 
w Poznaniu. Tam właśnie, w 
dostosowanych do potrzeb 
naszych pracowników wa-
runkach, będziemy produko-
wać zabawki terapeutyczne, 
„przytulaszki”, poduszki. Za-
mierzamy realizować zlece-
nia haftu maszynowego i na-
druków na czapkach, koszul-
kach, torbach. Będziemy pro-
jektować strony internetowe i 
grafi kę użytkową, także ofero-
wać usługi o charakterze uni-
katowym, nieobecne w ofer-
tach innych przedsiębiorstw. 
Na przykład odstraszacze dla 
zwierząt, których wykona-
nie omawia z nami jedno z 
kół łowieckich, chroniących 
uprawy przed szkodami ze 
strony dziko żyjących zwie-
rząt. Jesteśmy otwarci na róż-
ne, nawet niespotykane usłu-
gi. Mamy nadzieję podnieść 
w ten sposób naszą atrakcyj-
ność na rynku. 

„Furia” – niezgoda 
na bezsilność 
Z ANNĄ JANIAK, prezesem Fundacji na Rzecz 
Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych 
FIONA rozmawia AURELIA PAWLAK. 

Zawsze młodzi
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Biegaj – pomagaj
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Polana przy klasztorze sióstr 
Sacre Coeur w Pobiedzi-

skach kolejny raz była miej-
scem pikniku rodzinnego, zor-
ganizowanego 16 maja przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzie-
ci i Młodzieży Niepełnospraw-
nej. Tegoroczne spotkanie 
przebiegało w klimacie Dzikie-
go Zachodu. Bawili się miesz-
kańcy Pobiedzisk, jak również 
przybysze z wielu miejscowo-
ści z Wielkopolski.

Domki dla 
pszczół 
Uczestnicy Warsztatu Tera-

pii Zajęciowej „Przyjacie-
le” przy Polskim Stowarzysze-
niu na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym – Koło 
w Poznaniu realizują projekt 
„Ratujmy pszczoły”. Uczestni-
czyli w szkoleniach na temat 
ratowania pszczół i budowy 
domków, a teraz trwa ich roz-
wieszanie w nadleśnictwach. 

Projekt zakłada ochronę dzi-
ko żyjących pszczół, które ma-
sowo wymierają z powodu za-
truwania środowiska natural-
nego, zmian klimatycznych, 
chorób oraz niszczenia ich sie-
dlisk. Uczestnicy dowiedzieli 
się, jak funkcjonują pasieki, jak 
pszczoły wpływają na przyro-
dę, życie i zdrowie człowieka. 

Do tej pory prelekcje zwią-
zane z ekologią przeprowa-
dzono w Zespole Szkół nr 1 
imienia Powstańców Wielko-
polskich w Swarzędzu i w Ze-
spole Szkół Specjalnych nr 102 
im. Jana Pawła II przy ulicy 
Przełajowej w Poznaniu. 

– W szkole nr 102 ucznio-
wie chętnie słuchali naszych 
podopiecznych, którzy opo-
wiadali jak powstają domki i 
jakie znaczenie mają one dla 
pszczół – dodaje Kamila Tom-
kowiak. – Uczniowie szkoły w 
Swarzędzu zadawali mnóstwo 
pytań o życie pszczół dziko ży-
jących. Zapoznali się z instruk-
cją budowy domków. Wręczyli-
śmy im jeden z nich na pamiąt-
kę. Byliśmy także na wyciecz-
kach w nadleśnictwach Dębi-
na i Antoninek, by policzyć wi-
szące domki. Niedługo spraw-
dzimy, czy pszczoły znalazły w 
nich schronienie. Dla budow-
niczych obecność pszczół w 
domkach będzie powodem do 
dumy. awa

Kowbojskie przebrania, in-
diańskie stylizacje, sceneria 
jak z Dzikiego Zachodu, tłu-
my uśmiechniętych i serdecz-
nych gości. Zabawa, relaks, kil-
ka godzin wspólnych działań – to 
główne założenie organizowane-
go co roku pikniku. A także po-
moc dla podopiecznych stowa-
rzyszenia. Tym razem padł re-
kord frekwencji i zebranych środ-
ków. Każdy mógł pomóc stowa-
rzyszeniu wykupując cegiełkę. 

– W tym roku – mówi Małgo-
rzata Halber, prezes Stowarzy-
szenia na Rzecz Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej w Po-
biedziskach – pozyskujemy 
środki na organizację warsz-
tatów terapii zajęciowej. Jako 
stowarzyszenie musimy mieć 
wkład własny do całości kosz-
tów. O ten wkład właśnie zabie-
gamy, organizując różne dzia-
łania. Piknik jest jedną z wielu 
form gromadzenia wymaganej 
sumy. Jednak przede wszystkim 
pragniemy każdego roku za-
pewnić naszym gościom, dzięki 
wielkiej serdeczności sióstr za-
konnych, kilkugodzinną zaba-
wę i wypoczynek na przepięk-
nym terenie Klasztoru Sacre Co-
eur. 

Program był imponująco bo-
gaty w atrakcje. Była Country 
Zumba, wizyta ponad stu Wiel-
kopolskich Motocyklistów, po-
kazy taneczne dzieci ze Szkoły 
Tańca Hajdasz, konkursy dla ro-
dzin, małe Zoo z osiołkiem, ko-
niem, kucykiem, kogutem, wę-
żem, przejazdy bryczką, dmu-
chane zamki i trampolina dla 
dzieci, gokarty, pokaz baniek 
mydlanych, koło fortuny, malo-
wanie twarzy, zabawy plastycz-
ne, porady logopedy, rehabilitan-
ta, dietetyczki, położnej, stoisko 
informacyjne Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie oraz Bi-
blioteki Publicznej w Pobiedzi-
skach promującej realizację no-
wego projektu grantowego „1000 
pierwszych dni życia”. 

– Piknik zorganizowaliśmy 
dzięki zaangażowaniu człon-
ków Stowarzyszenia, wolon-
tariuszy, podopiecznych i part-
nerów. Dlatego hasło „Razem 
możemy więcej” towarzyszy 
nam od lat – powiedziała Mał-
gorzata Halber.

Słów uznania dla tej inicja-
tywy nie szczędził m.in. obec-
ny na pikniku Zygmunt Jeżew-
ski – członek Zarządu Powiatu 
Poznańskiego. Zebrano ponad 
8.000 zł. na rzecz utworzenia 
warsztatu terapii zajęciowej, 
aby osoby niepełnosprawne 
mogły się rehabilitować i roz-
wijać swoje umiejętności. 

MARCIN WOJCIESZAK

PIKNIK RODZINNY STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI 
I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W POBIEDZISKACH

Razem 
możemy więcej 
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Pierwsze warsztaty, które 
Fundacja im. Doktora Pio-

tra Janaszka PODAJ DALEJ zor-
ganizowała w ramach Projek-
tu „Arteterapia drogą do twór-
czej integracji” przeznaczone 
były dla piętnastu pasjonatów 
dramy stosowanej. Ludzie pra-
cujący na co dzień z osobami z 
niepełnosprawnością metoda-
mi arteterapii pogłębiali swoją 
wiedzę i umiejętności z technik 
i ćwiczeń dramowych. 

Drama stosowana uznawana 
jest za jedną z najskuteczniej-
szych metod edukacyjno- profi -
laktycznych, gdyż wykorzystu-
je naturalną zdolność człowie-
ka do wchodzenia w role w celu 
osiągnięcia zamierzonej zmiany. 
Angażuje nie tylko ciało i umysł, 
ale również uczucia. Drogą do 
zamierzonej zmiany jest proces 
pozytywnego doświadczenia, 
omówienia i refl eksji nad każ-
dym z ćwiczeń. Drama ma dużo 
wspólnego z teatrem. W bez-
piecznej i przyjaznej atmosfe-
rze wchodzimy w role czasami 
trudne i szukamy pozytywnych 
rozwiązań. To doświadczenie, 
przećwiczone i omówione z gru-
pą, daje możliwość na pozytyw-
ne rozwiązania w realnym życiu. 

W programie warsztatów były 
techniki dramowe nakierowa-
ne na nasz własny rozwój oraz 

Podczas walnego zebrania 
sprawozdawczo-wybocze-

go 16 kwietnia Zdzisławę Go-
rynię ponownie wybrano pre-
zesem poznańskiego koła Pol-
skiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym. Były kwiaty, po-
dziękowania, gratulacje.

Organizacja ta, utworzona w 
1963 roku, jest jednym z najstar-
szych i największych organiza-
cji pozarządowych w Poznaniu. 
Prowadzi warsztaty terapii za-
jęciowej „Pomost” i „Przyjaciele”, 

Spotkania
ze sztuką
Tworzenie mandali, ryso-

wanie szklanymi kulami, 
techniki oddechowe, fonacja 
i śpiew, teatr cieni i kukiełko-
wy – te m.in. formy warsztatów 
artystyczno-komunikacyjnych 
dla osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną oraz senio-
rów proponują prowadzące 
– Joanna Szostek i Lidia Gert-
ner-Woźna.

 Specjalistki koncentrują się na 
rozbudzaniu potrzeby tworze-
nia oraz na integracji społecz-
nej. Warsztaty umożliwiają oso-
bom niepełnosprawnym i star-
szym wykorzystywanie twór-
czych zdolności. Koszt uczest-
nictwa w wybranym warsztacie 
jest uzależniony od formy i ro-
dzaju zajęć (stacjonarne lub wy-
jazdowe). Orientacyjna cena wy-
nosi 20 złotych od osoby za je-
den warsztat. Możliwe są także 
indywidualne konsultacje logo-
pedyczne. Zapisy: 667-750-168, 
663-331-959. 

 KAROLINA KASPRZAK

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy „Pogodni”, Zastępczy Dom 
Rodzinny „Przystań” (dawny ho-
stel) i Ośrodek Wczesnej Inter-
wencji. W planach jest budowa 
Domu Kajki, który będzie kolej-
nym domem zastępczym dla tych 
zwłaszcza osób niepełnospraw-
nych, których rodzice już nie żyją. 
Wykonano część prac, ale na dal-
sze potrzebne są spore pieniądze. 

– Na zebraniu podsumowa-
liśmy dorobek minionych czte-
rech lat pracy – powiedziała 
Zdzisława Gorynia. – W skład 

prezydium weszli: Halina Cicha, 
wiceprzewodnicząca, Marek 
Szambelan, sekretarz i Małgo-
rzata Brylińska, skarbnik. Naj-
ważniejsze, by pracownicy an-
gażowali się w swoją pracę ca-
łym sercem, bo pomagają lu-
dziom wymagającym cierpliwo-
ści, miłości, zainteresowania. 

Stowarzyszenie wspierali fi -
nansowo: Urząd Wojewódzki, 
władze Poznania, ROPS, PZU, 
NFZ, PFRON. Dzięki temu uda-
ło się objąć rehabilitacją w mi-
nionym roku około trzysta dzie-
ci. Była m.in. dogoterapia, hipo-
terapia, zajęcia na basenie. 

Podopieczni poznańskiego 
koła PSOUU to ponad 80 doro-
słych osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną oraz ponad 
trzysta dzieci korzystających z 
Ośrodka Wczesnej Interwencji. 
Sporą grupę stanowią osoby nie-
pełnosprawne pozostające w do-
mach, ale korzystające z pomo-
cy organizacji doraźnie. Orga-
nizowano koncerty charytatyw-
ne, pikniki, wyjazdy w góry i nad 
morze. 

AURELIA PAWLAK 

ćwiczenia, które wykorzysty-
wane będą w pracy z osobami 
z niepełnosprawnością. Włącza-
jąc w to ćwiczenia na koncen-
trację, kreatywność, pracę ze-
społową i precyzję w działaniu, 
warsztaty w pełni spełniły swoją 
rolę i oczekiwania uczestników. 

– Rozwinęłam swoje umie-
jętności interpretowania i na-
zywania własnych emocji. Mia-
łam możliwość spojrzenia sze-

roko na potrzeby osób z niepeł-
nosprawnością bez stereotypów. 
To, czego doświadczyłam pod-
czas warsztatów, będzie przy-
datne w pracy z osobami z nie-
pełnosprawnością intelektual-
ną, z którymi pracuję w WTZ w 
Gryfi nie – mówiła po zakończe-
niu warsztatów Dagmara Jac-
kowska.

Weekendowe warsztaty prze-
prowadziła Aleksandra Chodasz, 
trenerka warsztatów psycho-
edukacyjnych, rekomendowana 
przez Polskie Towarzystwo Psy-
chologiczne i Stowarzyszenie 
Trenerów Organizacji Pozarzą-
dowych, założycielka i ekspertka 
Stowarzyszenia Praktyków Dra-
my STOP- KLATKA, właścicielka 
fi rmy Trener Dramy i prezes Fun-
dacji Rozwoju „Dobre Życie”. 

– Uwielbiam prowadzić zaję-
cia dla zaangażowanych osób, 
które naprawdę potrzebują in-
spiracji – mówiła. – Osoby, któ-
re uczestniczyły w warsztatach, 
mają ciężką i wyczerpującą pra-
cę. Tutaj widzę, jak się uśmie-
chają, wymieniają się doświad-
czeniami, inspirują się nawza-

jem, otrzymują narzędzia do 
dalszej pracy. Uwielbiam dzielić 
się dramą, jej różnymi ćwicze-
niami. 

Projekt „Arteterapia drogą do 
twórczej integracji” jest współ-
fi nansowany z Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i 1% po-
datku.

IWONA GRZEŚKOWIAK

Ponownie – zaufanie
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Zdzisława Gorynia ponownie prezesem PSOUU. 
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Krzyk sprawia, że zwraca-
my uwagę na to, co się 

dzieje. Dlatego właśnie or-
ganizacje pozarządowe i pla-
cówki zajmujące się wspiera-
niem osób z autyzmem w tym 
roku 10 maja w Parku Kaspro-
wicza przy hali Arena w Po-
znaniu po raz trzeci spotka-
ły się na pikniku pod nazwą 
„Rozkrzycz autyzm razem z 
nami”, aby podkreślić, że o 
autyzmie warto mówić jak 
najwięcej.

Przybliżono codzienne funk-
cjonowanie osób z autyzmem 
przez prezentacje ich aktyw-
ności. Poznaniacy podziwia-
li występ teatralny „Kuźnia ta-
lentów” Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób z Autyzmem „Pro-
Futuro”, pokaz psich umie-
jętności, pokaz futbolu ame-
rykańskiego, najmłodsi bra-
li udział w zabawach prowa-
dzonych przez Przedszko-
le Integracyjno-Terapeutyczne 
„Miś”, puszczali bańki mydlane 
i balony. Dużym zainteresowa-
niem cieszyła się egzotyczna 
alpaka – zwierzę, dzięki któ-
remu prowadzona jest terapia 
dzieci m.in. ze spektrum auty-
zmu. Ojczyzną alpaki są zbo-
czach Andów w Ameryce Po-
łudniowej.

W przedsięwzięcie włączy-
ła się Fundacja „Mały piesek 
Zuzi”, Fundacja Kynoterapeu-
tyczna „Sekret Gai”, Fundacja 
„Na niebiesko”, Stowarzysze-
nie Na Rzecz Dzieci ze Złożo-
ną Niepełnosprawnością „Po-
trafi ę więcej”, Wyższa Szko-
ła „Uni-Terra”, Instytut Diagno-
zy i Terapii „Integra-Med”, Ro-
dzinne Centrum Terapii i Reha-
bilitacji „Asemi”, Stowarzysze-
nie Na Rzecz Hipoterapii, Ko-
rekcji Wad Postawy i Ekologii 
„Lajkonik”, Zespół Szkół Spe-
cjalnych nr 107, Przedszko-
le Integracyjno-Terapeutyczne 
„Miś”, Szkółka Małego Dziec-
ka oraz Prywatne Przedszko-
le „Nostri Bimbi”. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem ob-
jął Marek Woźniak, Marsza-
łek Województwa Wielkopol-
skiego i Miasto Poznań, a pa-
tronat medialny – TVP Poznań, 
Radio Merkury i Gazeta Wy-
borcza. Piknik „Rozkrzycz au-
tyzm” wsparli partnerzy: Kiwi 
Group, Patrioci Poznań, THI-
NQ, Absynt Studio i ondre.pl

 KAROLINA KASPRZAK

Strony 
dla babci 
i dziadka 
Jak żyli nasi dziadkowie, 

czym się interesowali, ja-
kie pielęgnowali obyczaje, o 
czym marzyli? Szansę, by spi-
sać te wspomnienia, dało Wy-
dawnictwo „Zakamarki”, pu-
blikując książkę z pustymi 
kartkami do wypełnienia pod 
tytułem „Zapiski Babci i Zapi-
ski Dziadka”. 

Wystarczy kupić tę liczą-
cą 64 strony pozycję i wręczyć 
ją babci i dziadkowi bez żadnej 
okazji. Dzięki temu mogą oni 
wrócić do czasów swojego dzie-
ciństwa, młodości, wieku doj-
rzałego. To dobra forma aktywi-
zacji seniorów. Na pustych stro-
nach są pytania między innymi o 
drzewo genealogiczne, rodzeń-
stwo, ukochane zabawki, pre-
zenty, wycieczki, ulubione po-
trawy spędzanie wolnego czasu, 
wyjazdy wakacyjne. Dodatkowo 
jest miejsce na wklejanie zdjęć 
oraz innych pamiątek. 

Wypełniając puste pola se-
niorzy mogą stworzyć własną 
książkę, stanowiącą skarbnicę 
wiedzy o przeszłości. Wnukowie 
wiele się dowiedzą o dawnych 
czasach. 

– Zobaczyłam tę książkę napi-
saną w języku szwedzkim i po-
stanowiłam ją wydać w polskim 
tłumaczeniu – mówi Katarzy-
na Skalska, dyrektor Wydawnic-
twa „Zakamarki”. – Kupiliśmy od 
szwedzkiego wydawcy prawa 
autorskie, co umożliwiło wyda-
nie polskie. 

Spisując wspomnienia senio-
rzy pozostawiają po sobie nie-
zwykły ślad dla następnych po-
koleń. Książkę z pustymi strona-
mi można kupić w dobrych księ-
garniach oraz za pośrednictwem 
strony www.zakamarki.pl awa

Autyzm i krzyk

Alpaka dała się pogłaskać.

Dorośli czekają na dzieci chętne do zabaw.

Przy stoisku z rysunkami.

Wolontariusze Fundacji „Na niebiesko” 
– uczniowie poznańskich szkół.
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Stowarzyszenie „Bioderko”, 
we współpracy ze Stowa-

rzyszeniem „Metropolia Wiel-
kopolska” w Pile zorganizowa-
ło spotkanie z profesorem nad-
zwyczajnym Bassamem Aouil z 
Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy. Wygło-
sił wykład „Niepełnosprawni są 
wśród nas”, którego tematem 
były psychospołeczne proble-
my osób niepełnosprawnych. 
Warto omówić jego niezwykle 
interesujące i ważne treści. 

Dla rodziców ich niepełno-
sprawne dziecko, zdaniem pro-
fesora, jest przede wszystkim 
chore, czyli wymagające troskli-
wej opieki i pomocy. Jego płeć 
schodzi na dalszy plan. Rodzi-
ce unikają rozmów na tema-
ty intymne albo je bagatelizują. 
Dzieje się tak z powodu błędne-
go założenia, że seks jest obsza-
rem niedostępnym dla niepełno-
sprawnych i trzeba zaoszczę-
dzić dziecku bólu i cierpienia z 
powodu porażek w tej sferze ży-
cia. Dlatego też dzieci ubiera się 
aseksualnie, najlepiej na sporto-
wo, kupuje się im zabawki pobu-
dzające rozwój intelektualny, a 
nie podkreślające płci (np. lalki, 
ozdoby dla dziewczynek, autka 
i koparki dla chłopców). 

A przecież wiadomo, że 
dziewczynka w ładnej sukience, 
korzystnie uczesana, inaczej bę-
dzie odczuwać swoją atrakcyj-
ność i zapewne inaczej, w przy-
szłości, będzie budować swo-
je poczucie bycia kobietą. Czę-
sto w pochwałach wobec dzie-
ci niepełnosprawnych podkre-
śla się raczej ich odwagę i dziel-
ność niż walory zewnętrzne. Sy-
tuacja pogarsza się jeszcze bar-

O konieczności profi lakty-
ki choroby nowotworowej 

piersi na łamach „Filantropa” 
piszemy często. Jednak przypo-
mnień na ten temat nigdy nie 
jest za dużo. 

Informujemy zatem, że na 
bezpłatne badania zaprasza 
Szpital Kliniczny Przemienie-
nia Pańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu. Z ofer-
ty mogą skorzystać kobiety od 
40 roku życia oraz te po 70 roku 
życia, które w ciągu roku nie 
były przebadane pod względem 
mammografi cznym. Najpierw 
należy otrzymać skierowanie od 
lekarza rodzinnego lub specja-
listy, potem skontaktować się z 
recepcją, by ustalić termin bada-
nia i zgłosić się w wyznaczonym 
dniu do szpitala. Rejestrować się 
można od poniedziałku do piąt-

ku w godzinach od 7.30 do 15.00 
pod numerem telefonu 514-198-
241 lub osobiście w szpitala przy 
ulicy Szamarzewskiego 82/84 w 
Poznaniu.

Badania są prowadzane 
dzięki projektowi „Wielkopol-
ska Onkologia: Poprawa oraz 
dostosowanie diagnostyki i te-
rapii nowotworów do trendów 
demograficzno-epidemiolo-
gicznych regionu z zapewnie-
niem postępowania optymali-
zacji i profi laktyki” fi nansowa-
nego z pieniędzy Mechanizmu 
Finansowego EOG 2009-20014, 
Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego 2009-2014 i Mini-
sterstwa Zdrowia. Wcześniej 
z tych samych źródeł sfi nanso-
wano badanie palaczy, o czym 
pisaliśmy na łamach „Filantro-
pa”. awa

Osoby niepełnosprawne 
poszukujące informacji 

dotyczących orzecznictwa 
dla celów rentowych i poza-
rentowych, ubezpieczeń spo-
łecznych czy form aktywno-
ści na rynku pracy uzyska-
ły je podczas Dnia Otwarte-
go dla Osób Niepełnospraw-
nych. Jak co roku, 20 maja, w 
oddziałach Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych w całym 
kraju dyżurowali specjaliści.

Wśród zaproszonych eks-
pertów byli przedstawicie-
le ZUS, Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, powiato-
wych urzędów pracy, powiato-
wych centrów pomocy rodzi-
nie oraz organizacji pozarzą-
dowych realizujących zada-

nia z zakresu kompleksowe-
go wsparcia osób niepełno-
sprawnych. 

Inicjatywa spotkała się z du-
żym zainteresowaniem, gdyż 
wiele osób z ograniczeniem 
sprawności potrzebuje tego 
rodzaju wiadomości. Nie każ-
dy ma dostęp do Internetu, a 
urzędy na co dzień są bardzo 
oblegane. Dzień Otwarty był 
czasem, w którym pracow-
nicy wyżej wymienionych in-
stytucji udzielali odpowiedzi i 
wyjaśnień. Do dyspozycji od-
wiedzających przeznaczono 
materiały informacyjne, w tym 
najnowsze wydanie „Informa-
tora dla osób niepełnospraw-
nych” opracowanego przez 
ZUS i PFRON. 

 KAROLINA KASPRZAK

dziej, podkreślał profesor, w 
okresie dojrzewania. Nastolat-
ki oceniają siebie i rówieśników 
pod względem zgrabnej sylwet-
ki, zręczności, ubioru. Wygrywa-
ją ładni, modnie ubrani, sprawni 
fi zycznie. Nastolatki z widoczny-
mi dysfunkcjami mogą być wy-
soko cenione pod względem ko-
leżeńskim, ale przegrywają jako 
partnerzy do związków. W kon-
sekwencji tak wychowywane 
dzieci jako osoby dorosłe mają 

ogromny defi cyt wiedzy na te-
mat intymności i płciowości.

Tymczasem przeszkody i 
bariery związane z niepełno-
sprawnością nie mogą w ża-
den sposób ograniczać prób 
nawiązywania i utrzymywania 
długotrwałych związków. Wó-
zek, proteza czy aparat jest jed-
ną z wielu cech osoby niepełno-
sprawnej, ale nie pierwszą i nie 
najważniejszą. Niepełnospraw-
ni bywają atrakcyjni jako part-

nerzy w związku, gdyż posia-
dają wielkie bogactwo przeżyć, 
które przyczynia się do rozwoju 
osobistego każdej ze stron i do 
pogłębiania więzi uczuciowych.

W nowoczesnych społeczeń-
stwach – mówił Bassam Aouil 
– następują wyraźne zmiany w 
tradycyjnym pojmowaniu ról 
społecznych. Wzrasta też po-
ziom edukacji i przewartościo-
wania nienaruszalnych dotąd 
kanonów wartości. Zwiększa się 
znaczenie – niedocenianej lata-
mi przez specjalistów z dziedzi-
ny rehabilitacji – sfery życia in-
tymnego osób niepełnospraw-
nych w procesie ich samoreali-
zacji i adaptacji do życia w spo-
łeczeństwie. 

W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele organizacji po-
zarządowych skupiających oso-
by niepełnosprawne, oraz mło-
dzież z Gimnazjum Miejskie-
go w Chodzieży, która żywo in-
teresuje się tematyką medyczną 
i rehabilitacją. Wykład profesora 
Bassama Aouil z pewnością po-
zwoli im na głębsze przemyśle-
nia na temat osób z niepełno-
sprawnością, a być może ukie-
runkuje wybór zawodu związa-
nego z psychologią. 

 HONORATA PILARCZYK

Bez stresu w ZUSBezpłatne badania piersi

Niepełnosprawni
wśród nas

Profesor Bassam Aouil, Honorata Pilarczyk – prezes 
Stowarzyszenia „Bioderko” i Mirosław Juraszek 

– wicestarosta powiatu chodzieskiego. 
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„Moda, pasja, zmiana” – 
pod takim hasłem od-

był się charytatywny pokaz 
mody, w którym udział wzię-
ły dziewczyny na wózkach in-
walidzkich. Wjechały na wy-
bieg świadome swojej urody. 
Przekonały publiczność, że 
wybiegi są także dla nich. 

To pierwszy pokaz przygoto-
wany przez Agnieszkę Jawor-
ską, projektantkę mody. Na ten 
pomysł wpadła podczas kon-
ferencji w Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu. Obecne 
tam dziewczyny na wózkach 
inwalidzkich od razu nasunę-
ły jej swoją urodą i osobowo-
ścią pomysł pokazu. Zrealizo-
wała go 26 kwietnia w restau-
racji na Stadionie Miejskim w 
Poznaniu. Pomogli jej sponso-
rzy, przyjaciele i znajomi. 

– Dziewczyny są nie tyl-
ko piękne, ale także, pomimo 
schorzeń, które przykuły je do 
wózków, potrafi ą bez oporów 
pokazać siebie innym – mówi 
Agnieszka Jaworska. – Nie jest 
to łatwe, bo występ przed pu-
blicznością to duży stres. Ale 
nie dla nich, bo w takich mo-
mentach przełamują bariery. 

Już dawno nie miałem tak 
zabitego ćwieka, jak zrobił 

to wspaniały dawnymi cza-

Agnieszka Jaworska własno-
ręcznie uszyła stroje. Dopaso-
wała je do osobowości każdej 
modelki, typu urody i charakte-
ru. Z każdej zrobiła księżnicz-
kę z bajki. Niepełnosprawne 
gwiazdy Sylwia, Olga, Agniesz-
ka, Aleksandra i Marta w ta-
kich pokazach uczestniczy-
ły nie pierwszy raz. Dla nich 
to możliwość umocnienia się 
w przekonaniu, że dziewczyna 
na wózku może być atrakcyjna, 
pogodzona ze sobą, obdarzo-
na pasją. Lubią eksperymen-
tować, pokazywać różne stro-
je, demonstrować, że niepełno-
sprawność w takim przypadku 
nie ogranicza, bo liczy się uro-
da. – Podchodzimy do modelin-
gu profesjonalnie – powiedzia-
ła Sylwia. – Chodzi przecież o 
piękno. Ze względu na niedo-
skonałości sylwetki wynikające 
z choroby stawiamy na urodę 
twarzy. Ważne są włosy, oczy, 
usta, makijaż i przede wszyst-
kim szczery uśmiech. 

– Cześć osób, która trafi a na 
wózek, załamuje się – doda-
je Aleksandra. – Jednak przy 
wsparciu rodziny, przyjaciół i 
znajomych można odzyskać 
radość życia. 

Podczas pokazu przepro-
wadzono aukcję charytatyw-
ną. Pod młotek poszły różnego 
rodzaju przedmioty, a zebrane 

pieniądze zostaną przekazane 
na organizację wyborów Miss 
Polski na wózkach. 

AURELIA PAWLAK  

sy Nightwish. Ich nowy al-
bum „Endless Forms Must Be-
autiful” jest jednym z najsłab-
szych w ich karierze. 

Niestety, zmiana wokalistki, 
którą teraz jest Floor Jansen, 
nie wyszedł zespołowi na do-
bre, ponieważ jej głos nie pa-
suje do muzyki zespołu, ale na 
szczęście drugi wokal prak-
tycznie od początków zespo-

łu należy do Tuomasa Holo-
painena i to dzięki niemu ze-
spół ma jeszcze resztki daw-
nego poziomu. Jednym z nie-
wielu walorów, które można 
by było przypisać zespołowi, 
jest kończąca album 24 minu-
towa suita „Greatest show on 
earth”, która klimatem przy-
pomina najlepsze czasy Pink 
Floydów. Ale to nie ratuje cało-

ści; sformułowanie reklamują-
ce album jako „Powrót Bogów” 
jest, niestety, tylko sloganem. 
Chyba że komuś odpowiada-
ją popisy Dody na podkładzie 
kolegów ze Slayera. Osobom 
pragnącym poznać muzyczny 
świat elfów i skrzatów pole-
cam wcześniejsze albumy kie-
dyś wielkich mistrzów. 

KRZYSZTOF MURKOWSKI

Marny powrót bogów 

Modelki na wózkach 
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Osie kosmologiczne, pisto-
lety, odkurzacz czy małe 

przedmioty noszone w kie-
szeni to rzeczy, do których za-
zwyczaj nie przywiązujemy 
się emocjonalnie. Inaczej jest 
u twórców sztuki „art brut”. 
Przekonali się o tym uczestni-
cy wernisażu wystawy w Gale-
rii „Tak” poznańskiego Stowa-
rzyszenia „Na Tak”. 24 kwiet-
nia zorganizowano tam spo-
tkanie pod nazwą „Utopię wa-
szą utopię”. 

Wydarzenie odbyło się w ra-
mach IV edycji Festiwalu „Inwa-
zja barbarzyńców” Fundacji „Ba-
rak kultury”. Tytuł wystawy po-
chodził od słów zawartych w jed-
nej z piosenek polskiego zespo-
łu muzycznego „Lao Che”. Eks-
pozycja zawierała prace 11 świa-
towych artystów sztuki „art brut”, 
osób z niepełnosprawnością psy-
chiczną. Byli to: Jan Głuszak Da-
garama, Władysław Grygny, Jero-
en Hollander, Zdenek Kosek, Mi-
kołaj Ławniczak, Justyna Maty-
siak, Iwona Mysera, Andre Robil-
lard, Jean-Pierre Rostenne, Piotr 
Rymko i Kacper Czyczyło. 

Za sprawą osobliwych akce-
soriów w Galerii „Tak” zrobiło 
się ciekawie. Małe przedmioty 
umieszczone za szybkami oglą-

Ona tańczy od osiemnaste-
go roku życia, on od dziec-

ka kochał folklor. Połączyła 
ich miłość do tanga. Aman-
da Gris i Jorge Maximiliano 
Carroz przyjechali z Argen-
tyny, by uczyć Polaków tego 
tańca. Tym razem wystąpili 
w Domu Tramwajarza na po-
znańskich Jeżycach, dając po-
kaz swoich umiejętności, któ-
rymi zachwycili seniorów. Ale 
ten „niedyskotekowy” występ 
przyciągnął też mnóstwo mło-
dzieży. 

Paulina Szkudłapska, opie-
kująca się seniorami w Domu 
Tramwajarza, z myślą o nich 
zorganizowała pokaz. W pro-
gramie była potańcówka i kuch-
nia w stylu argentyńskim. Ponie-

Magia tanga
waż pokaz tanga był bezpłatny, 
zbierano dobrowolne datki na 
honorarium dla artystów. 

Seniorzy Jan i Stanisław nie 
przepuszczą żadnej okazji, by 
posłuchać muzyki z różnych 
zakątków świata. Jeżdżą na po-
kazy taneczne zespołów dzie-
cięcych i młodzieżowych. Mu-
zyka przypomina im dawne 
lata. Monika przyszła na po-
kaz tanga, bo chciałaby się na-
uczyć tego tańca. Panie z róż-
nych klubów seniora zawitały 

do Domu Tramwajarza, by miło 
spędzić czas. 

Para Argentyńczyków polubi-
ła Polskę. Od 10 czerwca do 10 
lipca poprowadzą kurs tanga. 
A to dzięki Sylwestrowi Łazic-
kiemu, szefowi klubu „Południe” 
na ulicy Mickiewicza w Pozna-
niu, który stworzył warunki pro-
mowania tanga. Na kurs przyjść 
może każdy. 

– Poznałem Amandę w Bu-
enos Aires w szkole, gdzie przy-
chodziła ćwiczyć – mówi Syl-
wester Łazicki. – Nawiązaliśmy 
przyjacielski kontakt. Zaprosi-
łem ją wraz z Jorge do Polski. Na 
dwudziestego czerwca zapla-
nowaliśmy Dzień Argentyński, 
podczas którego będzie można 
poznać kulturę i zwyczaje tego 
kraju. Natomiast w przyszłym 
roku chcemy zorganizować fe-
stiwal z najlepszymi tancerzami 
tanga z Argentyny.

Według Amandy i Jorge tango 
to taniec szczęścia, smutku, ra-
dości, złości, pożądania. Można 
w nim wyrazić głęboko skrywa-
ne uczucia. Wymaga to odwagi 
i szczerości, bo nie każdy potra-

fi  pokazać, co naprawdę odczu-
wa. Tango pozwala zatracić się 
w magii tańca. 

AURELIA PAWLAK 

Na parkiecie 
mistrzowie tanga.

Taniec zachwycił seniorów.

Chorzy psychicznie – 
światowi artyści

dano przy pomocy trójwymiaro-
wych okularów. O dziełach opo-
wiadała Małgorzata Szaefer, ku-
rator wystawy i Rafał Jęczmyk, 
animator kultury i dziennikarz z 
Wrocławia. 

Ulubionym narzędziem 
twórczym Justyny Matysiak 
jest cienkopis „Stabilo”. Rysuje 
parasole, sukienki, torebki. Mi-
kołaj Ławniczak nie wyobra-
ża sobie tworzenia bez taśmy 

klejącej, zbiera wycinki z ga-
zet, najchętniej z wizerunkiem 
modelek i Matki Boskiej. Piotra 
Rymko interesują sprzęty tech-
niczne – odkurzacze, telewizo-
ry, głośniki. Każdemu artyście 
wyobraźnia podpowiada coś 
innego. 

Wystawa „Utopię waszą uto-
pię” przybliżyła ludzi niepełno-
sprawnych, którzy tworzą nie-
powtarzalne prace plastycz-
ne. Pracownicy powstającej 
Spółdzielni Socjalnej „Dobra” 
dla gości wernisażu podczas 
warsztatu kulinarnego przy-
gotowali sałatki. Po wernisażu 
zaproszono do księgarni „Ze-
msta” na pokaz fi lmów o ar-
tystach z problemami zdrowia 
psychicznego oraz spotkanie z 
Małgorzatą Szaefer i Rafałem 
Jęczmykiem. 

 KAROLINA KASPRZAK

W rozmowie o sztuce „art brut”. 
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Jak dużym wyzwaniem jest 
wychowywanie niepełno-

sprawnego dziecka najlepiej 
wiedzą rodzice osób niepeł-
nosprawnych. Codziennie 
usiłują sprostać problemom, 
które dla innych wydają się 
niemożliwe do pokonania. Od 
pracy opiekuńczej nad nie-
pełnosprawnym członkiem 
rodziny nie ma urlopu, wa-

U świętego 
Stanisława
Jak co roku w pierwszą so-

botę po świętach wielkanoc-
nych nasza wspólnota wcza-
so-rekolekcyjna miała spotka-
nie wiosenne. Tym razem wy-
braliśmy się do miejscowo-
ści Pruśce koło Rogoźna, gdzie 
mieści się mało znane sanktu-
arium biskupa św. Stanisława, 
którego kustoszem jest ksiądz 
Szczepan Szymandera . 

W tamtejszym kościele znaj-
dują się relikwie świętego. Zwie-
dzając prusiecką świątynię moż-
na poznać cały żywot jej patro-
na. W oknach są witraże, które 
przedstawiają ważne momen-
ty z życia biskupa: narodziny, 
śmierć oraz wstąpienie jego du-
szy do nieba w postaci gołębia. 
Na sufi cie można podziwiać fre-
ski obrazujące tajemnice święte-
go różańca. Można tam też po-
dziwiać organy o niespotykanej 
na świecie barwie dźwięku, na 
których są często wykonywane 
koncerty organowe. 

KRZYSZTOF MURKOWSKI

19 obrazów i 16 ikon złoży-
ło się na zorganizowa-

ną 12 marca w Domu Kultury 
„Na Skarpie” na os. Piastow-
skim wystawę twórczości Te-
resy Magdziarek, mieszkan-
ki os. Piastowskiego, od 2008 
roku uczestniczki pracowni 
artystycznej w Rogalinku przy 
Towarzystwie Dębów Roga-
lińskich, prowadzonej przez 
mgr Lucynę Smok. 

Artystkę i gości przywitał 
kierownik Domu Kultury „Na 
Skarpie” Leopold Twardowski, 
a Lucyna Smok przybliżyła jej 
osobowość i twórczość. Malar-
ka ukończyła liceum plastycz-
ne, jednak została stomatolo-
giem-protetykiem. Plastyczne 
zamiłowania rozwijała w CK 
„Zamek”, a w 2008 roku trafi -
ła do pracowni artystycznej w 
Rogalinku. 

Na wystawie znalazły się jej 
prace abstrakcyjne, ale także 
przedstawiające  postacie ko-
biet, domki nad wodą, przyro-

dę, nawet skały Arizony. Wśród 
ikon znalazł się obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej, Mat-
ki Boskiej z Rokitna, portret św. 
Jana Pawła II. 

Teresa Magdziarek na osie-
dlu Piastowskim mieszka od 

Obrazy pani Teresy

1968 roku. Na wernisażu wita-
ła przyjaciół, przyjmowała gra-
tulacje. Od dwóch lat należy do 
Klubu Seniora „Piastun” w DK 
„Na Skarpie”.

ROBERT WRZESIŃSKI

O swoich pracach mówi Teresa Magdziarek.
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Święto mam w „Iskrze”

kacji, nie można też wziąć 
zwolnienia lekarskiego.

Podziękowanie za trud opie-
ki składali swoim mamom 
uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Iskra” 
przy Stowarzyszeniu Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 
„Iskra” w Poznaniu. 26 maja 
przygotowali wzruszającą in-
scenizację muzyczną. Matki z 

dumą patrzyły na swoje pocie-
chy występujące na scenie. Ar-
tystów nagrodzono brawami. 
Dla większości był to debiut, 
pierwsze spotkanie z mikrofo-
nem i licznie zebraną publicz-
nością. Mamy witał Tomasz 
Popadowski, prezes Stowarzy-
szenia. Uroczystość przygo-
tował Marcin Książak, muzyk 
i kompozytor, instruktor pra-
cowni muzycznej ŚDS „Iskra”. 

Dodatkową atrakcją był wy-
stęp Macieja Pabicha, pianisty 
i laureata światowych nagród, 
który oczarował gości wirtu-
ozerską grą. Na zakończenie 
uczestnicy zaprosili na poczę-
stunek ufundowany przez dar-
czyńców – Krystynę Dera, Cu-
kiernię „Magdalenka” i „Rem 
Marco”. 

KAROLINA KASPRZAK
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Wzruszone matki.

Występy solo uczestników ŚDS „Iskra”.
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Chudobczyce to mała wieś 
w okolicach Pniew, w któ-

rej znajduje się gospodarstwo 
po dawnym PGR. Dzięki sta-
raniom Fundacji „Barka” za-
mieszkali tu ludzie wyklucze-
ni społecznie z powodu nar-
kotyków, alkoholu, byli więź-
niowie, którzy szukali swoje-
go miejsca na ziemi. W go-
spodarstwie nie ma luksusów 
jak w sanatorium, a na wła-
sne utrzymanie i dach nad 
głową trzeba zapracować. 
Każdy może wyjść na prostą, 
rozpoczynając nowe życie. 

W pogodną sobotę, 9 maja, 
dzieci ze świetlicy terapeu-
tycznej „Kraina Nadziei” z Po-
znania, działającej w ramach 
Chrześcijańskiego Stowarzy-
szenia Dobroczynnego, poje-
chały do Chudobczyc, by po-
smakować innego życia i po-
móc w pracach porządko-
wych. Niektóre z nich po raz 
pierwszy zobaczyły zwierzę-
ta, z którymi dotąd nie miały 
styczności. Pewnie dlatego tak 

Wygrana walka o życie 
Gabrielki zmotywowa-

ła nas do intensywnej wal-
ki o jej zdrowie. Rehabilitację 
zaczęliśmy tuż po wyjściu ze 
szpitala (po 77 dniach poby-
tu). Gabrielka miała dwa tygo-
dnie (tak, tak, zaczęła ćwiczyć 
wcześniej niż było prognozo-
wane jej właściwe przyjście na 
świat). 

Mając więc dwa tygodnie i 
2.700 gramów wagi zaczęła 
ćwiczyć 5 dni w tygodniu. Cięż-
ka, żmudna i kosztowna wal-
ka. Przedstawię wyrywki z na-
szej codzienności. Zapraszam w 
podróż po walce o zwykłą, sza-
rą codzienność, którą spisuję od 
5 lutego 2014 roku, gdy najgor-
sze minęło.

DOMEK 5 LUTY 2014
Powrót do domu oznacza dla 

nas początek trudnych starań 
o zdrowie Gabrielki. Córcia ze-
wnętrznie wygląda dobrze, ale 
niestety, jest skrajnym wcześnia-
kiem i co się z tym wiąże, cierpi 
na wiele schorzeń: 
�  retinopatia 2+ (miała już jedną 

operację, obecnie jest pod ści-
słą kontrolą);

�  ASD II– problem kardiologicz-
ny, który będzie usuwany, gdy 
dziecko będzie miało 2-3 lata 
(obecnie jest pod ścisłą kon-
trolą);

�  dysplazja oskrzelowo-płucna;
�  zaburzenia oddychania;
�  niedokrwistość wcześniacza, 

jak i zwykła niedokrwistość;
�  przepuklina pępkowa i pa-

chwinowa (do zoperowania);
�  skrzywienie prawostronne (co 

tydzień jeździmy na rehabili-
tację, jest już znaczna popra-
wa. Próbujemy załatwić wy-
jazd na turnus rehabilitacyjny, 
ale wiecie sami, jak jest);

�  problem ze słuchem (pod 
kontrolą audiologa).
Wciąż dochodzą jakieś nowe 

schorzenia, ale nie poddajemy 
się i walczymy o normalne życie 
dla córki. Musi się udać – wszak 
urodziła się w czepku o 21.37.

TCZEW 11 LUTY 2014
Rehabilitacja… Łatwo powie-

dzieć, trudniej wykonać. Miesz-
kamy na małej wsi, więc do-
stęp do Ośrodków Wczesnej In-
terwencji mamy utrudniony. No, 
ale dla chcącego nic trudnego. 
Najbardziej zachwalane OWI w 
okolicy znalazłam w Tczewie. 
Niestety, zajęcia tylko raz w ty-

Sylwia Kubik
DĄBRÓWKA
MALBORSKA
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Nauka życia 

bardzo cieszyła ich pogoń za 
owcami, zabawa z królikami i 
podziwianie umuzykalnionych 
kóz. Ich opiekun często pusz-
cza im muzykę znanych kom-
pozytorów, która łagodzi kozie 
obyczaje. 

– Nasza świetlica działa od 
pięciu lat, pomagając dzie-
ciom z różnymi dysfunkcja-
mi – mówi Danuta Nowacz-
kiewicz, kierownik placówki, 
socjoterapeutka, instruktor-
ka terapii uzależnień, dogo-
terapeutka. – Początkowo ro-
biliśmy nabór, ale teraz dzie-
ci czując, że potrzebują pomo-
cy, same się do nas zgłaszają. 
Także z rodzeństwem i przyja-
ciółmi. Sporo osób korzysta ze 
strony internetowej. Głównym 
naszym zajęciem jest socjo-
terapia grupowa i indywidu-
alna. Pobyt w Chudobczycach 
to dla naszych podopiecznych 
także terapia, bo mogą przy-
glądać się dorosłym, ucząc się 
od nich właściwych wzorców 
zachowań. W swoich domach 
ich nie mają, dlatego kładzie-
my duży nacisk, by korzystali 
z właściwych postaw. Wraca-
ją do rodzin bogatsi o świado-

mość wyboru: można żyć jak 
do tej pory w swoim środowi-
sku, a można zupełnie inaczej. 

Te dzieci nie tylko korzysta-
ją z pomocy specjalistów, ale 
same chcą coś zmienić, odciąć 
się od złych wzorców, jakie 
mają w swoich domach. Opie-
kunowie ze świetlicy pomaga-
ją im, pokazując między inny-
mi, jak cenny jest wolontariat. 
Stąd przyjazd do Chudobczyc, 
by coś z siebie dać innym. 

Mała Emilka była wszędzie. 
Zaprzyjaźniła się z królikami, 
wzięła udział w sesji fotogra-
fi cznej z pieskiem, a najwię-
cej radości sprawiły jej zabawy 
z małymi owieczkami. Starsze 
dziewczyny pozowały do zdjęć 
i poznawały okolicę. Chłopcy 
zajęli się pieczeniem kiełba-
sek przy ognisku. Wielu pod-
opiecznych świetlicy marzy o 
wyjeździe do Stanów Zjedno-
czonych, zwłaszcza że języka 
angielskiego uczy ich rodowi-
ta Amerykanka. Nie tylko uczy, 
ale barwnie opowiada o swoim 
ojczystym kraju, co sprawia, że 
każdy chciałby go zobaczyć. 

AURELIA PAWLAK  F
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Gwiazda wśród chmur (5)

godniu… mało, za mało. Zna-
lazłam więc Ośrodek w Elblą-
gu, który też prowadzi zajęcia 
w ramach wczesnej interwencji. 
Udało się uzyskać dwie wizyty 
tygodniowo. Pozostałe dwie, za-
łożone w planie, niestety, muszą 
być wykonane prywatnie. No ale 
cóż – zdrowie nie ma ceny.

SZROPY
12 LUTY 2014

Szczepienia, szczepienia i 
szczepienia. Dzisiaj pneumo-
koki (refundowane), rota-wirus 
i szczepionka skojarzona. Ból, 
płacz, ale i radość, że jest moż-
liwość chronienia dziecka przed 
kolejnymi chorobami. Wiado-
mo, nie w stu procentach, ale za-
wsze, każde szczepienie w ja-
kimś stopniu zmniejsza ryzyko. 

Zdania na temat szczepionek 
są podzielone, lecz po licznych 
konsultacjach podjęliśmy decy-
zję o szczepieniu, aby zapewnić 
Gabci jak najlepszą ochronę.

ELBLĄG
13 LUTY 2014

Elbląg. Godzina na dojazd, go-
dzina ćwiczeń i godzina na po-
wrót. Ale powolutku widać efek-
ty. Chociaż Gabrysia stara się jak 
może oszukać panią Asię. Ga-
brielka oprócz plastrowania (ta-
ping) ćwiczy w Elblągu metodą 
NDT Bobath z wykorzystaniem 
elementów metody Swietłany 
Masgutowej.

DOMEK
16 LUTY 2014

Marny dzień dziś miała Ga-
brielka. Strasznie bolał ją brzu-
sio, bo w przepuklinie pępko-
wej uwięzło jelitko i było bar-
dzo duże, bardzo twarde i 
strasznie bolało.  Łzy lały się 
strumieniami, mamusia tuliła 
i rozpaczała razem z Gabriel-
ką, a tatuś ratował ciepłymi ką-
pielami i udało się pokonać in-
truza! 

TCZEW 15 LUTY 2014
Po męczącej jeździe wyczer-

pujące ćwiczenia. I jeszcze ta 
zaskakująca wiadomość.

Wiecie, tego to nawet Gom-
browicz by nie wymyślił.

Podczas wizyty w Ośrodku 
Wczesnej Interwencji w Tcze-
wie dostaliśmy od pani dok-
tor upragnione skierowanie na 
oddział rehabilitacyjny. Bardzo 
się cieszyliśmy, bo upatrywa-
liśmy w tym szansę na inten-
sywną i skuteczną rehabilita-

cję Gabrielki. Radośni wrócili-
śmy do domu. Szybko zadzwo-
niłam do wskazanego szpita-
la… i bańka mydlana prysła. 
Trzytygodniowa hospitaliza-
cja (pomijając, że za siebie mu-
szę zapłacić, mimo iż jestem 
wymieniona  na skierowaniu) 
ma polegać na jednej godzinie 
ćwiczeń dziennie! 

– Jedna godzina zajęć dzien-
nie? – zapytałam w nadziei, że 
źle usłyszałam. 

– Tak, oprócz sobót i niedziel. 
– A co przez resztę dnia? 
– No nic. 
– Acha, czyli mamy leżeć 3 ty-

godnie w szpitalu, aby mieć 15 
godzin zajęć? 

– Tak. 
– Hmm… a są przepustki na 

weekendy? 
– Nie. 
– Rozumiem, że sala pojedyn-

cza, gdyż moja córka jest wcze-
śniakiem i ma zerową odpor-
ność. 

– Raczej nie jest to możliwe…
To był dopiero początek ab-

surdu. Oczywiście, nie mają mo-
nitorów, inhalatora, jonizatora, 
sterylizatora, dezynfekują tylko 
łazienki, nie sale, pościel nie jest 
zmieniana codziennie. A zabrać 
tego nie mogę, bo nie ma miej-
sca na sali. To jak moje dziecko 
ma funkcjonować, skoro to sta-
łe elementy szpitalnego pobytu? 
Pomijając ryzyko złapania infek-
cji czy bakterii, których nie bra-
kuje w szpitalach.

O ironio! Szpital nie zapew-
nia podstawowych elementów, 
które są niezbędne do prawi-
dłowego funkcjonowania mo-
jej córci – wcześniaka z zero-
wą odpornością. Rozważając 
zysk – 15 godzin ćwiczeń, odej-
mując koszt pobytu oraz dzieląc 
wszystko przez ryzyko, na jakie 
narazimy dziecko nie zapew-
niając mu tego, co ma w domu, 
z żalem i złością musieliśmy zre-
zygnować z oferty Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

Postanowiliśmy, że zbierze-
my pieniądze na turnus rehabi-
litacyjny, na którym Gabcia bę-
dzie miała zapewnioną porząd-
ną rehabilitację. Jeżeli ktoś z was 
chce nas wesprzeć w tych dzia-
łaniach, to prosimy o wpłaty na 
subkonto Gabrysi. 

Dane: Fundacja Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „SŁO-
NECZKO”, 77-400 Złotów, Staw-
nica 33A, nr subkonta 89 8944 
0003 0000 2088 2000 0010, ko-
niecznie z dopiskiem: Gabriela 
Grodzicka, 255/G.

GDAŃSK
17 LUTY 2014

Szaro, zimno, sennie… ale 
nie ma, że się nie chce. Trzeba 
wstać i ruszyć w drogę do Gdań-
ska po kolejną dawkę Synagisu. 
Jazda długa, męcząca i jeszcze 
te zmagania z płaczącą Gabriel-
ką… ech. 

TCZEW 19 LUTY 2014 
Dzień doberek, dzień dobe-

rek,  dla nas dzionek rozpoczął 
się bardzo wcześnie, o 

siódmej byliśmy już w drodze 
do Tczewa. Kawałek drogi do 
przejechania mamy, więc trze-
ba jechać bladym świtem. Wy-
prawa zawsze musi być dobrze 
przygotowana – osoba do kie-
rowania, osoba do opieki nad 
Gabcią w czasie drogi, torba z 
potrzebnymi rzeczami. Wyjazdy 
mamy minimum 3 razy w tygo-
dniu. Mąż pracuje, więc jeździ z 
nami raz jedna babcia, raz dru-
ga, dziadek, ciocia, koleżanka… 
kłopotliwe bardzo, ale ktoś musi 
czuwać nad Gabcią i kontrolo-
wać monitor oddechu. Męczą-
ce i dla nas, i dla Gabrielki, któ-
ra codziennie spędza dwie go-
dziny w samochodzie i godzi-
nę na zajęciach. Ale wyjścia nie 
ma – jak to mówią: przez trudy 
do gwiazd.

Tyle bólu, tyle łez, a wszystko 
w imię walki o normalne życie...

ELBLĄG
20 LUTY 2014

Dzień doberek, dzień dobe-
rek. Dzisiaj znowu do Elbląga na 
ćwiczonka z panią Asią i z panią 
Agatką. Tam też mam 50 km w 
jedną stronę, więc trzeba się szy-
kować. Zanim jednak wyruszę, 
chciałam Wam przesłać moc 
pozytywnej energii. Będzie faj-

ny dzień. Nosek do góry, rzęsami 
mrugamy i się uśmiechamy. 

DOMEK
21 LUTY 2014

Biurokracja, przepisy i trudno-
ści nawet w oczywistych spra-
wach, czyli absurdów ciąg dal-
szy. Tym razem dotyczą ubez-
pieczalni.

W sierpniu, jak wiecie, leża-
łam w szpitalu w Elblągu. Trafi -
łam tam, gdyż ciąża była zagro-
żona. Niestety, nie byli w stanie 
mi pomóc i wypisali po tygodniu 
do domu. Na wypisie widnieje: 
„Rozpoznanie – Ciąża II tygodni 
22. Poronienie zagrażające. Stan 
po dwukrotnej amputacji cz. po-
chwowej szyjki macicy.”

Każdy logicznie myślący czło-
wiek widząc ten wypis myśli: 
ciąża zagrożona. Okazuje się 
jednak, że ubezpieczalnia ma 
inny tok myślenia.

Napisałam wniosek o wypła-
cenie należności z tytułu poby-
tu w szpitalu. Wniosek rozpa-
trzono negatywnie uzasadnia-
jąc, że ciąża nie była zagrożona. 
No ciekawe… Myślę sobie – śle-
pi, widocznie nie doczytali roz-
poznania.

Napisałam odwołanie, i, żeby 
lepiej widzieli, podkreśliłam roz-
poznanie – „Poronienie zagra-
żające”. Trwało to wszystko kil-
ka tygodni, a więc byłam już i po 
porodzie. Dołączyłam swój drugi 
wypis ze szpitala, akt urodzenia 
Gabrielki i zaświadczenie, że po-
ród był przedwczesny (gdyby nie 
wiedzieli, ze ciąża trwa 40 tygo-
dni, nie 26).

Niestety, lekarz orzecznik chy-
ba słabo orientuje się w rachun-
kach oraz długości trwania cią-
ży, gdyż wniosek ponownie zo-
stał odrzucony. Uzasadnienie: 
„ciąża nie była zagrożona” (+ 
prawniczy bełkot).

Zirytowana ich brakiem kom-
petencji złożyłam wniosek do 
sądu. Sprawę oczywiście wygra-
łam (widać ich orzecznik wie, ile 
ciąża powinna trwać).

I co dostałam? Wezwanie do 
sądu. Odwołali się od decyzji 
sądu. Podtrzymują dalej swoją 
opinię, że ciąża nie była zagro-
żona. W dodatku mam im zapła-
cić koszt postępowania zastęp-
czego.

Zadajecie sobie pewnie pyta-
nie: o jaką kwotę chodzi? Już od-
powiadam: o 560 zł. plus odset-
ki. 

Więcej pewnie na prawnika 
wydali…

cdn.

Gabrielka z rodzicami i siostrą.
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To wyjątkowo trudny te-
mat: los osób przebywa-

jących w ośrodkach pomoco-
wych z powodu przewlekłej 
choroby lub śmierci rodziców, 
bezrobocia i trudnej sytuacji 
materialnej, dysfunkcyjności 
rodziny i alkoholizmu czy in-
nych problemów wynikają-
cych nie zawsze z winy ro-
dziców lub opiekunów dziec-
ka. W wyniku takich sytuacji 
dziecko, niekiedy osoba do-
rosła wymagająca całodobo-
wej opieki, trafi a z domu ro-
dzinnego do domu dziecka, 
domu pomocy społecznej czy 
innych placówek. 

To przerażające, lecz czę-
sto zdarza się, że dziecko sta-
je się w nich ofi arą przemocy ze 
strony personelu lub starszych 
kolegów, na których haniebne 
działania nie reaguje kierow-
nictwo. Dla dziecka jest to dra-
mat, gdyż miejsce mające za-
pewnić mu należytą opiekę, 
spokój i poczucie bezpieczeń-
stwa wywołuje pasmo cierpień 
i stresu. Niestety, zdarza się, 
jak donoszą media, że prze-

Od pięciu lat Wanda Leit-
geber, należąca do I gru-

py Klubu Seniora „Złota Jesień” 
działającego przy Domu Kul-
tury „Jagiellonka” Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Osiedle Mło-
dych” w Poznaniu i Koła nr 54 
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, robi z 
wełny na drutach czapki, swe-
terki, sukieneczki, spódniczki, 
przekazując je sierotom. 

– Nie myślałam, że dożyję 87 
lat, bo moje życie nie było łatwe.

Dopóki Bóg pozwoli mi żyć, 
tak będę robiła – mówi pani 
Wanda.

Od 25 lat mieszka na osiedlu 
Powstań Narodowych. Robić na 
drutach nauczyła się w niemiec-
kiej szkole, do której uczęszcza-
ła mieszkając w Berlinie. Jej oj-
ciec znalazł tam pracę i sprowa-
dził rodzinę. Pani Wanda przez 6 
lat mieszkała w Niemczech, po-
siadając cały czas polskie oby-

moc zdarza się także w ośrod-
kach prowadzonych przez sio-
stry zakonne; wydawałoby się, 
że są ostatnimi osobami, które 
do przemocy mogłyby się po-
sunąć. 

Wszystkie zatem placówki, 
w których przebywają mało-
letni, czy to prowadzone przez 
osoby świeckie czy duchowne, 
powinny być regularnie spraw-
dzane, a okrutnego traktowania 
osób bezbronnych, zwłaszcza 
dzieci i niepełnosprawnych, nie 
może nic tłumaczyć! Nie po-
zwólmy tym dzieciom cierpieć, 
skoro już i tak zostały bardzo 
skrzywdzone przez los. Czę-
sto jest tak, że jeśli choć jeden z 
pracowników nie zgadza się na 
powtarzające się sytuacje prze-
mocy, otrzymuje reprymendę 
lub zostaje odsunięty od pra-
cy z dziećmi bądź też przenie-
siony do innej placówki. To nie-
dopuszczalne, gdyż dobro i zro-
zumienie okazywane nieszczę-
śliwym dzieciom może wiele 
zmienić w ich życiu i złagodzić 

ból spowodowany brakiem ro-
dzinnego domu. 

Trzeba być wyczulonym na 
przejawy przemocy w placów-
kach wychowawczych i pomo-
cowych, ponieważ poczucie 
bezkarności personelu powo-
duje, że przemoc łatwo przy-
biera formę przewlekłego gnę-
bienia. Są ośrodki, w których 
przebywają dzieci nie mogące 
z powodu znacznej niespraw-
ności fi zycznej lub intelektual-
nej przekazać, że dzieje się im 
krzywda. To dzieci często z po-
rażeniami mózgowymi, au-
tyzmem czy innymi ciężkimi 
schorzeniami neurologicznymi 
i psychicznymi, całkowicie bez-
bronne i zdane na łaskę i nie-
łaskę opiekującego się nim per-
sonelu. Dlatego jego dobór po-
winien być pod każdym wzglę-
dem prowadzony odpowie-
dzialnie i starannie, tak, aby do 
opieki nad dziećmi, które nie 
mogą się bronić, trafi ały wy-
łącznie osoby o dobrym sercu 
i wrażliwości na przeżycia ma-

łych podopiecznych. W żadnym 
wypadku – żądne władzy nad 
nimi i bezwzględnego podpo-
rządkowania. 

Niezależnie od tego, przy-
pominamy raz jeszcze, powin-
ny być prowadzane kontrole, i 
to nie tylko pobieżne i formal-
ne, lecz systematyczne i wni-
kliwe, mające na celu wykrycie 
najmniejszych nawet zanie-
dbań i złego traktowania pod-
opiecznych. Krzywdzone, czę-
sto bite i poniżane dzieci, jeśli 
zdobyć ich zaufanie, opowie-
dzą, jak się je traktuje. Dlate-
go tak niezmiernie ważne jest 
bycie z dzieckiem, obserwa-
cja jego zachowania i serdecz-
na rozmowa. Wiele powie wy-
gląd jego skóry i ocena higieny. 
Można zauważyć, czy dziec-
ko nie ma cech odwodnienia 
i niedożywienia oraz czy jest 
traktowane godnie i z szacun-
kiem. Niezbędne jest wyczule-
nie na niehumanitarne zacho-
wania i szybkie im przeciw-
działanie. 

watelstwo. Niełatwo jej było 
uczęszczać do szkoły, zwłaszcza 
podczas II wojny światowej. Gdy 
coś złego się działo, całą winę 
zrzucano na nią – Polkę. Szcze-
gólnie nienawidziła ją nauczy-
cielka, której narzeczony zginął 
w Warszawie.

Wróciła do Polski po wojnie. 
Miała wtedy 17 lat. Wykonywane 
przez nią wełniane rzeczy tra-
fi ały nie tylko do polskich sierot, 
ale także do Rosji, na Ukrainę, 
do Afryki i Nepalu. Ostatnio w 
kwietniu przekazała 30 czapek 
siostrom zakonnym. Powstaje 
kolejnych 30. 

W zawożeniu rzeczy pomaga-
ła jej Mirosława Bernard – była 
przewodnicząca Koła nr 54 PZE-
RiI. Kontynuują to Marianna Ste-
faniak i obecny przewodniczą-
cy Koła nr 54 PZERiI – Zbigniew 
Jenek, który udostępnia samo-
chód. Zawozi 4 do 5 paczek po 
30, 40 sweterków.

Pani Wanda wełnę kupuje ze 
skromnej emerytury. Odmawia 
sobie przy tym innych wydat-
ków, żeby starczyło na te zakupy. 
Niedawno kupiła 5 paczek prze-
cenionej wełny, bo był likwido-
wany sklep. Są też osoby, które 
przekazują jej wełnę. 

Lubi przynosić kwiaty z ogród-
ka. Od dwudziestu lat jest wdo-
wą, mieszka sama. Mówi, że 
nie chodzi po domach na plotki. 
Swój wolny czas przeznacza na 
robótki na drutach. Wykonuje je 
także na zajęciach w dekoratorni 
prowadzonej przez „Złotą Jesień” 
w piątki przez Małgorzatę An-
drzejewską. Pani Wandzie trud-
no jest policzyć, ile rzeczy wy-

konała na drutach w ciągu tych 
pięciu lat. Pokazuje szereg dy-
plomów z podziękowaniami za 
przekazanie zrobionych przez 
siebie rzeczy, m. in. od Fundacji 
Pomocy Humanitarnej „Redemp-
toris Missio”, Domu Pomocy Spo-
łecznej dla Dzieci prowadzonego 
przez Zgromadzenie Córek Mat-
ki Bożej Bolesnej (CMBB Sera-
fi tki) w Poznaniu, Domu Dziec-
ka nr 1 w Poznaniu. Posiada też 
dyplom za udział w II Wystawie 
Prac Plastycznych i Rękodzie-
ła Artystycznego KS „Złota Je-
sień”. Natomiast Zarząd Oddzia-
łu Okręgowego przekazał jej dy-
plom z podziękowaniami za pra-
cę i zaangażowanie w działania 
na rzecz seniorów.

Pani Wanda robi też sweter-
ki dla dwóch prawnuków: 6-let-
niego i 4- letniego, którzy urodzili 
się i mieszkają w Anglii. Wskazu-
je na podobieństwo rodzinnych 
losów młodego pokolenia, które, 
tak jak przodkowie, wyemigro-
wało z Polski „za chlebem”.

W darze dla sierot

Dorota
Suder
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Nie pozwólmy 
dzieciom cierpieć
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Wrzesiński
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Jak bardzo proste są niektóre 
sposoby oddziaływania na 

małe dzieci. Są tak zwyczajne, 
oczywiste, wplecione w co-
dzienność obcowania z dziec-
kiem, że nie zastanawiamy się 
nad ich znaczeniem. Tymcza-
sem znaczenie to jest wielkie.

Mam tu na myśli dotykanie 
dziecka. Trudno to sobie wy-
obrazić, ale już w wieku pło-
dowym, bo w drugim miesią-
cu od chwili poczęcia, pierw-
sze oznaki wrażliwości na ze-
wnętrzne bodźce ujawniają się 
właśnie poprzez reakcje na do-
tyk. Maleństwo reaguje wte-
dy na nacisk po stronie ust. Re-
akcja ta jest zwiastunem biolo-
gicznie ważnego odruchu, na-
zywanego (jakże nieładnie!) 
odruchem ryjkowym. I jakkol-
wiek nazwa tego odruchu mo-
głaby być bardziej poetycka, to 
ważne jest, że noworodek bę-
dzie się nim posługiwał przez 
wiele miesięcy, a jego ogólna 
wrażliwość na dotyk wzrasta w 
ciągu kilku pierwszych dni ży-
cia.

Był czas, gdy myślano, że no-
worodek nie odczuwa doty-
ku i nie doświadcza bólu. Na 
szczęście ten bezmyślny sto-
sunek dorosłych do najmłod-
szych dzieci już minął. Aż dziw, 
że wówczas nic nie znaczyła 
dla obserwatorów choćby tylko 
reakcja niemowlęcia na ukłu-
cie pięty w celu pobrania krwi. 
Teraz, jakkolwiek już wiemy, 
że noworodki odczuwają ból, 
bywa on niekiedy lekceważony. 
Czy nie jest to czymś gorszym 
niż działanie wynikające z nie-
wiedzy? 

Dotykanie dzieci przez rodzi-
ców jest niezwykle ważne. Mat-
czyna dłoń położona na klatce 
piersiowej płaczącego nowo-
rodka może działać uspokaja-
jąco. Także delikatne głaska-
nie całego ciałka. Poza tym ina-
czej ssie pierś dziecko łagodnie 
przytulone, a inaczej, gdy pierś 
zostaje mu podana jakby to 
była butelka ze smoczkiem. A 
i butelkę można podawać róż-
nie: z ręki wyciągniętej nad łó-
żeczkiem, albo tuląc dziecko w 
ramionach. Nie tylko o samo 
nakarmienie chodzi, ale także 
o jego psychologiczny kontekst. 

O znaczeniu dotyku dla dzie-
ci świadczy przywiązywa-
nie się wielu małych dzieci do 
miękkich przedmiotów, za-
przyjaźnianie się z kocykiem 
czy poduszeczką, ukochanie 
pluszowych zabawek. Najbar-
dziej doskonałą zabawką jest 
pluszowy miś, bowiem moż-
na nie tylko dotykiem odczu-
wać jego miękkość, ale ma on 
także ludzkie cechy: oczy, bu-

zię i uszy. Do jego uszu można 
tyle wyszeptać... można je też 
w złości potarmosić. Co innego 
daje taką możliwość? W psy-
chologii tego typu przytulanki 
nazywane są obiektami zastęp-
czymi, bowiem mogą one peł-
nić rolę zastępczą wobec braku 
czy niedoboru pieszczot ludz-
kiej dłoni.

Sławę zyskały eksperymen-
ty Harlowa nad rolą dotyku u 
młodych małpek. Matki mło-
dych małpek zostały zastąpio-
ne bądź przez sztuczne „matki” 
pokryte miękką tkaniną, bądź 
przez „matki” zrobione z dru-
tu, o takim samym kształcie. Co 
się okazało: małpki które miały 
„miękkie matki” wspinały się na 
nie i przytulały w chwilach za-
grożenia. Małpki mające „matki 
druciane”, kiedy się bały, biegły 
do kąta, kiwały się i ssały kciu-
ki. W sytuacji, gdy butelki z po-
karmem były przyczepione tyl-
ko do „drucianych matek”, głod-
ne małpki wypijały mleko, a na-
stępnie czym prędzej wskaki-
wały na „miękkie matki”, które 
nie miały pokarmu. Co szcze-
gólnie ważne: w późniejszym 
życiu małpki „miękkich matek” 
wykazywały znacznie lepsze 
kompetencje społeczne. Har-
low nazwał zachowanie mło-
dych małpek tulących się do 
„miękkiej matki” – „pociesza-
niem przez dotyk”.

Podobne zjawisko obserwu-
jemy u ludzkich dzieci. Na przy-
kład wcześniaki, które całe ty-
godnie spędzają w szpitalnych 
inkubatorach, co nie pozwala 
matkom brać ich na ręce, gła-
skać, przytulać – gdy wracają 
do domu, bywają przez dłuższy 
czas płaczliwe i trudno je uspo-
koić. Dzieci takie mają też czę-
sto rozregulowany rytm czuwa-
nia i snu.

Naruszanie więzi między 
matką i dzieckiem było też wy-
nikiem trwającego przez wie-
le lat przekonania lekarzy, że 
przytulanie i dotykanie dzie-
ci przez matki w szpitalu jest 
niebezpieczne ze względu na 
możliwość zakażenia bakte-
ryjnego. Pod koniec lat 60-tych 
Barnett przeprowadził śmia-

ły eksperyment: na wybranych 
oddziałach dla niemowląt po-
zwolono rodzicom brać dziec-
ko na ręce. Wykazano, że liczba 
zakażeń wcale się nie zwięk-
szyła. Obecnie już wiemy, że 
większość zakażeń szpitalnych 
wynika z zaniedbywania higie-
ny przez szpitalny personel.

Innym zagadnieniem jest 
brak stymulacji (dopływu bodź-
ców) w przypadku małych 
dzieci spędzających dłuższy 
czas w szpitalu lub w domu 
dziecka. Brak barw, dźwię-
ków, urozmaiconych kształtów, 
a przede wszystkim bliskiego, 
bezpośredniego, w tym dotyko-
wego kontaktu z człowiekiem 
– przyczynia się do zubożenia 
psychicznego rozwoju dziec-
ka. Gdy zrozumiano szkodliwe 
skutki takiej szczególnej izola-
cji, starano się temu zaradzić: 
w niektórych zagranicznych 
szpitalach umieszczano wcze-
śniaki w łagodnie poruszają-
cym się wodnym łóżku, co mia-
ło im przypominać czas spę-
dzony w łonie matki. Masowa-
no je, noszono w ramionach, 
kołysano, a przede wszyst-
kim mówiono do nich. Zosta-
ły opracowane specjalne pro-
gramy dla pobudzania wzroku 
czy słuchu, wprowadzano ruch 
jako element oddziaływania. 
Skutkiem tego był szybszy roz-
wój intelektualny oraz przybie-
ranie na wadze w ciągu pierw-
szego roku życia, w porówna-
niu z niemowlętami nie podda-
nymi takiemu wzbogaconemu 
oddziaływaniu.

Jednak wiedza oraz naukowe 
dowody to jedno, a życie to dru-
gie. Rzadko stosowane są pro-
gramy wczesnej stymulacji, a 
jeżeli tak się szczęśliwie dzie-
je, to zawdzięczamy to przede 
wszystkim rodzicom walczą-
cym o lepszy rozwój swoich 
dzieci oraz specjalistom, do 
których zaliczają się pedago-
dzy specjalni oraz psychologo-
wie kliniczni. 

Oprócz maleńkich dzie-
ci przebywających w szpita-
lu, problem niedostatku doty-
ku w jeszcze większej mierze 
dotyczy dzieci przebywających 

w domach dziecka. Niejedno-
krotnie dotyczy to także dzie-
ci niepełnosprawnych, miesz-
kających w domu. Wszystkim 
tym dzieciom należy się szcze-
gólnie częsty i czuły dotyk ludz-
kich rąk. Jest on ważny nie tylko 
ze względu na rozwój uczucio-
wych więzi oraz ogólny rozwój 
dziecka, ale ma też niezwykle 
duże znaczenie terapeutyczne. 

O tym, że dotykanie dziecka 
nie jest wymysłem cywilizacyj-
nym, a wręcz odwrotnie, cywi-
lizacja działa nań ograniczają-
co i dopiero od niedawna wy-
zwala się z narzuconej przez 
siebie dotykowej pustki, świad-
czą badania przeprowadzo-
ne w latach 50-tych. Maria Ge-
ber wykazała w nich, że u dzie-
ci z wiosek afrykańskich, które 
od urodzenia przez cały dzień 
przebywają w fi zycznej blisko-
ści ze swoimi matkami i na-
wet w czasie ich pracy znajdu-
ją się na plecach matki – szyb-
ciej przebiega nie tylko rozwój 
mowy i rozwój społeczny, ale 
także rozwój umysłowy oraz fi -
zyczny. Początkowo sądzono, 
że taki przyśpieszony rozwój w 
pierwszym okresie życia może 
mieć związek z rasą. Jednakże 
w badaniach porównawczych 
okazało się, że u dzieci wzra-
stających w rodzinach pocho-
dzenia afrykańskiego, a wycho-
wywanych po europejsku, roz-
wój nie przebiega tak szybko. 

Można sądzić, że wystarcza-
jąca jest wiedza na temat roli 
dotyku i zbędne jest wydawanie 
pieniędzy na dalsze badania. 
Okazuje się jednak, że sama 
wiedza nie wystarcza. Istnie-
ją bowiem również takie osoby, 
w tym matki, którym pogłaska-
nie własnego dziecka oraz jego 
przytulenie przychodzi z dużą 
trudnością. Odczuwają one we-
wnętrzny opór przed dotykiem. 
Przyczyny tego mogą być róż-
ne, jakkolwiek najczęściej są 
to osoby, które w dzieciństwie 
same nie zaznały pieszczoty 
dotyku. Być może nie miały też 
przytulanki.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III

Dotyk 
ludzkich rąk
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Nazajutrz przyjechał wu-
jek Władek. Lubił Olę. 

Wołał ją już na podwór-
ku. Gdy podbiegła, wziął ją 
w ramiona i rozpłakał się. 
Twoja ciocia Wandzia nie 
żyje, powiedział, odebrała 
sobie życie. Ola wybuchnę-
ła płaczem, muszę do niej 
jechać, wołała. Matka przy-
jęła wiadomość bez emocji, 
jakby nic się nie stało. 

Ola pojechała do domu 
cioci. Leżała w trumnie w 
fi oletowej sukience, jakby 
spała, obok było duże akwa-
rium z rybkami. Dzieci cio-
ci też płakały, przecież stra-
ciły   ukochaną mamę, któ-
ra je bardzo kochała. Miała 
zaledwie 40 lat, gdy odebra-
ła sobie życie, bo nie rozu-
miała podłości ludzi najbliż-
szych, którzy tak ją krzyw-
dzili zamiast kochać. Ola na 
pogrzebie słyszała jak dzie-
ci płaczą i wołają „mamo”. 
Ona też wołała „mamo”. 
Matka ją poszturchiwała: to 
ciocia. A ona: nie, to była 
moja mama. Mama, którą 
ktoś bił za chwile ukradzio-
ne dla dziewczynki, za tro-
chę ciepła i miłości. Ola nie-
nawidziła wujka Gienka, bo 
wszystko wiedziała, co ro-
bił cioci. Wmawiał jej, że ma 
kochanka, a ona opiekowała 
się nie swoim dzieckiem. 

Ola jeździła na cmentarz, 
zawoziła polne kwiatki, roz-
mawiała z nią, żaliła się jej, 
opowiadała jak matce, ale 
została już całkiem sama. 
Jednak ciocia często jej się, 
ostrzegała, gdy miało się coś 
stać, nikt nie wiedział o ta-
jemnych cmentarnych spo-
tkaniach Oli z ciocią mamą. 
Każdego dnia dotykała łań-
cuszka na szyi i myślami łą-
czyła się z ciocią. 

Lata mijały. Choć nadal nie 
była pełnoletnia, to starała 
się liczyć tylko na siebie. W 
pracy poznała dorosłe ko-
biety, które zapraszały ją do 
swoich domów, bo wiedziały, 
że mieszka w altance. Lecz 
Ola starała się zawsze być z 
pieskiem, aby nie tęsknił, nie 
zostawał sam. Bała się o nie-
go, że mu coś zrobią źli lu-
dzie, dlatego podróżowa-
ła z nim wszędzie. Zbierała 
pieniądze na własne miesz-
kanie, chowała do słoików i 

Violetta 
Kosmowska
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zakopywała w ogródku koło 
altanki. Tam posadziła fi oł-
ki, jej ulubione kwiatki, któ-
re co roku zbierała w pęczek 
na rowie i jechała z nimi na 
cmentarz zawieźć je cioci 
Wandzi na dzień Matki. Po-
sadziła je w ogródku, by zo-
stał ślad na Ziemi po ma-
łej dziewczynce skazanej na 
siebie. I ślad po jej cioci i Bo-
biku. 

Na pewno fi ołki rosną tam 
do dziś. Nikt nie wie, co one 
słyszały i widziały. Ciocia 
Wandzia je uwielbiała fi oł-
ki. To ona pokazała Oli pięk-
ne kwiatuszki, ona z nich 
robiła jej wianek na głowę. 
Pachniały tak pięknie. I były 
fi oletowe jak jej sukienka w 
trumnie. Uwielbiała fi ołki z 
Brochowskiego rowu. Ola 
jeździ tam do dziś, siada na 
rowie i wspomina ciocię i 
Bobika, najlepszych przyja-
ciół, którzy już odeszli.

Do matki Oli przyjeżdżała 
inna ciotka Irena, która była 
chrzestną Oli. Ale ona tam 
przyjeżdżała pić wódkę i na-
brać pełne torby jarzyn sło-
ików, które robiła matka Oli. 
Pijana wchodziła oprawcy do 
łóżka, na oczach swojej sio-
stry i jej dzieci uprawiała z 
nim seks, a ten pijany opraw-
ca nie zwracał na nic uwagi. 
Ola ją nienawidziła, nazywa-
ła ją garbuską, bo była garba-
tą i prawie łysą pijaczką, kra-
dła oprawcy pieniądze, a on 
potem bił za to dzieci. Ona 
się wyparła. A że z nią sypiał, 
to jej wierzył. Miała trzech 
synów. Andrzej, najstarszy, 
sikał w łóżko do dziesiąte-
go roku życia, bo był świad-
kiem kurestwa swojej matki, 
pijaństwa i awantur. Nie była 
lepsza od matki Oli, bo mia-
ła dziecko z Cyganem z Bro-
chowa, a ze swojego męża 
zrobiła jelenia, z którego się 
wszyscy śmiali, że on, blon-
dyn, ma czarne dziecko. 

Nie znęcał się nad nim tak 
bardzo, ale święty nie był, pił 
na umór, aż go w gazetach 
na dzień   policjanta opisali, 
że już od czwartej rano stoi 
pod sklepem z alkoholem i 
czeka na jego otwarcie. Pobił 
rekord odwiedzin w izbie wy-
trzeźwień. Irenka gotowała 
kaczy żer, makaron z serem 
i tym go karmiła, bo nie pra-
cował. Kiedyś był trenerem 

tenisa stołowego. Irenka po-
trafi ła niszczyć wszystkich. 
Czuła się magnatką, tak uda-
wała, choć miała trzy klasy 
szkoły podstawowej. Ledwo 
umiała się podpisać, za to 
chętnie wskakiwała do łóżka 
każdemu, bo wtedy czuła się 
atrakcyjna.

Te kobiety kurestwo miały 
w genach, inaczej nie moż-
na tego nazwać – pomijając 
ciocię Wandę i babcię Aniel-
kę, która z jednym mężem 
przeżyła całe życie.

Irenka w końcu doczeka-
ła się syna Lesia z własnym 
mężem, ale był jakiś niewy-
darzony, płakał o byle co i 
nikt go nie lubił, nazywa-
liśmy go łała, bo wiecznie 
tak wołał. Na wojażach po 
dawnym NRD zrobiła sobie 
Grześka, który nigdy nie po-
znał swojego. Ale Ola go lu-
biła, bo był malutki, a matka 
mu nie poświęcała zbyt wie-
le czasu. Ola zabierała go na 
wakacje do babci do Żmiącej 
koło Ujanowic. Miała może 9 
lat, jak ciotka zrobiła z niej 
nianię dla własnego dziecka. 
Za pilnowanie Grzesia przez 
całe wakacje dała jej zwykłą 
czekoladę. To było cham-
stwo tak dziecko wykorzy-
stać, by samej pić przez całe 
dnie. Ale kto miał się upo-
mnieć o prawa Oli, gdy nie 
miała nikogo? Uraz do tej 
ciotki rósł latami, podobnie 
jak do matki. 

Dziewczynka uczyła się w 
liceum, była już w trzeciej 
klasie, nie zwracała już uwa-
gi na to co oni robią w domu. 
Uzbierała dużą sumę pienię-
dzy z pracy i czekała tylko, 
kiedy skończy 18 lat, będzie 
mogła zabrać Bobika i odejść 
z piekła, w jakim żyła. Kie-
dyś w nocy, gdy spała przy 
otwartych oknach altanki, 
było lato, upał – wszedł jej 
oprawca z jej bratem, brzyd-
kim, obleśnym blondynem, z 
krostami na całej twarzy, bo 
dojrzewał. Oboje byli pija-
ni. Ojciec trzymał Olę i kazał 
bratu ją zgwałcić. Oprawca 
trzymał ją za szyję i poddu-
szał, by nie mogła krzyczeć. 
Potem pobili ją i poszli. 

Ola zabrała Bobika i ucie-
kła z nim na rów, na którym 
rosły fi ołki. Płakała bardzo, 
ale nie miała komu się po-

skarżyć. Zrozpaczona, po-
stanowiła powiedzieć matce 
o tym, co się stało. O dziwo, 
uwierzyła jej, zrobiła ojcu 
karczemną awanturę i za-
groziła policją. Syn się wy-
parł wszystkiego, bo bał się 
policji. Matka przestała się 
odzywać do oprawcy. Czę-
sto przychodziła do Oli, wo-
łała na obiad, opowiadała jej, 
że musiała tak żyć, bo sama 
by chleba nie miała. Ale Ola 
miała do niej żal. Chciała iść 
na policję, ale matka mó-
wiła, że to wstyd. Że wszy-
scy się dowiedzą, że żaden 
chłopak nie będzie jej chciał. 
Wiec Ola nie zgłosiła gwałtu 
na policji.

Brat często pił alkohol ra-
zem z ojcem i wtedy próbo-
wali Olę atakować, ale bro-
niła się ucieczkami. Brako-
wało jej niewiele, aby była 
pełnoletnia. Poznała Ryśka, 
chłopaka, który pięknie grał 
na gitarze, tym ją uwiódł, za-
prosił do swojego domu, wy-
znawał jej miłość. Ale gdy 
się dowiedział, jak Ola żyła, 
to ją zostawił, mimo że Ola 
była już w ciąży. 

Matka zaoferowała jej po-
moc przy dziecku, aby Ola 
mogła dalej się uczyć i pra-
cować. Ola zgodziła się na 
to, że babcia będzie pilno-
wała wnuczkę Kasię do po-
łudnia. Ola jej za to płaci-
ła. Matka wiedziała, że ma 
uzbierane pieniądze, więc 
pod pretekstem dziecka wy-
ciągała od Oli ile mogła. Ku-
powała sobie za to papiero-
sy i kawę, a dziecko miało 
to, co Ola kupiła. Gdy powie-
działa matce, że więcej jej 
nie da pieniędzy, ta nie wpu-
ściła jej do domu do dziecka 
i zgłosiła że Ola nie interesu-
je się dzieckiem. A ona dobi-
jała się do drzwi. 

Gdzie miała zabrać małą 
Kasię, do altanki? Dlatego 
stała się niewolnikiem wła-
snej matki buntowanej przez 
oprawcę. Wołali od niej pie-
niędzy, mimo że oddawa-
ła im całą wypłatę. Ale to i 
tak było mało, a ona nie mia-
ła dokąd pójść. Żeby mogła 
dziecko ochrzcić, musiała 
wszystkim kupić nowe ubra-
nia i opłacić inne koszty. 

cdn.
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A tu nie dość, że zawiesze-
ni w jakieś obcej przestrze-

ni, ze światem zgniecionym w 
walizce, to jeszcze po omac-
ku trzeba się poruszać nie wie-
dząc, w którą iść stronę.

Zabraliśmy ze sobą po waliz-
ce na głowę, plus dwie torby za-
bawek-pocieszajek, które co-
dziennie po jednej, przynoszę z 
rana do szpitala. To wszystko, co 
mamy. Te same bluzki, spodnie. 
Sandały od świtu do północy. Na 
marginesie, kupione w przed-
dzień wyjazdu spisują się dosko-
nale. 

Tak po prostu, po kobiecemu 
znudziły mi się te cztery bluz-
ki. A tu jeszcze kilka. Kilkana-
ście tygodni muszę w nich cho-
dzić. Trudno. Jakoś to przeżyję A 
potem je chyba wyrzucę do ko-
sza, albo może schowam w ja-
kiś ciemny kąt, tak będzie roz-
sądniej. 

Jacek przyniósł komputer. Wy-
syłam, co mam i oddaję sprzęt. 
Ochrona przed grasującymi zło-
dziejami!

ROZDZIAŁ 11
ŚWIĘTO 
ZA ŚWIĘTEM – 
WCIĄŻ W SZPITALU

Boże Ciało… Święto za świę-
tem nam mija w szpitalu. Aż 
trudno się w tym wszystkim 
połapać. W zasadzie dzień po-
wszedni od dnia świątecznego 
różni się jedynie mniejszą kolej-
ką przy windach. Życie szpitalne 
ma swój rytm, niezmienny, nie-
zależny. 

Dziś miałam wychodne na go-
dzinę. Obiadowy spacer do na-
szego mieszkanka. Na dole, przy 
głównym wejściu, stoi ołtarz. Py-
tałam portiera, mówił, że będzie 
w szpitalu procesja. Nie znala-
złam jednak żadnej informacji, 
o której. Ołtarz przyozdobiony 
był bukietami piwonii. Jak już pi-
wonie kwitną, to blisko do lata. 
Tak piękny, zupełnie nie szpital-
ny zapach rozsiewają w holu. I 
palą się świeczki wokół miejsca, 
na którym stanie Boże Ciało.

Rano spotkała Pawełka nie-
zwykła niespodzianka. Odwie-
dził nas przyjaciel przyjaciół, 
który przyniósł ze sobą obiecaną 
niespodziankę. Jedną z dwóch 
wymarzonych. Ogromne samo-
lot LEGO. Rozmiar pudła wpra-
wił Pawełka w zachwyt. Mnie 
też aż zamurowało. 

Dziękujemy przyjaciołom i 
przyjacielowi przyjaciół, który 

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

był posłańcem przynoszącym 
uśmiech. Uśmiech, który pojawił 
się na twarzy Pawełka wraz z 
zachwytem i niedowierzaniem, 
że to dzieje się naprawdę. Pa-
wełek aż piąstki zacisnął, uniósł 
rączki w geście zwycięstwa i za-
częło się budowanie. Zbliża się 
już wieczór, pomagał nam Jacek, 
a my dalej budujemy i budujemy. 
Chyba dziś nie damy rady skoń-
czyć. Pawełek aż zasnął ze zmę-
czenia.

Przepraszam posłańca uśmie-
chu, że nie zaprosiłam go, by zo-
stał z nami chwilkę. Jakaś nie-
przytomna jestem ostatnio, a 
dziś rano szczególnie. Spałam 6 
godzin. To był szok dla mojego 
organizmu. Ostatnio norma wy-
nosi 4 i pół, więc organizm miał 
prawo być zdezorientowany. Raz 
jeszcze przepraszam i dziękuję 
za błogosławieństwo. Mam na-
dzieję, że przyjaciele przekażą 
to ich przyjacielowi – posłańco-
wi uśmiechu.

Wyniki Pawełka dziś w mia-
rę. Mocznik nie jest zbyt wyso-
ki, kreatynina odrobinę wyższa. 
Nie było więc dializy. Tylko Pa-
wełek obolały. Jeździł nawet na 
USG, gdyż ból brzucha zaniepo-
koił lekarza. Wszystko wygląda 
dobrze. Pewnie to jeszcze echo 
biopsji. Trochę jeszcze sączy 
się krew z jej miejsca, więc rana 
wciąż nie zagojona.

Dziś rano, gdy Pawełek le-
żał jeszcze ledwo przebudzo-
ny, objął mnie rączkami i powie-
dział: „mamo kocham cię”. Ty-
siące dzwoneczków zagrało mi 

w głowie, uniosłam się jakiś cen-
tymetr ponad ziemię, prawie od-
leciałam niesiona na fali wzru-
szenia. Mogę nie spać, mogę nie 
jeść, mogę siedzieć na krzeseł-
ku twardzidełku sto lat, mogę… 
mogę wszystko. Nie myślałam, 
że spotka mnie taka nagroda, 
Pawełek oszczędny jest w takich 
wyznaniach. W końcu to męż-
czyzna, mały jeszcze, ale męż-
czyzna. To były najpiękniejsze 
słowa, jakie można usłyszeć w 
całym życiu, najważniejsze, ta-
kie, które sklejają nawet popę-
kane i pokruszone serce. Takie, 
które dodają skrzydeł. Mogę la-
tać, na pewno w snach, a może 
i na jawie… 

Gdy byłam dzieckiem. często 
śniłam, że latam. Do tej pory pa-
miętam te fantastyczne sny, gdy 
latam nad łąkami pełnymi dmu-
chawców, wylatuję z domu lecąc 
nad schodami, lecę gdzie tylko 
chcę. Pamiętam, śniłam, że la-
tam od domu do domu przyglą-
dając się, jak żyją ludzie. Tak tro-
chę jak w „Opowieści Wigilijnej”. 
Do tej pory to mi zostało. Nie la-
tanie… a szkoda. Jednym z mo-
ich nierealnych marzeń jest wła-
śnie stać się niewidzialną i wę-
drować od domu do domu i pa-
trzeć jak żyją ludzie, jak razem 
siadają do stołu, o czym rozma-
wiają, co lubią. Fascynują mnie 
te małe światy, które tworzą wo-
kół siebie. Każdy z nich inny.

Pawcio jakiś niewyraźny. Ma 
koło 38 stopni gorączki. Mam 
mu robić okłady. Leży z przy-
mrużonymi oczami, niechęt-

ny do rozmowy. Chciał spać, ale 
nie może, bo obok D. płacze już 
od godziny. Mają dziś zły dzień. 
I mama, i D. D. chce do domu, 
nie chce łykać lekarstw. Mama 
ma już łzy w oczach. Jest bar-
dzo, bardzo zmęczona i zupeł-
nie sama. Tata D. wrócił już do 
domu, zresztą chyba nie jest dla 
mamy żadnym wsparciem, a 
układ który zawarli, jest jaki jest, 
mówiąc najkrócej.

D. już kilka razy dostała od 
mamy. Smutno na to patrzeć, ale 
rozumiem. Rozumiem to zmę-
czenie. Starałam się coś do D. 
zagadać, czymś ją zabawić, ale 
ona tylko „nie chociu, nie cho-
ciu”.

Pawełek wyszeptał, że jest mu 
smutno. Bo w szpitalu zawsze 
jest smutno – tak stwierdził. Po-
wiedział, że tęskni – najbardziej 
za rybkami. Ze łzami w oczach, 
z okładem na czole, ściskając 
moją rękę przysypia, budząc się 
jednak co chwilę. 

Niech śpi. Sen mu służy. Sen 
jest dobry, spokojny. W śnie jest 
zdrowie.

Zawsze się martwię, gdy sta-
je się taki apatyczny. Zupełnie to 
sprzeczne z jego naturą. Może 
jutro będzie lepiej. Może poja-
wią się nowe komórki w nerce, 
w jakieś znaczącej już liczbie. 
Może zaczną pracować na tyle 
wydajnie, że odzwierciedli się 
to w końcu w wynikach. Cieka-
we, ile ich musi być. Ile procent 
wystarczy, by pracować na tyle 
efektywnie, by oczyszczać orga-
nizm. Pawełek na swojej szcząt-
kowej nerce żył tak długo. To 
chyba niewiele ich wystarczy? 
Hej mitozo? Czy już się mnoży-
cie komórki?

W końcu Pawełek zasnął. 
Za pół godziny prograf. Trzeba 
go będzie zbudzić. I to zbudzić 
wcześniej. Prograf to ten lek, 
którego nie można rozgryzać. 

Wczoraj Pawełek odniósł suk-
ces. Udało mu się połknąć ostat-
nią z trzech tabletek. Bardzo 
był zadowolony i stwierdził, że 
znów potrafi  łykać. 

Dało mi to do myślenia. Pawe-
łek zdaje sobie sprawę z faktu, 
że potrafi ł to robić. Wie, że umie 
i teraz. Dlaczego więc tak się 
buntuje? Może rzeczywiście, jak 
to powiedziała pani psycholog, 
to jedyny rodzaj buntu, na jaki 
może sobie pozwolić w szpitalu. 
Wczoraj mieliśmy bardzo, bar-
dzo spokojny wieczór. Myślę, że 
ma to kluczowe znaczenie. Spo-
kój. 

Dwa życia(13)
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Na sali gimnastycznej 
wszystkie okna były szero-

ko pootwierane, jednak orzeź-
wiającego przeciągu nie uda-
wało się uzyskać. Tak praw-
dę mówiąc, niespecjalnie było 
dla kogo. Sala świeciła pust-
kami. W większości stanowi-
ska, a mówiąc wprost – niemal 
wszystkie, stały wolne. 

Po raz pierwszy nikogo nie 
było w WSCelkach ani przy ko-
zetkach, gdzie zwykle ustawia-
ły się kolejki oczekujących na 
swoje dwadzieścia pięć minut 
intensywnego zmagania z pod-
wieszonymi ciężarkami. Te-
raz było cicho. Nawet głośniki, 
przydające sali lunaparkowego 
klimatu, który skutecznie od-
wracał uwagę od słabości, upo-
rczywego zmęczenia, nużących 
ćwiczeń, bezradności, i psy-
chicznie dopingował, teraz ktoś 
uciszył.

Zwisające bez ruchu bia-
łe, płócienne zasłony były jak 
smętne żagle, a luźne linki ćwi-
czebne oraz bezczynne blocz-
ki w siłowni i przy kolumnach, 
jeśli kto miał taką wyobraźnię, 
przywodziły na myśl porzuco-
ny takielunek. Sala swą pustką 
przypominała opuszczony sta-
tek osiadły gdzieś w bezwie-
trzu.

Tylko w rogu, na łóżku wod-
nym, kołysała się Natasza, kie-
dyś wysportowana dziewczyna 
o dość temperamentnym uspo-
sobieniu i bogatej wyobraź-
ni, które boleśnie ograniczała 
obecna mizeria spowodowana 
urazem rdzenia kręgowego w 
najważniejszym, szyjnym od-
cinku.

Artur od godziny trwał na 
stole pionizacyjnym. Jego po-
stać stabilizowały trzy szerokie 
pasy.

Trzy dni wcześniej zdobył 
nachylenie sześćdziesięciu pię-
ciu stopni i teraz, za radą Ja-
nii, utrwalał je. Magister, ponad 
szybkie zdobycie pełnego pionu 
przedłożyła jego wytrzymałość i 
oswojenie z bądź co bądź nie-
małym kątem, w dość nieocze-
kiwanym przez chłopaka celu.

– Trzymasz się nieźle – po-
wiedziała odczytując wynik po-
miaru ciśnienia. – Dziewięć-
dziesiąt pięć na siedemdziesiąt 
i pięćdziesiąt tętno…

– Chyba to czuję… – odparł 
Artur. Dziś pierwszy raz po 
przekroczeniu pięćdziesiątego 
stopnia nie pociemniało mu w 

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

oczach. Zważywszy na panu-
jący upał miało to nie lada zna-
czenie.

– Myślę, żeby cię posadzić – 
rzekła magister i zaczęła oglą-
dać stopy. Były opuchnięte i bo-
lały jak zawsze.

Artur nie do końca rozumiał o 
czym mówi. 

– To znaczy?… – zapytał od-
wracając na chwilę wzrok od 
Eli, która wjechała na nie naoli-
wionym wózku. Już oswoił się z 
jej nowym wyglądem. Nie była 
już tak piękna jak kiedyś. Nie 
zapadła się jednak w siebie, nie 
struchlała. Jej zniszczona po-
stać emanowała siłą i nie pogo-
dzoną dumą. Nie kuliła się, lecz 
śmiało patrzyła w oczy każde-
mu, kto zagadnął, bądź z nutą 
litości i żalu nad resztką jej by-
łego piękna tylko spoglądał na 
nią. Podrywając przód wózka 
do góry z drażniącym piskiem 
kół podjechała do niego i Janii.

– Możliwe, że nadszedł czas, 
by wyciągnąć ciebie z łóż-
ka – odparła magister. – Chyba 
chciałbyś zacząć poruszać się 
wózkiem?

– Z wysokim oparciem?… Jak 
Natasza?

– Podobnym.
To było coś nowego, bez-

względnie wynik postępu, któ-
rego tak pragnął, który codzien-
nie wyciskał na tej sali. Więc 
wygrywał, wyrywał się… To cie-
szyło. Lecz wózek? Mimo, że 
miał powód do zadowolenia, 
chyba tak do końca nie cieszył 
się.

– Kiedy zacznę siadać?… – 
spytał.

– Jeśli utrzymasz się na tej 
wysokości jeszcze przez ty-
dzień, to wtedy…

– Jedno od drugiego tak bar-
dzo zależy?…

– Nie zawsze. Ale w twoim 
przypadku jak najbardziej. I co 
do ciebie taki właśnie mam plan 
– wyjaśniła magister. – Z cza-
sem przesiądziesz się na taki 
wózek jak ten Elżbiety. 

– Oddam ci swój – rzekła 
dziewczyna – ja już zaczynam 
chodzić. Nie będzie mi potrzeb-
ny. 

– Ale wózek inwalidzki? – 
jęknął.

Nie wiedzieć skąd, przy pio-
nizatorze pojawił się Postrze-
lony.

– No proszę, jeszcze jeden z 
sumieniem do pracy – przywita-
ła go magister.

– Nie ma co robić – odparł Po-
strzelony. – W parku za gorą-
co… z tymi pierdołami na par-
terze nie chce mi się siedzieć… 
Na terapii też upał, a do tego ja-
kaś wycieczka skośnookich tam 
siedzi… więc przyjechałem tutaj 
– pokazał na bezczynny atlas.

– Stoi całkiem wolny i cały 
może być twój – powiedziała 
magister.

Postrzelony jednak nie gar-
nął się do ćwiczeń. Zamiast pod 
okno pojechał do Nataszy.

– O jakiej wycieczce on mó-
wił?… – zapytał Artur.

– Jakieś Koreańczyki przyje-
chali. Chcą zobaczyć, jak ma 
wyglądać rehabilitacja.

– Będą coś u siebie robić?…
– Zamierzają… 
– Wybrali się kawał… drogi…
– Pewnie do nas było im naj-

bliżej. Przyjeżdżają tu ze świa-
ta, najczęściej biednego, żeby 
sobie obejrzeć jak pracuje Kli-
nika. Profesor to lubi… pokazy-
wać się.

Rozmawiał z Janią, lecz my-
ślał o czym innym. Zastanawiał 
się, czy przez tydzień nabierze 
kondycji i będzie dość silny, by 
siedzieć. A jeśli tak, to jak bę-
dzie wyglądało jego życie, jak 
bardzo urozmaici się ono? Na 
ile zmienią się jego możliwo-
ści? Na pewno wzrosną, ale czy 
będzie umiał je wykorzystać?… 
To będzie przełom, rewolucja, 
już za tydzień. Tydzień czasu, 
tydzień… Niepokoił się mimo-
wolnie spoglądając na Elę za-
jętą zaczesywaniem odrasta-
jących włosów. Upał i jej do-
skwierał.

Chciał powiedzieć jej coś mi-
łego, kiedy kątem oka zauwa-
żył, że wraca Postrzelony. Chło-
pak śpieszył się.

– Natasza źle się czuje! – rzu-
cił niemal w panice. – Chce 
przerwać huśtanie.

Magister zerknęła na Artura i 
ruszyła w stronę falującego łóż-
ka wodnego. Zaraz też ucichła 
praca silnika i łoże stanęło. We 
trójkę patrzyli co się dzieje z Na-
tasza. Dziewczyna niesprawną 
rękę trzymała przy twarzy.

– Coś jej jest – powiedział Po-
strzelony. – Kiepsko z nią – do-
dał.

– Zemdliło ją chyba – odpar-
ła Ela widząc jak Natasza wy-
miotuje.

Magister podała jej jakiś ręcz-
nik i podeszła do telefonu. Roz-
mawiała przez chwilę, a po-
tem wróciła i z baniaka, który 
stał na najbliższym parapecie, 
do jednorazowego kubka nala-
ła wody.

Natasza odmówiła i jeszcze 
raz zwymiotowała. Tym razem 
z jej nosa rzuciła się krew. 

Jania zmoczyła ręcznik i po-
łożyła jej na czoło. Niewiele to 
pomogło, bo za chwilę ręcznik 
poczerwieniał.

– Ma krwotok. Już po niej – 
beznamiętnie powiedział Po-
strzelony.

Artur pomyślał, że niedawno 
przyjęty chłopak jest cyniczny i 
lubi niezdrowe sensacje. „Może 
przez to zapadnięcie powyżej 
prawej strony – rzekł sobie du-
chu. – Na pewno”.

Kiedy przyszła pielęgniarka, 
korpulentna blondynka z po-
ogryzanymi paznokciami i ru-
basznym poczuciem humoru, 
Natasza jeszcze trzymała na 
twarzy zmoczony ręcznik. Le-
żała bez ruchu, a magister sta-
ła obok niej.

– Co się tu wyrabia?! – bez 
większych emocji zawołała ze 
środka sali. 

– Tutaj, Basiu! – zawołała Ja-
nia.

Zniosły krwawiącą dziew-
czynę we dwie. Basia w tył od-
chyliła oparcie i pobieżnie ob-
myła jej twarz. Była blada ni-
czym kreda.

Przejechały obok w milcze-
niu. Siostra szybko wiozła Nata-
szę na oddział. Postrzelony po-
dążył za nimi.

– Co jej się stało?… – zapytał 
Artur, kiedy magister znów zna-
lazła się obok niego.

– Nie wiem, nic nie przycho-
dzi mi do głowy – odparła za-
kłopotany Jania. – Może za wy-
sokie ciśnienie, może niedyspo-
zycja żołądka albo pogoda?… a 
może nerki?…

– Byle nie to ostatnie – cicho 
rzekła Ela. – To byłoby najgor-
sze ze wszystkiego…

Stała na linii wejścia, dlatego 
nie od razu zauważył, kiedy za-
ludniło się za jej plecami. 

cdn.

Opowieść 
osobliwie inna(11)
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Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci 

Słabo Widzących i Niewido-
mych im. Zofi i Książek-Bre-
gułowej w Dąbrowie Górni-
czej 30 kwietnia po raz pierw-
szy był gospodarzem przed-
sięwzięcia, ważnego dla 
uczniów niepełnosprawnych. 

W naszej placówce zorga-
nizowano I Szkolne Forum 
Przedsiębiorczości, które mia-
ło na celu wymianę pomię-
dzy uczestnikami doświad-
czeń, odnoszących się do te-
matyki zatrudnienia młodocia-
nych niepełnosprawnych oraz 
wspólne rozwiązywanie pro-
blemów, przed jakimi stoją ta-
kie osoby na regionalnym ryn-
ku pracy, a także wyrówny-
wanie szans i lepsze dostoso-
wanie kwalifi kacji osób z dys-
funkcją wzroku do potrzeb 
tego rynku. 

Dopisali również goście, 
którzy w wystąpieniach dzieli-
li się doświadczeniami, służy-
li radami, omawiali możliwości 
zatrudnienia na lokalnym ryn-
ku pracy i przedstawiali korzy-
ści dla potencjalnych praco-
dawców, wynikające z zatrud-
nienia osób niepełnospraw-
nych. Byli wśród nich: dyrek-
tor PFRON Anna Wandzel, pre-
zes PZN Dorota Moryc, przed-
stawiciel Inkubatora Przedsię-
biorczości, doradcy zawodowi, 
przedstawiciel Poradni Psy-

Mój syn Oskar w styczniu 
skończył 11 lat. Urodził się 

o czasie, ale już w drugiej dobie 
życia wystąpił u niego bezdech 
i z posocznicą trafi ł na OIOM, 
gdzie zaintubowany dwa tygo-
dnie walczył o życie. Kiedy jego 
organy zaczęły w miarę funkcjo-
nować, okazało się, że wskutek 
ogromnych wylewów do nad-
nerczy w obrazie USG uwidocz-
niono tylko skrawek nerki lewej. 

Dzisiaj Oskar ma tylko jed-
ną nerkę – prawą, która przeję-
ła funkcje lewej. Gdy Oskar miał 
dwa latka zauważyłam, że coś 
jest nie tak. Po dwukrotnym ba-
daniu okazało się, że mój syn 
cierpi na autyzm. Ma też inne, 
współistniejące zaburzenia: zez 
zbieżny, wadę wzroku, upośle-
dzenie intelektualne w stopniu 
lekkim. Oskar wymaga stałej re-
habilitacji, wizyt w poradniach 
nefrologicznej i leczenia zeza 
oraz specjalistycznych terapii, 

chologiczno-Pedagogicznej 
oraz dotychczasowi i poten-
cjalni pracodawcy, a także ro-
dzice uczniów.

Podczas spotkania nauczy-
ciele zaprezentowali szkol-
nictwo zawodowe w SOSW, 
wskazując, że szkoła zawo-
dowa musi odpowiadać po-
trzebom współczesnego ryn-
ku pracy, a pracodawcy są je-
dynymi, którzy mogą poprzez 

organizację praktyk zawodo-
wych sprawić, że uczniowie do 
przyszłego zawodu będą lepiej 
przygotowani, poznają pra-
codawców i będą mieli możli-
wość konfrontacji wyobrażeń 
o danym zawodzie z rzeczywi-
stością. 

Uczniowie mieli również 
wiele pytań. Ze szczególnym 
zainteresowaniem śledzili 
przykładową rozmowę kwalifi -

kacyjną, jaką z tegoroczną ab-
solwentką VI LO przeprowa-
dziła obecna na spotkaniu pra-
codawczyni dąbrowskiego za-
kładu optycznego. Rodzice na-
tomiast wyrażali wdzięczność 
i nadzieję, że spotkania ludzi 
reprezentujących różne środo-
wiska przełamią w przyszło-
ści stereotypowe wyobrażenia 
o osobach niepełnosprawnych 
jako o pracownikach mniej 
wartościowych i pomogą zna-
leźć zatrudnienie dla ich dzie-
ci.

Szkolne Forum Przedsiębior-
czości uświadomiło uczestni-
kom, że warto kontynuować 
tego typu spotkania, dzięki 
którym uczniowie bez obaw o 
swoją przyszłość będą chętniej 
wybierali szkoły zawodowe. Na 
zakończenie dotychczasowi i 
potencjalni pracodawcy podpi-
sali listy intencyjne w ramach 
współpracy, wyrażające wolę 
wspierania dalszych działań w 
tym zakresie.

RENATA SZAŁWIŃSKA

I SZKOLNE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Niepełnosprawny 
– sprawny w pracy

Pomóżcie w nierównej 
walce z chorobą dziecka

takich jak integracja sensorycz-
na, oligofrenopedagogiczna i 
ogólnie usprawniająca. 

Wychowuję syna sama, 
mieszkamy w jednym poko-
ju. Zrezygnowałam z pracy na 
rzecz opieki nad synem. Otrzy-
muję zasiłek opiekuńczy i reha-
bilitacyjny z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

i 500 złotych alimentów mie-
sięcznie. Koszty, jakie ponosi-
my na rehabilitację, to dojazd z 
Węgorzewa do Kętrzyna do te-
rapeuty 36 km w jedną stronę, 
oraz koszt jednej terapii 80 zł za 
jedną godzinę. Staram się, aby 
w tygodniu Oskar miał dwie go-
dziny terapii. Jednak koszty są 
tak wysokie, że mnie osobiście 
nie stać aby je opłacać. Chcie-
libyśmy również chociaż raz w 
roku pojechać na turnus reha-
bilitacyjny, ale to już jest koszt 
przeszło 5000 tysięcy złotych.

Oskar zrobił duże postępy, ale 
jeszcze trzeba wiele pracy, aby 
poprawić w szczególności jego 
sprawność manualną, tak waż-
ną w codziennym życiu. Jest du-
żym dzieckiem, ale wciąż nie 
potrafi  na przykład „ładnie” jeść 
i nie umie poprawnie pisać, co 

sprawia, że czuje się gorszy 
i ma trudności w szkole. Bar-
dzo lubi wszelkie zajęcia tera-
peutyczne, świetnie współpra-
cuje, więc szkoda ten zapał za-
przepaścić. Ale cóż, niestety, nie 
mamy możliwości kontynuowa-
nia terapii ze względu na brak 
pieniędzy.

Proszę, pomóżcie nam w 
tej nierównej walce z choro-
bą mojego syna. Każde wspar-
cie fi nansowe to dla nas wiel-
ki dar serca, za który będziemy 
ogromnie wdzięczni. Z góry ser-
decznie dziękujemy.

Darowizny prosimy przesyłać 
na konto PKO 19 1020 4753 0000 
0102 0045 0023

MARTA LAWENDOWSKA
UL. GEN. J. BEMA 2/2
11-600 WĘGORZEWO
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Anna Smolenko, założy-
cielka i przewodnicząca 

nauczycielskiego Koła Pla-
styczno-Literackiego oraz 
grupy „Starówka” przy Ra-
dzie Osiedla nr 1 w Gnieź-
nie przyjechała z przyjaciół-
mi do Poznania, aby podzie-
lić się pasją artystyczną. Było 
to spotkanie pod nazwą „Za-
proszenie do Gniezna” zor-
ganizowane 5 maja w Zespo-
le Dziennych Domów Pomocy 
– Filia nr 4 „Klub Starówka”.

Zaprezentowano obrazy, fo-
tografi e, wiersze i prozę se-
niorów zrzeszonych w grupie 
„Starówka”. Uczestników przy-
witała Dorota Podgórska, in-
struktor kulturalno-oświatowy. 
Wernisaż wystawy nawiązywał 
do historii Gniezna. Obrazy i 
fotografi e wystawiło 26 osób, 
przybliżono twórczość literac-
ką 13 osób. Teksty były dekla-
mowane, a także dostępne w 
formie publikacji.

– W tym roku mija 10 lat 
działalności grupy „Starówka”. 
Grupa liczy ponad 40 człon-
ków. Organizujemy wystawy 
indywidualne i zbiorowe, bie-
siady literackie, malujemy, ha-
ftujemy, piszemy wiersze. W 
skład grupy wchodzą absol-
wenci liceów plastycznych i 
wyższych uczelni. Jesteśmy 
otwarci na współpracę. Za-
praszamy do nas każdego, kto 
chce aktywnie spędzić czas i 

„Nie wyobrażam sobie funk-
cjonowania bez smartfo-

na” – przyznała dziewczyna w 
sondażu na temat tego narzę-
dzia komunikacji. Taki pogląd 
wyraża coraz więcej młodych 
osób. Czy w dzisiejszych cza-
sach można żyć bez Interne-
tu i czy za jego pośrednictwem 
daje się robić coś dobrego? 

O tym rozmawiali uczestni-
cy drugiej debaty ogólnopolskiej 
kampanii społecznej pod nazwą 
„Wyloguj się do życia, a robi się 
to TAK!” 29 kwietnia w Centrum 
Kreatywności, Designu i Bizne-
su „Concordia Design” przy ul. 
Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu. 
Gościem spotkania był m.in. dr 
hab. Jacek Pyżalski, ekspert w za-
kresie edukacji medialnej oraz 
Tomasz Zalas, trener, psycholog i 
terapeuta. Debatę Fundacji Inno-
wacyjnych Rozwiązań Społecz-
nych i Terapeutycznych „First” 
adresowano do młodzieży, rodzi-
ców, nauczycieli i pedagogów. 

– Internet jest potężnym na-
rzędziem – przyznał Tomasz Za-
las. Poprzednie pokolenia nie 
mogły się rozwijać dzięki In-
ternetowi. Młodzi ludzie w sie-
ci poszukują wartości, czegoś, 
z czym będą mogli się utożsa-
mić. Często znajdują niewłaści-
we wzorce.

Dr hab. J. Pyżalski poinfor-
mował, że najnowsze badania 
analizują funkcjonowanie czło-
wieka w Internecie i poza nim. 
To, jak zachowujemy się w bez-
pośrednim kontakcie z ludź-
mi, wpływa na zachowywa-
nie się w Internecie. Specjali-
ści zaznaczyli, że problemem 
nie jest samo korzystanie z In-
ternetu, ale sposób, w jaki się 
to czyni. Coraz więcej młodych 
ludzi nadmiernie przesiadu-
je przy grach komputerowych, 
na portalach społecznościo-
wych. Są również tacy, którzy 
Internet wykorzystują do dzia-
łań dobroczynnych. Prowadzą 

blogi i strony internetowe kiero-
wane do osób niepełnospraw-
nych, fora dyskusyjne czy por-
tale o tematyce społecznej. 

Uczestnicy debaty zadawa-
li pytania dotyczące przeciw-
działania uzależnieniu od Inter-
netu i form aktywnego spędza-
nia czasu wolnego. Przypomnij-
my, że celem kampanii „Wyloguj 
się do życia, a robi się to TAK!” 
jest uświadamianie społeczeń-
stwu konsekwencji, które wiążą 
się z uzależnieniem od Internetu 
oraz zachęta młodzieży do szu-
kania aktywności poza światem 
wirtualnym. Zależność od sieci 
i urządzeń mobilnych to ciągle 
narastający problem społeczny. 
Z danych zawartych na stronie 
kampanii www.wylogujsie.org 
wynika, że aż ponad 30% mło-
dych ludzi bez powodzenia pró-
buje mniej czasu spędzać w In-
ternecie. 

 KAROLINA KASPRZAK

Uczestnicy i terapeuci z 
Warsztatu Terapii Zaję-

ciowej w Czeszewie 23 mar-
ca udali się na spotkanie z le-
śnikiem Hubertem Przybylskim 
do Ośrodka Edukacji Leśnej w 
Czeszewie. 

Ośrodek mieści się w pięk-
nym, zabytkowym dworku z XIX 
wieku. Kiedyś był tu skład soli 
na Warcie. Następnie mieściło 
się tu biuro Nadleśnictwa Skar-
bu Pruskiego, a od 1918 siedzi-
ba Państwowego Nadleśnictwa 
w Czeszewie. Adaptacja budyn-
ku byłego nadleśnictwa pozwo-
liła na utworzenie nowoczesne-
go ośrodka edukacyjnego, nale-
żącego do Nadleśnictwa w Jaro-
cinie. 

Pan Hubert opowiedział nam o 
swojej pracy i historii leśniczów-
ki. Potem przeszliśmy do sali, w 
której pan Hubert w pasjonują-
cy sposób opowiadał nam o pra-
cy leśników, o lesie i jego miesz-
kańcach. Była to barwna opo-
wieść, podczas której oglądali-
śmy ciekawe eksponaty, a tak-

Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Czeszewie 9 

maja po raz trzeci otworzył 
swoje drzwi dla zwiedza-
jących. W ten sposób pra-
gniemy przybliżyć wszyst-
kim naszą placówkę i za-
praszamy do zwiedzania 
jej. Tego dnia każdy ma 
okazję zobaczyć, co robią u 
nas osoby niepełnospraw-
ne, jak zorganizowane są w 
pracowniach zajęcia, a na-
wet wziąć w nich udział. 

W tym roku mieliśmy go-
ści nawet z Poznania. Poka-
zaliśmy, jak się robi drewnia-
ne donice ogrodowe, jak się 
wycina z drewnianej sklejki 
literki i wiele innych rzeczy, 
jak się wyrabia świece i my-
dła, jak się haftuje, wyszy-
wa serwetki, szyje z mate-
riału maskotki, maluje obra-
zy, wykonuje okolicznościo-
we kartki i zaproszenia, ka-
lendarze, dyplomy, projekty 
plakatów. Była to także oka-
zja, by zamówić i kupić coś 
z warsztatowego rękodzieła. 

Nasi goście wzięli udział 
w zajęciach, tworząc kart-
ki urodzinowe dla chorego 
na nowotwór Kubusia Grzel-
czaka z Białego Piątkowa. 

lubi tworzyć – mówiła Anna 
Smolenko. 

Na wernisaż przyjechała ze 
swoją siostrą Stefanią. Obie z 
dumą prezentowały „Obraz-
ki gnieźnieńskie” – zbiór ob-
razów i wierszy ich autorstwa 
wydany w 2014 roku z inicja-

tywy Koła Plastyczno-Literac-
kiego. Podpisywały dedykacje 
dla czytelników, a oni wpisy-
wali się do pamiątkowej księ-
gi. Chwile w „Klubie Starówka” 
dostarczyły starszym ludziom 
mnóstwo radości. 

 KAROLINA KASPRZAK

Żyć bez Internetu

Seniorzy z Gniezna z przyjaciółmi i Dorotą Podgórską 
(pierwsza z prawej).
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że odpowiadaliśmy na różne in-
trygujące pytania, sprawdzając 
swoją wiedzę. Niektórzy z nas 
dobrze orientowali się w faunie 
i fl orze lasu, zwłaszcza tej doty-
czącej lasów czeszewskich. Do-
wiedzieliśmy się, jakie zwierzę-
ta żyją w polskich lasach, które 
są pod ochroną, co jedzą, kiedy 
przychodzą na świat. Niektóre 

z tych zwierząt można spotkać 
tuż obok, wyglądając za płot, 
spoglądając na pole czy też łąkę. 
Ja sam mam możliwość obser-
wowania ciekawych gatunków 
zwierząt, zwłaszcza ptaków, bo 
mieszkam blisko Warty, a na-
przeciwko mojego domu znaj-
duje się stare koryto rzeki z uro-
kliwą łąką. 

My uczestnicy cieszymy 
się, kiedy możemy poka-
zać, jak pracujemy i co ro-
bimy. Może dzięki takiej wi-
zycie ktoś opowie o nas i w 
ten sposób jakąś osoba nie-
pełnosprawna odnajdzie 

tu swoje miejsce na ziemi? 
Już teraz zapraszam Dzień 
Otwarty w przyszłym roku. 
Poza tym można do nas 
przyjść codziennie, nie cze-
kając na specjalną okazję. 
Warsztat czynny jest od po-

W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CZESZEWIE

Drzwi Otwarte

WTZ w leśniczówce 
Zaintrygowała nas opowieść 

o orle bieliku, który jest pod ści-
słą ochroną i występuje bardzo 
rzadko, a do niedawna był na-
szym sąsiadem, bowiem gniaz-
dował po drugiej stronie Cze-
szewa, za Wartą, w Żerkow-
sko-Czeszewskim Parku Krajo-
brazowym. Jednak bieliki wy-
niosły się stamtąd kilka lat temu, 

prawdopodobnie ze względu 
na zatrucie środowiska środka-
mi chemicznej ochrony roślin. 
Te piękne ptaki znosiły jaja bez 
skorupek, więc nie mogły się do-
chować potomstwa. Smutne to 
i tragiczne. Na szczęście zaka-
zano stosowania tych środków, 
jednak bielika w Czeszewie już 
nie zobaczymy. 

niedziałku do piątku w go-
dzinach od 7 do15.

ZBIGNIEW STRUGAŁA 
UCZESTNIK WTZ 

W CZESZEWIE
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Aforyzmy

Myśli niepokorne

Tadeusz
Maryniak
WARSZAWA
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EDUKACJA
Kiedy rodzice
Praco-holicy,
To dzieci uczą się
Na ulicy.

BRAWURA
Start bywa 
W garażu,
Meta
Na cmentarzu.

SZMATŁAWIEC
Wrednych gryzipiórków
Tam ujada sfora
Na nieuleczalną
Antypolskość chora.

�  Tylko idiota może 
uważać kompromis za 
kompromitację.

�  Ekstermista żyje 
uczepiony ostrza 
brzytwy.

�  Cóż to za droga 
życiowa, której mroki 
rozświetlają jedynie 
lampki wina?

�  Czy czasem nie kadzą 
ci dlatego, że chcą cię 
dymem wykurzyć?

�  Co z tego, że ma 
wyższe wykształcenie? 
Opanował je jedynie w 
stopniu podstawowym.

�  Człowiek w gorącej 
wodzie kąpany też 
bywa niedomyty.

�  Często własny aforyzm 
słyszy się po raz 
pierwszy z cudzych ust.

�  Jeden biegnie, by uciec 
od starości, drugi – by 
dogonić młodość. Obaj 
przegrają.

�  Życie jest równią 
pochyłą, po której 
młodość idzie do góry, 
a starość stacza się w 
dół.

KWIECISTA MOWA
Plotą łgarze
Piękny wianek
Przedwyborczych
Obiecanek.

ŁYSEK
Pod włos go brali, 
Było mu miło
Tak, że aż łyso
Mu się zrobiło. 

ROZWÓD
Oto lichy koniec
Tej wielkiej miłości.
Trochę miło było, 
Potem tylko ości.

NOWOCZESNOŚĆ
Bywa, że to stare
Zmienia się na nowe.
Ma ręce i nogi,
Ale chorą głowę.

MOŻLIWOŚCI
Lepsze jutro może
Być gorsze kolego,
Jeśli nie poprawisz 
Se dnia dzisiejszego.

POSŁOWIE
Cała Polska
Ich widzi
I żaden
Się nie wstydzi.

�  Czy są jeszcze 
prawdziwie kulturalni 
ludzie? Powiedziałbym, 
że tak, ale czy 
wypada mi się do tego 
przyznawać?!

�  Czy on dlatego się 
zgina, że ciążą mu 
odznaczenia, czy też 
ma odznaczenia, bo się 
stale zginał?

�  Na czym nam 
najbardziej zależy? Na 
braku zależności.

�  Nie dmijcie w fanfary, 
jeżeli nie macie słuchu.

�  Politycy czekają na 
wynalazek: cudowny 
balsam na przyrost 
głosów.

�  Są dwie drogi, by 
się trwale zapisać 
w historii: można 
się okryć chwałą lub 
hańbą.

 
RYSZARD PODLEWSKI

�  Trudno jest zrozumieć 
kogoś, jeżeli nie 
rozumiemy samych 
siebie.

�  Start ma wtedy sens, 
kiedy jest meta.

�  Nawet najdłużej żyjący 
człowiek żyje za krótko, 
żeby poznać samego 
siebie.

�  Mądrość pozwala nam 
żyć pełnią szczęścia 
nawet bez tego, czego 
nie mamy.

�  W młodości zbyt często 
rozum jest pijany, ciało 
trzeźwe, a w starości 
odwrotnie.

�  Zbyt często rzucając się 
w wir pracy jesteśmy 
wciągani na dno. 

�  Często młodych gubi 
zbytnia odwaga, 
a starych zbytnia 
ostrożność.

�  Jeden ma woreczek 
z pieniędzmi, a 
drugi z żółciowymi 
kamieniami.

�  Każdy ma swoje 
Himalaje, lecz nie każdy 
jest w stanie je zdobyć.

�  I na trąbce można grać 
pierwsze skrzypce.

�  Ostatnią kroplą, która 
przelewa czarę, może 
być splunięcie.

�  Ostatnią kroplą, która 
przelewa czarę, może 
być splunięcie.

�  Jeżeli stworzylibyśmy 
niebo na ziemi, to gdzie 
wtedy byłoby piekło?

�  Wszyscy liczą na 
lepszą przyszłość, 
nawet ci, którzy żyją w 
dobrobycie. 
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Emenryt 
do parlamyntu!
Istny mo emenryture zes sta-

rygó portfela. Jestta bejmów 
małowiele, cóś kóle tysiunca. 
Styndy tyż, żeby nadbić (pod-
wyższyć) ecie-pecie (pienią-
dze) doszli zes ciotkom Ade-
lom do wniosku, że Chrząsz-
czyk bydzie startowoł do parla-
myntu. Na szarówce (zebraniu 
podwórkowym) sklejbrowalim 
(ułożyliśmy) program dla ony-
gó. 

Syluch Chrząszczyk mo 
zminuńć płeć. Bydzie Sylwia 
Chrząszczyk. Na glace obstay-
lujymy mu peruge (perukę), ale 
niezakoniecznom jakomsiś si-
tówe. Dyrdok (spódnicę) prze-
chodzóny do ciotka Adela. Naj-
gorzej zes papciami, bo mo no-
mer 44, winc domy jednako gu-
mioki. Wiaruchna zes podwórza 
wytworzyła program:

kożden jedyn meker (tu facet) i 
kobicko majom prawo do ambit-
no (in vitro),

gzuby (dzieci) majom cho-
dzić do sipy (szkoły) od trzeciy-
gó roku,

emerytura od lot siedymdzie-
siunciu piunciu.

Ale to tak dla pucu, bo zaś zej-
dzie zes tych postulatów:

jezdymy za pigułkom „Dziyń 
po” dla chłopów. Czymu? Bo jak 
istny mo einzweg (głupieje) i mo 
wziynte po berbeli (wódce), to 
zaś na kacu bez trzy dni śniom 

KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

Malkontent
Malkontent 
Narzeka, sarka,
Że nawala 
Gospodarka.
Aura mu
Nie odpowiada,
Że zbyt parno
Lub że pada.
Drażni go rząd,
Polityka…
Krytykuje i wytyka.
Sam się niczym
Nie wykaże.
Chyba w sporach.
Z adwersarzem.

Rodowód
Dawniej wielu
Się szczyciło
W swej ankiecie
Personalnej
Pochodzeniem 
Robotniczym
Lub chłopskim 
– przynajmniej.
Dzisiaj i kmiecie
I łyki
Sięgają do heraldyki
Poszukując
Potwierdzenia
Szlacheckiego
Pochodzenia. 

To nic
To nic, że raz czy dwa za-

pchało. Widocznie mu-
siało. Fajki rzuciłem, pobie-
gam, poćwiczę, zapytam le-
karza, on powie na pewno: 
to nic. To nic. Tak powie-
dział. To nic wielkiego. Ba-
danie tak proste. To nic nad-
zwyczajnego. Jak ręka za-
drży, jak światło wyłączą, 
jak lekarz się potknie? To 
nic powiedzą i będzie od-
wrotnie. 

Decyzja podjęta. Przecze-
kać choć Święta. To nic ta-
kiego. To nic. Jest izba przy-
jęć. Przyjęcia będą. Bankie-
tu nie będzie. To nic, że tłum 
ludzi i jakoś to będzie. Szu-
kanie oddziału, zwiedza-
nie piwnic. O, jaki domek! To 
łapka na szczury. To nic. To 
nic. Jest oddział. To nic, że 
otwarty. Pan znajdzie łóżecz-
ko. Zajmiemy się panem. To 
nic, że nad ranem.

Jest na oddziale jeden ki-
belek, jeden jest prysznic. Pa-
cjentów wielu. To nic. Sio-
stry są super, czasem dosta-
niesz od nich zastrzyk w... To 
nic. Salowe zabawne. Pacjen-
ci wciąż jedzą. To nic, że nie 
wolno. Oni o tym wiedzą. To 
nic.To nic, że lekarze sami 
fachowcy. To tylko ludzie, a 
jak się potknie? Będzie wspa-
niale. To nic, że już jutro. To 
nic. To nic, że raczej, że pra-
wie na pewno. Podpis na 
zgodzie. To nic. Na pewno?

O! Nowa sala. Jaki kolo-
rek! To nic, że zielony. Lu-
bię szczypiorek. Luzik tu 
mają. To nic. A jak za słabo 
ich opłacają? To nic!? Czy ja 
się zgadzam? Co za pytanie. 
Wybór jest prosty. To nic, że 
pod ścianą. Gładko coś idzie. 
To nic, że zbyt gładko. Jednak 
się udało. To nic, że w szoku, 
lekkim amoku. To nic.

Pan wciąż tutaj leży? Tak, 
wiem, że od wczoraj. Dziś 
mamy dyżur. To nic, że bez 
doktora. Łóżka też nie ma? 
Właśnie zajęli? To nic. Postoi 
pan tutaj, a nie w tej pościeli.

To nic. Dziś wypiszemy. Jak 
druk się znajdzie. Koło połu-
dnia, tak coś po czwartej. 

To nic, że piwnice, to nic, 
że kibelek. Ważne, że udał się 
im ten numerek. 

 ZWIERZENIA 
ANONIMOWEGO 

PACJENTA SPISAŁ

 ANDRZEJ ROSSA

mu sie diabły. Tabletuszka jestta 
potymu, żeby chłop nie ciyrpioł , 
jak sie napije;

postawić na ulicach radary dla 
pieszych,

wiaruchna mo nosić rukza-
ki (plecoki), żeby nie chodzili 
zes torbami, bo zajmują za dużo 
miejsca na tretuarze,

na zebrach niech idom zes 
skakankami, to mogom skok-
nunć jak jakie kangury, to bydzie 
szybciej,

skorno tero wew ośrodkach 
som nienaturalne kolejki, trzeb-
no pobudować gabinety me-
dycyny naturalnyj pendologów 
(wahadełka), trychologów (wło-
sy), śmichologów i inszych.

Życiorys Chrząszczyk mo jak 
na imię. Chodzom zes wujem 
Teochem zes Witkowskiyj i To-
siem zes Zdziechowy do kawiar-
ni „Sowa” na Rzeźnickiyj! Nie-
wiada, czy jeich jeszczyk nie na-
grali, ale do teroz cicho sza. So-
luch zygorek mo za sześćdzie-
siunt złotych, to nie mogóm go 
szarpać. Trzebno ino pomyśleć, 
czy wystartuje do wyborów jako 
Soluch czy Sylwia Chrząszczyk.

Tyle wew ekspresie wiadomo-
ści zes Cierpiyngów. Reszta wew 
ekspresie wiadomości nastymp-
nom razom.

SPRAWOZDAWOŁ 

WOSZ BOLECH 
ZES CIERPYNGÓW 
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Siedemdziesiąta piąta ak-
cja krwiodawcza, przepro-

wadzona przez Klub Honoro-
wych Dawców Krwi PCK „Lu-
bonianka” im. Błogosławio-
nego Edmunda Bojanowskie-
go w Luboniu w niedzielę 26 
kwietnia w pomieszczeniach 
Szkoły Podstawowej nr 1, 
przyniosła 31,95 litrów krwi, 
którą oddało 71 osób, w tym 
21 kobiet.

Kierująca poborem lek. med. 
Dorota Oberc, prowadzonym 
przez 15 pracowników Regio-
nalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Po-
znaniu, wyraziła zadowole-
nie, że pozyskano dużo rza-
dziej spotykanej krwi o ujem-
nych grupach.

Nie zabrakło krwiodawców, 
którzy dzielili się krwią po raz 
pierwszy.

Uczestnicy sobotnich warsz-
tatów artystycznych, pro-

wadzonych przez Kórnickie 
Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową „Klau-
dynka”, 16 maja byli uczestni-
kami wystawy pamiątek po-
święconych Klaudynie Potoc-
kiej ze zbiorów Biblioteki Kór-
nickiej PAN oraz inscenizacji 
teatralnej „Klaudyna muza po-
etów”, przygotowanej przez 
Stowarzyszenie Teatralne „Le-
gion”.

Mówi prezes Stowarzyszenia 
„Klaudynka” Dagmara Horodec-
ka: 

– Klaudyna z Działyńskich Po-
tocka jest patronką naszego Sto-
warzyszenia. Przedstawienie 
przybliżyło nam jej historię. Je-
steśmy dumni, że to, ona nam 
patronuje.

Podopieczni „Klaudynki” wy-
brali się też do kwitnącego Arbo-
retum. Ponadto tegoż dnia mieli 
zaszczyt rozpocząć Półmaraton 
Kórnicki im. Jana Pawła II pierw-
szym honorowym okrążeniem. 
Biegli podopieczni, Anetta Sza-
rzyńska – była prezes, Dagma-
ra Horodecka i wolontariuszki, 
wspomagające osoby niepełno-
sprawne w pokonaniu dystansu.

ROBERT WRZESIŃSKI

PRACA
Pracujesz? Chcesz dorobić? Zatrudnimy osoby do sprzątania. 

Praca w Tarnowie Podgórnym 
w godzinach od 8.00 do 16.00 lub 16.00 do 21.00. 
Zapewniamy dobre warunki, uczciwe wynagrodzenie.

Mail: perfecti@perfecti.pl, tel. 785 190 150.

W „Klaudynce”

Prezes „Lubonianki” Jerzy 
Zieliński poinformował, że do 
klubu w trakcie akcji wstąpiło 
trzech nowych członków.

Oto jej sponsorzy: Terravita 
Sp. z o. o. Poznań, Unilever Po-
znań, „Dramers” SA Rabowice 
koło Swarzędza, „Ziołolek” Sp. 
z o. o. Poznań.

W przeprowadzeniu akcji 
pomogli: Maciej Kubiś, Broni-
sław Tomkowiak, Piotr Nowak, 
Zbyszko Wojciechowski i dy-
rektor SP nr 1 w Luboniu Grze-
gorz Anioła, który udostępnił 
pomieszczenia.

ROBERT WRZESIŃSKI  F
O

T.
 R

O
B

ER
T

 W
R

ES
IŃ

SK
I

Krew z Lubonia
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Członkowie PKPS w Kórni-
ku pod opieką prezesa Za-

rządu Miejsko-Gminnego Bog-
dana Wesołka uczestniczyli w 
sobotę 9 maja w spotkaniu w 
Łomnicy, pod którą walczy-
li kórniccy powstańcy wielko-
polscy.

Kórnicką gminę reprezento-
wał m. in. burmistrz Jerzy Lech-
nerowski.Spotkanie rozpoczęło 
się od mszy świętej odprawionej 
pod przewodnictwem ks. pro-
boszcza Cezarego Kucińskiego. 
Delegacje kórniczan z burmi-
strzem Jerzym Lechnerowskim 
złożyły wiązanki kwiatów i zni-
cze pod tablicą upamiętniającą 
poległych kórnickich powstań-
ców wielkopolskich. Burmistrz 
przekazał informacje  o kórni-

czanach walczących pod Łom-
nicą.

Wspólnie z seniorami z Łom-
nicy i Zbąszynia członkowie 
PKPS z Kórnika spotkali się w 
miejscowej strażnicy na obie-
dzie. Powitano miejscowe wła-
dze: m.in. zastępcę starosty no-
wotomyskiego Tomasza Ku-
czyńskiego, burmistrza Zbąszy-
nia Tomasza Kurasiński i burmi-
strza Kórnika.

Czas umilał seniorom, pre-
zentując  gwarę dąbrowiec-
ką, zespół z Dąbrówki „Klekoty” 
oraz zaprzyjaźniony z Łomnicą 
chór ze Zbąszynia. Były wspól-
ne tańce. Na zakończenie utwo-
rzono krąg przyjaźni z przeka-
zaniem iskierki pokoju.

ROBERT WRZESIŃSKI

Seniorzy 
u powstańców
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Kórniccy seniorzy w Łomnicy.
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ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206

www.komdruk.pl � mail: komdruk@wp.pl

W sobotę, 16 maja w Żarnow-
cu koło Dopiewa odbyła 

się integracyjna dziennikarska 
majówka. Organizatorem był 
Wielkopolski Oddział Stowarzy-
szenia Dziennikarzy RP. 

Pod wiatą biesiadną, 300 me-
trów od źródełka – pomni-
ka przyrody na terenie Nadle-
śnictwa Konstantynowo, bawi-

li się członkowie Stowarzysze-
nia, sympatycy oraz ich rodziny. 
Przybyli dziennikarze z Pozna-
nia, Konina i Kalisza. Były tańce i 
konkursy z nagrodami. Najwięk-
szą atrakcją okazał się recital du-
etu “Kawa z mlekiem”, czyli Kari-
ny Olejniczak i Mateusza Dońca. 

ALEKSANDRA 
LEWANDOWSKA

Uczestnicy Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej w Cze-

szewie 31 marca zasiedli do 
śniadania wielkanocnego, aby 
wspólnie uczcić zbliżające się 
święta. 

Przygotowania do nich roz-
poczęły się w naszym Warszta-
cie już w styczniu, kiedy prawie 
wszędzie były jeszcze choinki, 
kolorowe bombki i stroiki z Bo-
żego Narodzenia. A na naszym 
korytarzu można było już wte-
dy znaleźć drewniane koguci-
ki, kurczątka i zające wykonane 
przez pracownię stolarsko-ślu-
sarską, a ozdabiane przez inne 
pracownie. Większość tych prac 
wykonywaliśmy na specjalne 
zamówienia dla różnych osób i 
fi rm. Część sprzedaliśmy na róż-
nych kiermaszach. 

Najwięcej pracy tuż przed 
śniadaniem wielkanocnym mia-
ła pracownia gospodarstwa do-
mowego, przygotowująca potra-

Przyjazne
Centrum
Na ul. Polnej 7 w Poznaniu 

powstało Centrum Kredy-
towe oferujące pomoc w za-
kresie zawierania umów kre-
dytowych z bankami. Poma-
gamy również osobom bez 
zdolności kredytowej, z pro-
blemami fi nansowymi. 

Placówka mieści się na par-
terze, wolna jest od barier ar-
chitektonicznych, co ułatwia 
korzystanie z niej osobom nie-
pełnosprawnym. Pomagamy 
w załatwianiu wszelkich for-
malności również tym oso-
bom, które z różnych powo-
dów (wieku, choroby, niepeł-
nosprawności) nie mogą nas 
przybyć osobiście; po uzgod-
nieniu telefonicznym odwie-
dzamy je w domach. 

Proponujemy kredyty ban-
kowe i pozabankowe dla osób 
będących w BIK, KRD, ERIF i 
obciążonych komornikiem. Je-
żeli ktoś z jakichś przyczyn nie 
otrzymał kredytu w banku, za-
praszamy na ul. Polną 7. 

Kontakt do nas: centrum.
kredytowe@interia.pl tel. 
881-697-231. na

Majówka 
w Żarnowcu

Dziennikarska majówka.

wy świąteczne. Starali się bardzo 
i wszystko było pyszne. Przystro-
ili stoły i ustawili je tak, abyśmy 
się wszyscy zmieścili. 

Gdy zasiedliśmy do stołu, ży-
czenia złożyła nam kierownik 
Urszula Remisz. Po śniadaniu 

nie zabrakło prezentów dla każ-
dego uczestnika od zająca. 

Chociaż za oknem padał 
śnieg, to w naszych sercach pa-
nowała wiosenna atmosfera. 

ZBIGNIEW STRUGAŁA 
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE 

Wielkanoc 
w Czeszewie 
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Od 20 już lat Szkoła Pod-
stawowa nr 4 imienia 

Jana Brzechwy w Swarzędzu 
organizuje gminne igrzyska 
sportowe dla osób niepełno-
sprawnych. Celem inicjatywy 
jest wspieranie aktywności, 
integracja, mobilizacja do 
wysiłku i dobra zabawa.

W tym roku było 20 konku-
rencji: m.in. zabawy manual-
ne (nawlekanie koralików na 
sznurek, poznawanie doty-
kiem przedmiotów, układanie 
wieży z klocków), rzuty wo-
reczkami do kosza, gumowy-
mi obręczami na pachołki, bi-
lami boccia do celu, marsz po 
linii, slalom zręcznościowy z 
rakietką i piłeczką, strzały do 
bramki, toczenie piłki lekar-
skiej do bramki, sprawdzian 
gimnastyczny, slalom na de-
sce. Zawodnicy otrzymali dy-
plomy, medale i paczki z upo-
minkami. Przegranych nie 
było. Każdy uczestnik, mimo 

XX GMINNE IGRZYSKA SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
W SWARZĘDZU

Nie było przegranych
znańskiego, Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 4 i Je-
rzy Kot, nauczyciel szkoły, po-
mysłodawca igrzysk. Dzię-
kowano darczyńcom, którzy 
dołączyli później: fi rmie „Eu-
rofam”, Pawłowi Bocianowi, 
radnemu Powiatu Poznań-
skiego, sklepowi „Zbymar” i 
Dariuszowi Skalskiemu, pro-
boszczowi parafi i Matki Bożej 
Miłosierdzia w Swarzędzu. 

Igrzyskom w Swarzędzkim 
Centrum Sportu i Rekreacji to-
warzyszyła oprawa artystycz-
na. Zaśpiewała Sandra Paetz, 
wystąpiły dzieci z I klasy in-
tegracyjnej z tańcem afrykań-
skim i dziewczęta z zespo-
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Przed rozpoczęciem.

Sprawdzian gimnastyczny.

ograniczeń, dawał z siebie jak 
najwięcej. W zaliczaniu kon-
kurencji pomagali wolonta-
riusze. W tegorocznych igrzy-
skach wzięło udział ponad 130 
zawodników – dzieci, mło-
dzież i dorośli. Najmłodsza 
uczestniczka miała 8 miesię-
cy, najstarsza prawie 60 lat. 

Z okazji jubileuszu Elżbie-
ta Wieczorek, dyrektor szko-
ły, wręczyła statuetki darczyń-
com i fi rmom, które od sa-
mego początku przez 20 lat 
wspierały organizację igrzysk. 
Statuetkę otrzymał Urząd 
Miasta i Gminy, Stowarzysze-
nie Przyjaciół Dzieci Specjal-
nej Troski im. Leszka Graj-
ka, Drukarnia Swarzędzka, 
Cukiernia „Magdalenka”, Pie-
karnia Swarzędzka, Hurtow-

nia „Cybina”, fi rma „Utal”, Opel 
Szpot, Marek Lis i Barbara An-
toniewicz, radni Powiatu Po-

łu „Dance For” z układem ta-
necznym. 

KAROLINA KASPRZAK

Przejście przez tunel.

Rzut piłką do ruchomego celu. 

Pomagali wolontariusze.


