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1%
dla WZINR

Za sukcesy
w mistrzostwach
Polski
U

W

ielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
zajmuje się organizowaniem
czasu wolnego swoich członków, prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej w Owińskach,
organizuje szkolenia mające ułatwić znalezienie pracy,
pomaga osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym,
realizowane są różnego rodzaju kursy.
Niezbędna jest w tym celu
większa siedziba, ułatwiająca
tego rodzaju działalność. Konieczny jest remont zabytkowego budynku będącego siedzibą wspomnianego WTZ.
Podjęto działania na rzecz
utworzenia zakładu aktywności zawodowej, planuje się powołanie spółdzielni socjalnej
zatrudniającej osoby z niepełnosprawnością.
Pomożesz nam w naszej
pracy rzecz osób niepełnosprawnych, wpisując KRS
0000239124 z dopiskiem „na
cele statutowe” w zeznaniu podatkowym za rok 2015.

czniowie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów
Pułku w Owińskach otrzymali wyróżnienia sportowe za sukcesy w mistrzostwach Polski w tenisie stołowym dźwiękowym. Wręczał je Jan Grabkowski, starosta poznański 23 marca
w Sali Sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Poznaniu.
Najlepszym
zawodnikom
oraz trenerom 2015 roku,
działającym na terenie powiatu, przyznano nagrody.
Wyrazy uznania dla sportowców wpisały się w XV sesję Rady Powiatu. Zaangażowanych w różne dziedziny
sportu (m.in. kolarstwo, zapasy, kajakarstwo, badminton, piłka ręczna, unihokej)
uhonorowano w następujących kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy, junior starszy, młodzieżowiec i trener. W kategorii młodzik pierwszej nagrody nie przyznano, w kategorii junior młodszy – pierwszą

nagrodę otrzymała Karolina
Przybylak z Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Jedynka”
w Kórniku, w kategorii junior starszy – Weronika Humelt (UKS „Jedynka” w Kórniku), w kategorii młodzieżowiec – Patryk Rajkowski
(UKS „Jedynka” w Kórniku),
a w kategorii trener – Robert Taciak (UKS „Jedynka” w
Kórniku).
Wyróżnienia
sportowe
odebrali uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu,
Grzegorz Mazurek, trener ze
Swarzędzkiego Klubu Sportowego „Unia Swarzędz”
oraz wyżej wspomniani
uczniowie SOS-W dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach
– Natalia Marendziak, Nikola
Oleksiak, Damian Królikowski i Oskar Piosik.
Udziałem
w
mistrzostwach Polski w tenisie stołowym dźwiękowym, których
pomysłodawcą jest nauczyciel SOS-W Leszek Szmaj,
dowiedli że ludzie z niepełnosprawnościami mają sportowe pasje i pragną osiągać
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Jan Grabkowski,
starosta poznański (z lewej)
wręczył wyróżnienia sportowe
uczniom Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach.
sukcesy na równi z osobami
pełnosprawnymi.
Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański przybliżył
przedsięwzięcia sportowe,
do których zalicza się m.in.
turniej tenisowy „Powiat Poznański Open” oraz wydarzenia wspierające rozwój
aktywności ﬁzycznej osób z
niepełnosprawnościami.

KAROLINA KASPRZAK

BŁAŻEJ FRIEDRICH

Nocne
szkolenia
C

złonkowie Stowarzyszenia „Absolwenci na walizkach” 12 marca zorganizowali
„Noc Szkoleń” pod hasłem „Kariera na miękko i na twardo”
w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Opolu, Starogardzie Gdańskim, Szczecinie, Warszawie,
Zabrzu, Żyrardowie i Poznaniu.
Celem było wsparcie przy poszukiwaniu pracy i jej utrzymaniu. Uczestnicy poznali swoje
możliwości i wiedzę o tym, jak
przejść pozytywnie rekrutację.
„Noc Szkoleń” trwała do rana.
awa
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iłosz Bronisz, 12-letni chłopiec z fokomelią (wadą rozwojową kończyn) ujął swoją dzielnością
uczniów klas trzecich Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła
II w Tarnowie Podgórnym.
Spotkanie to zorganizowała 8 marca Fundacja Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
„Filantrop”. Kolejne podobne
spotkania realizowane będą
w ramach zadania publicznego pod nazwą „Wydawanie miesięcznika „Filantrop
Naszych Czasów”, współﬁnansowanego przez Powiat
Poznański.

Miłek przyjechał do dzieci ze swoją mamą Kamillą
i Marcinem Bajerowiczem,
przewodniczącym Zarządu
Fundacji na zaproszenie dy-
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Miłek
wśród przyjaciół
rekcji szkoły. Dotarł tam prosto ze swojej szkoły w Poznaniu, gdzie brał udział w konkursie przyrodniczym „Świetlik”. Zadania udało mu się
rozwiązać bez problemu. Samodzielnie przygotował prezentację multimedialną, która przybliżyła to, co lubi robić na co dzień. Dzieci były
żywo zainteresowane licznymi umiejętnościami Miłosza
– pływaniem, nurkowaniem,
jazdą na snowboardzie.
Chłopiec opowiedział o
swoich marzeniach. Kiedy
dorośnie, chciałby założyć
hotel dla zwierząt i być mówcą motywacyjnym jak au-

Pokaz rysowania stopą wzbudził ciekawość małych słuchaczy.
To nie powód, aby się z niego śmiać. Można się zakolegować, zaprzyjaźnić, mieć z
taką osobą wspaniałe przygody. W mojej Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej i
Gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu tylko ja jestem osobą z niepełnosprawnością. Mam dużo koleżanek
i kolegów, z którymi bardzo
się lubimy.

stralijczyk Nick Vujicic, człowiek bez rąk i nóg. W Szkole Podstawowej w Tarnowie
Podgórnym miał więc poniekąd debiut w tej dziedzinie…
Udowodnił, że będąc osobą
z niepełnosprawnością można osiągać świetne wyniki w
sporcie i nauce, a także prowadzić aktywne życie. Powiedział ponadto małym słuchaczom, jak należy zachować się podczas pierwszego
kontaktu z koleżanką czy kolegą z ograniczeniem sprawności:

Miłek wśród swoich nowych przyjaciół.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Miłosz Bronisz odpowiada na pytania dzieci.
Z lewej Marta Gałęska, nauczycielka.

– Może się zdarzyć, że
spotkacie kogoś, kto nie ma
rąk, nóg, jeździ na wózku inwalidzkim albo nie widzi.

Dla uczniów była to pouczająca lekcja. Pytały Miłka, co jest dla niego najtrudniejsze, czy ma własne zwierzęta w domu, w jaki sposób
nauczył się pływać i nurkować, czy potraﬁ pisać na klawiaturze komputera, czy jest
w jego szkole osoba, która
mu dokucza, jakie to uczucie
chodzić na protezach. Dzieci
wykazały się zrozumieniem
i otwartością. Łatwo nawiązały kontakt z chłopcem. Na
zakończenie Miłek dał pokaz rysowania stopą. Uczniowie otoczyli go. W skupieniu
przyglądali się jak rysuje psa.
W nagrodę otrzymał burzę
oklasków. Dzieci zapoznały się ponadto z pracami plastycznymi młodego artysty
opublikowanymi na łamach
„Filantropa Naszych Czasów”. Otrzymały bezpłatne
egzemplarze naszego czasopisma, które traﬁły do rodziców i nauczycieli. Serdecznie
dziękujemy dyrekcji szkoły
za możliwość zorganizowania spotkania.
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tan wdrożenia rządowego programu „Rodzina 500
plus” był tematem kolejnej konferencji prasowej zorganizowanej 15 marca w Sali Witrażowej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Składanie wniosków do programu rozpoczęło się 1 kwietnia. Pierwsze pieniądze, zgodnie z ustawą, będą
wypłacane w drugim kwartale
2016 roku z wyrównaniem od
1 kwietnia. W Poznaniu wsparciem zostanie objętych około
50 tysięcy dzieci, w całej Wielkopolsce – około 350 tysięcy.
„Rodzina 500 plus”, przypomnijmy, to inicjatywa zakładająca wypłatę świadczenia wychowawczego w postaci nieopodatkowanego 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Prawo do świadczenia
jest przyznawane na 12 miesięcy. Po tym czasie trzeba ponownie złożyć wniosek. Świadczenia będą wypłacane najpóźniej
w ostatnim dniu miesiąca, za
który przysługują.
Z przedstawicielami mediów spotkał się Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski,
Marlena Maląg, wicewojewoda,
Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania i Łu-

FOT. KAROLINA KASPRZAK

„Rodzina 500 plus”
w Wielkopolsce

Od lewej: Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zbigniew Hoﬀmann,
wojewoda wielkopolski i Marlena Maląg, wicewojewoda.
kasz Marczewski, wiceburmistrz
Margonina.
W dzień konferencji prasowej, o 13.30, premier Beata Szydło uczestniczyła w Warszawie
w podpisywaniu przez 18 banków z całej Polski listu intencyjnego dotyczącego współpracy w
zakresie składania wniosków o
świadczenia.

FOT. AURELIA PAWLAK

Na dachu świata

M

iejska Rada Seniorów w
Poznaniu zorganizowała wyjście do Kina Pałacowego w Centrum Kultury „Zamek”
na ﬁlm „Mount Everest, poza
krańcem świata” – dokument
o brytyjskiej wyprawie, która
zakończyła się sukcesem. 29
maja 1953 roku Edmund Hillary i szerpa Norgay Tenzing jako
pierwsi ludzie stanęli na Dachu
Świata.
Wcześniej nie brakowało
śmiałków, którzy próbowali zdobyć słynny szczyt. Przez trzydzieści lat żadnej z piętnastu wy-

praw to się nie udało. Trzynaście
osób podczas szturmowania
góry straciło życie. Kolejną próbę podjęła wyprawa brytyjska,
kierowana przez Johna Hunta. Tworzyli ją Edmund Percival
Hillary, Thomas Duncan Bourdillon, Charles R. Evans, Norgay
Tenzing, szerpa z Dardżylingu
oraz 26 tragarzy. Film zrobiono
w technologii 3D, wykorzystując materiały archiwalne, a także
stare zdjęcia.
Seniorzy byli zgodni, że z dokumentu można było się wiele dowiedzieć. Pokazał zmagania ludzi z naturą w ekstremalnych warunkach. Ich hart ducha,
siłę i odporność. Walkę z przenikliwym zimnem, trudnościami
z oddychaniem, odmrożeniami,
groźnymi przepaściami. Każdy
zły krok, nieprzemyślany ruch
groził tragedią. Zdaniem seniorów była to lekcja pokory wobec przyrody. Z zaciekawieniem
oglądali stroje członków wyprawy, stare aparaty fotograﬁczne,
skromne wyposażenie. Zachwyciły wspaniałe widoki. Podziw
budziła potęga gór. awa

Wdrożenie programu poprzedziły liczne konsultacje
społeczne w samorządach,
gdyż to one właśnie realizują
zadanie zlecone przez rząd. W
Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim działa specjalna infolinia telefoniczna, pod którą osoby zainteresowane otrzymaniem świadczenia mogą

uzyskać dokładne informacje
dotyczące zasad funkcjonowania programu „Rodzina 500
plus”. Wystarczy zadzwonić
pod numer (61) 854 11 77. Informacji udziela również Wydział
Polityki Społecznej i Zdrowia.
– Jestem pod wrażeniem pełnej mobilizacji samorządów.
Cały czas promujemy program i
docieramy z informacjami do rodzin, szczególnie do tych, w których wychowują się dzieci z niepełnosprawnościami – powiedziała Marlena Maląg.
Jędrzej Solarski podkreślił, że
Miasto Poznań jest bardzo dobrze przygotowane do realizacji
programu, są wyodrębnione stanowiska i punkty przyjmowania
wniosków. Wielkopolskie gminy
oraz świadczeniobiorcy z województwa wielkopolskiego mogą
swoje pytania przesyłać także
drogą elektroniczną: 500plus@
poznan.uw.gov.pl Dodatkowe informacje na stronie: www.program500plus.pl

KAROLINA KASPRZAK

Kórniccy seniorzy
G

rupa kórnickich seniorów 5
marca wzięła udział w koncercie charytatywnym z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet, zorganizowanym przez
Zarząd Wojewódzki PKPS w
Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W koncercie
wystąpili: Druga M czyli sobowtór Maryli Rodowicz z jej piosenkami i kabaret „Ciach”.
Również
Międzynarodowy
Dzień Kobiet stanowił okazję
do spotkania zorganizowanego
przez Zarząd Miejsko-Gminny

PKPS w Kórniku w restauracji
„Kórnicka” z udziałem około 60
seniorów. Wszystkim paniom
życzenia złożył prezes ZM-G
PKPS Bogdan Wesołek.
Wydarzenie kulturalne pod
nazwą „Seniorzy – seniorom”
odbyło się też 16 marca w restauracji „Oskar” w Kórniku. Z
koncertem muzyczno-wokalnym starych piosenek wystąpił
zespół „Łazarski Krąg” z Poznania. Wspólny śpiew zapewnił
wszystkim miłą zabawę.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. KRYSTYNA MODROWSKA
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Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
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amorządy w Polsce prawie
wcale nie realizują postanowień konwencji ONZ o prawach
osób z niepełnosprawnościami.
Brak sankcji za nieprzestrzeganie zapisów konwencji powoduje, że urzędnicy nie czują się odpowiedzialni za szkody
wyrządzane środowisku osób
z ograniczeniami sprawności.
Gminy i powiaty nie konsultują swoich działań z osobami z
niepełnosprawnością. Najgorzej sytuacja wygląda w obszarze edukacji włączającej oraz
rynku pracy. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju jest
jednym z najniższych wskaźników w Europie.
Takie są wnioski z badania
pod nazwą „Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach
osób z niepełnosprawnościami
na poziomie lokalnym”. Badanie omówiono 2 marca w Biurze
Rzecznika Praw Obywatelskich
przy ul. Długiej w Warszawie
podczas konferencji „Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami – wdrażanie na poziomie lokalnym” zorganizowanej przez Rzecznika
Praw Obywatelskich oraz Fundację „Aktywizacja”. Na spotkaniu zostały przedstawione ponadto wyniki projektu „Od konwencji ONZ do społecznej inwencji” dotyczącego wdrażania
postanowień konwencji na poziomie lokalnym w ocenie osób
z niepełnosprawnościami oraz
organizacji pozarządowych.
– Podróżując po różnych miastach w Polsce widzę, że nie
wszystko działa jak powinno lub
działa bardzo źle. Zmian na lepsze chcą organizacje pozarządowe, ale same nie są w stanie
niczego zrobić. Kiedy podejmują
dialog z samorządem, spotykają
się z argumentem, że nie warto
dokonywać dostosowań dla kilku osób z niepełnosprawnościami, bo to przecież znaczące
koszty. Przyszłość funkcjonowania konwencji to kwestia wrażliwości władz lokalnych i silnego
egzekwowania praw należnych
osobom z niepełnosprawnościami – mówił dr Adam Bodnar,
Rzecznik Praw Obywatelskich.
Do tego, niestety, jeszcze daleka droga. Wiele przed nami
w sprawie empatii i zrozumienia ze strony władz samorządowych. Przeprowadzone, na
zlecenie Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich, badanie ankietowe o charakterze ogólnopolskim pokazało, że samorządy lokalne zazwyczaj nie zbierają danych dotyczących potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kwestionariusz elektro-

W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Prawo
a rzeczywistość
niczny obejmował cztery obszary: ogólny (odnoszący się
do lokalnych programów i strategii działań na rzecz osób z
niepełnosprawnościami), edukacji włączającej (dostępności
przedszkoli i szkół masowych
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością), rynku pracy
(w szczególności zatrudniania
osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym), dostępności architektonicznej oraz
usług w wybranych jednostkach
zarządzanych przez gminę lub
powiat. Spośród badanych samorządów 49% stanowiły gminy wiejskie, 21% – wiejsko-miejskie, 9% – gminy miejskie, 5%
– miasta na prawach powiatu,
16% – powiaty.
– Większość urzędów nie wypełnia ustawowego obowiązku dostosowywania stron internetowych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Tylko 35% badanych deklaruje, że
posiada stronę internetową zaprojektowaną według międzynarodowych standardów dostępności WCAG 2.0 – podkreśliła Barbara Imiołczyk, dyrektor Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich. – Do 23 września 2015 roku ankietę wypełniło 24% urzędów gminnych i powiatowych. Największą liczbę
kwestionariuszy zdano w województwie śląskim (33%), najmniejszą – w województwie lubuskim (13%).

Dr Adam Bodnar, Rzecznik
Praw Obywatelskich i Agata
Gawska, prezes Fundacji
„Aktywizacja”.
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Uczestnicy konferencji.
Fatalnie przedstawia się sprawa udostępniania informacji publicznych w formie wspomagających metod komunikacji: wiadomości w uproszczonym języku polskim przekazuje 22,5% urzędów, w alfabecie
brajla – 0,9%, za pomocą nagrania audio – 9,2%, nagrania
w polskim języku migowym –
2,5%, a nagrania w systemie językowo-migowym tylko 1,1%,
podczas, gdy w naszym kraju
według danych szacunkowych
żyje około 100 tysięcy osób z poważnym uszkodzeniem narządu słuchu. Na pytanie: „Czy personel instytucji jest przeszkolony w zakresie używania sprzętu
wspomagającego słuch?” twierdząco odpowiedziało tylko 7%
ankietowanych.
W edukacji osób z niepełnosprawnościami w szkołach
ogólnodostępnych (tzw. włączającej, o której mówi artykuł 24
konwencji), znaczącym problemem jest niejasny podział kompetencji między poszczególnymi instytucjami odpowiedzialnymi za wsparcie edukacyjne
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz nadmierna biurokracja. Edukacja włączająca w rozumieniu konwencyjnym, zdaniem realizatorów
badania, jest za mało rozpowszechniana. Brakuje systemu
przejścia między szkołą a rynkiem pracy. Trudności w dostępie do edukacji ważą na przyszłości człowieka z ograniczeniem sprawności.

Sprawa zatrudniania osób
z niepełnosprawnościami w
administracji publicznej również nie prezentuje się optymistycznie. Tylko 10% urzędów w
gminach i powiatach może pochwalić się wymaganym ustawowo 6% wskaźnikiem zatrudnienia lub większym. Pozostałe 90% ma ten wskaźnik
o wiele niższy albo w ogóle
nie zatrudnia osób z niepełnosprawnościami. 5,2% ogłoszeń
o miejscach pracy w urzędach
gminy lub powiatach jest przekazywanych do instytucji specjalizujących się w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawni rzadko otrzymują z urzędów pracy propozycje jakiegokolwiek
zatrudnienia (taką propozycję
otrzymało mniej niż 10% osób
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy). Ponad 39% zatrudnionych osób
z niepełnosprawnością stanowią pracownicy zakładów
pracy chronionej. Głównym
źródłem utrzymania dla 60%
osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym jest
renta.
Realizatorzy
zamierzają
kontynuować badanie i w następnej ankiecie skupić się
m.in. na kwestii ochrony zdrowia. Wnioski z „Monitoringu
wdrażania konwencji” są dostępne na stronie: www.ankieta.pelnoprawni.gov.pl

KAROLINA KASPRZAK

STRONA

KWIECIEŃ 2016

P

onad 30 twórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach w powiecie poznańskim, uczestników prowadzonego przez tę organizację Warsztatu Terapii
Zajęciowej „Promyk” w Konarzewie i ﬁlii WTZ w Otuszu, wystawiło swoje dzieła na aukcję charytatywną.
Zebrane pieniądze umożliwią im letni wyjazd rehabilitacyjny nad morze.

Talenty – na aukcję
Gościniec „Taradejka”. Obrazy wykonane pod okiem
terapeutów cieszyły się dużym
zainteresowaniem.
Obecni na aukcji autorzy
dzieł przyjmowali gratulacje
i wyrazy uznania.
Jako pierwszy zlicytowano
obraz „Letni bukiet” namalowany przez Kornela Klorka.
Dzieło to nagrodzono I miejscem w kategorii plastycznej
w organizowanym przez Powiat Poznański II Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepeł-

Aukcję przeprowadzono
26 lutego w Gościńcu „Taradejka” przy ul. Narutowicza w Stęszewie. Organizatorem było Stowarzyszenie „Promyk”, Urząd Miasta
i Gminy w Stęszewie oraz

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK
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Kapela Dudziarska „Koźlary”.
nosprawnych „Zlot talentów”
w 2014 roku. Wszystkie prace
prezentowane na aukcji cechowały się niepowtarzalnością. Przedstawiały przyrodę,
kwiaty, zwierzęta, ludzi, ciekawe zdarzenia.

Wielkanocna
inscenizacja
23

FOT. ARCHIWUM

marca uczestnicy świetlic środowiskowych w
Kleszczewie i Tulcach odegrali przedstawienie związane ze świętami wielkanocny-

mi. Na scenie Ośrodka Kultury w Kleszczewie pojawiły się
kurczaczki, kury, kogut, baranek. Były wiersze, piosenki okolicznościowe, scenki rodzajowe – wszystko w reżyserii wychowawczyni Ewy Rybickiej, która uszyła młodym aktorom piękne stroje.
Widownia nagrodziła aktorów gromkimi brawami. Bogdan Kemnitz, wójt gminy, złożył
zebranym życzenia świąteczne
i wręczył wychowankom świetlic oraz dzieciom współpracującym z asystentem rodziny słodkie upominki.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

W WTZ „Promyk” cały czas
odbywają się zajęcia twórcze
oraz usamodzielniające. Osoby z niepełnosprawnościami uczą się wysiewać nasiona pomidorów, papryki, kalaﬁora i innych warzyw, brali udział w Gminnych Warsztatach Origami organizowanych przez uczniów Szkoły
Podstawowej w Konarzewie,
rozwijają uzdolnienia kulinarne, przygotowują występy
muzyczne i przedstawienia.
Taka aktywność jest najlepszą formą usprawniania.

Aukcję odwiedzili przedstawiciele samorządów lokalnych oraz instytucji, a
wśród nich burmistrz Stęszewa Włodzimierz Pinczak
i wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Aldona Janyszak-Laska. Sprzedano 61
obrazów. Wystąpiły dwa zespoły działające przy Domu
Kultury w Stęszewie – Kapela Dudziarska „Koźlary” oraz

KAROLINA KASPRZAK

Krwiodawcy u dzieci
P

rzedstawiciele Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK „Lubonianka”: prezes Jerzy
Zieliński, wiceprezes Zbyszko
Wojciechowski i członek zarządu Irena Skrzypczak byli 22
marca z wielkanocnymi prezentami u dzieci z Przedszkola
nr 5 „Weseli Sportowcy” w Luboniu. W spotkaniu uczestniczyli także emerytowani pracownicy przedszkola.
Mali „Kolarze” (grupa 6-latków) zaprezentowali przedstawienie taneczne symbolizujące
powitanie wiosny. Przybył również wielkanocny zajączek. Zapukał do okna i pouczył dzieci, jak mają odszukać upominki ufundowane przez Radę Rodziców.
Krwiodawcy
przekazali

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Jako pierwszy zlicytowano „Letni bukiet”.

soliści Ogniska Muzycznego
„Stęszewskie talenty”.

przedszkolakom od Wydawnictwa „Publicat” S.A. w Poznaniu
bajki, książki o św. Janie Pawle
II, układanki-klocki, puzzle, a od
Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK światełka odblaskowe. Przedszkolacy zrewanżowali się piosenką i kwiatami.

ROBERT WRZESIŃSKI
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W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W MOSINIE

Niech zwycięża dobro

Taneczny korowód z parasolkami.

Niezwykła opowieść dzieci o tym, że świat można zmienić
na lepsze.
czniowie i wychowawcy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w
Mosinie zorganizowali 18
marca tradycyjne spotkanie wielkanocne w Mosińskim Ośrodku Kultury przy
ul. Dworcowej. Nad sceną zawisły kolorowe motyle z papieru, wokół niej
ułożono pisanki wielkanocne przyozdobione zielenią,
była prezentacja multimedialna z ilustracjami, śpiewał chór uczniów i pracowników Ośrodka.
Największe jednak wrażenie wywarło na publiczności
przedstawienie teatralne pod
tytułem: „A Miłosierdzie, jak
ogromne słońce” ukazujące
wartość dobra.
W spotkaniu uczestniczył Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański, Elżbieta Tonder, Pełnomocnik
Starosty Poznańskiego do
spraw Osób Niepełnosprawnych, Monika Lis-Nożyńska,
dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, Elżbieta Bijaczewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Przemysław Mieloch,
zastępca burmistrza Mosiny, przedstawiciele instytucji, ośrodków terapeutycz-

nych i placówek edukacyjnych z powiatu poznańskiego, wychowankowie oraz ich
rodzice.
Życzenia świąteczne składała Bożena Mazur, dyrektor
Ośrodka. Za okazane serce
dziękowano Klarze Kurowskiej z Osiedlowego Klubu
„Korona” w Poznaniu. Seniorzy z tegoż Klubu nawiązali współpracę z wychowankami Ośrodka, systematycznie spotykają się i działają
razem.

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK
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Oklaski dla artystów.

Ponadto
rozstrzygnięto dwa konkursy zorganizowane przez społeczność internatu. W konkursie „Oryginalna kartka wielkanocna” I miejsce zajęła Wiktoria
Schlachcikowska, II – Anna
Kovats, a III – Lidia Krystkowiak. W konkursie „Wielkanocna pisanka” I miejsce
zdobyła Hanna Siąkowska,
II – Jan Mazur, a III – Adam
Styk. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostały im wręczone podczas śniadania wielkanocnego w internacie.
Prace uczniów przekazano pacjentom oddziału paliatywno-hospicyjnego Szpitala w Puszczykowie.

KAROLINA KASPRZAK

Śpiewa chór pracowników Ośrodka.
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Specjalnym
Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
im. Synów Pułku w Owińskach
nie ma już kłopotu związanego z wnoszeniem po schodach
osób na wózkach inwalidzkich.
12 marca Jan Grabkowski, starosta poznański przekazał do
użytku nową windę. Jej zakup
został w całości sﬁnansowany
ze środków Powiatu Poznańskiego.
To druga winda w Ośrodku.
Pierwsza została zainstalowana wcześniej w głównym budynku. Tego dostosowania brakowało w internacie dla dziewcząt, więc wychowawcy każdego dnia dźwigali dzieci z nie-
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Winda dla Owińsk
FOT. (2X) WWW.NIEWIDOMI.EDU.PL
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Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach uczą się wyplatania
z wikliny.

Nowa winda to lekka,
przeszklona konstrukcja,
wkomponowana w bryłę
pocysterskiego klasztoru.
Nie trzeba już dźwigać dzieci
z niepełnosprawnością
ruchową i wzrokową
po wysokich schodach.

8

FOT. ARCHIWUM WTZ „PROMYK”

marca w Warsztacie Terapii
Zajęciowej „Promyk” w Otuszu świętowaliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji na początku
każdy mężczyzna złożył okolicznościowe życzenia swoim
koleżankom oraz terapeutkom.
Jako mężczyźni całym sercem
staraliśmy się, aby panie poczuły się wyjątkowo ważne w
tym dniu.
Następnie wszyscy słuchaliśmy muzyki. Co prawda bez tańców, ale i tak było bardzo miło.
Następnie nasz warsztat zamienił się w salon kosmetyczny, bo
wszystkim uczestniczkom ro-

pełnosprawnością ruchową i
wzrokową, aby mogły dostać
się do swoich sypialni. Teraz
wychowankowie Ośrodka mają
pełny komfort. Obie windy, jak
informuje serwis informacyjny www.powiat.poznan.pl, zamontowano na zewnątrz budynku. Są to lekkie przeszklone
konstrukcje wkomponowane
w bryłę starego pocysterskiego
klasztoru.

Ponadto wyposażono sale
edukacyjne w dwie tablice multimedialne, dzięki czemu codzienne zajęcia będą ciekawsze. Na
terenie placówki powstaje tak
zwane salicarium, czyli kolekcja
wierzb plecionkowych umożliwiająca dzieciom z dysfunkcjami wzroku poznanie materiału
służącego do tworzenia wyrobów plecionkarskich. Na korytarzu przy sekretariacie wkrótce

zostanie przygotowana ściana
pomalowana farbą tablicową,
pozwalająca rozwijać talenty
plastyczne. Wdrażanie nowych
przyrządów dydaktycznych to
nie tylko możliwość dobrej edukacji, lecz także rewalidacji oraz
rehabilitacji społecznej. O tym,
jak znaczącą rolę odgrywają one
w procesie wzmacniania samodzielności i życiowej zaradności osób z niepełnosprawnością
sensoryczną, nie trzeba nikogo
przekonywać.
W Ośrodku jest prowadzone wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, funkcjonuje szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum, szkoła przysposabiająca
do pracy, gabinet okulisty, logopedy i pielęgniarki. Wychowankowie pod okiem profesjonalistów rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności manualne, biorą udział w różnych inicjatywach społecznych oraz takich
wydarzeniach, jak na przykład
turniej tenisa stołowego dźwiękowego. W słoneczne wiosenne
dni warto odwiedzić Park Orientacji Przestrzennej i Muzeum Tyﬂologiczne, znajdujące się na terenie Ośrodka.

KAROLINA KASPRZAK

Naszym kobietom
biono makijaż. Każdej koleżance
wykonano też pamiątkowe zdjęcie pod dużym napisem „Dzień
Kobiet”. Miłą niespodziankę zrobił nam prezes Bogdan Maćkowiak, który wręczył wszystkim
paniom bombonierki i po czekoladzie.

MICHAŁ SZYMANOWICZ
UCZESTNIK WTZ ,,PROMYK”
W OTUSZU
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Z INICJATYW MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW
W POZNANIU

Zamiast domów
pomocy
społecznej
J

ednym z fundamentalnych
praw człowieka jest prawo do
życia. Wiąże się z nim konieczność zapewnienia niezbędnej opieki medycznej osobom
chorym i w podeszłym wieku.
Wyzwaniem dla polityki społecznej jest odejście od instytucjonalnych form wsparcia na
rzecz tak zwanego zintegrowanego budownictwa senioralnego. Ta właśnie sprawa była tematem kolejnego spotkania
Miejskiej Rady Seniorów, które
odbyło się 7 marca w Wydziale
Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Poznania.
Zaproszono na nie m.in.
przedstawicieli Wydziału Rozwoju Miasta, Biura Spraw Lokalowych, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej,
Wydziału Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie, ekspertów z dziedziny
gerontologii i budownictwa senioralnego oraz radnych.
Trudny rynek zatrudnienia
oraz brak perspektyw na przyszłość zmusza ludzi młodych do
wyjazdu za granicę. Rodzice-seniorzy, póki stan zdrowia się nie
pogarsza, mieszkają sami. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy
potrzebują opieki. W Polsce jedyną alternatywą w takim momencie jest dom pomocy społecznej. W przepełnionych, z
liczbą 130-150 mieszkańców,
DPS-ach o godnych warunkach
życia nie sposób mówić.
Idea zintegrowanego budownictwa senioralnego opiera się na projektowaniu budynków mieszkalnych dla różnych
grup wiekowych, dając szansę
na kształtowanie i umacnianie
więzi społecznych z uwzględnieniem potrzeb opiekuńczych
osób, które ukończyły 75 lat. Ten
model został wdrożony i działa w innych krajach Unii Europejskiej. W naszym kraju za
mało skupia się uwagę na animowaniu tego typu form pomocy. Wspólnych budynków dla seniorów oraz pozostałych grup
wiekowych nie tworzy się prawie wcale.

Zdzisław Szkutnik, przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów
w rozmowie z Dariuszem Milejczakiem, dziennikarzem Wielkopolskiej Telewizji Kablowej
„WTK Play” zaznaczył, że o innym rodzaju budownictwa mówimy w przypadku seniorów aktywnych w wieku 60-65 lat, a o
zupełnie innym, kiedy mamy do
czynienia z osobami w zaawansowanej starości. Wówczas powinna być brana pod uwagę nie
tylko pomoc sąsiedzka, ale także specjalistyczna – wdrożenie
usług opiekuńczych, zaangażowanie wolontariuszy, opiekunów medycznych i lekarzy. Lokal dla seniora wymagającego
kompleksowej opieki oznacza
też odpowiednie przystosowanie architektoniczne (zamocowane uchwyty w pomieszczeniach, brak śliskich podłóg, windy itp.)
Pomysł napawa optymizmem, gdyż oznacza zmniejszenie ryzyka tułaczki po instytucjach, wyobcowania i narażenia na społeczne wykluczenie.
Obiecująco zapowiada się również plan budowy centrów seniora – w tę sprawę zaangażowało się Stowarzyszenie Architektów Polskich. W centrach planowane jest zagospodarowanie
pomieszczeń na usługi dziennego pobytu i mieszkania dla osób
starszych, także tych z najcięższymi dysfunkcjami. To przedsięwzięcie pomoże w rozwiązaniu kolejnego problemu, z
którym musi zmierzyć się coraz większa liczba ludzi w wieku produkcyjnym: pracować czy
zrezygnować z zatrudnienia na
rzecz opieki nad schorowanym
bliskim?
Miejska Rada Seniorów systematycznie zaprasza przedstawicieli władz Miasta, radnych, reprezentantów organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych do dyskusji w sprawach dotyczących
ludzi starszych oraz ich sytuacji
we współczesnym świecie. Z informacjami na temat działalności Rady można zapoznać się na
stronie: www.mrs.poznan.pl

KAROLINA KASPRZAK
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Pomysł ZKZL
– na KDO
W

iększość organizacji pozarządowych nie ma
swojej siedziby. Koszty najmu
lokalu użytkowego przekraczają ich możliwości ﬁnansowe. Nie mają pieniędzy na generalny remont oraz na przystosowanie pomieszczeń do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ten właśnie temat
był przedmiotem rozmowy z
przedstawicielami
Zarządu
Komunalnych Zasobów Lokalowych 3 marca w Sali Białej
Urzędu Miasta Poznania.
Członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta
Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych chcieli się dowiedzieć, dlaczego lokale oferowane przez ZKZL organizacjom pozarządowym są w bardzo złym stanie. Pozyskane z instytucji publicznych wsparcie ﬁnansowe na remont nie rozwiązuje sprawy, bo nie pokrywa kosztów w 100%. Organizacje non-proﬁt nie zarabiają na
siebie, więc nie mogą uzupełnić
brakującej sumy z własnego budżetu. Trudność stanowią także opłaty za użytkowanie lokalu.
Tu ZKZL wyszedł z propozycją
wsparcia w ramach tak zwanego programu regrantingowego.
– Nasz pomysł jest dopiero
w fazie przygotowawczej. Program regrantingowy dawałby szansę organizacjom pozarządowym na otrzymanie doﬁnansowania do opłat eksploatacyjnych, którego wypłacaniem miałyby się zajmować poszczególne wydziały Urzędu
Miasta Poznania (w zależności od proﬁlu działalności organizacji). Wyglądałoby to tak, że
ZKZL wskazuje lokal bądź organizacja sama go wybiera, ZKZL
zabezpiecza pomieszczenie dla
organizacji, ustala koszty najmu. Organizacja zgłasza się z tą
informacją do danego wydziału i składa wniosek o doﬁnansowanie. Obecnie prowadzimy rozmowy z reprezentantami
wydziałów UMP – mówił Paweł
Kaczmarek, prezes ZKZL.
Michał Tomczak, członek
Krajowej Rady Konsultacyjnej
do spraw Osób Niepełnosprawnych pytał, skąd pójdą pieniądze
na regranty – czy na przykład z

puli środków na realizację zadań publicznych w ramach
otwartych konkursów ofert czy
może z innych źródeł.
To na razie niewiadoma. Nawet jeżeli program regrantingowy uda się wdrożyć, w dalszym
ciągu bolączką poznańskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami pozostaną kwestie związane z remontem i adaptacją. Halina Grzymisławska-Słowińska, prezes Stowarzyszenia „Na tak” zwróciła uwagę, że koszty remontów
są kolosalne – remont budynku
przeznaczonego na szkołę dla
dzieci z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, którą Stowarzyszenie „Na tak” prowadzi, wyniósł milion siedemset złotych.
Wkładu w remont w wysokości
około trzech milionów złotych
wymagał lokal przy ul. Taczaka
20 a, gdzie w 2009 roku miał powstać pierwszy w Poznaniu zakład aktywności zawodowej.
Członkowie KDO wysłuchali też prezentacji kilku organizacji pozarządowych. Wśród
nich – Fundacji na rzecz Równości Społecznej TUS z siedzibą w Warszawie prowadzącej
niepelnosprawnik.pl – wyszukiwarkę miejsc dostępnych dla
osób z niepełnosprawnościami.
– Misją Fundacji jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnością narzędzi do samodzielnego życia. Aktywizujemy zawodowo osoby z niepełnosprawnościami, szkolimy
najróżniejsze grupy ludzi, które z nimi pracują, prowadzimy
audyty dostępności miejsc publicznych. Niepelnosprawnik.
pl jest wzorowany na projekcie „Mobidat” rozwijanym przez
kilkanaście lat w Berlinie. Aktualnie w wyszukiwarce znajduje
się ponad 11 tysięcy miejsc publicznych dostosowanych do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. „Niepełnosprawnik”
nie służy do identyﬁkacji barier architektonicznych. Ma na
celu wskazanie miejsc, w których osoby z niepełnosprawnością mogą swobodnie się poruszać – informowała Małgorzata
Peretiatkowicz, członek Zarządu Fundacji.

KAROLINA KASPRZAK
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Bach
w Starym
Browarze
–J
O
d marca do wakacji na
Szachownicy w Starym
Browarze w Poznaniu trwają
bezpłatne koncerty muzyki klasycznej w wykonaniu Sławomira Sikory i uczniów poznańskich szkół muzycznych.
W każdą niedzielę o godzinie
16 melomani wysłuchają utworów wielkich kompozytorów.
Inauguracja odbyła się 6 marca, podczas której zaprezentowano dzieła Jana Sebastiana
Bacha. Koncert muzyki Sergiusza Prokoﬁeva był 3 kwietnia.
Natomiast muzyka Johannesa
Brahmsa i Roberta Schumanna
rozbrzmiewać będzie 29 maja.
Na 26 czerwca zaplanowano
koncert utworów Henryka Wieniawskiego.
W ramach siódmej edycji
„Młodych wirtuozów na Szachownicy” w Starym Browarze
wystąpią uczniowie Państwowej
Szkoły Muzycznej im. F. Chopina, Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej im. J. Kaliszewskiej
z Zespołu Szkół Muzycznych,
Poznańskiej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza i studenci Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w
Poznaniu. awa

Dla miłośników
ogrodu

M

iejska Rada Seniorów w
Poznaniu
przygotowała wejściówki dla swoich podopiecznych, by mogli odwiedzić targi „Gardenia”. Odbywały się one od 25 do 27 lutego
na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich. W ostatnim dniu targowym publiczność przybyła wyjątkowo licznie.
Trwała sprzedaż cebulek
kwiatowych, drzewek, krzewów.
Zasięgano informacji dotyczących uprawy, pielęgnacji, aranżowania ogrodu i ukwiecenia
balkonu. Oglądano rzadkie okazy roślin prezentowane przez
producentów, zasięgano informacji o nowościach technologicznych, narzędziach ogrodniczych, sprzęcie potrzebnym
do prac na tarasach, w ogrodach i na balkonach. Do dyspozycji zwiedzających były broszury, katalogi, ulotki oraz informatory. awa

Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

ak sobie wyobrażasz
telewizor? – zapytałem swojego przyjaciela. Znamy się od dziesiątek
lat i w momencie zadawania tego pytania sądziłem,
że jego odpowiedź mnie
nie zaskoczy. Obaj jesteśmy niewidomi, więc trudno było mi przewidzieć, że
jego wyobrażenie będzie
dla mnie tak bardzo zaskakujące.
Mimo to było. Gdy tylko
zdarzy się sytuacja, że coś
nas bardzo zaskakuje, znajdujemy powód do zrewidowania wielu swoich poglądów. Wtedy zostałem zmuszony do pomyślenia od
nowa, co to jest brak wzroku i jakie niesie za sobą konsekwencje. Jako osoba zajmująca się tą dziedziną profesjonalnie sądziłem, że już
wszystko wiem, a tutaj taka
wpadka!
Zapytałem go o to wyobrażenie z pewną dozą
nieśmiałości, gdyż od dawna wiedziałem, że nie przepada za takimi pytaniami.
To zapewne główny powód,
dla którego wcześniej go o
to nie indagowałem. Dlaczego odważyłem się teraz,
to znaczy, ściślej biorąc, kilka lat temu, w każdym razie
mnóstwo lat po pierwszej ku
temu okazji? Wydało mi się,
że jesteśmy już na tyle dojrzali, że mogę spróbować. I
miałem rację.
Okazało się, że niewidomi,
którzy nie widzą od urodzenia, nie mają takich wyobrażeń o otaczającym świecie
jak inni. Kto to są ci inni?
Widzący oraz niewidomi,
którzy kiedyś widzieli – nazywani ociemniałymi. Obie
te grupy mają wyobrażenia
mniej więcej realne, czyli odpowiadające rzeczywistości.
A ci, którzy nigdy nie widzieli? Skąd mają wiedzieć, co to
jest obraz?
Mój przyjaciel ma wyobrażenia wywodzące się z innych zmysłów. Gdy tacy ludzie jak on pomyślą o telewizorze, nie mają przed oczami oczywistego dla nas wizerunku tego urządzenia, a
więc ekranu, na którym coś
się dzieje, obok niego zarysu dwóch stereofonicznych

O obrazach,
głośników, pod nim przycisków (na przykład dotykowych) z obudową dookoła.
Taki obraz widzą ludzie widzący za każdym razem, gdy
spojrzą w stronę telewizora.
Taki też obraz mają przed
oczami niewidomi, którzy
zdążyli kiedyś zobaczyć telewizor. Po utracie wzroku
taki obraz zostaje w ich pamięci i za każdym razem,
gdy pomyślą o tym, mają w
wyobraźni właśnie taki obrazek.
Mój przyjaciel ma jednak
zupełnie inaczej. W pierwszej chwili przychodzi mu na
myśl to, z czym autentycznie ma do czynienia. Zazwyczaj, gdy znajdzie się w nieznanym pokoju, gdy bada
jego umeblowanie, podchodzi do telewizora z wyciągniętymi rękami. Gdy dotknie go, ramiona obejmują aparat. Wtedy dłonie znajdą się na tyle obudowy telewizora. Wygląda to zapewne tak, jakby chciał go objąć. No i faktycznie to robi,
nie z sympatii, lecz dla zapoznania się z tym przedmiotem. Obmacuje tylną część
obudowy, przesuwa dłonie dookoła, ogląda boki,
dociera do przedniej ściany mniej więcej prostopadłościanu i obmacuje ekran.
Znajduje głośniki i przyciski
– mechaniczne albo dotykowe – wszystko jedno. Wykonuje kolejne ruchy (im więcej, tym lepiej, a wszystko
dyskretnie, bez świadków,
bo przecież przy nich każdy
czuje się naturalnie skrępowany) i znajduje na szafce
pilot zdalnego sterowania!
Teraz może włączyć telewizor i znaleźć odpowiedni dla
siebie program.
Tak więc pierwszy kontakt
z telewizorem nie jest związany z obrazem ekranu, lecz
z jego tylną obudową. Właśnie to przychodzi mojemu
przyjacielowi na myśl, gdy
ktoś wywoła hasło „telewizor”.
Zaskoczyło mnie to tak
bardzo, że zamilkłem, ale
zaraz wygrała we mnie ciekawość i zapytałem:
– No to w takim razie jak
sobie wyobrażasz autobus?
– i już kombinowałem, co
to może być. Nie zgadłem!

Przyszły mi do głowy rozmaite pomysły, ale wszystkie pochodziły ze świata ludzi widzących. On jednak do
tego świata nie należy i po
raz kolejny udzielił mi odpowiedzi, której nie przewidziałem. Otóż pierwsze jego
wyobrażenie związane z autobusem wiąże się z uchwytem lub poręczą, które należy złapać, gdy się wsiada do autobusu, a potem się
je trzyma, by nie upaść. Czy
wpadlibyście na taką myśl?
Już rozumiem ten mechanizm – nie jest to trudne, tyle,
że wcześniej o tym nie wiedziałem. Dlaczego? Bo nie
miałem śmiałości zapytać. A
szkoda!
Jak widzicie, świat ludzi niewidomych, którzy
nie widzą od urodzenia, nie
jest taki sam jak Wasz. Wyobrażenia o nim startują od
pierwszego z nim kontaktu i
rozmnażają się wraz z każdą sekundą życia. Odległość
wyobrażeń takiego dziecka
od innych dzieci jest ogromna. Dopiero później, w toku
rozwoju i udzielania tysięcy odpowiedzi na wiele specyﬁcznych dla niewidomych
pytań, wyobrażenia wzbogacają się w taki sposób, że
są nieco bliższe wyobrażeń
osób widzących.
Pozostaje jednak na zawsze decydująca o rozumieniu świata baza nabyta w
okresie dzieciństwa, w której o wyobrażeniach nie decydował wzrok i czyjeś wyjaśnienia, lecz inne zmysły,
głównie słuch i dotyk. Nie
bez powodu świat ludzi niewidomych określamy mianem świata dźwięku i dotyku. O pozostałych zmysłach
(węchu i smaku) nie ma co
mówić bardziej szczegółowo, gdyż pełnią zasadniczo
tę samą rolę u wszystkich,
bez względu na stan wzroku.
Słuch i dotyk są w przypadku niewidomych do końca życia sprawniejsze. Powszechnie się uważa, że niewidomi lepiej słyszą i mają
bardziej wyczulony dotyk.
Niekoniecznie. Chodzi raczej o ich wyostrzenie oraz
rozwinięcie umiejętności ich
wykorzystywania.
Niewidomi nie słyszą lepiej, lecz
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które gdzieś hen uciekły

FOT. ARCHIWUM

rzystają. Musieliby trochę
poćwiczyć, by to zauważyć.
Z pewnością jednak ćwiczą
to agenci specjalni, którzy
mogą mieć z nich pożytek
na przykład nocą.

mogą więcej usłyszeć. Lepiej
analizują dźwięki i wyciągają z nich więcej informacji. Gdy polecimy osobie widzącej wysłuchanie czegoś,
a następnie zrelacjonowanie
tego, co słyszeli, mają z tym
duży kłopot, to znaczy wielu
z nich tak ma. Gdy to samo
doświadczenie przeprowadzimy z niewidomymi, wielu
z nich zrelacjonuje to, co słyszeli, raczej bezbłędnie. Podobnie z dotykiem. Widzący
zapominają, że opuszki ich
palców są czułe i z biegiem
czasu marnieją, dezaktywują się. Niewidomi korzystają z nich i mogą odczuwać
nawet niewielkie różnice w
charakterze dotykanych powierzchni.
Na tym właśnie bazuje
wynalazek Braille’a. To ten
ociemniały Francuz około 200 lat temu, po utracie
wzroku, bawił się uwypuklaniem papieru, co było wykorzystywane już wcześniej,
chociażby w wojsku dla odczytania nocnych meldunków, gdy nic nie było widać.
Braille wymyślił nowatorski kod, system zapisu alfabetu zwany od tej pory alfabetem czy systemem Braille’a. Nakłuwamy papier dosyć
cienką igłą, by potem móc
odnaleźć opuszkami palców uwypuklony w ten spo-

sób punkt. Do zapisu liter
wystarczy 6 takich punktów.
Braille ułożył je w dwie pionowe kolumienki po 3 punkty. Każda kombinacja takich
uwypukleń w ramach sześciopunktu oznacza inną literę. Dotyk potraﬁ je rozróżnić i niewidomi mogą mieć
swoje książki i zeszyty. Gdy
taki uwypuklony tekst pokaże się osobie widzącej, potraﬁ zobaczyć te wypukłości oczami, ale nie potraﬁ ich
wyczuć palcami. Po ćwiczeniach trwających na przykład miesiąc dotyk się wyczula i już można czytać. Po
roku czytanie przebiega dosyć sprawnie, chociaż nigdy
nie jest tak sprawne, jak czytanie wzrokiem zwykłego
tekstu zapisanego graﬁcznie.
Słuch sprawia mniej kłopotów. Jest bardziej zrozumiały dla wszystkich, tyle, że
rzeczywiście niewidomi lepiej go używają. Tak czy inaczej te dwa zmysły decydują o tym, co i w jaki sposób
wyobrażają sobie niewidomi. Niewidzący od urodzenia mają do czynienia z nieokreślonymi obrazami, które w gruncie rzeczy są raczej
pamięcią dotyku lub słuchu.
Co mają przed oczami, czyli w wyobraźni wzrokowej,
trudno określić. Nie widzieli obrazu, toteż raczej nie

potraﬁą określić świetlnych
efektów, które są generowane przez ich niedoświadczony w tej kwestii mózg. Natomiast niewidomi, którzy kiedyś widzieli, zachowują wyobrażenia przez wiele lat. Z
czasem one blakną i szarzeją, ale są. W ich przypadku
działa zwykły mechanizm
wyobrażania sobie obrazów
na podstawie tego, co słychać i czuć dotykiem. Każdy
bodziec, który do nas dociera, wzbogaca nasze wyobrażenia o otaczającym świecie.
Za każdym razem jest automatycznie zamieniany na
obraz. Gdy słyszymy jadącą ciężarówkę, już mamy ją
przed oczami, i to tam, skąd
dobiega jej dźwięk. Tak jest
z każdym dźwiękiem. Mało
tego – słyszymy to, czego jakoby nie słychać, na przykład głęboką ciszę w pustym
kościele. Nic nie hałasuje, a
mimo to jest tam dźwiękowe
tło charakteryzujące kształt
pomieszczenia, w którym
się znajdujemy. Dzięki temu,
że lepiej używamy słuchu,
słyszymy mijane przedmioty, przeszkody. Nazywamy
to ich dźwiękowymi cieniami. Dzięki temu możemy na
nie nie wpadać. Im większy
przedmiot, tym łatwiej jest
go ominąć. Widzący też to
potraﬁą, ale z tego nie ko-

Niewidomym od urodzenia czy ociemniałym później, uciekły obrazy. Czy jest
to jedynie straszne? Niekoniecznie. Jako niewidomy
tak nie uważam. Chciałbym
widzieć jak kiedyś i żal mi,
że nie znam obrazów najważniejszych dla każdego
człowieka, ale brak wzroku
nie jest najgorszym, co może
nas spotkać. Po pierwsze,
dzięki nowoczesnej technologii można w dużym stopniu zniwelować skutki inwalidztwa wzroku. Są do
nabycia specjalne urządzenia, które to wykonują: brajlowskie monitory i drukarki, syntezatory mowy i urządzenia mówiące, elektroniczne powiększalniki obrazu i zwykłe konwencjonalne
lupy. Jest ich na rynku tyle, że
nie sposób ich wymienić.
Jest jednak jeszcze druga optymistyczna wiadomość. Wielu niewidomych
potraﬁ zauważyć, że ich życie jest w różnych sytuacjach
ciekawsze niż innych. Wielu z nas w ogóle nie spotyka zła. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem spotkanie ze złym człowiekiem. Jakoś nas omijają. Przychodzą
do nas ludzie ciekawsi, lepsi, pomocni, oﬁarni, przyjacielscy. Czy to nie jest właściwa odpowiedź losu, albo
zgodnie z przekonaniami ludzi wierzących – Boga, na
nasze wyzwanie? Nie widzimy obrazu, bo gdzieś hen
nam uciekł, ale widzimy dookoła siebie lepszy kawałek
świata.
Możemy poza tym więcej usłyszeć, dotknąć, intensywniej poczuć zapach lub
smak. Możemy mieć więcej fajnych przyjaciół, którzy
cieszą się z tego, że mogą
być pomocni. A gdy przyjdzie do realizacji zadań codziennych, możemy włączyć mówiący komputer
albo smartfon razem z brajlowskim monitorem i poczuć
się, jakbyśmy wszystko mieli i niczego nam nie brakowało!
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Niezbędne
dostosowania
Ś

rodowisko osób z dysfunkcjami narządu wzroku i ruchu zgromadziło się
23 lutego w budynku Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 maja, aby
przedstawić poglądy w sprawie dostosowań miasta do
potrzeb osób z niepełnosprawnością. Było to drugie
spotkanie plenarne poświęcone standardom dostępności Poznania. Pierwsze zorganizowano w Sali Białej
UMP 15 stycznia.
Spotkanie, w imieniu Doroty Potejko, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania do
spraw Osób Niepełnosprawnych, prowadził Józef Solecki, kierownik Oddziału Integracji Osób Niepełnosprawnych UMP. Uczestniczyli: Natalia Lewandowska, pracownik Oddziału Integracji, Roman Durda, Pełnomocnik
Rektora UAM do spraw Studentów Niepełnosprawnych,
Anna Cimoch z poznańskiego oddziału Fundacji „Szansa dla niewidomych”, Henryk Lubawy, członek Miejskiej
Społecznej Rady do spraw
Osób
Niepełnosprawnych,
Stanisław Domański z Sekcji
Krajowej Osób Niewidomych
NSZZ „Solidarność”, Hanna Pracharczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia na
rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących oraz
Agnieszka Kubicka i Sebastian Mankiewicz, założyciele portalu internetowego dla
osób na wózkach inwalidzkich wózkowicze.pl
Wypracowano
stanowisko m.in. w sprawie monta-

żu słupków blokujących przy
przejściach dla pieszych w
miejscach, gdzie wysokość
krawężnika została obniżona do poziomu jezdni. Reprezentanci środowiska niewidomych ustalili, że powinny być postawione słupki blokujące o wysokości około 80
centymetrów w odległości
od siebie 0,5 metra. W kwestii wyposażenia wiaty przystankowej ustalono, że numery linii tramwajowych powinny być oddzielone, wyraźne. Zalecane jest stosowanie kontrastu 70% pomiędzy tłem a cyfrą, a wysokość
cyfry powinna mieć wymiary 15/15. Ponadto ustalono,
że z miejsc postojowych dla
osób z niepełnosprawnościami powinien być bezpośredni
wjazd na chodnik, co umożliwi człowiekowi na wózku
inwalidzkim bezproblemowe przemieszczanie się. Jeżeli „koperta” jest oddalona o
5 czy 10 metrów od przejścia
dla pieszych, trzeba zrobić
obniżenie krawężnika o szerokości 1 metra umożliwiające wjazd wózka na chodnik. Uczestnicy spotkania
wypowiedzieli się również w
sprawie dróg pieszo-rowerowych: należy ograniczyć stosowanie ciągów pieszo-rowerowych, a w przypadku ich
funkcjonowania konieczne
jest zastosowanie tak zwanych separatorów i zróżnicowanych faktur na drogach.
Ma to poprawić bezpieczeństwo. Zebrane wnioski zostaną przedstawione osobom i
organom odpowiedzialnym
za wydawanie decyzji w wyżej wymienionych sprawach.

KAROLINA KASPRZAK

Tematy KDO w tym roku

P

osiedzenie Komisji Dialogu
Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych odbyło się 29 lutego
w „Centrum Bukowska”. Ustalono tematy, którymi KDO zajmie się w tym roku. Przeanalizowano uwagi do Rocznego
Programu Współpracy.
Przedstawiono
działania
Wielkopolskiej Rady Koordy-

nacyjnej. Uwagę poświęcono
nowym wzorom ofert konkursowych. Wiąże się to z nowelizacją ustawy o pożytku publicznym. Zapoznawano się z
nowymi dokumentami, które
będą obowiązywać przez następne lata. Od tego roku spotkania KDO będą się odbywać
w ostatnie poniedziałki miesiąca. awa

Choroby
mózgu
S

chorzeniom układu nerwowego jak epilepsja, stwardnienie rozsiane, demencja,
stwardnienie zanikowe boczne, choroba Parkinsona wciąż
nie poświęcamy należytej uwagi. Trudno nam więc zauważyć niepokojące objawy u siebie lub bliskich osób. Starzenie
się społeczeństwa jest czynnikiem mającym istotny wpływ
na choroby mózgu. Na chorobę Alzheimera, według danych
szacunkowych, w Polsce cierpi
około 250 tysięcy osób, na chorobę Parkinsona – około 80 tysięcy, a na stwardnienie rozsiane – około 40 tysięcy. Aż 20%
wszystkich nowotworów wieku dziecięcego stanowią guzy
mózgu.
O funkcjonowaniu mózgu
oraz chorobach o podłożu neurodegeneracyjnym rozmawiano podczas tegorocznych obchodów Światowego Tygodnia
Mózgu, trwającego od 14 do 20
marca. Kolejna edycja tej inicjatywy była okazją do nawiązania
dialogu z wybitnymi specjalistami z dziedziny neurologii, neurochirurgii oraz psychiatrii, bo
podejmowano również tematy
związane z problematyką zdrowia psychicznego. Otwarte wykłady i prelekcje odbywały się
w Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie, Katowicach, Poznaniu,
Szczecinie, Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi, Rzeszowie, Lublinie,
Toruniu i Sosnowcu.
Sceptycy mogą stwierdzić, że
szkoda czasu na udział w tego
rodzaju przedsięwzięciach, bo
są przecież informacyjne serwisy medyczne, publikacje, więc w
razie potrzeby w każdej chwili można z nich skorzystać, aby
dowiedzieć się więcej o danej
chorobie. Dlaczego w takim razie przed tą wiedzą tak się bronimy?
Świadomość społeczeństwa
w zakresie wyżej wymienionych
chorób wzrasta, ale i tak nadal
jest zaskakująco niska. Wystarczy przeanalizować choćby poziom wiedzy na temat pierwszych symptomów udaru mózgu. Niewiele osób wie, że są
one uzależnione od tego, która
część mózgu została uszkodzona. O innych objawach będzie-

my mówić w przypadku udaru krwotocznego, o innych – w
przypadku
niedokrwiennego.
Pośpiech i tak zwany trend obrazkowy (wolimy oglądać zdjęcia niż skupiać się na treści tekstów) sprawia, że czytamy coraz
mniej. Jeśli w życiowym zabieganiu uda nam się znaleźć chwilę czasu, aby obejrzeć w Internecie krótki ﬁlm instruktażowy, jak
postępować w sytuacji pierwszych objawów udaru mózgu, to
już bardzo dużo.
Pewna absolwentka uczelni
wyższej na internetowym forum
poświęconym problematyce niepełnosprawności zapytała specjalistę, co robić, kiedy jesteśmy
świadkami ataku epileptycznego. Była zdziwiona, kiedy dowiedziała się, że choremu nie można wkładać żadnych przedmiotów do ust, bo zawsze uczono
ją, aby włożyć coś między zęby,
by nie dopuścić do przegryzienia
języka. Wszędzie krąży mnóstwo mitów i stereotypów, które zniwelować może tylko nasza chęć zdobywania rzetelnych
wiadomości. Niestety, wciąż
mamy do czynienia z błędnymi
przekonaniami. Kiedy spotykamy kogoś, kto idzie chwiejnym
krokiem, w naszej głowie zaraz
pojawia się myśl, że wypił alkohol. Albo, że odczuwa silną potrzebę napicia się alkoholu – jeśli trzęsą mu się ręce. Górę bierze tendencja do pochopnej oceny, a przecież niczego tak naprawdę o tej osobie nie wiemy.
Może właśnie cierpi na stwardnienie rozsiane albo na chorobę Parkinsona? Może ta diagnoza zniweczyła jej plany na przyszłość? A może wstydzi się prosić nas o pomoc w dotarciu do
swojego domu?
Jeszcze trudniej o zrozumienie, gdy mamy do czynienia z
depresją lub schizofrenią. O tym,
że może na nie zachorować każdy, informowali podczas Światowego Tygodnia Mózgu m.in.
specjaliści w dziedzinie psychiatrii z poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Depresja, jak informuje Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO), stanowi jeden z
najpoważniejszych problemów
zdrowotnych na świecie.

KAROLINA KASPRZAK
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ym razem moimi bohaterami są wybitni, głuchoniewidomi sportowcy: narciarka Kaja Dobranowska
i maratończyk Michał Majchrzak.

Głuchoniewidomi
(3)
herosi

KAJA
DOBRANOWSKA
To dziewczyna o pogodnym
usposobieniu, lubiąca wyzwania i kochająca sport – zwłaszcza narciarstwo. Jest osobą ze
znaczną dysfunkcją wzroku i
słuchu. Dzięki wysokospecjalistycznym aparatom słuchowym rozumie mowę werbalną. Przygodę z narciarstwem
rozpoczęła, gdy miała 9 lat, a
pierwszym nauczycielem jazdy był jej brat Dominik. Lubił
stawiać siostrze wyzwania i
mobilizować ją do aktywności.
Potem – jak mówi Kaja – poszło już z górki. Mama zapisała ją do Beskidzkiego Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego START w Bielsku Białej, gdzie od ponad 15 lat nieprzerwanie trenuje. W 2013
roku brała udział w mistrzostwach osób niepełnosprawnych i stanęła na podium. Rok
później wzięła udział w narciarskich Mistrzostwach Polski Niepełnosprawnych w zjeździe Alpejskim w Zakopanem.
Kaja startowała w slalomie gigancie, w slalomie specjalnym
i kombinacji.
Wiele osób nie potraﬁ sobie
nawet wyobrazić osoby głuchoniewidomej, zjeżdżającej
na nartach… Jak widać, jest
to możliwe. Oczywiście, taki
zjazd wymaga specjalnego
przygotowania i ciągłego prowadzenia niepełnosprawnego.
Bardzo ważną rolę odgrywa tu
przewodnik, który musi wykazać się ogromną umiejętnością
prowadzenia i przekazywania informacji. Obydwoje, zarówno przewodnik i zawodnik,
muszą „nadawać na tych samych falach”, ponieważ przewodnik jest „oczami” zawodnika i od jego informacji w dużej
mierze zależy, jak pojedzie niepełnosprawny. Kaja jest bardzo
zadowolona ze swojego przewodnika i, jak mówi, ogromną część swoich sukcesów zawdzięcza jego profesjonalizmowi w prowadzeniu.
Przygotowanie do zjazdu
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Krzysztof Ciuła – „Wazon zakochanych”
(z książki „Rzeźba głuchoniewidomych”, wyd. TPG).
rozpoczyna się od sprawdzenia i oceny toru przez przewodnika. Następnie jeszcze
przed startem właściwym odbywa się zjazd testowy, mający na celu rozpoznanie terenu. Potem już zawodnik razem
z przewodnikiem zjeżdża na
czas. Podczas zjazdu ze stoku
czy w trakcie slalomu Kaja komunikuje się ze swoim opiekunem głosowo lub przez walkietalkie, dzięki czemu wie, jak
ma pojechać. Wiele lat temu,
gdy byłam jeszcze sprawna ruchowo i lepiej widziałam, poddałam się takiemu eksperymentowi. Założono mi opaskę na oczy i po przejściu całego etapu przygotowawczego pozwolono mi zjechać na
nartach. Obok mnie był oczywiście mój przewodnik, który
udzielał instrukcji jak mam jechać. Nie udało mi się jednak
uniknąć wywrotki i zjechania z
wydzielonego toru - na szczęście obyło się bez kontuzji i
było bardzo wesoło. Zdobyłam
kolejne ciekawe doświadczenie, które utwierdziło mnie w
przekonaniu, że jak ktoś chce
coś zrobić, to szuka sposobu, a
jak nie chce, to szuka powodu.
Jednym z największych marzeń dziewczyny jest wzięcie
udziału w paraolimpiadzie w

Korei w 2018 roku. Trzymam
kciuki żeby się udało. Poza narciarstwem Kaja kocha kwiaty –
ukończyła policealne studium
ﬂorystyki w Krakowie i zamierza pracować w kwiaciarni.
W wolnym czasie lubi jeździć
konno i na rolkach. Uwielbia
wspinaczkę górską – zwłaszcza ze swoją babcią, która jest
zapaloną taterniczką.

*
MICHAŁ MAJCHRZAK
To maratończyk nie do zatrzymania. Ma rozpoznany
zespół Uschera (o którym pisałam szerzej w październikowym wydaniu „Filantropa”
z roku 2015). Od dziecka ma
niedosłuch i nosi dwa aparaty słuchowe. Porozumiewa się
mową werbalną. Ma także problemy ze wzrokiem – barwnikowe zwyrodnienie siatkówki i ślepotę zmierzchową. Nie
przeszkadza mu to jednak w
prowadzeniu aktywnego życia. Jako dziecko nie lubił sportu w żadnej formie. Chodził
co prawda na treningi dalekowschodnich sztuk walki i piłki
nożnej, ale nie dawały mu one
satysfakcji. Podobnie było z
zajęciami wychowania ﬁzycznego.

Sport tak naprawdę pokochał dopiero, gdy stwierdzono
u niego chorobę genetyczną i
powiedziano o rokowaniach
na przyszłość. Nie poddał się
i zamiast tracić czas na użalanie się nad sobą, zaczął działać. Zdecydował się na bieganie. Na swoim koncie Michał
ma prawie 16 tysięcy przebiegniętych kilometrów. Uczestniczył w biegach górskich, przełajowych i sztafetach. Najważniejszy jednak był dla niego
udział w Biegu Rzeźnika. Jest
to bardzo trudny i wymagający
bieg przeznaczony dla osób z
ogromną wytrzymałością. Maratończycy mają do pokonania
80 km w Bieszczadach: z Komańczy poprzez Cisną, góry
Jasło i Fereczeta, Smerek do
Ustrzyk Górnych w czasie 16
godzin.
Wiele osób zdrowych nie
wytrzymuje kondycyjnie i odpada z biegu. Michał brał
udział także w maratonie w
Poznaniu i w Biegu Powstania
Warszawskiego. Ponadto wraz
ze swoim przewodnikiem jeździ na tandemie na rajdy rowerowe – nie tylko po Polsce, ale i
po Apeninach, czy austriackich
Alpach. Bywało, że pokonywali na rowerze od 70 do 130 kilometrów dziennie.
Poza sportem Michał bardzo lubi czytać książki i oglądać ﬁlmy. Interesuje się także
klasyczną modą męską. Jego
zdaniem jeśli człowiek chce
przełamać jakąś barierę, która
go ogranicza, musi, jak mówi,
„samemu mocno chcieć. Bez
tego nic się nie osiągnie. Trzeba też silnej woli, dyscypliny, samozaparcia, uporu”. Zaznacza, że bardzo potrzebni
są – zwłaszcza na początkowym etapie – ludzie, którzy pomogą podjąć wyzwanie i będą
wspierali w działaniu.
Materiały źródłowe:
https://wielkopolskietpg.
wordpress.com/superbohaterowie-tpg
http://tpg.org.pl/dis/archiwum/nr-3-4-2013/spotkaniaz-bohaterami
Facebook.com
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ak wygląda nauka osób głuchych i słabosłyszących na
uczelniach wyższych w Chinach oraz w Wielkiej Brytanii, opowiadała dr Junhui Yang
podczas wykładu w brytyjskim języku migowym. Spotkanie adresowane do studentów i
pracowników Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowało 9 marca w
Sali Senatu Collegium Minus
Biuro Pełnomocnika Rektora
UAM do spraw Studentów Niepełnosprawnych i Szkoła Językowa UAM.
Wykład „Edukacja wyższa studentów głuchych i słabosłyszących w Chinach i Wielkiej Brytanii” był tłumaczony na język angielski, język polski wsparty napisami na ekranie oraz na polski
język migowy. Dr Yang przywitali: prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prorektor do spraw studenckich, Roman Durda, Pełnomocnik Rektora UAM do spraw
Studentów Niepełnosprawnych
i dr Mateusz Kaszyński, dyrektor
Szkoły Językowej UAM.
Dr Junhui Yang urodziła się w
Pekinie. Utraciła słuch, gdy miała 4,5 roku. Najpierw uczyła się
w szkole ogólnodostępnej, później w szkole dla niesłyszących,
a następnie ponownie w szkole ogólnodostępnej. Wyjechała
na studia do Ameryki. Wyższe
wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Gallaudeta w Waszyngtonie, amerykańskiej integracyjnej uczelni wyższej za-

Głusi w Chinach
i w Anglii
łożonej w 1857 roku jako National Deaf Mute College. Bardzo
ceni ten Uniwersytet, bo pozwolił jej uwierzyć w siebie. Większość wykładowców tej uczelni
to osoby z dysfunkcjami słuchu.
Stopnie naukowe w Gallaudet
University na równych prawach
zdobywają osoby niesłyszące i
słyszące. Dr Yang jest starszym
wykładowcą na Uniwersytecie
w Preston w Wielkiej Brytanii.
Wykłada brytyjski język migowy.
W Wielkiej Brytanii studentów niesłyszących jest mniej
niż w Chinach. W Anglii rok nauki na uczelni wyższej kosztuje
około 9 tysięcy funtów. Z kolei w
Chinach niektóre szkoły wyższe
dają możliwość zmniejszenia
czesnego, jeśli sytuacja ﬁnansowa studenta jest trudna. Żacy z
niepełnosprawnościami w Wielkiej Brytanii dostają stypendia.
Mogą też liczyć na pomoc językową. Nauka języków obcych
nie jest obowiązkowa. Inaczej
wygląda kwestia nauki języków
obcych w Chinach – żeby zdobyć
dyplom uczelni wyższej, trzeba

zdać egzamin z języka angielskiego.
Dr Yang zaznaczyła, że dla
osób niesłyszących niezwykle
istotne jest wsparcie rówieśników. To jeden z najważniejszych
czynników w edukacji osób z
dysfunkcjami słuchu. Ważna jest
dobra komunikacja osób słyszących z niesłyszącymi. W Wielkiej
Brytanii akcentowane jest nawiązywanie przyjaźni i wspólne
spędzanie czasu wolnego – dla
przykładu: studenci Uniwersytetu w Preston (University of Central Lancashire) biorą udział w
licznych wyjazdach edukacyjno-integracyjnych. Są ciekawi
świata, pozytywnie nastawieni
do życia i otwarci na poznawanie nowych osób. Egzaminy dla
osób niesłyszących w szkołach
ogólnodostępnych w Chinach
nie należą do łatwych. Studenci muszą pokonać wiele przeszkód, aby je zaliczyć.
Prelegentka wymieniła również metody nauczania niesłyszących – bezpośrednią i pośrednią. Pierwsza polega na
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ażdy kiedyś dorasta, nawet
my, chorzy. Wiem, że zawsze będziemy potrzebować
osoby trzeciej. W większym lub
mniejszym stopniu zależy to od
schorzenia, ale uważam że powinniśmy uczyć się, że nie tylko rodzice i pielęgniarki są przy
nas. Sama wiem, jak dobrze
jest oderwać się od rodziny i
wyjść na przykład na godzinny
spacer. Mnie teraz ułatwia to
wózek elektryczny. Kiedyś robili to znajomi ze szkoły.
Zawsze starałam się być w
miarę samodzielna i jak się tylko
dało, to spędzać czas bez rodziców. Wiadomo, że muszę mieć
opiekę, bo w nie których sytuacjach sobie nie poradzę. Właśnie dlatego Marzena, jedna z
moich przyjaciółek, umie mi pomóc w każdej sytuacji. Wycho-

Dorosłe dzieci
wałyśmy się razem, byłyśmy w
jednej klasie, a po szkole chodziłyśmy na spacery (tęsknię za
nimi). Dzięki Marzenie uczyłam
się, że nie muszę być stale pod
nadzorem rodziców, bo ona mi
pomoże (szkoda tylko, że wtedy
nie miałam wózka elektrycznego; niestety, musiała mnie pchać,
ale nigdy nie marudziła). Z biegiem czasu poznawałam więcej
osób, które mogły i – co najważniejsze – chciały ze mną spędzać
czas.
Chce wam, kochani rodzice
i opiekunowie powiedzieć, że
czasami trzeba taką osobę „rzucić na wielką wodę”, pozwolić
spróbować życia. Wiem, że to
niełatwe, bo rodzice, opiekunowie zawsze będą się martwić,
ale mamy czas komórek, zawsze można zadzwonić i zapytać: co? gdzie? z kim?... Moi ro-

dzice też się martwili i nie było
wtedy komórek, ale dali mi spróbować dyskotek i spacerów ze
znajomymi.
Dzisiaj jestem dorosła i chodzę, a właściwie jeżdżę, gdzie
chcę, na przykład do chłopaka
albo z Alex na piwo, oczywiście
zawsze z telefonem przy sobie,
bo rodzice się jednak martwią,
takie ich prawo, ale ta moja mała
samodzielność zaczęła się dzięki Marzenie i rodzicom, którzy
mi i jej ufali...

PORTALE RANDKOWE
Portali randkowych w Internecie jest mnóstwo, na pewno znacie: fotka, sympatia, badoo i wiele więcej. Wszyscy mówią: jakie te portale są niebezpieczne!
No i mają rację. Ale jest jeszcze
druga strona takich portali: można poznać nowych ludzi, poroz-

tym, że słyszący nauczyciel
przekazuje uczniom wiadomości w amerykańskim lub brytyjskim języku migowym. Ta metoda umożliwia dostosowanie
tempa nauczania do potrzeb
studenta. O nauczaniu metodą
pośrednią mówi się wówczas,
kiedy nauczyciel nie zna języka
migowego i jest wspierany przez
tłumacza albo posługuje się językiem pisanym.
Spotkanie z dr Junhui Yang
dostarczyło wielu ciekawych
informacji i pobudziło do reﬂeksji. Polsce tylko znikomy odsetek osób niesłyszących posiada
wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim, bo niewiele uczelni jest w stanie i
chce dostosować program nauczania do ich potrzeb. Większość głuchych kończy edukację na szkole zawodowej. Polski rynek pracy osobom z tego
rodzaju niepełnosprawnością
nie daje zbyt wielu alternatyw
do wyboru.

KAROLINA KASPRZAK
mawiać z kimś, gdy się czujesz
samotny, a nawet poznać swoją miłość.
W naszej sytuacji (osób niepełnosprawnych)
zazwyczaj
trudno poznać nowych ludzi, a
portale dają taką możliwość. Ja
właśnie na takim portalu poznałam swojego chłopaka. Od tego
czasu minęło prawie 5 lat, a my
nadal jesteśmy razem. Oczywiście, trzeba być bardzo ostrożnym i rozsądnym. Zanim się
spotkaliśmy,
rozmawialiśmy
dużo i długo przez skajp z włączonymi kamerami. W ten sposób oboje mieliśmy pewność,
kto jest po drugiej stronie.
Proponuje trzy zasady: Nie podawaj swojego numeru telefonu po pierwszej rozmowie. Zamiast tego zaproponuj rozmowę
na przykład przez skajp. W ten
sposób można się upewnić, kto
jest z drugiej strony. Nie podawaj
swojego adresu. Jeżeli chcesz się
spotkać z daną osobą, zrób to w
miejscu publicznym! Pod żadnym pozorem nie wysyłaj odważnych zdjęć! To bardzo niebezpieczne.
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utyzm” – to słowo cały
czas tkwi w głowach rodziców dzieci z tym właśnie
zaburzeniem
rozwojowym.
Otoczeniu kojarzy się zazwyczaj z głośnym płaczem, z zabawą nietypowymi przedmiotami, zamknięciem emocjonalnym oraz izolacją od świata. Pierwszy kontakt z osobą autystyczną może powodować stres. Im więcej wiemy
na temat autyzmu, tym mniejsze odczuwamy napięcie. Wiadomości o autyzmie rozpowszechniano w różnych miastach Polski podczas Światowego Dnia Świadomości Autyzmu przypadającego 2 kwietnia.
Autyzm nazywany jest również zespołem Kannera – od nazwiska austriacko-amerykańskiego lekarza psychiatry pochodzenia żydowskiego Leo
Kannera, który w 1943 roku opisał tę jednostkę chorobową.
Wcześniej znano pojęcie niedorozwoju umysłowego i psychoz
dziecięcych, jednak nikt nie potraﬁł osobliwych zachowań małych dzieci określić jako autystycznych. Ponieważ od tego
momentu minęło przeszło 70
lat, mogłoby się zdawać, że zdołaliśmy zdobyć maksimum wiedzy na ten temat. Powstało wiele publikacji, zrealizowano szereg badań naukowych, założono organizacje społeczne niosące wsparcie autystom oraz
ich bliskim, co więcej – zostały
opracowane programy terapeutyczne dla osób ze spektrum autyzmu.
Młodzi niedoświadczeni rodzice najczęściej bagatelizują
objawy autyzmu u niemowlęcia:
brak uśmiechu na widok znajomej twarzy, sporadyczne nawiązywanie kontaktu wzrokowego,
brak wskazywania palcem różnych przedmiotów czy wycofanie z kontaktów z otoczeniem
i koncentracja na czymś nietypowym, wydającym dźwięki (u
starszych dzieci). Diagnoza nie
przychodzi od razu, gdyż niezbędna jest dłuższa, wnikliwa
obserwacja dziecka i konsultacje ze specjalistami. To zaburzenie wciąż stanowi zagadkę. Ludzi z autyzmem czasem określa
się mianem „schizotypowych”.
Czy rzeczywiście można zaliczać ich do grupy osób z problemami zdrowia psychicznego?
W literaturze specjalistycznej
spotykamy się między innymi
z określeniem „autyzm schizofreniczny”, który cechuje unikanie kontaktu z ludźmi oraz zamknięcie we własnym świecie.
W przypadku spektrum autystycznego z jednej strony mówi
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Diagnoza
i terapia autyzmu
się o tak zwanej labilności emocjonalnej, z drugiej – o bogactwie wewnętrznych przeżyć.
Dzieci z autyzmem mogą przejawiać złość i agresję wobec
otoczenia, skłonność do samookaleczeń, zaburzenia ruchowe,
jednak nie wyklucza to wysokiej wrażliwości w różnych sferach. Autyści posiadają ponadprzeciętne zdolności na przykład w zakresie nauk ścisłych
albo mają nad wyraz rozwinięte ukierunkowania artystyczne. Znane są przypadki autystów, którzy potraﬁą bezbłędnie wymienić stolice wszystkich
państw na świecie albo wykonać w pamięci skomplikowane
(dla nas) obliczenia. To, co dzieje się w ich mózgu, przez zdrowych ludzi nigdy nie zostanie w
pełni odkryte. Kiedyś przypuszczano, że na występowanie autyzmu może mieć wpływ chłód
emocjonalny rodziców, ale teza
ta nie potwierdziła się.
W rozmowach na temat autyzmu często pojawia się termin
„zespół Aspergera”. Tę jednostkę
chorobową opisał w rok po Kannerze austriacki pediatra Hans
Asperger. Zespół Aspergera jest
całościowym zaburzeniem rozwoju zaliczonym do zaburzeń o
podłożu autystycznym. Cechują go przede wszystkim trudności w funkcjonowaniu społecznym. Osoby z zespołem Aspergera nie potraﬁą przewidywać
zachowań innych ludzi. Nieświadomie mogą kogoś zranić.
Występują u nich podobne, co u
autystów ograniczenia, ale o łagodniejszym przebiegu. Wspólną cechą ludzi z autyzmem i
osób z zespołem Aspergera są
wybitne uzdolnienia w różnych
dziedzinach. Jednych fascynują zabytkowe pojazdy szynowe,
innych astronomia albo języki
obce. Różnica jest taka, że około
50% dzieci z autyzmem w ogóle nie mówi, natomiast u osób
z zespołem Aspergera problem
braku mowy się nie przejawia.
W nietuzinkowy sposób swoją współpracę i przyjaźń z osobą z zespołem Aspergera, żydówką, profesor Marion Hersh
z Glasgow, opisuje niewidoma
podróżniczka Hanna Pasterny
w książce „Tandem w szkocką
kratkę”. To jedna z tych publikacji, dzięki którym dowiadujemy

się, jak postrzega rzeczywistość
człowiek z zespołem Aspergera
oraz co sprawia mu największe
trudności w komunikowaniu się
z otoczeniem.
Wróćmy do diagnozy autyzmu. Długi czas oczekiwania
na nią (co najmniej kilka miesięcy) odwleka rozpoczęcie terapii. Niektórzy specjaliści odradzają stawianie diagnozy u
dzieci przed ukończeniem 3 lat,
argumentując, że w tym okresie
życia najłatwiej o pomyłkę. Są i
starsze dzieci z autyzmem, które nie mają prawidłowo postawionej diagnozy. Wiele jest diagnozowanych zbyt późno – z
reguły dopiero na etapie rozpoczęcia nauki. Warszawska Fundacja „Synapsis” zajmująca się
wspieraniem osób z autyzmem
opracowała ogólnopolski program wczesnego wykrywania
autyzmu będący odpowiedzią
na problem braku dobrej diagnostyki małych dzieci w kierunku całościowych zaburzeń
rozwojowych. W programie
uwzględniono badania przesiewowe, polegające na obserwacji małego dziecka, które dają
szansę na wyłonienie trudności
w zakresie komunikowania się z
otoczeniem oraz nawiązywania
relacji społecznych. W diagnostyce klinicznej niezwykle istotny jest wywiad z rodzicami, bo
to oni są cały czas przy dziecku
i mogą najwięcej powiedzieć na
temat jego zachowań. Kolejnym
krokiem jest obserwacja specjalistów (psychologa, pedagoga specjalnego, psychiatry dziecięcego, pediatry). Co robić, jeśli autyzm zostanie zdiagnozowany?
Autyzm nie jest chorobą, którą można wyleczyć. U dzieci
i osób dorosłych z autyzmem
przejawiających
zachowania
agresywne oraz wahania nastroju, stosuje się leki stabilizujące nastrój, czasem antydepresyjne. Kluczowe znaczenie ma
terapia behawioralna polegająca na wspieraniu wszystkich
sfer funkcjonowania dziecka.
Obowiązują w niej trzy zasady:
zasada małych kroków, zasada stopniowania trudności oraz
zasada stosowania wzmocnień1. Terapia behawioralna ma
na celu wypracowanie umiejęt-

ności przydatnych w codziennym życiu. Chodzi w niej przede
wszystkim o redukowanie zachowań niepożądanych. Ten rodzaj terapii ma zarówno zwolenników jak i sceptyków.
W pracy z osobami z autyzmem pomocny okazuje się ponadto trening umiejętności społecznych – za jego pomocą autyści uczą się nawiązywania kontaktu wzrokowego, słuchania,
podejmowania rozmowy, zadawania pytań, wyrażania emocji
w konstruktywny sposób. Nauka
komunikacji z otoczeniem powinna przebiegać stopniowo2.
Trzeba pamiętać, że rozpoczęcie terapii i rehabilitacji
przed podjęciem edukacji nie
wyklucza wystąpienia problemów związanych z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym. Pierwsze tygodnie, a nawet miesiące, nauki dziecka z
autyzmem okazują się wyzwaniem i dla nauczycieli, i dla rodziców. Jednym i drugim towarzyszy lęk – pedagogom obawy
związane z niewystarczającą
wiedzą na temat spektrum autyzmu, niekiedy też niepewnością co do własnych kompetencji, rodzicom – obawy dotyczące przyszłości dziecka. Bardzo
ważny jest dobór odpowiedniej
metody nauczania. Nauczyciel
musi być świadomy, że dziecku
z autyzmem trzeba poświęcić
więcej czasu. Wynika to z trudności z koncentracją, komunikacją, związane jest też z nadwrażliwością na bodźce słuchowe, wzrokowe, dźwiękowe czy
dotykowe. Zastosowanie metodyki nauczania zależy od poziomu funkcjonowania dziecka
w różnych obszarach oraz od
stopnia autyzmu.

KAROLINA KASPRZAK
1

2

M. Suchowiejska, P. Ostaszewski, P. Bąbel, „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2012,
wyd. I.
T. Varughese, „Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzeń
pokrewnych”, Fraszka Edukacyjna 2012.
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Nie traktuj ich
jak wieczne dzieci
S

ą pogodni, życzliwie nastawieni,
utalentowani artystycznie, prawdomówni i szczerzy. Łatwo nawiązują przyjaźnie. Nie zazdroszczą, nie plotkują, nie rywalizują z innymi. Zdarza się, że spotykamy na swojej drodze ludzi
z taką właśnie osobowością.
Mają zespół Downa, wadę genów przejawiającą się między
innymi
charakterystycznym
wyglądem twarzy, osłabioną
zdolnością myślenia abstrakcyjnego, zaburzeniami pamięci
bądź trudnościami w komunikacji za pomocą mowy.
Opisał ją w 1866 roku brytyjski lekarz John Langdon Down.
Wtedy nie było jeszcze wiadomo, że zespół Downa to tak
zwana trisomia chromosomu
21, czyli sytuacja, kiedy w poczętym organizmie występuje dodatkowy chromosom 21. J.
Langdon Down, analizując cechy zewnętrzne dzieci z tą dysfunkcją, zauważył u nich podobieństwo do rasy mongolskiej – stąd właśnie wzięło się
określenie „mongolizm”. Dzisiaj to pojęcie jest odbierane negatywnie, ale w minionych stuleciach nie było tak postrzegane. Krótkogłowie, płaski proﬁl twarzy, spłaszczona potylica,
nisko osadzone, skośne, szeroko rozstawione oczy, mały, krótki nos z płaską nasadą i szerokim grzbietem, wystający język,
krótka szyja, czasem też krótkowzroczność oraz zaburzenia
słuchu – są najczęściej występującymi wadami u dzieci z zespołem Downa. Każde dziecko z trisomią wygląda i rozwija się inaczej.
Trisomii chromosomu 21 z reguły towarzyszy niepełnosprawność intelektualna (nazywana
kiedyś opóźnieniem umysłowym), której poziom jest mierzony za pomocą skali IQ Wechslera. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
oznacza, że dziecko z zespołem Downa będzie w miarę samodzielne w życiu dorosłym.
Umiarkowany oraz znaczny
stopień – że będzie wymagało o
wiele większej pomocy ze strony najbliższych i otoczenia.
Tak jak dawniej dopuszczano

słowo „mongolizm”, tak i przyjmowane było założenie, że narodziny dziecka z niepełnosprawnością są karą za grzechy rodziców. Postęp medycyny przyczynił się do znaczącej
zmiany sposobu myślenia o niepełnosprawności, nie wyeliminował jednak uprzedzeń oraz
negatywnych postaw społecznych. Dziś, w XXI wieku, mimo
jeszcze szybszego rozwoju nauki i technologii informacyjnej,
nadal słyszymy jak dzieci na podwórkach wyzywają się od „downów”. W dalszym ciągu mamy
też do czynienia z określeniami: „mongoł”, „idiota” i tym podobnymi.
Rozpoznanie zespołu Downa umożliwiają badania prenatalne, inwazyjne (wykonywane u kobiet zagrożonych ryzykiem uszkodzenia płodu) i testy
biochemiczne. Niektóre przyszłe matki uważają, że tego rodzaju badania mogą zaszkodzić
dziecku i z tego właśnie powodu ich nie robią. W Polsce nie
ma przepisu prawa chroniącego życie nienarodzonych dzieci
z zespołem Downa. Dlatego coraz częściej powstają ruchy społeczne w obronie życia dzieci z
wadami genetycznymi, zakładane przez rodziców osób z niepełnosprawnościami albo grupy
katolickie. Sprawa ochrony życia niekorzystnie wygląda również w innych krajach. Fundacja
im. prof. Jérôme Lejeune, znanego francuskiego lekarza i genetyka donosi, że we Francji blisko 96% nienarodzonych dzieci z zespołem Downa jest zabijanych.
Wychowywanie dziecka z zespołem Downa niesie szereg
wyzwań – począwszy od zapewnienia dostępu do wczesnej interwencji, przez edukację,
wspomaganie rozwoju i kompleksową rehabilitację, a skończywszy na dylematach związanych z jego przyszłością oraz
zapewnieniem godnej opieki po
stracie najbliższych.
Jak wspomniałam, trisomii chromosomu 21 towarzyszy niepełnosprawność intelektualna, co oznacza, że dziecko z tą wadą musi podjąć edukację w szkole specjalnej. Po-

jęcie „szkoła specjalna” kojarzy
się z niskim poziomem nauczania i biernością ucznia. Tymczasem praktyka pokazuje, że właśnie w szkołach specjalnych realizowanych jest wiele inicjatyw
rozwijających twórcze zdolności osób z zespołem Downa. W
tego typu placówkach najbardziej akcentuje się ich autonomię i podmiotowość. Do ludzi z
trisomią, którzy osiągnęli sukcesy na polu artystycznym, zalicza
się między innymi amerykańska aktorka Jamie Brewer, polski aktor Piotr Swend oraz znana w świecie artystka sztuki art
brut Justyna Matysiak, uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień”, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Na
Tak” w Poznaniu.
Ludzie z zespołem Downa są
obdarzeni nie tylko uzdolnieniami artystycznymi czy sportowymi, ale także wrażliwością
i poczuciem humoru. Pamiętam
swój pierwszy kontakt z dorosłą osobą z zespołem Downa. W
żadnej relacji ze zdrowym człowiekiem nie doświadczyłam tak
głębokiej szczerości i zaangażowania w przyjaźń. Osoby z zespołem Downa są nad wyraz
bezpośrednie. Potraﬁą powiedzieć wprost, że mamy nieładną bluzkę, buty na zbyt wysokim obcasie albo źle dopasowaną torebkę. Umieją też szybciej
niż pełnosprawni dostrzec nasz
smutek lub niepokój.
Istnieje zależność między trisomią chromosomu 21 a zaburzeniami zachowania i problemami zdrowia psychicznego1. Badania wskazują, że ludzie z zespołem Downa są bardziej podatni na depresję niż pozostałe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Częściej
cierpią też na demencję (rozwija się ona u 50-70% osób z zespołem Downa powyżej 60 roku
życia) oraz na Alzheimera. Długość życia osób z zespołem Downa jest uzależniona od różnych czynników. Wrodzone,
ciężkie wady serca (występujące u dość licznej grupy) i otyłość
skracają ją.
Na ile człowiek z zespołem
Downa będzie samodzielny w
życiu dorosłym, zależy od za-

angażowania rodziny i środowiska. Brak odpowiedniego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami sprawia, że
w życiu dorosłym są zdane na
pomoc najbliższych, dopóki oni
mają siły na sprawowanie opieki. W Polsce mamy drastycznie wysoki procent osób z zespołem Downa, które nigdy nie
podjęły pracy. Uzależnienie ekonomiczne i bytowe nie jest jedyną sprawą, jaka niepokoi rodziców. Dochodzi do tego kwestia
społecznej nieakceptacji, odnosząca się między innymi do zawierania małżeństw przez osoby z zespołem Downa.
Kilka lat temu media obiegła
kontrowersyjna kampania społeczna Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, gdzie jedno z haseł brzmiało: „Zespół Downa jest jak plama na koszuli,
której nie możesz sprać”. Zamysłem realizatorów było zwrócenie uwagi różnych grup odbiorców na trud życia osób z zespołem Downa we współczesnym
świecie, a także na problemy,
z którymi muszą się zmierzyć,
wśród nich na sprawę związków partnerskich. Andrea i Paul
Annear – to pierwsze małżeństwo osób z zespołem Downa
zawarte w Wielkiej Brytanii. Historia Amerykanów pokazuje,
że o pełnoprawnym życiu osób z
niepełnosprawnością intelektualną możemy mówić tylko wówczas, kiedy społeczeństwo otoczy je pełną akceptacją (tak właśnie było w przypadku Andrei i
Paula). W naszym kraju przestał
już szokować widok człowieka poruszającego się na wózku
inwalidzkim, ale nadal szokuje
widok dwojga niepełnosprawnych ludzi trzymających się za
ręce. Nie traktuje się ich jak osoby dojrzałe, ale jak wieczne dzieci, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Zbyt często
decyduje się za nie, pozbawiając w ten sposób poczucia godności.

KAROLINA KASPRZAK
1

B. Kaczmarek, „Trudna dorosłość
osób z zespołem Downa. Jak możemy wspomóc?”, Oﬁcyna Wydawnicza „Impuls”, 2010, wyd. I.
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Słowa same przychodzą
Z MAGDALENĄ MAZUREK, uczestniczką Warsztatu Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenia „Wspólna Droga” w Luboniu rozmawia KATARZYNA UMERLE.

FOT. ARCHIWUM

– Moje wiersze są odbiciem
moich uczuć. Obecnie wyrażają
one miłość do konkretnej osoby,
dzięki której czuję się adorowana. Jednocześnie zawsze temu
uczuciu towarzyszy lęk.

– Od otwarcia Warsztatu
minęły trzy miesiące. Czas ten
obﬁtował w liczne przedsięwzięcia, inicjatywy artystyczne i edukacyjne. Uczestnicy
i terapeuci poznawali siebie
nawzajem, dając tym samym
wyraz własnym zainteresowaniom oraz pasjom. Odkryliśmy też twój talent. Mówisz
o nim skromnie: „jakoś się pisze i wychodzi”. Mam nadzieję, że już wkrótce zaistniejesz
w poetyckim światku. Zauważyłam, że w Twoich wierszach
dominuje tematyka miłosna.
Czy jest ona związana z jakimś konkretnym wydarzeniem w Twoim życiu?

– Jesteś bardzo samokrytyczna w stosunku do swoich wierszy? Czy zdarza się, że je poprawiasz, kreślisz?
– Niektóre wiersze podobają
mi się jakby „od razu”, inne zawsze wydają się niedoskonałe.
Często po pierwszym przeczytaniu coś jeszcze w nich zmieniam.
– Skąd czerpiesz inspirację?
– Inspiracja przychodzi do
mnie (śmiech). A tak poważnie, to nie zastanawiałam się
nad tym. Po prostu słowa same
do mnie przychodzą, a dalej już
samo idzie (śmiech).
– Do autorów jakich wierszy
powracasz najchętniej?
– Najchętniej czytam Poświatowską,
Pawlikowską-Jasnorzewską. Ostatnio w pracowni
omawiałyśmy twórczość Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Nie ukrywam, że jego wiersze wydały mi się szczególnie
bliskie.

– W wierszu zamieszczonym
obok pojawia się motyw autoironii. Piszesz: „...by zawsze Cię
mieć przy sobie, zrobiłam z siebie poetkę, byś nigdy nie mógł
odejść.” Jak to się stało, że zaczęłaś pisać?
– Właściwie trudno to wytłumaczyć. Wspólnie z moją terapeutką czytałyśmy pewnego razu poezję. Ja zaczęłam pisać skojarzenia, pomysły, które potem jakby same ułożyły się
w wiersz. Pomyślałyśmy, że fajnie byłoby wysłać moje debiuty
na Festiwal „Słowa, jak dobrze,
że jesteście...”. Obecnie czekamy,
jak oceni je jury.
– Komu, twoim zdaniem,
może być potrzebny poeta we
współczesnym świecie?
– Chciałabym, aby wiersze
służyły ludziom jako inspiracja. Jako natchnienie dla innych
do pisania własnych wierszy. Jestem przekonana, że każdy, bezwzględnie każdy człowiek może
pisać wiersze i wyrażać w nich
samego siebie.
– Jakie masz plany pisarskie,
poetyckie?
– Cóż będę pisać dalej
(śmiech).
– Dziękuję za rozmowę.

Podróżnicy
Globbus Team
W

sobotę 5 marca odbyło
się kolejne spotkanie
podróżnicze, organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Smartness i Wielkopolską Jednostkę Wojewódzką Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.
Tym razem gościliśmy
uczestników uczniowskiego projektu podróżniczego
„Globbus Team”, który wyruszył w szaloną wyprawę dookoła Europy kultowym, samodzielnie
odrestaurowanym Volkswagenem T3.
Radosław Maciaszek, Pa-

weł Kierzkowski, Piotr Korbas, Jakub Chojnacki, Jarosław Miś i Mateusz Kaczmarek, czyli ekipa wesołego busa opowiedziała nam o
przyjaźni, realizacji marzeń,
dążeniu do celu i przede
wszystkim wielkiej przygodzie, która zainspirowała każdego z nas i pozwoliła
przenieść się do ciepłych krajów Europy Zachodniej.
10.600 kilometrów, 32 dni,
15 państw – ten wynik przyprawił o zawrót głowy, a
przygotowana prezentacja ze
zdjęciami oraz ﬁlmem z wy-

prawy były znakomitym uzupełnieniem
opowiedzianej
historii.
Po prezentacji podróżnicy
odpowiedzieli na liczne pytania, a także rozlosowano nagrody wśród publiczności.
Dodatkowo mieliśmy okazję
zobaczyć osławionego busa,
którym grupa przyjechała na
miejsce. Bardzo dziękujemy
za obecność i życzymy ekipie
„Globbus Team” dalszych, fascynujących podróży!

ANNA PŁONKA
TŁUMACZ-PRZEWODNIK WJW TPG
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MAGDALENA MAZUREK
LUBOŃ

***
Nie noszę obrączki
na palcu,
nie noszę obrączki
na szyi,
noszę obrączkę
w kieszeni,
by zawsze pamiętać
o tobie.
Nie noszę zdjęcia
w portfelu,
nie noszę zdjęcia
w albumie,
noszę zdjęcie twe
w głowie,
by zawsze je mieć
przy sobie.
By zawsze pamiętać
o tobie,
by zawsze cię mieć
przy sobie,
zrobiłam z siebie
poetkę,
byś nigdy
nie mógł odejść.

ALDONA WIŚNIEWSKA
POZNAŃ

***
Tam jest cicho
Tam jest ciemno
Tam się robi ciepło,
Gdy mnie
Przytulasz
I gorąco
Gdy ze mną
Tańczysz.
Tam jest piękno.
Tam z raju dusze
Przybywają by się
Nasycić chwilą.
Tam otwarta brama.
Tam mieszkam
Ja i nadzieja.
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Badaj się!

J
Joanna
Szostek
S
LLESZNO
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Badania proﬁlaktyczne i konsultacje.

B

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

ezpłatne badania poziomu
cukru we krwi, pomiar ciśnienia i wagi oraz konsultacje lekarskie odbywały się 28
lutego w poznańskiej Galerii
„MM” przy ul. Święty Marcin.
Akcję proﬁlaktyczną zorganizowało Wielkopolskie Stowarzyszenie Wsparcia w Zespole Turnera. Celem była zachęta do regularnych badań oraz
edukacja dotycząca zespołu
Turnera. Członkinie organizacji przekonywały, że choroba
nie wyklucza aktywności.
– Osoby z zespołem Turnera
są mylone z ludźmi cierpiącymi na zespół Tourette’a. To dwa
różne schorzenia. Zespół Turnera jest wrodzoną chorobą genetyczną, występującą głównie

Przedstawicielki
Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Wsparcia
w Zespole Turnera.
Od lewej: Małgorzata Tórz,
Joanna Jędrzejczak
i Paulina Szulc.

u kobiet, spowodowaną brakiem albo niepełnym rozwojem
chromosomu X. Cechą charakteryzującą zespół Turnera jest
niski wzrost. Podczas dzisiejszej akcji opowiadamy jak wygląda życie z zespołem Turnera i czym zajmuje się nasze Stowarzyszenie – mówiła Joanna
Jędrzejczak, prezes.
Przy stoisku organizacji były
dostępne ulotki informacyjne oraz poradnik „Wspomaganie ﬁzycznego i psychospołecznego rozwoju osób z zespołem Turnera” pod redakcją prof.
dr hab. n. med. Katarzyny Łąckiej wydany w 2009 roku dzięki wsparciu ﬁnansowemu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Do dyspozycji odwiedzających był lekarz z Kliniki Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 im. Karola Jonschera.
O zdrowym trybie życia w
natłoku zajęć coraz częściej zapominamy. Zdarza się, że podczas akcji prozdrowotnych dowiadujemy się o cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym czy nadwadze. Wcześnie wykryte tego
rodzaju problemy zapobiegają
przykrym następstwom jak na
przykład udar mózgu powstały w wyniku nie leczonego nadciśnienia. Warto korzystać z
konsultacji ze specjalistami. O
Wielkopolskim Stowarzyszeniu Wsparcia w Zespole Turnera można przeczytać na stronie
internetowej: www.turnersyndrom.org.pl

KAROLINA KASPRZAK

iepełnosprawność intelektualna jest zaburzeniem
rozwojowym polegającym na
znacznym obniżeniu ogólnego
poziomu funkcjonowania umysłowego, które powoduje szereg deﬁcytów w zakresie procesów poznawczych oraz zachowań adaptacyjnych. Kluczowym czynnikiem gwarantującym zdolności adaptacyjne
człowieka jest prawidłowy rozwój mowy.
Liczne badania potwierdzają, że związek pomiędzy inteligencją a mową jest tak duży, że
stopień zaburzenia mowy rośnie wprost proporcjonalnie do
stopnia upośledzenia umysłowego. Oznacza to, że im głębszy jest deﬁcyt intelektualny,
tym większe nieprawidłowości
w rozwoju mowy. W literaturze specjalistycznej nie ma pełnej zgodności co do patogenezy zaburzeń mowy w przypadku upośledzenia umysłowego.
Zaburzenia mowy i komunikacji powstają na skutek wielu różnorodnych czynników i
procesów zaburzających rozwój ośrodkowego układu nerwowego we wczesnym okresie
życia, czyli w okresie prenatal-

D

zień Kobiet można sobie
zaplanować na różne sposoby: pójść do kawiarni, kina,
spa, wybrać się na ﬁtness. Ale
dodatkowo można też w inny
sposób. 9 marca, dzień po
Dniu Kobiet, City Park Hotel
& Residence w Poznaniu zorganizował, przy współudziale Drużyny Szpiku, wyjątkowe
spotkanie kobiet, które chorują na nowotwór, choruje ich
dziecko lub ktoś z bliskiej rodziny.
– „Kobieta jest wszechświatem. Kobieta w obliczu nowotworu.” To wydarzenie, które
miało być troszkę inne, głębsze, może poważniejsze niż
klasyczna uroczystość z okazji Dnia Kobiet. City Park Hotel & Residence to miejsce, które otwiera się dla ludzi. Początkowo zaprosiłam Dorotę Raczkiewicz jako gościa, chciałam, aby była i uświetniła swoją osobą ten wieczór. Ostatecznie jednak Dorota zaangażowała się, jak zawsze w 101 procentach i stała się współorganizatorką. Bez Doroty to wyda-

nym, perinatalnym lub postnatalnym.
Zaburzenia mowy u osób
upośledzonych umysłowo określa się terminem „oligofazja”.
Termin ten obejmuje zespół deﬁcytów i zaburzeń językowych
oraz komunikacyjnych przejawiających się niesamoistnym
opóźnieniem rozwoju mowy na
tle danej dysfunkcji rozwojowej
oraz ubogim słownictwem, zaburzeniami wokalizacyjnymi i
artykulacyjnymi, agramatyzmami, zaburzeniami percepcji słuchowej, a także trudnościami w
budowaniu zdań i w rozumieniu
mowy. Niepełnosprawności intelektualnej często towarzyszą
liczne sprzężenia, które utrudniają procesy komunikacyjne,
ponieważ dodatkowo obciążają
wyspecjalizowane struktury mózgowe odpowiedzialne za przebieg złożonych procesów psychicznych i intelektualnych.
Wszelkie zaburzenia tych procesów powodują problemy z myśleniem abstrakcyjnym, wnioskowaniem, uogólnianiem, abstrahowaniem czy zapamiętywaniem itp. co w efekcie prowadzi
do zaburzeń wszelkich form aktywności komunikacyjnych.
Niepełnosprawność intelektualna nie odbiera szans na
opanowanie i rozwój mowy na
poziomie
komunikatywnym
głównie u osób z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym,
ale warunkiem jest podjęta jak
najwcześniej intensywna i sys-

rzenie nie miałoby takiej mocy.
To, co wydarzyło się tego wieczoru, przeszło najśmielsze
oczekiwania wszystkich. Przyszło bardzo wielu gości, a rozmowy nie miały końca. To było
wydarzenie pełne mocy. Chcę
przy okazji podziękować również naszym sponsorom: Ecler,
Clinique, mBank, Candeo, Lux
Med/Profemed,
Celebration
Productions, Sara Zalewska –
powiedziała Agnieszka Kwiatkowska, manager marketingu
City Park Hotel & Residence.
Drużyna Szpiku włącza się w
wydarzenia, które niosą jakieś
przesłanie i społecznie są ważne. I takie też było to wydarzenie. Pełne osobistych opowieści, doświadczeń, wzruszeń,
emocji, które pokazało, że można o nowotworze rozmawiać
na różne sposoby.
– To był ważny czas, pełen
wzruszeń, wspomnień i wyjątkowych rozmów. Dla mnie to
była swoista podróż i przypomnienie, że życie jest kruche i
każdego dnia może mnie zaskoczyć. Przypomniałam so-
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POROZMAWIAJ Z LOGOPEDĄ(2)

Zaburzenia mowy
u osób niepełnosprawnych
intelektualnie
tematyczna interwencja logopedyczna. W przypadku stwierdzonego upośledzenia w stopniu znacznym i głębokim terapia logopedyczna również pełni
ważną rolę, ponieważ stymuluje maksymalny potencjał dziecka i może wypracować sposób komunikowania się z otoczeniem za pomocą komunikacji alternatywnej. Każda terapia logopedyczna polega na pobudzaniu odpowiednich funkcji językowych, a także werbalnych i pozawerbalnych i powinna mieć charakter ściśle zindywidualizowany. Oznacza to, że
program terapii powinien być
zawsze ustalany indywidualnie
dla każdego dziecka z uwzględnieniem jego umiejętności, zainteresowań oraz potrzeb i deﬁcytów rozwojowych. Terapia
mowy jest procesem długofalowym i wymaga szczególnej cierpliwości najbliższego otoczenia

ustnej. Każdy rodzic może sam
aktywizować ośrodki czuciowe
warg i języka dziecka poprzez
uwrażliwianie ich różnymi smakami. Warto codziennie stymulować też inne zmysły dziecka,
aby „prowokować” do aktywności ośrodki czuciowe nie tylko w
okolicach warg i na języku, ale
także na całym ciele dziecka, np.
głaskanie ciała dziecka, zabawy
paluszkowe czy dotykanie różnych faktur itp.
Warto też uwrażliwiać dziecko na dźwięki mowy czyli dużo
mówić do niego, śpiewać, czytać rymowane wierszyki, a także stosować metodę „zalewania mową”, która polega na opowiadaniu dziecku o wszystkich
czynnościach, które wykonuje
oraz o przedmiotach, które dotyka lub widzi. Istotną rolę w rozwoju komunikacji pełni też aktywność ruchowa, dlatego niezwykle ważna jest odpowied-

osoby chorej oraz ich ogromnego zaangażowania i ścisłej
współpracy ze specjalistą, ponieważ tylko intensywna stymulacja mowy w gabinecie logopedycznym oraz na co dzień
w środowisku domowym może
przynieść zadowalające rezultaty.
Bez względu na stopień niepełnosprawności terapię logopedyczną warto rozpocząć jak
najszybciej, aby od najmłodszych lat wypracowywać w
dziecku odpowiednie nawyki związane z komunikacją (np.
nawiązywanie kontaktu wzrokowego, uważne słuchanie itp.)
oraz zapewniać dziecku odpowiednią ilość bodźców niezbędnych w rozwoju mowy i komunikacji. Niezwykle ważną rolę
odgrywają masaże logopedyczne twarzy i jamy ustnej połączone ze stymulacją czuciowo-ruchową warg, języka i całej jamy

nia stymulacja motoryki małej i
dużej oraz koordynacja ruchów
dziecka. Warto zatem zachęcać
dziecko do różnych zabaw parateatralnych, logorytmicznych,
tanecznych, a także do zajęć
manualnych np. lepienia z plasteliny itp.
W majowym i czerwcowym
wydaniu „Filantropa” przedstawię więcej ćwiczeń stymulujących mowę i komunikację osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz znacznym i głębokim. Zapraszam do lektury.

FOT. EMILIA STASZKÓW ES FART PHOTO

Kobiety wobec nowotworu

Na sali pojawiło się bardzo wiele osób,
by wysłuchać historii kobiet.

bie chwile pełne strachu, łez
i radości, jeszcze raz przeżyłam odejście Nikodema, Konrada i Piotra. Znów ucieszyłam się zwycięstwem Karoliny
i Ani. Po spotkaniu otrzymałam
mnóstwo wiadomości i telefonów, w których dziękowano za
ten czas, choć trudny, to piękny
– powiedziała Dorota Raczkiewicz, szefowa Drużyny Szpiku.
Wśród zaproszonych gości była również Magdalena
Owczarska, mama Nikodema,
który trzy lata temu, mając 19
lat, przegrał z chorobą – aplazją szpiku.
– Bałam się tego spotkania.
Nie wiedziałam czy dam radę,
czy będę potraﬁła rozmawiać
o największym dramacie w
moim życiu. O walce, nadziei i
pożegnaniu. Jednak to był bardzo ważny wieczór, wręcz mistyczny. Nie byłam sama. Każ-

da z osób, które tam były, dała
mi siłę, abym mogła o tym opowiedzieć. Niewątpliwie Dorota
jest osobą, która potraﬁ dodać
odwagi. Dzięki niej nie jesteśmy anonimowi. Nie sądziłam,
że tak wiele osób będzie chciało być z nami, aby ponownie
przejść wszystkie etapy. Dziękuję, że mogłam być tego wieczoru z tymi kobietami – powiedziała Magdalena Owczarska.
W spotkaniu udział wzięli: prowadzące spotkanie Dorota Raczkiewicz i Agnieszka
Kwiatkowska oraz m.in. Magdalena Owczarska, Agnieszka
Bartkowiak, Magdalena Cierniak, Joanna Mielęcka, Karolina
Mielęcka, Anna Szubert, Emilia
Staszków, dr Agnieszka Wziątek, dr Eryk Matuszkiewicz, Tomasz Schmidt.

STANISŁAW FURMANIAK
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Świąteczna
zbiórka żywności
12

FOT. ARCHIWUM

marca w dwóch sklepach
na terenie gminy Kleszczewo: „Lewiatan” w Gowarzewie i „Jola” w Tulcach przeprowadzono świąteczną zbiórkę
żywności dla mniej zamożnych
mieszkańców – podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kleszczewie.
Zebrano 138 kg produktów
spożywczych i 13,4 litrów oleju. Była mąka, cukier, słodycze,
kakao, dżem, kawa, konserwy,
majonez, makaron, margaryna.

Pracownicy Ośrodka przygotowali paczki dla 8 rodzin z dziećmi oraz 6 świątecznych paczek
ze słodyczami dla mieszkańców
przebywających w domach pomocy społecznej.
Do darowizn produktów w
sklepach zachęcali wolontariusze – dwunastu uczniów z Zespołu Szkół w Tulcach i czterech
z Zespołu Szkół w Kleszczewie,
wręczając klientom wchodzącym do sklepu ulotkę, zapraszającą do ufundowania artykułów
spożywczych.
Wszystkim oﬁarodawcom w
imieniu obdarowanych serdecznie dziękuję za dary na święta
Wielkiej Nocy. Dyrekcji Zespołu
Szkół w Tulcach i Zespołu Szkół
w Kleszczewie składam podziękowanie za współpracę przy
tym przedsięwzięciu, a uczniom
za cenny czas, jaki włożyli w tę
zbiórkę.
Wielkanocną zbiórkę żywności zorganizowano we współpracy z Wielkopolskim Bankiem
Żywności w Poznaniu.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

Głodne nakarmić
O

kaniową „Osiedle Młodych”,
Dom Kultury „Jagiellonka”,
Klub Turystów Górskich „Bacówka” i dyrekcję Wielkopolskiego Parku Narodowego.

FOT. ROBERT KUZIOR

koło 130 osób wzięło
udział w XLI Rajdzie “Dokarmiamy zwierzęta” zorganizowanym 13 lutego przez
PTTK Oddział „Rataje” przy
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Osiedle Młodych”, Wydział
Sportu Urzędu Miasta Poznania (współﬁnansował wydarzenie), Spółdzielnię Miesz-

Uczestnicy rajdu.

W wydarzeniu oprócz członków ratajskich klubów seniora
uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 90, którzy
stanowili najliczniejszą grupę.
Propagowano ochronę przyrody, piękno Wielkopolskiego
Parku Narodowego, wypoczynek na łonie natury. Rajd przebiegał na czterech trasach:
Trzebaw Rosnówko – Trzebaw – Górka – Jezioro Góreckie – Osowa Góra – Mosina;
Puszczykówko – Głaz Leśników – Jeziory – Osowa Góra –
Mosina; Mosina – Jezioro Góreckie – Osowa Góra – Mosina;
dla seniorów ustanowiono trasę autokarowo-pieszą.
Metę rajdu usytuowano na
Osowej Górze. Tu rozdano nagrody. Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego dostarczyła foldery i przewodniki.

ROBERT WRZESIŃSKI

A
Aurelia
PPawlak
PPOZNAŃ

J

ózef Nowak ma ponad 90 lat
i od niedawna choruje na nowotwór złośliwy. Lekarze dają
mu najwyżej rok życia, bo choroba postępuje. Czasami pan
Józef jest smutny, a są dni, gdy
się ożywia. Pyta o swoją trąbkę,
dokumenty schowane w prywatnym pokoju, pieczątki, listy. Najbliżsi troskliwie się nim
opiekują. Nigdy go nie opuszczą.
Pan Józef mieszka w zadbanym domu z ogródkiem niedaleko Środy Wielkopolskiej. W pokoju gościnnym stoi jego łóżko
ze specjalnym podnośnikiem.
Codziennie opiekują się nim
żona Joanna i córka Alicja. Tutaj przyjmuje gości, ogląda telewizję, odpoczywa. Cieszy się jak
dziecko z każdych odwiedzin.
Lubi być w centrum uwagi. Cichym głosem opowiada o dawnych czasach i swoich dokonaniach. Na początku roku obraził się na żonę, która wypisała
go z listy biegłych rewidentów.
Najbliżsi na szczęście szybko go
udobruchali. Gdy przyjechali do
niego w odwiedziny przyjaciele
z Poznania na jego twarzy pojawiły się rumieńce, a w oczach

N

ie latają na miotłach, a
słowo „wiedźmy” wcale
im nie przeszkadza. Łączy je
poczucie humoru, pasja aktorska, dystans do siebie. Kochają oklaski publiczności.
Kabaret „Wiedźmy z Amarantu” skupia starsze panie, które swoje emocje wyrażają na
scenie.
Zespół działa od kilku miesięcy, a już na dobre wpisał się
w imprezową działalność poznańskiego „Amarantu”. Łączy je optymizm i radość życia.
Po co się smucić, skoro śmiejąc się z rzeczywistości można wywołać uśmiech na wielu
twarzach. Teksty piszą same,
tematów dostarcza życie: rozmowy z przypadkowymi osobami, dialogi wysłuchane w
tramwaju, autobusie, kolejce
do lekarza. Prawie wszystkie
są emerytkami, ale czasu mają
teraz mniej, niż gdy były czynne zawodowo.
Z reguły wychodzą ze swoich domów rano i wracają późnym wieczorem. Dla nich teraz rozpoczęło się drugie ży-

łzy. Nie wierzył, że to dzieje się
naprawdę. Szczególnie wzruszył się, gdy ściskał przyjaciół
Eugeniusza Pacię i Arkadiusza
Błochowiaka, którzy zawsze mu
pomagali.
– Walka z chorobą potrwa kilka miesięcy – mówi Alicja. – To
jest mój tata, nie oddam go do
żadnego ośrodka, hospicjum
lub domu opieki. Chcę, by został
z nami do końca. Do końca będziemy się nim opiekować.
Zanim pan Józef ubrany w
szlafrok usiadł przy stole, czekała go miła niespodzianka. Tego
dnia został wyróżniony medalem „75 lat Batalionów Chłopskich”, przyznanym przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego
Związku Żołnierzy Batalionów
Chłopskich. Odznaczenie przywieźli mu koledzy z organizacji kombatanckiej. Takie wyróżnienie to nie byle co, bo były żołnierz Batalionów Chłopskich ma
wiele zasług w walce z hitlerowskim okupantem. Narażał życie,
by ocalić innych, o mało nie zginął z rąk funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Wielokrotnie ocierał się o śmierć, ale zawsze wychodził z potyczek zwycięsko. Był silny. Nie łatwo było
go złamać. Taki charakter zachował też w chorobie. Wprawdzie jego życie toczy się teraz innym torem, ale dla niego
wszystko musi być „po staremu”.
– Opieka nad mężem trwa

cie, w którym robią to, co sprawia im przyjemność. Wystawiły przedstawienie „Kochajmy
się jak siostry, liczmy się jak
sąsiadki”. Na luzie, bez tremy,
z dystansem. Otrzymały kilka
propozycji występów. Chętnie
się zgodziły.
– Uczestniczyłam we wzruszającym koncercie seniorów,
którzy przyjechali do Polski
ze Stanów Zjednoczonych –
mówi Anna Kapczyńska, opiekunka „Wiedźm”. – Postanowiłam stworzyć zespół, który
mógłby uszczęśliwić zarazem
publiczność i realizujących się
artystycznie seniorów. Dostałyśmy zielone światło w „Amarancie”, rozpoczęło się tworzenie kabaretu.
Panie, które w nim występują, cechuje wyczucie dowcipu sytuacyjnego, umiejętność improwizowania, szybkie
przyswajanie tekstu. Są utalentowane, potraﬁą pracować
nad przygotowaniem występu. Moja rola sprowadza się do
obserwacji, podpowiadania,
organizowania spotkań.
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całą dobę – mówi żona Joanna.
– Reagujemy na każdy szmer,
ruch, który słyszymy w jego pokoju. Mąż czasami sam chce wychodzić z łóżka, ale nie zawsze
się to udaje. Bywa, że denerwuje się na swoją bezsilność. Jak
się uprze, to trudno go od czegokolwiek odwieść. Opiekujemy się nim najlepiej jak potraﬁmy. Gotuję mężowi ulubioną polewkę, przygotowuję twarożek.
Wszystko po to, by ulżyć w cierpieniu, które teraz łagodzą tylko
plastry z morﬁny.
Rodzina Nowaków przyjmuje chorobę pana Józefa z pokorą. Nie narzeka, nie żali się,
nie skarży na zły los. Choroby przecież dotykają każdego
człowieka. Najważniejsze, by
znosić je z godnością. Dzieci, wnuki i prawnuki kochają
pana Józefa, odwiedzając go,
jak tylko czas pozwoli. Bywa,
zwłaszcza w wolne dni, że w
pokoju brakuje miejsca. Dzięki temu nie czuje się samotny
i opuszczony. Bliskość, miłość,
serdeczność, oddanie, pamięć
oraz przywiązanie to emocje,
które okazywane są choremu
na każdym kroku.
– Chętnie wracam do prze-

szłości myślami i czynnościami,
których się nauczyłem – mówi
pan Józef. – Wprawdzie już nie
gram na trąbce, ale lubię na nią
patrzeć. Przypomina mi wspaniałe i wesołe chwile. Coraz rzadziej zaglądam do dokumentów księgowych. Nie pozwalam nikomu ich dotykać. Tylko ja
wiem, gdzie je włożyłem.
Na dowód pan Józef wolno
wstaje z krzesła. Opierając się
na balkoniku powoli idzie w kierunku swojego pokoju. Nie zważa na protesty żony, która boi
się, by nie upadł. Prowadzi walkę z samym sobą i chce ją wygrać. Udaje mu się postawić na
swoim. Zagląda do szafy, potem do szuﬂady. W końcu przynosi odebrany niedawno list. Na
jego twarzy pojawia się delikatny uśmiech. To wyraz zadowolenia. Co chwilę prosi żonę i córkę, by dbały o gości z Poznania.
Cieszy się, gdy słyszy od nich, że
trwają starania o przyznanie mu
stopnia porucznika.
– Tato się nie poddaje, chce
nam pokazać, że ma w sobie
dużo determinacji – dodaje Alicja. – Bywa, że musimy z mamą
długo go przekonywać, by poniechał swoich pomysłów. – Tak

FOT. AURELIA PAWLAK

Oswoić się ze śmiercią

W środku pan Józef, za nim od lewej: jego żona Joanna,
Eugeniusz Pacia, córka Alicja i Arkadiusz Błochowiak.
będzie, dopóki całkowicie nie
zabraknie mu sił. Otrzymuje leki,
regularnie odwiedza go lekarz.
Kupujemy w aptece wszystko,
co jest mu potrzebne. Tato musi
mieć zapewnioną opiekę.
Gdy zrobi się ciepło, żona i
córka pana Józefa wystawią na

jego ulubiony taras meble ogrodowe. Chory będzie mógł tu spędzać czas. Poczuć zapach kwiatów, pól, łąk, posłuchać ptaków.
Nadal będzie przyjmować gości, których tak bardzo lubi. Pogawędzi z wnukami i prawnukami.

Wiedźmy z Amarantu

Seniorki łatwo wcielają się
w każdą rolę. Ola Nikodem, z
zawodu nauczycielka języka
polskiego, doskonale czuje się
jako kobieta z marginesu społecznego. Ma spore doświadczenia sceniczne, wcześniej
występowała w teatrzyku „Na
luzie”. Nie znosi malkontenctwa. Hanna Lewandowska,

FOT. TADEUSZ SŁAWOMIR LISIECKI

Dlaczego „Wiedźmy z Amarantu”? Seniorkom zależało,
bo nie postrzegano ich jako
ugrzecznione panie na emeryturze. Chciały nazwy oryginalnej, przewrotnej. Anna Kapczyńska mówi o nich, że to
wiedźmy pozytywne, mądre,
doświadczone życiowo. Złych
uroków nie rzucają. Przeciwnie, bawią, rozśmieszają. Razem pracują nad każdym tekstem. Zanim zostanie wygłoszony, musi zyskać pełną akceptację.

również polonistka, w kabarecie odkryła swoją drugą naturę. W dzieciństwie marzyła
o zawodzie aktorki, ale mama
inaczej pokierowała jej losem.

Zawsze chciała mówić, śpiewać, tańczyć na scenie. Ilona
Lewandowska to urzędniczka
skarbowa z romantyczną duszą. Nie znosi bezczynności,

marazmu i rutyny. Po przejściu
na emeryturę na wszystko brakuje jej czasu. Koleżanki piszą
skecze na podstawie jej opowiadań. Lubi obserwować ludzi. To oni dostarczają emocji i pomysłów. Kabaretowy
talent ujawniła też Róża Gulik, bizneswomen, która wcześniej próbowała sił w dziennikarstwie. Elżbieta Chojnacka
jest bardzo dokładna, cechuje
ją wrażliwość, delikatność. Jej
cechy sprzyjają odgrywaniu ról
księżniczek z bajki.
Każda z aktorek to indywidualność. Razem stworzyły zgrany zespół. Teatralna
aktywność daje im poczucie
spełnienia. Marzą o przedstawieniu na deskach profesjonalnego teatru, przed dużą widownią. Nie wątpię, że osiągną
ten cel.

AURELIA PAWLAK
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RADOSŁAW JABŁOŃSKI
POPÓWEK

Numery alarmowe
4

FOT. ARCHIWUM WTZ

styczniowym wydaniu
„Filantropa” pisałem o
swojej ciężkiej i niewdzięcznej pracy w stajni w dzielnicy Olechów w Łodzi. Musiałem z niej odejść. Zabrałem
z niej mojego konika Karusia
i pieska Morusa – i przeprowadziliśmy się z moją mamą
na wieś.
Dzięki temu mamy tu swój
własny dom, a Karuś – swoją stajnię. Mieszkamy teraz w
okolicach Głowna we wsi Popówek Włościański. Przeprowadzka odbyła się 9 listopada
2011 roku.
Wioska ta jest tak mała, że
domy można policzyć idąc na
spacer. Mój dom ma 3 pokoje,
kuchnię i łazienkę. Królestwo
Karusia znajduje się w obszernej i dobrze utrzymanej stodole. Muszę przyznać, że ciężko
było po tych wszystkich latach
tak po prostu odejść. Najgorzej jednak się czułem, gdy nasze pozostałe koniki zaczęły za
nami wołać. Wołanie to przypominało płacz. Teraz jednak
mimo braku przyjaciół cieszymy się z wolności i łączącej nas
miłości. Mieszkamy tu więc już
5 lat. Robię, co w mojej mocy,
aby zapewnić Karusiowi i Morusowi właściwą opiekę.
Przyjechaliśmy tu specjalnym samochodem do przewozu koni. Było to późnym wieczorem, ale ja nie czułem zmęczenia. Szczerze mówiąc, bałem się samodzielnej opieki
ponieważ jeszcze nigdy nikt
nie zależał ode mnie w stu
procentach. Uwierzcie: jedyne, co czułem, to paraliżujący mnie strach. A w tej chwili jest tak, jakbym wykonywał to od zawsze. Czy miałem momenty zwątpienia co
do słuszności wyboru takiego życia? Nie! Nawet przez sekundę! Gdybym miał podejmować jeszcze raz taką decyzję, wiem, że byłaby ona taka
sama.
Bo najważniejsze jest zdrowie, szczęście i bezpieczeństwo Karuska. Zawsze zrobię
wszystko, aby wiedział, że był,
jest i będzie kochany. I potrzebny. Wiem, że może zabrzmi
to wariacko, ale Karuś jest
dla mnie niczym moje dziecko. Proszę, nie śmiejcie się ze
mnie. Dzielę się bowiem najgłębiej skrywanymi emocjami
i uczuciami.

W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

marca uczestniczyliśmy w
pogadance przygotowanej przez naszą pielęgniarkę.
Przypomnieliśmy sobie niezbędne informacje, jak reagować w sytuacjach, kiedy potrzebna jest pomoc lekarza,
straży pożarnej lub policji.
Ćwiczyliśmy łączenie numeru z daną jednostką udzielającą pomocy. Wybieraliśmy odpowiedni numer na telefonie i
uczyliśmy się, jak rozmawiać
z dyspozytorem. Informacje te
są bardzo przydatne, ale mamy
nadzieję, że nie będziemy musieli z nich korzystać.

EWA FRANKOWSKA
UCZESTNICZKA WTZ

8

marca był dla pań w naszym ośrodku szczególnie
miły. Panowie przygotowali
wiele niespodzianek.

Dzień Kobiet

Były życzenia, kwiaty, czekoladki, własnoręcznie upieczone i przyozdobione babeczki.
Dziewczyny postanowiły upamiętnić te miłe chwile wspólnymi fotograﬁą. Bardzo dziękujemy.

DZIEWCZYNY Z WTZ

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ
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Wielki mecz
dla małej Marty

W OWIŃSKACH

Nasze spotkania

Marcin
Wojcieszak
POBIEDZISKA

M

arta Dobska z Gniezna
to uśmiechnięta i pełna
dziecięcej radości czteroletnia dziewczynka. Długie blond
włosy, a na głowie diadem dodają jej bajkowego uroku. Dla
rodziców, i nie tylko dla nich,
jest księżniczką.
Jednak od początku lutego życie Marty zmieniło się w wyniku badań i wstrząsającej dla rodziców diagnozy: nieoperacyjny
guz pnia mózgu. Określenie niezrozumiałe dla dziecka i ogromnie bolesne dla rodziców.
W walce z chorobą wspiera Martę ogromna rzesza przyjaciół i niekiedy całkiem obcych ludzi. Od dwóch miesięcy
mieszkańcy Gniezna starają się
o pomoc dla Marty. Tak też było
5 marca, gdy na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 reprezentacje artystów polskich i pierwszej stolicy Polski rozgrywały charytatywny mecz dla Marty. Spotkanie zgromadziło tłumy widzów. W trakcie zmagań
sportowych zbierano pieniądze
na zagraniczne leczenie dziewczynki, bowiem nie ma jeszcze
możliwości wykonania operacji
w Polsce. Rodzice wysyłają dokumentację medyczną do klinik
w Kanadzie, Anglii, Niemczech,
Austrii.
W obecnej fazie guz pnia mózgu u Marty jest bardzo duży i
nie każda specjalistyczna klinika
chce podjąć ryzyko usunięcia go.
Jednak jest nadzieja, że któryś z

asze spotkania integracyjne umożliwiają dzieciom
zabawę i pracę z osobami niepełnosprawnymi, służą wzajemnemu zrozumieniu, eliminują przesądy i stereotypy.
Uczą tolerancji i szacunku dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez wspólne z
nimi zajęcia oraz poprzez zdobywanie wiedzy na temat różnych odmian i stopni niepełnosprawności.
Cele spotkań integracyjnych
to między innymi współpraca
między dziećmi z klas 1-3 oraz
w wieku przedszkolnym z osobami niepełnosprawnymi, budowanie wzajemnej sympatii, zaufania, promowanie pozytywnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kształtowanie
wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka, akceptacja jego
inności, promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.
Od wielu już lat realizujemy

te cele, współpracując z Przedszkolem „Bajkowe Ludki” w Koziegłowach. Dzieci nie mają
żadnego problemu z zaakceptowaniem odmienności. Rozumieją, że być innym wcale nie oznacza być gorszym. Dzieci chętnie
spotykają sie z osobami niepełnosprawnymi, stają się koleżeńskie, życzliwe i wyrozumiałe, dostrzegają i akceptują różnice występujące między nimi a osobami niepełnosprawnymi.
Dzięki temu uczestnicy naszego WTZ czują się docenieni, samodzielnie przygotowują zadania dla dzieci, co poprawia ich samoocenę. Ponadto w
środowisku lokalnym stają się
rozpoznawalni dla naszych małych przyjaciół i dużą radość im
sprawia, gdy na popołudniowym
spacerze podbiegnie Krzyś i zapyta: cześć Tomek, kiedy się pobawimy?
Jesteśmy tacy sami i zarazem
każdy z nas jest indywidualnością. M.W.

FOT. MARCIN WOJCIESZAK

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ
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zagranicznych specjalistycznych
szpitali zdecyduje się na operację guza. Aktualnie Marta przechodzi chemioterapię w Centrum
Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Koszty leczenia są ogromne.
W przerwie meczu licytowano
różne przedmioty. Gnieźnieńscy
przedsiębiorcy grający przeciwko artystom nie żałowali funduszy. Niespotykany przebieg miała licytacja koszulki Roberta Lewandowskiego z autografem.
Została sprzedana za 14 tysięcy
złotych i przekazana do dalszej
licytacji. W sumie podczas samej
tylko licytacji podczas przerwy w
meczu zebrano prawie 24 tysiące złotych, a całość zbiórki podczas meczu zakończyła się kwotą 27 tysięcy złotych.
Wśród artystów byli Jarosław Jakimowicz, Piotr Zelt, Rafał Mroczek i inni. Mecz wygrali artyści wynikiem 6:3. Co najważniejsze: wszyscy, którzy tego
dnia pojawili się na meczu dla
Marty, wygrali o wiele więcej,
bo nadzieję na zdrowie i życie
dziewczynki. W serca rodziców
wracała wiara w to, że dzięki pomocy ludzi dobrej woli jest szansa na pokonanie choroby ich
dziecka. Wzruszające były na
sam koniec meczu słowa Marty
do wszystkich gości: „Dziękuję,
że mi pomagacie”. I łzy wdzięczności na buzi dziecka, wtulonego w swoją mamę.
Więcej o Marcie można przeczytać na www.facebook.com/
dlamartadobska.
Darowizny można wpłacać
na konto Fundacji „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, nr konta 76 1240
1109 1111 0010 1163 7630, w tytule: Marta Dobska.
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o Drużyny Szpiku dołączyli nowi ambasadorowie
– Bartek Jędrzejak i Tomasz
Schmidt. To kolejne osoby, które chcą pokazać społeczeństwu, że zostanie potencjalnym
dawcą szpiku jest proste.
W Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych
Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej zarejestrowanych jest
około 950 tysięcy ludzi. Nadal
jest to zbyt mała liczba, dlatego
tak istotne jest, aby jak najwięcej
zdrowych osób mogło i chciało
zarejestrować się w bazie.
Drużyna Szpiku, działająca
w ramach Fundacji im. Anny
Wierskiej „Dar szpiku”, od 8 lat
informuje i edukuje Polaków
na temat dawstwa szpiku oraz
oddawania krwi. Dzięki setkom wolontariuszy i ambasadorom Drużyna dociera do coraz większej liczby osób. Dołączyli jeszcze dwaj ambasadorowie: Bartek Jędrzejak, dziennikarz, prezenter, prowadzący prognozę pogody w Dzień
Dobry TVN i Tomasz Schmidt,
stylista-fryzjer, współwłaściciel
Akademii Fryzjerskiej Wierzbicki & Schmidt, współprowadzący program „Ostre cięcie” w
telewizji TTV.
– Z Drużyną Szpiku współpracuje wiele gwiazd, które
znam. Jeżeli mogę pomóc w tak
szczytnym celu, to nie miałem

Pospolite ruszenie
dla Agnieszki

Wolontariusze z Drużyny Szpiku.

W

niedzielę 21 lutego w
Hali Widowiskowo-Sportowej w Pniewach pojawiło się
kilkaset osób, by uczestniczyć
w wyjątkowym koncercie, zorganizowanym dla Agnieszki
Rusinek, młodej mamy mieszkającej w gminie Pniewy, która od pięciu lat choruje na
nowotwór. Pomysłodawcą i
głównym organizatorem koncertu była Agnieszka Liszkowska-Hała oraz Zbigniew Grocholewski i dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Pniewach
Damian Łęszczak.
– W akcję włączyli się najbliżsi przyjaciele Agnieszki – Lidia i Michał Rabscy, rodzina,
znajomi, mieszkańcy Pniew i
okolic. Koncert wsparły różne ﬁrmy sponsorujące materiały reklamowe, artykuły spożywcze i przemysłowe. Wsparcie medialne zapewniła TVP3
w Poznaniu. Podczas koncertu wolontariusze Pniewskiej

N

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. (3X) ROBERT POCZEKAJ

Agnieszka Rusinek
w towarzystwie
Sławka Uniatowskiego.

Drużyny Szpiku i Stowarzyszenia Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” udzielali informacji o swojej działalności na
rzecz innych osób – powiedziała Agnieszka Liszkowska-Hała,
organizatorka koncertu. – Jestem wzruszona efektem końcowym i niesamowitą energią,
która wytworzyła się podczas
koncertu. Ludzie wielokrotnie
powtarzali, że to było coś więcej niż koncert. Cieszę się z
tego, że Agnieszka poczuła tak
ogromne wsparcie rzeszy ludzi,
nie kryjąc ogromnego wzruszenia. Jestem też dumna z każdego serca, które dało się porwać
tej szlachetnej inicjatywie.
Podczas koncertu odbyły się
liczne licytacje wielu przedmiotów, które przekazali darczyńcy.
Wystąpiły lokalne zespoły: wokalistka Marta Łuczak, Paulina
Królak z zespołem oraz zespół
Dario REDI. Gwiazdą wieczo-

ru był Sławek Uniatowski, który poruszony historią Agnieszki także wystąpił charytatywnie.
– Od dziecka lubiłem pomagać. Nosiłem starszym ludziom
siatki z zakupami, chodziłem
po wodę z wodopoju. Teraz
mogę pomagać na szerszą skalę. Jeśli to czyni mnie lepszym
człowiekiem, to znaczy, że idę
w dobrym kierunku – powiedział wokalista.
Agnieszka Rusinek od 2011
roku zmaga się z chorobą, ale
dzięki silnej woli, rodzinie i
przyjaciołom dzielnie stawia jej
czoła.
– Mam raka piersi z przerzutami do całego układu kostnego, a od miesiąca do wątroby. Przez pięć lat miałam tylko
rok przerwy od szpitali i lekarzy. Co tydzień lub dwa jestem
na onkologii – badania i chemioterapia. Ciągła walka o każdy dzień. Jest mi bardzo ciężko,
ale otaczają mnie wspaniali ludzie – rodzina i przyjaciele. Nie
opuszczają mnie ani na chwilę i walczą o mnie. Dowodem
jest już drugi koncert. Przeżycie jest nie do opisania. Czuję,
że naprawdę nie jestem sama,
a oni wszyscy dają mi nadzieję
na lepsze życie i leczenie – powiedziała Agnieszka Rusinek.
Podczas koncertu zebrano
ponad 38 tysięcy złotych. Środki te umożliwią Agnieszce dostęp do najlepszych specjalistów oraz wyjście poza standardowe ramy leczenia NFZ.

Agnieszka Liszkowska-Hała (pierwsza od lewej), organizatorka
koncertu, w towarzystwie znajomych.

a deskach Sceny na Piętrze
w Poznaniu 23 lutego odbył
się charytatywny koncert Open
Mic (otwaty mikrofon) zorganizowany przez Ewę Nawrot,
Estradę Poznańską i Drużynę
Szpiku dla chorego na nowotwór Eryka.
– W koncercie wystąpili młodzi wokaliści, którzy zakwaliﬁkowali się po przesłuchaniach
oraz wokaliści Art of Voice Studio. Usłyszeliśmy w ich wykonaniu największe i niezapomniane przeboje miłosne. Wydarzeniu towarzyszyła charytatywna zbiórka pieniędzy na rzecz
Eryka, podopiecznego Drużyny Szpiku. Gościem specjalnym
koncertu była Kasia Wilk, artystka posiadająca niezwykle charakterystyczny, mocny wokal i
charyzmatyczną osobowość –
powiedziała Ewa Nawrot, właścicielka Art of Voice Studio.
Open Mic to projekt muzyczny, w ramach którego na scenie
spotykają się początkujący wokaliści oraz doświadczeni muzycy. To nie tylko koncerty, ale
również przesłuchania, warsztaty i próby, które ułatwiają początkującym solistom stawia-
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ludzie chorzy na raka. Będąc
w Drużynie Szpiku poznałem
mieszkańców tego niezwykłego miejsca. Pokochałem je i zrozumiałem, że każdy najmniejszy nawet gest powoduje, że robi
się tam jeszcze piękniej. Dlatego właśnie działam i pomagam
– powiedział Tomasz Schmidt.

FOT. JUSTYNA WOŹNIAK FACE FABRIC

się nad czym zastanawiać. Dlatego zostałem ambasadorem,
aby wspierać działania Drużyny. Będąc w Poznaniu odwiedziłem dzieci, które przebywają w
Klinice Onkologii, Hematologii
i Transplantologii Pediatrycznej
Szpitala Klinicznego im. Karola
Jonschera. Leżą na salach kilkuosobowych, a ich rodzice, przebywający z nimi 24 godziny na
dobę, śpią na podłodze. Marzę,
aby prof. Jackowi Wachowiakowi, szefowi Kliniki udało się pozyskać 30 mln zł na budowę nowej kliniki onkologicznej. Chcę
również w tym pomóc, dlatego
przekazałem 1% swojego podatku na ten cel, namawiam również innych, aby wsparli tę budowę. Oprócz tego proszę kolegów dziennikarzy oraz inne osoby, aby oddawali krew i rejestrowali się w bazie potencjalnych
dawców szpiku, bo dzięki temu
możemy uratować komuś życie
– powiedział Bartek Jędrzejak.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Nowi ambasadorowie
Drużyny Szpiku

Bartek Jędrzejak.
– Gdzieś pomiędzy niebem
a ziemią jest takie miejsce, które przepełnia atmosfera bezwarunkowej miłości, uśmiechu i życzliwości, czyli wszystkich cech prawdziwego człowieczeństwa. Paradoksalnie tę
krainę zamieszkują ludzie, których los dotknął w sposób okrutny, wręcz niewyobrażalny, m.in

Tomasz Schmidt.

Obecnie na świecie zarejestrowanych jest około 25 milionów ludzi. Mimo to nadal zbyt
duża liczba osób umiera na białaczkę, ponieważ osoba chora
nie może znaleźć swojego bliźniaka genetycznego, a często jedyną szansą na życie jest właśnie przeszczep szpiku. Dlatego
nadal trzeba uświadamiać dorosłych Polaków, najlepiej w wieku
18-45 lat, którzy nie mają przeciwskazań, aby zarejestrowali
się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Mogą to zrobić w
swoich regionalnych centrach
krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Więcej informacji na temat
dawstwa szpiku oraz Fundacji
im. Anny Wierskiej „Dar szpiku”
można znaleźć na stronie www.
darszpiku.pl.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. (3X) K PICTURES – ESTRADA POZNAŃSKA

Otwarty mikrofon dla Eryka
nie pierwszych, estradowych
kroków. Projekt propaguje ideę
współpracy amatorów i zawodowców, wspiera utalentowanych twórców i umożliwia im
sprawdzenie własnych możliwości na scenie podczas profesjonalnie przygotowanych koncertów. Każdy koncert połączony jest również z charytatywną
zbiórką pieniędzy. Zamiast biletów – widzowie mogą nabyć cegiełki, wspierając w ten sposób
podopiecznych Fundacji Anny
Wierskiej „Dar Szpiku”.
– W każdy ostatni wtorek miesiąca spotykamy się w Estradzie
Poznańskiej. Dzięki uprzejmości
organizatorki Ewy Nawrot już
po raz dwunasty mogliśmy wesprzeć naszych podopiecznych.
Tym razem graliśmy dla Eryka,
który w 2012 roku zachorował
na nowotwór złośliwy: chłoniaka limfoblastycznego z komórek prekursorowych typu B. Największym marzeniem Eryka jest
całkowity powrót do zdrowia.

Podczas koncertu sprzedawaliśmy cegiełki oraz ciasto. W sumie zebraliśmy 1410,30 zł i dzięki hojności wielu osób, a było ich
około stu, mogliśmy pomóc naszemu przyjacielowi przybliżyć
się do jego marzenia – powiedział Krzysztof Sierant, koordynator w Drużynie Szpiku.

STANISŁAW FURMANIAK
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W

auli Ośrodka SzkolnoWychowawczego
dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej imienia Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu
przy ulicy Szamarzewskiego 78/82 odbywała się próba.
Dialogi ćwiczyli aktorzy z teatru „Bezsenni”. Na parkiecie
pojawili się także członkowie
zespołu tanecznego „Związani”. Ich popisy śledzili siedzący przy stolikach rodzice.
W piątkowe popołudnie 11
marca w ośrodku zrobiło się
gwarno i wesoło. Trwały ostanie przygotowania do rozpoczęcia warsztatów dla rodziców pod hasłem „Osiem kroków do wiosennej przemiany”. Była energia, taniec, dużo

70 LAT DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU
OKRĘGOWEGO PZERiI W POZNANIU

FOT. ARCHIWUM

Pomóc emerytom,
rencistom, inwalidom

śmiechu, wzruszeń, sposoby na relaks oraz poznawanie nowych smaków. Nad całością czuwali Kinga i Krystian
Reszel, a także Marta Chlebna,
członkowie kadry ośrodka.
– Bardzo się cieszymy, że
możemy wspólnie miło spędzić, a także czegoś ciekawego się dowiedzieć – powiedziała Elżbieta Olszak, dyrektor
Ośrodka. – Przygotowaliśmy
te warsztaty z myślą o wiosennym przebudzeniu, które jest
potrzebne każdemu z nas. –
Wierzymy, że nasze propozycje
się spodobają i będziemy mogli w przyszłości organizować
podobne zajęcia.
W ramach „Alchemii tanga”
odbyły się pokazy i warsztaty

Na pierwszym planie siedzą od lewej: Maria Syp – sekretarz
Zarządu Okręgu PZERiI w Poznaniu, Elżbieta Ostrowska
– przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie
i Antoni Wierciński – wiceprzewodniczący
Zarządu Okręgu PZERiI w Poznaniu.
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lutego w Domu Żołnierza w Poznaniu odbyło się uroczyste spotkanie
członków Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla uczczenia 70-lecia
istnienia tej organizacji, działającej na terenie Wielkopolski.
Spotkanie otworzył przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI Henryk
Zywert, witając przewodniczącą Zarządu Głównego Związku
Elżbietę Ostrowską, dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Wojciecha Zarzyckiego, przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu Zdzisława Szkutnika, przedstawiciela Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta
Poznania Jana Banaszaka i innych zaproszonych gości. Życzenia pisemne przesłał wojewoda wielkopolski Zbigniew
Hoﬀmann.
Historię Związku przedstawił przewodniczący Okręgu,
opisując jego rozwój na przestrzeni lat. Oddział Okręgowy zrzesza 19.458 członków
w 36 oddziałach rejonowych,
87 kołach terenowych i 19 kołach podległych bezpośrednio Oddziałowi Okręgowemu.
Na przestrzeni lat zmieniały się nazwy Związku, struktury, obszary terytorialne, za-

sady ﬁnansowania i działania,
jednak zawsze pozostały niezmienne cele: ulżyć emerytom,
rencistom i inwalidom w ich
codziennym życiu, inicjować
działania, które rozjaśnią chociaż przez chwilę twarze, wyzwolą radość i uśmiech.
Od zarania kształtowania
się ruchu związkowego emerytów, rencistów i inwalidów aktywiści poznańscy wnosili zawsze znaczący wkład w działalność Związku w skali kraju.
Byli inicjatorami jednoczenia
ruchów emeryckich w latach
50 i od pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów podczas
wszystkich kadencji mieli swoich przedstawicieli w naczelnych władzach Związku. Aktualnie 20 osób posiada godność
Członka Honorowego PZERiI
oraz 12 osób jest honorowymi przewodniczącymi Zarządu
Ogniwa Związkowego.
Przewodniczący podziękował za zaangażowanie związkowym działaczom, życzył
wszystkim dalszych sukcesów,
zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Życzenia złożyli też zaproszeni goście. Uroczyście wręczono Odznaki Honorowe Związku. W
części artystycznej wystąpił
chór „Kaźmierzanka”.

HENRYK MARCINIAK
MIEJSKA RADA SENIORÓW

Rodzice.

A

gnieszka Frankowska i
Dominik Marszałek razem pracują z osobami niepełnosprawnymi. Dbają, by
kawiarnia „Dobra” przy ulicy
Nowowiejskiego w Poznaniu
kojarzyła się z ciepłem i radością. By odwiedzało ją jak
najwięcej gości.

AGNIESZKA
Agnieszka Frankowska, gdy
nominowano ją do udziału
w plebiscycie „Człowiek roku
2015” trochę się zdziwiła.
– Nie wygrałam, bo jestem
realistką – mówi. – Nie zabiegałam o promocję samej siebie, ani swoich działań. Mój cel
to promocja bliskiej mojemu
sercu kawiarni „Dobrej” i chcę,
aby tak zostało.
Włączyła się w jej tworzenie,
wspólnie z innymi pokonywała
wszystkie przeszkody, by teraz
cieszyć się miejscem prowadzonym przez osoby niepełnosprawne.
– Lubię działać społecznie –
dodaje. – Nie pytałam, czy mi
się to opłaci. Chciałam poma-

gać innym. Skończyłam szkołę pracowników służb społecznych. Tu po raz pierwszy zetknęłam się z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Poczułam, że muszę zrobić coś
właśnie dla nich.
Widziała w tym sens swojego życia. Jest cierpliwa, wyrozumiała, potraﬁ nawiązać kontakty z niepełnosprawnymi.
Nie demonstruje swojej władzy i przewagi. Dba o rozwój
ich możliwości i talentów, o to,
by czuli się ważni, potrzebni.
Pokazuje im ich mocne strony
i je rozwija.
Po siedemnastu latach innej pracy szukała czegoś, co
pozwoliłoby jej na bezpośrednią działalność na rzecz osób
z niepełnosprawnością intelektualną. Dlatego bez wahania poświęciła się „Dobrej”.

DOMINIK
Z osobami niepełnosprawnymi zetknął się w Szkocji, gdzie
pracował jako ich opiekun. Gdy
wrócił do Polski, szukał zatrudnienia w takich właśnie środo-
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Osiem kroków do wiosny
ubiegłego roku, ale tremy nie odczuwali. Na czas występu przenosili się w inną rzeczywistość.
Na tym nie zamierzają poprzestać, w planach są kolejne atrakcje. Na pewno jedna z nich będzie się wiązać z piosenką Czesława Niemena „ Dziwny jest ten
świat”.
– Podczas warsztatów sporo miejsca poświęcono walce ze stresem, który codziennie towarzyszy nam w różnych
chwilach. Były określane punkty stresu, omówiony automa-

saż szyi i barków oraz niebezpieczne rodzaje nastawienia
do życia. Specjaliści opowiedzieli o specjalnych ćwiczeniach oraz sposobach radzenia sobie z stresowymi sytuacjami. Uczestnicy pilnie słuchali rad i robili dokładne notatki. Dla nich warsztaty to nie
tylko ciekawa lekcja, ale także
kilka godzin relaksu, którego
w codziennym zmaganiu się z
rzeczywistością brakuje.

AURELIA PAWLAK

tanga argentyńskiego. Zainteresowani mogli wziąć udział w
nauce tego pięknego, zmysłowego i magicznego tańca. Motywy tanga przejawiały się w
sztuce „Bezsennych”. W dialogach wyczuwalne było napięcie, silne uczucia wydobywające się na zewnątrz. Aktorzy nie
uczyli się ról z kartek, nie powtarzali wyuczonych kwestii.
Pokazali to, co czują.
– Tango zawsze mnie fascynowało, bo mogę w nim wyrazić wszystko, co we mnie drze-

mie – mówi Agata, najdłużej
występująca artystka w „Bezsennych”. – To eksplozja emocji, to ogień, pasja, walka. Na
tym opiera się moja rola w
sztuce, w której zostaję porzucona przez partnera.
Chłopcy z zespołu tanecznego
„Związani” specjalnie na występ
pożyczyli stroje od wychowawcy
Krystiana Reszela. Dziewczyny
swoje kreacje wymyśliły same.
We włosy wpięły czerwone róże.
Wprawdzie tancerze na scenie
występują dopiero od września

FOT. (3X) AURELIA PAWLAK

Członkowie zespołu tanecznego „Związani”.

Aktorzy.

Zakochani w „Dobrej”
ny, potem był trenerem pracy.
Na spotkaniu dotyczącym tworzenia spółdzielni socjalnych
poznał Agnieszkę Frankowską. Namówiła go, by spróbował sił w powstającej kawiarni „Dobra”.
Związał się z tym miejscem.
Uczy osoby niepełnosprawne
intelektualnie gotowania i pracy kelnera. Pomaga, doradza,
podpowiada, zajmuje się stroną ﬁnansową kawiarni. Dominik to człowiek orkiestra. Dba,
by wszystko było w porządku.
Niepełnosprawni pracownicy
chętnie z nim współpracują.
– Przygotowanie do otwarcia „Dobrej” trwało dość długo – mówi. – Trzeba było pozałatwiać wszystkie pozwolenia,
uprawnienia, zgody, by rozpocząć adaptację pomieszczenia,
wstawić potrzebne urządzenia,
meble, zadbać o wystrój.

Tuż po otwarciu zrobiło się
głośno i tłoczno. Posiłki są
urozmaicane, nie brakuje nowości. Pomysłowość Dominika
jest niewyczerpana. Wszystko po to, by „Dobrą” odwiedzało jak najwięcej osób. Siadają

przy stolikach z osobami niepełnosprawnymi, wspólnie jedzą i rozmawiają. A niepełnosprawni pracownicy „Dobrej”
czują się potrzebni i dumni.

AURELIA PAWLAK

FOT. AURELIA PAWLAK

wiskach. W innym kraju widział
bowiem, że niepełnosprawni
mogą być otwarci, śmiało pokonywać przeszkody, stawiać
czoło życiu. Odczuwał tam radość z pomocy ludziom. Z wykształcenia, tak jak Agnieszka,
jest pracownikiem socjalnym,
ale, jego zdaniem, nie to jest
najważniejsze. O wiele większe znaczenie ma empatia, serdeczność, cierpliwość. Bez tego
nie zrozumie się świata osób z
niepełnosprawnością. W Szkocji zobaczył jak można zadbać
o ludzi, zorganizować im opiekę, zdobyć ﬁnanse.
W Polsce trzeba przede
wszystkim włączyć niepełnosprawnych do społeczeństwa,
pomóc w znalezieniu pracy,
usamodzielnieniu się, ułożeniu sobie życia na własny rachunek. W Poznaniu Dominik
pracował jako asystent rodzi-
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Ta choroba
wyniszcza organizm

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

uczęszczać do szkoły, tak jak
jej zdrowi rówieśnicy. Objęta
jest nauczaniem indywidualnym w domu.

N

azywam się Anna Kowalska, samotnie wychowuję
ośmioletnią córkę Małgorzatę
Kowalską, chorą na mukowiscydozę. Zwracam się do Czytelników „Filantropa” z prośbą
o pomoc ﬁnansową na zakup
sprzętu niezbędnego do codziennej rehabilitacji oddechowej. Jest to tak zwana kamizelka drenażowa.
Mukowiscydoza to ciężka, nieuleczalna choroba genetyczna, która systematycznie wyniszcza cały organizm.
Uszkadza wiele układów i narządów. Najwięcej problemów
sprawiają zmiany chorobowe
płuc, jelit, wątroby i trzustki.
Podstawowym objawem choroby jest produkcja przez organizm niezwykle lepkiego,
gęstego śluzu, który zatyka
płuca i prowadzi do zagrażających życiu infekcji. Powoduje
zaburzenia trawienia i trudności we wchłanianiu tłuszczów
i białka.
Małgosia ciężko znosi chorobę, często miewa infekcje
dróg oddechowych. Jej płuca
są przewlekle zakażone bakterią pseudomonas. Często
też bywa na dwu-, trzytygodniowym leczeniu w szpitalu
w Bydgoszczy. Każdego dnia
walczy z uporczywym kaszlem, kilka razy dziennie wykonuje inhalację i rehabilitację oddechową. Na stałe musi
przyjmować wiele lekarstw
i antybiotyków. Większość z
nich to leki nierefundowane.
Miesięczny koszt ich zakupu to 1.300 do 1.500 złotych.
Infekcje dróg oddechowych
powodują u Małgosi nasilenie i postęp choroby. Dlatego
dziewczynka musi być przed
nimi chroniona. W związku z tym nie może normalnie

Oprócz problemów płucnych
córka ma też problemy z układem pokarmowym, zwłaszcza z przewlekłą niewydolnością trzustki. Przeżyła już dwie
operacje z powodu niedrożności jelit.
Wspomniana
kamizelka
drenażowa systemu the Vest,
stosowana
systematycznie,
ułatwiłaby usuwanie wydzieliny zalegającej drogi oddechowe, spowalniając w ten sposób
postęp choroby i wydłużając
życie. Urządzenie takie kosztuje 31.996 złotych. Jego zakup
nie jest refundowany. Niestety,
nie stać mnie na taki wydatek,
podobnie jak na leki.
Nie jestem w stanie pokryć go dzięki otrzymywanemu świadczeniu z funduszu
alimentacyjnego,
świadczeniu pielęgnacyjnemu, zasiłkowi rodzinnemu i dodatkowi
mieszkaniowemu. Pracy zarobkowej podjąć nie mogę, ponieważ Małgosia wymaga całodobowej opieki.
Dlatego liczę na Państwa
pomoc. Darowizny można wysyłać na konto bankowe
49-1020-3466-0000-93020002-3473 z dopiskiem „Małgorzata Kowalska”. Można też
przekazać 1% podatku, wpisując KRS 0000064892, cel
szczegółowy Małgorzata Kowalska, w zeznaniu podatkowym za rok 2015.

ANNA KOWALSKA
ŚWIERKÓWIEC 51/15
88-300 MOGILNO

Od redakcji:
Zgoda Anny Kowalskiej
na opublikowanie powyższego listu, kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności i innych dokumentów lekarskich oraz zaświadczenie
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mogilnie o sytuacji bytowo-materialnej rodziny znajdują się w naszym posiadaniu.

O

d 1 stycznia 2004 roku Polacy mogą przy rozliczaniu PIT przekazać jeden procent podatku na rzecz fundacji,
stowarzyszeń czy osób ﬁzycznych. I coraz więcej osób z tej
możliwości korzysta.
Każdy, komu zachorowała bliska osoba lub sam zachorował, wie, jak kosztowne jest
leczenie. Wiedzą to chociażby osoby chorujące na raka lub
stwardnienie rozsiane. Leczenie trwa często latami, a leki
oraz rehabilitacja są bardzo
kosztowne, gdyż nie zawsze
są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wówczas porusza się niebo i ziemię,
aby pomóc albo osobie bliskiej,
albo sobie. Dla wielu ludzi znaczącą pomocą w pozyskiwaniu
pieniędzy na leczenie jest jeden
procent podatku.
Ludzi, którzy zachorują na
przykład na raka, będzie niestety coraz więcej, ponieważ prognozy zachorowań na nowotwory nie są optymistyczne. Najczęstsze nowotwory złośliwe u
mężczyzn w Polsce w 2022 roku
(prognoza) to: gruczoł krokowy,
płuco, jelito grube i odbytnica,
pęcherz moczowy, nerka i żołądek, a u kobiet: pierś, jelito grube
i odbytnica, płuco, trzon macicy,
jajnik, nerka (źródło: www.open.
poznan.pl, Epidemiologia nowotworów – prognozy).
Rak w początkowej fazie rozwoju nie boli. Często osoby dowiadują się o nim przypadkiem

albo, niestety, dopiero wówczas,
kiedy zaczyna im coś dolegać, a
to oznacza, że jest już znaczny
stopień (III lub IV) jego zaawansowania. Dlatego tak ważna jest
proﬁlaktyka, bo leczenie jest bardzo długie i kosztowne.
Ale ludzi dotykają również
inne, bardzo ciężkie choroby, jak
chociażby 32-letniego Łukasza
Kozanowskiego.
– Kiedy miałem 18 lat, lekarze
zdiagnozowali u mnie stwardnienie rozsiane - mówi. – Jest
to ciągle nieuleczalna i przewlekła choroba, która polega
na autoagresji organizmu: komórki układu odpornościowego atakują inne zdrowe komórki
w obrębie tego samego organizmu. Leczenie i rehabilitacja są
bardzo drogie. Dlatego dla mnie
tak ważna jest pomoc i wsparcie
życzliwych ludzi, których obok
mnie jest coraz więcej. To mi
dodaje sił w walce z chorobą –
mówi Łukasz Kozanowski.
Choroba dotyka ludzi młodych, najczęściej jest diagnozowana między 20. a 40. rokiem
życia. Niektóre jej objawy to
zaburzenia widzenia i słuchu,
ruchu i czucia, równowagi i
mowy, niedowład oraz bolesna
spastyczność kończyn, trudności w poruszaniu się, trudności
z połykaniem. Dostępne metody leczenia jedynie spowalniają rozwój choroby. Chorobie towarzyszy szereg powikłań, które często są głównym problemem chorych i niejednokrotnie

D

nie, to wyróżnienie, ale i zobowiązanie. Te nasze „onkomamy” wiedzą o tym, że w dzień
postawienia diagnozy u ich
dziecka wszystko się zmienia.
Ich życie, potrzeby, marzenia,
plany muszą zaczekać. I czekają, czasem rok, czasem dwa,
a czasem, jak u mamy Natana – 9 lat. Wtorkowe metamorfozowe zamieszanie było po to,
aby mamy na chwilkę zajrzały
do świata normalności i przypomniały sobie, że zwykłość może
być niezwykła. Babskie kilka godzin przy kawie, ciastku, fryzowaniu i gadaniu, to coś, co ładuje akumulatory, dodaje sił i przypomina: mama to kobieta. Każda z mam, która uczestniczyła w
metamorfozach otrzymała drobne upominki – powiedziała Dorota Raczkiewicz, szefowa Drużyny Szpiku.
Dla tych mam to był magiczny dzień. Po raz pierwszy od
wielu tygodni, a nawet miesięcy wyszły poza szpitalną bramę,
by móc – chociaż przez chwilę – pomyśleć o sobie. Te kilka
godzin spędzonych pod facho-

rużyna Szpiku już po raz
trzeci zaprosiła na fryzjerskie metamorfozy mamy dzieci chorych na nowotwory, które przebywają w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera
w Poznaniu. Tym razem do Salonu Pielęgnacji Włosów J. Wujec dołączyli Akademia Fryzjerska Wierzbicki & Schmidt i Studio Szminka. Akcję tę wymyśliła Drużyna Szpiku.
– Bycie mamą to dla mnie najważniejsze życiowe zadanie,
nie zawsze się wszystko układa tak, jak bym chciała, ale nie
mam żadnych wątpliwości, że
poświęciłabym dla moich dzieci wszystko. Nie umiem stać na
głowie, pływać kraulem, czy
przebiec maratonu, ale gdyby
to mogło pomóc moim dzieciom, byłabym mistrzem świata w tych dyscyplinach. Kiedy
pojawia się choroba, a diagnoza dotyczy dziecka, matka staje się siłaczem. Obserwuję takie siłaczki, podglądam i uczę
się od nich. Z drobinek przemieniają się w stal nie do złamania. Mama to brzmi dum-
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przyczyną śmierci. W walce z
tymi powikłaniami chorzy stosują rehabilitację oraz wspomagające leczenie farmakologiczne. Często jednak zdarza
się, że najskuteczniejsze leki
albo nie są w Polsce dostępne,
a jeśli są, nie są w ogóle refundowane (dla przykładu, lek na
bardzo bolesną i uciążliwą spastyczność – Sativex, który również pomaga chorym w przesypianiu całych nocy, w Polsce
kosztuje ok. 2.500 zł. miesięcznie). Doraźna pomoc medyczna oraz rehabilitacja stanowią
bardzo poważne wyzwanie ﬁnansowe dla każdego chorego – ci pozostawieni bez wystarczających środków na ten
cel skazani są na bardzo ciężki przebieg tej choroby.
Poprosiłem o stanowisko w tej
sprawie Biuro Prasy i Promocji
Ministerstwa Zdrowia. Oto fragment odpowiedzi na piśmie Mileny Kruszewskiej – rzecznika
prasowego Ministra Zdrowia:
„Uprzejmie informuję, że regulacje prawne związane z procesem objęcia refundacją pro-

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Jeden procent
ratuje życie

Łukasz Kozanowski.
duktów leczniczych zostały
określone w przepisach ustawy
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
345). Zgodnie z przepisami ww.
ustawy Minister Zdrowia ogłasza, raz na dwa miesiące, w drodze obwieszczenia, wykazy re-

fundowanych leków, w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją.
Produkt leczniczy Sativex (…)
jest dopuszczony do obrotu na
terytorium RP (…). Zgodnie z
aktualnie obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spo-
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żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień
11 marca 2016 r. ww. lek nie jest
refundowany. (…) Prezes AOTMiT (Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryﬁkacji – przyp.
red.) nie rekomenduje objęcia
refundacją leku Sativex w ramach programu lekowego Leczenie ciężkiej spastyczności
w przebiegu stwardnienia rozsianego (ICD-10: G35). Prezes
AOTMiT uzasadnia swoją rekomendację wynikami dostępnych badań, które w niewystarczającym stopniu udowadniają efektywność kliniczną ocenianej substancji czynnej u pacjentów z ciężką spastycznością
w przebiegu stwardnienia rozsianego. (…)”.
I tyle Ministerstwo Zdrowia.
Pozostaje więc jedno: apel
do ludzi dobrej woli o wsparcie
dla cierpiącego człowieka. Osoby, które chciałyby pomóc Łukaszowi, mogą to zrobić wpłacając pieniądze na rachunek bankowy Fundacji „Nowa Nadzieja”,
Alior Bank: 85 2490 1028 9000
0001 4800 0059, tytułem: darowizna dla Łukasza Kozanowskiego. Można również przekazać 1% przy rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce „1%
na rzecz OPP”, wpisując numer
KRS: 0000321541, w pozycji 139
cel szczegółowy: „Łukasz Kozanowski.”

STANISŁAW FURMANIAK

Magiczne metamorfozy
demii Fryzjerskiej Wierzbicki &
Schmidt, za te kilka godzin zapomnienia o szpitalnym życiu
– powiedziała Ewa Pawlak-Stawicka, mama 14-letniej Klaudii,
która choruje na ostrą białaczkę
szpikową.
Drużynie Szpiku marzy się,
aby z takich metamorfoz mogły korzystać mamy z innych
miast. Dlatego zachęca wolontariuszy z całej Polski o organi-

FOT. EMILIA STASZKÓW – ES FART PHOTO

wą opieką stylistów odprężyło je
i dodało energii do dalszej opieki
nad swoim dzieckiem.
– Podczas metamorfozy czułam się wyjątkowo. Było to dla
mnie ogromne przeżycie. Na
chwilę zapomniałam o bólu i
cierpieniu mojego dziecka. Poznałam wielu fantastycznych ludzi, którzy zrobili wszystko, bym
poczuła się piękna. Bardzo dziękuję całemu zespołowi z Aka-

Zespół Akademii Fryzjerskiej Wierzbicki & Schmidt.
Mamy po metamorfozie.
zowanie w swoich miejscowościach takich spotkań, bo dzieci
chorują w całej Polsce, a wraz
z nimi ich najbliżsi. Oni też potrzebują wytchnienia od codziennej szpitalnej monotonii.
Drużyna chętnie wesprze wolontariuszy chcących się za-

angażować w magiczne metamorfozy mam dzieci chorych
na nowotwory. Więcej informacji o działalności Drużyny Szpiku można znaleźć na stronie
www.darszpiku.pl.

STANISŁAW FURMANIAK
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Pod stałą opieką onkologa
P

Pomimo naszej dość trudnej
sytuacji ﬁnansowej staramy
się zapewnić mu jak najlepszą opiekę, pomoc medyczną
i wyjechać z nim przynajmniej
raz w roku na turnus rehabilitacyjny. Koszt takiego wyjazdu to wydatek około 3.500 do
4.000 złotych za uczestnika i
opiekuna.

Obecnie uczęszcza do grupy rewalidacyjnej w Zespole
szkół Specjalnych nr 5 w Dąbrowie Górniczej. Jest po stałą opieką lekarza psychiatry,
neurologa, onkologa i rehabilitanta. We wrześniu 2011 roku
przeszedł operację usunięcia
prawego jądra ze złośliwym
guzem. Od czasu operacji regularnie wykonujemy synowi
badania zlecone przez lekarza
onkologa.

Patryk całodobowo korzysta
z pieluchomajtek i podkładów
ochronnych na tapczan, któ-

rych koszt wynosi około 300
złotych miesięcznie. Ze względu na ogólny stan zdrowia Patryk jest całkowicie ubezwłasnowolniony, a ja jestem jego
opiekunem prawnym. Nasza
trzyosobowa rodzina utrzymuje się ze świadczeń MOPS,
rent socjalnych Patryka i męża
oraz wynagrodzenia męża za
pracę w zakładzie pracy chronionej. Mąż posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności. Całkowity dochód naszej rodziny wynosi około 3.600 złotych.

odzieży, obuwia i na inne bieżące wydatki naszej rodziny.

Z tej kwoty opłacamy
mieszkanie i media, pozostałą sumę przeznaczamy na
nasze utrzymanie, zakup leków, środków higienicznych,
pieluch, podkładów dla syna,

Brakuje nam jednak na
opłacenie turnusów rehabilitacyjnych, a także w dużej
części na wspomniane leki,
materiały higieniczne, pomoce
edukacyjne dla syna.

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

jącą stałej pomocy we wszystkich codziennych czynnościach. Jest osobą niemówiącą. Kontakt z nim jest dość
ograniczony ze względu na
autyzm i niepełnosprawność
intelektualną. Wymaga stałej
rehabilitacji.

roszę o pomoc na leczenie
mojego 23-letniego syna
Patryka, który jest osobą niepełnosprawną od urodzenia.
Choruje na autyzm, mózgowe
porażenie dziecięce, porusza
się na wózku dziecięcym z pomocą drugiej osoby. Posiada
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Stąd moja prośba o pomoc
dla Patryka. Darowizny wpłacać można na konto Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

Oprócz opieki poradni onkologicznej w Dąbrowie Górniczej, gdzie mieszkamy, ze
względu na nieprawidłowe
wyniki tomograﬁi komputerowej jamy brzusznej (powiększenie węzłów chłonnych)
syn został skierowany do zakładu radiologii w Gliwicach,
gdzie przez 5 dni, od 4 do 10
września 2013 roku, był pięciokrotnie naświetlany, dzięki czemu nastąpiła poprawa
zdrowia.

VIOLETTA KAPRAL
UL. LUDOWA 9/1
41-310 DĄBROWA GÓRNICZA

Od redakcji:
Zgoda Violetty Kapral na
opublikowanie powyższego
listu, kserokopia orzeczenia
o niepełnosprawności Patryka Kaprala oraz inne dokumenty dotyczące jego schorzeń znajdują się w naszym
posiadaniu.

Patryk jest osobą wymaga-

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

Ból rozsadzał mi duszę

J

estem 40-letnią mamą, wychowującą trójkę dzieci. Jako osoba zdrowa pomagałam innym potrzebującym ludziom. Tymczasem
w lutym 2015 roku lekarze wykryli
u mnie nowotwór o nazwie Ependymona II C5-Th11, umiejscowio-

ny wewnątrz rdzenia kręgowego.
We mnie i w całe nasze życie rodzinne wkradł się ogromny strach
połączony z niedowierzaniem, że
mogło nas spotkać coś takiego.
5 marca 2015 roku profesor
z Wrocławia uratował mi życie
dzięki częściowemu wycięciu nowotworu, ale, niestety, po długiej i
ciężkiej operacji zostałam sparaliżowana. Nie da się opisać tego, co
czułam – ja, osoba dotąd w pełni
sprawna, szybko pędząca przez
życie, nagle nie mogłam dotknąć
twarzy moich dzieci. Potrzebowałam stałej opieki innych ludzi. Była
rozpacz i łzy. Ogromny ból rozsadzał mi duszę.
Nie poddałam się jednak. W
czerwcu i w lipcu przeszłam radioterapię i intensywną rehabilitację, która przyniosła znaczną poprawę sprawności rąk. Wykony-

wałam ćwiczenia, mimo że ból
w plecach bardzo mi je utrudniał.
Ale dzięki nim pozostał mi tylko
paraliż nóg, wskutek czego muszę poruszać się na wózku inwalidzkim.
Niestety, nowotwór nie został w
całości zniszczony. Pozostaje nadal w moim rdzeniu kręgowym.
Dlatego czeka mnie długotrwała chemioterapia. Nierefundowana rehabilitacja, zabiegi, lekarstwa, konsultacje i wizyty u onkologów pochłonęły już wszystkie pieniądze nasze i rodziny. A teraz będę miała dalsze wydatki. Po
jedenastu latach pracy otrzymuję
800 złotych renty, a na utrzymaniu
mam jeszcze trójkę dzieci, które
są moją jedyną miłością.
Dlatego ludzi dobrego serca
proszę o pomoc ﬁnansową. Darowizny można wpłacać na konto

Fundacji „Słoneczko” 77-400 Złotów, Stawnica 33A, Spółdzielczy
Bank Ludowy w Zakrzewie, O/
Złotów 89-8944-0003-0000-20882000-0010 z dopiskiem 830/K
Konkel Joanna.

JOANNA KONKEL
UL. MERKUREGO 2A/4
67-200 GŁOGÓW

Od redakcji:
Kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności i dokumentów
lekarskich oraz zgoda na opublikowanie powyższego listu znajdują się w naszym posiadaniu.
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Z niepełnosprawną Zosią
– bez miejsca do życia

ALDONA WIŚNIEWSKA
POZNAŃ

***

Z uwagi na pilną potrzebę
udzielenia pomocy ponawiamy druk listu, opublikowanego
w lutowym wydaniu „Filantropa” (red.).

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

Na początku było dobrze. Urodziła się córka Izabela, a mąż pracował. Ale wkrótce zaczął chorować, czuł się coraz gorzej, miał
częste ataki dny moczanowej (teraz porusza się już tylko o kulach).
Po jakimś czasie okazało się, że
jestem w ciąży z bliźniaczkami. 13
sierpnia 2010 roku urodziły się –
Zosia i Kasia. Wtedy jeszcze wierzyliśmy z mężem, że damy radę.
Ale posypała się lawina problemów. 13 września 2010 Zosieńka
traﬁła na OIOM w Poznaniu z powodu nagłego zatrzymania krążenia. Miała wadę serca: ubytek
międzykomorowy i międzyprzedsionkowy. Była nieprzytomna. Lekarze nie dawali jej szans na życie.
Jakby tego było mało, zjawił
się właściciel budynku, w którym
mieszkaliśmy i oznajmił, że musimy się wyprowadzić, bo budynek
będzie zburzony. Co gorsza, dzień
przed wigilią Bożego Narodzenia
pani doktor powiedziała (nigdy
nie zapomnimy tych słów): „kupcie trumnę, bo to już prawie jej
koniec”. Święta były smutne i tylko czekaliśmy kiedy zadzwoni telefon…
Ale Zosia przez 5 miesięcy
wciąż walczyła o życie. W tym czasie przeszła operację serca, miała
tracheotomię (14 stycznia zamknięcie otworu po tracheotomi),
sepsę, kilkakrotne dializy, krwotok
wewnętrzny, banding (podwiązanie tętnicy płucnej) i debanding
oraz transfuzje krwi. Po 5 miesiącach została przetransportowana
do Zielonej Góry z respiratorem,
zapaleniem płuc i odleżynami do
kości. W wypisie ze szpitala w Poznaniu przeczytałam: „brak miejsca dla państwa córki na oddziale
OIOM – przepraszamy”.

Monika Jakubowska: – Nie stać nas na dokończenie remontu
i adaptacji budynku gospodarczego, aby stał się miejscem
normalnego życia mojej rodziny.
Po miesiącu pobytu w Zielonej
Górze Zosia wróciła do domu. Ale
za cztery miesiące w tym domu
miało nas już nie być! Więc przeprowadziliśmy się w sześcioro
osób, w tym z niepełnosprawną
Zosią, która nawet nie mówi, i z
mężem o kulach, do jego rodziny,
do dwóch maleńkich pokoików.
Próbowaliśmy z mężem przerobić stary budynek gospodarczy na mieszkalny. Sami, we
dwoje, postawiliśmy brakujące
ściany, położyliśmy dach prawie
w całości, wstawiliśmy okna,
ale na adaptację pomieszczeń
wewnątrz, wszelkie prace wykończeniowe, nie mieliśmy już
pieniędzy. Pisałam przez dwa
lata do wielu instytucji, fundacji,
prezydenta, premiera, ale nikt
nam nie pomógł. Czy ja tak wiele
pragnę? Tylko szczęścia i uśmiechu na twarzach moich dzieci,
normalnych dla nich warunków
do nauki, a przede wszystkim do
życia tak bardzo niepełnosprawnej Zosi, która wymaga całodobowej opieki.
W naszej obecnej sytuacji nie
mogę moim dzieciom tego zapewnić. Nie mogę pracować, gdyż
stale opiekuję się Zosią. Otrzymuję na nią 1353 złote zasiłku
pielęgnacyjnego, mąż ma 470
renty, oboje otrzymujemy zasiłek
rodzinny 752 złote i pielęgnacyjny męża 153 złote. Razem mamy
2.700 złotych. Ale po opłaceniu leków dla męża i córki, rachunków
za wodę gaz i prąd, za dojazdy z
Zosią do lekarzy – zostaje nam

na życie sześcioosobowej rodziny
około 1.700 złotych. Nie ma więc
mowy o zakupie jakichkolwiek
materiałów na dokończenie adaptacji i remontów gospodarczego
budynku na miejsce normalnego
życia mojej rodziny.
Zwracam się więc z serdeczną
prośbą: może ktoś nam pomoże
w darowiznach rzeczowych. Najbardziej potrzebne jest centralne
ogrzewanie na 100 metrów kwadratowych łącznie z piecem bez
grzejników, instalacja elektryczna, 80 metrów kwadratowych styropianu podłogowego, regipsy i
gładź szpachlowa, cement na posadzki, rury do kanalizacji, blacha
trapezowa, 40 pustaków, 10 sztuk
pianki montażowej.
Darowizny pieniężne można
wpłacać na konto bankowe Getin Bank 28-1460-1181-2025-56539501-0002.

Powiedz złu,
Że jest dobre,
A wyśmieje cię
Głośno.
Po chwili
Ucieszy się,
Że aż tak
Się mylisz
I spróbuje
Wykorzystać
Twoje słowa.

Artysta
z Rosji
60

pań wysłuchało koncertu z okazji Dnia
Kobiet w Klubie „Cybinka” w
wykonaniu śpiewaka Antona
Michaiłowa z Petersburga,
urodzonego na Syberii.
Niezwykły gość pięknym
głosem wykonał wspaniałe
pieśni rosyjskie, m.in.: „Wołga,
Wołga”, „Bajkał”, „Oczy czarne”, „Przy kominku”. Fragmenty
niektórych utworów śpiewał
też po polsku. Paniom tak się
spodobał ten koncert, że nie
obyło się bez bisów. Artystę
obdarowano oklaskami i kwiatami.

ROBERT WRZESIŃSKI

MONIKA JAKUBOWSKA
BORUJA KOŚCIELNA
UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 12
64-300 NOWY TOMYŚL
TEL. 693-075-834

Od redakcji: skany orzeczeń
o niepełnosprawności Zosi Jakubowskiej i jej ojca Marka oraz innych dokumentów
znajdują się w naszym posiadaniu.

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

B

*

rak mi już sił i nadziei, chociaż
wiem, że zapewne jest wiele takich rodzin jak moja albo w
jeszcze w gorszej sytuacji. Mam
sześcioosobową rodzinę: męża
Marka, córkę Izabelę lat 10, syna
Kacpra lat 12 oraz pięcioletnie
bliźniaczki Zosię i Kasię. 12 lat
temu wynajęliśmy strych i urządziliśmy w nim mieszkanie, w co
włożyliśmy większość naszych
oszczędności.

31

Śpiewa Anton Michaiłow.
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Inwestycja
godna talentów

R
Robert
Wrzesiński
W

lian Mazurek, starosta międzychodzki, Rafał Ciszewicz, zastępca burmistrza Międzychodu i inni. Zaśpiewali uczniowie
Zespołu Szkół nr 1. Danuta Nowak, kierownik Domu dziękowała osobom z niepełnosprawnościami, ﬁrmom, instytucjom,
osobom indywidualnym i kadrze terapeutycznej.

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

PPOZNAŃ

Śpiewa Urszula Lidwin.

Piosenki
Ireny Jarockiej

11

EMILIA
ANDRUSZKO-RATAJCZAK
CZERWONAK

Deszcz
Wolę patrzeć
Na deszcz w dzień,
Wtedy świat wygląda
Inaczej.
Błękitny kolor
Się rozwodnił,
Szyby się pocą.

W pracowni plastycznej. Od lewej: Anna Nieske z rodzicami
– Dorotą i Andrzejem, Beata Górna,
uczestniczka ŚDS z terapeutką Katarzyną Chlebowską.

P

racownia plastyczna, poznawczo-edukacyjna, techniczna, komputerowa, pedagogiczna, dobrze wyposażona
sala rehabilitacyjna, pokój pielęgnacyjny, dostosowane łazienki i gabinet psychologiczny są do dyspozycji 35 osób z
niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami
psychicznymi w Międzychodzie w województwie wielkopolskim. Tu właśnie, 7 marca,
otwarto nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II. Placówka
działa od 1996 roku w strukturach ośrodka pomocy społecznej.

Najpierw mieściła się w pomieszczeniach
Spółdzielni Mieszkaniowej, następnie
w budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Dworcowej. Nowo postawiony obiekt
przy ul. Remiszewskiej to rezultat zaangażowania licznej grupy ludzi. Inwestycja została sﬁnansowana z otrzymanej przez
gminę dotacji Wojewody Wielkopolskiego i środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
To budynek parterowy o powierzchni 697,2 m2. Miejsca jest
znacznie więcej niż w poprzedniej siedzibie. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad dwa miliony siedemset tysięcy złotych.
ŚDS jest placówką wsparcia

dziennego, zajęcia odbywają się
w dni powszednie w godzinach
od 7 do 15. Prócz wyżej wymienionych 35 uczestników, Dom
obejmuje wsparciem w ramach
tak zwanych zajęć klubowych
8 osób, które opuściły ŚDS, ale
potrzebują pomocy w różnych
sprawach. Misją placówki jest
m.in. rehabilitacja społeczna ludzi z problemami zdrowia psychicznego oraz reintegracja
uczestników zajęć ze środowiskiem lokalnym. Na budynku
widnieją słowa Jana Pawła II:
„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Sercem”.
W uroczystości uczestniczył
Jan Filip Libicki, senator RP, Ju-

Uczestnicy zajęć terapeutycznych to wszechstronnie
utalentowani ludzie. Na prośbę
przedstawicieli naszej redakcji kilka osób pokazało swoje
prace plastyczne. Szkoda, że w
programie wydarzenia zabrakło miejsca na oddanie im głosu, na przykład przez inscenizację wokalną czy teatralną.
Duże wrażenie wywarłaby wystawa ich obrazów. Nic lepiej
nie rehabilituje ludzi z niepełnosprawnością niż czynny udział
we wszystkich sferach życia i
możliwość prezentacji twórczego dorobku.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

marca w Domu Kultury „Jagiellonka” odbył się
koncert najpiękniejszych piosenek Ireny Jarockiej w wykonaniu Urszuli Lidwin, wokalistki estradowej, laureatki wielu konkursów i zdobywczynią
Grand Prix w konkursie piosenki francuskiej.
Jako chórzystka występowała z Krzysztofem Krawczykiem, Rudi Szubertem, Andrzejem Cierniewskim, Tadeuszem
Drozdą, a także z Ireną Jarocką,
z którą nagrywała płyty. Zdobywała nagrody na Pikniku Country w Mrągowie.
Na koncert złożyło się 17 piosenek Ireny Jarockiej, m.in. „Kawiarenki”, „By coś zostało z tych
dni”, „Wymyśliłam cię”, „Motylem
jestem”. Melodie do tych i innych
utworów skomponowali m.in.
Janusz Kondratowicz, Seweryn
Krajewski, Wojciech Młynarski.
Wciąż nucą je kolejne pokolenia
miłośników piosenki.

Odczytano list gratulacyjny od Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Wojciecha Zarzyckiego, zastępcy dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
Każdy mógł zostawić po sobie ślad – wpisać się do księgi pamiątkowej. Spotkanie zakończyła inna myśl Jana Pawła II: „Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne. Tylko dziś
jest twoje”.

Goście wydarzenia. Pierwszy z prawej senator RP Jan Filip Libicki.
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A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

S

kąd taka wiara we mnie?
Nie wiem. Może siłą myśli
świat chcę zmienić. Zawsze
chce się zmienić wszystko
na lepsze. Z całych sił. Potęga umysłu. Czy istnieje?
Tego nie wiem. Może… Zawsze warto próbować. A
szczególnie wtedy, gdy chodzi o zdrowie dziecka. A jeżeli to jeszcze dziecko własne i ukochane, to człowiek chce zrobić wszystko,
wszystko co tylko przyjdzie
do głowy.
Zadzwoniłam do pracy, do
Pawełka szkoły. Wszystko
znów trzeba odwołać. Szkoda, że książki szkolnej nie zabraliśmy. Dobrze, że mamy
kredki, nożyczki i mnóstwo
kolorowych kartek. To nasz
pakiet szpitalny do zabijania
czasu i stresu. Wycinam jak
poprzednio statki, samoloty, pociągi. Pawełek prowadzi
wojnę, czyli tnie wszystko na
małe kawałeczki. Mamy jeszcze tablet. Pomagier. A nade
wszystko mamy siebie. I czas
jakoś płynie.
Jutro będzie trudniej, bo Pawełek będzie musiał leżeć po
biopsji. Będzie na czczo. Będzie chciał jeść, pić. Będzie
problem z sikaniem. Ale o tym
wszystkim dziś rozmawiamy.
Próbujemy przygotować Pawełka. Będzie czuł się lepiej,
gdy zawczasu powiem mu, co
go czeka.

26 WRZEŚNIA
2012 ROK
Dzisiejszy dzień zmienił nasz świat. Pogrzebał nadzieje, które wczoraj nam towarzyszyły. Pomimo faktu, że
rano wyniki polepszyły się,
konsylium podjęło decyzję o
biopsji. I chwała mu za to.
Sama biopsja była dla Pawełka wielkim stresem. Z trudem udało się go uśpić, gdy
rzucał się na łóżku błagając,
by zdjąć mu maskę. Udało
się. Potem leżenie z woreczkiem z piaskiem na brzuchu
przez dwie godziny i teraz leżenie w bezruchu do jutra do
rana. Pawełek ciężko to znosi. Bardzo go to męczy. Pod
koniec dnia nic go już nie cieszyło. Bajki przestały bawić.
Nic innego za bardzo robić
się nie dało. W końcu usnął.
I śpi. Niespokojnie. Trzeba
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Dwa życia
więc czuwać, by nie kręcił się
za bardzo.
Biopsja wykazała odrzucanie nerki. O tym nie chciałam
myśleć. A jednak zdarzyło się.
Dzieje się. Chyba wszystko
należne do przeszczepu musimy zebrać. „Plon obﬁty”. A
jakże… tylko po co i dlaczego?
To jedno trudno zrozumieć.
Nawet nie będę próbować.
Zostaliśmy zamknięci w
sali sami. Pawełek dostaje
sterydy. Walka trwa.
A my się urządzamy… w
Warszawie. Może to wszystko trochę potrwać, więc trzeba tu jakoś przeżyć. Jacek
musi jechać do Szczecina po
rzeczy i do pracy. Jutro przyjdą kurierem Pawełka piżamki. Jakoś tu muszę przetrwać
sama ten czas.
Dziś obiad w pośpiechu i
potem drugi obiad, bo pierwszy był koło dwunastej. Pierwszy super w stołówce, drugi
w drodze do hotelu, potwornie drogi i niedobry naleśnik
w naleśnikarni naprzeciwko Instytutu Centrum Zdrowia
Dziecka. Jak można wycenić
na 10,50 złotych jeden naleśnik z dżemem? Nawet 3 złote nie był wart.
Znów walczę z niedoprecyzowanymi dawkami leków.
Wczoraj Pawełek jednego nie
dostał, dopiero po mojej interwencji lek pojawił się u nas.
Drugi lek dostał w złej dawce.
Dziś znów problem. Znów
nie dostał leku, bo pory się
zmieniły i lek „wypadł z rozkładu”. Ręce opadają.
Znów spędzam sporo czasu krążąc po korytarzu z nadzieją spotkania doktor i dowiedzenia się czegoś… Znów
wszystko jakieś takie rozmyte
i jakby nie dla ludzi i nieludzkie. Za dużo procedur, a może
ich za mało. Rutyna?
Myślę co z pracą? Co z Pawełka szkołą? Czy będzie
mógł wrócić do szkoły? Czy
ja będę mogła pracować? Czy
znów będziemy cały czas w
drodze i na walizkach?
Jak by było dobrze tu mieszkać. Albo przynajmniej mieć
tu kawalerkę. Tylko że to stolica, więc i ceny nie takie jak u
nas na prowincji… Ceny zupełnie poza naszym zasięgiem.

I nawet pisać mi się nie
chce, chociaż jest o czym. Tak
pięknie na dworze. Słońce
świeci, liście się złocą i czerwienią. Te same, które były
tak soczyście zielone w maju.
Róże, które kwitły przed szpitalem, teraz wydały owoce
pękate i purpurowo czerwone. Z kominów snują się dymy.
Zapach jesieni daje się już wyczuć na każdym kroku. W oddali centrum. Nie wiem czy jesienne, bo blokowiska są chyba takie same przez cały rok.
A może się mylę.
Cztery kolejne strony zapisane są odręcznie na żółtych
kartkach. Chyba je trzeba zeskanować i tu wkleić. Nie potraﬁłabym przepisywać emocji. Co zostało już zapisane, to
zostało. Nie lubię do tego wracać. (Kartki się zgubiły).
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Dziś ostatni dzień września.
Pięknie słoneczny i chyba ciepły. Ale ja nie byłam na dworze już kilka dni. Komunikacja
między szpitalem a pokojem
odbywa się teraz siecią korytarzy, które nazywamy katakumbami. I chociaż chodzę tą samą
drogą już tydzień, to wciąż zdarza mi się może nie zabłądzić,
ale zwątpić, czy idę dobrą drogą. Albo iść i po trzech krokach
wrócić na właściwy tor. Szczególnie rano, o szóstej, gdy nie
wszystkie światła są jeszcze
na korytarzach zapalone. Ale
ja tak mam. Zawsze, od kiedy
pamiętam, gubię się w szpitalach. Nigdzie więcej…, tylko
w szpitalach. Chyba to siedzi
w mojej głowie. Szpital to dla
mnie miejsce straszne i chociaż wiem, że jest po to, by pomagać, leczyć, to nic nie zmieni mojego negatywnego nastawienia, które chyba wynika
ze strachu przed nim. Boję się
szpitali. Paraliżują mnie. I pewnie ten strach odbiera mi zdolność myślenia. I pewnie dlatego gubię się wciąż w katakumbach.
Tym razem zamknęliśmy
się szczelnie w świecie szpitalnym. Pawełek przyjmuje
silne sterydy – dziś piąta dawka – które zabiły jego odporność. Staramy się więc i my
nie kontaktować ze światem,
by czegoś nie przynieść.

Dziś nie było pobrań, więc
dzień mamy spokojny. Nie ściska mnie w żołądku, nie szukamy gorączkowo lekarza, by
pytać o wyniki. Dziś mija…
niedzielnie. Rysujemy, gramy
na tablecie. Jest z nami Jacek.
Można powiedzieć, że… miło
jest – jak na szpitalne warunki.
Pawełek zrelaksowany. Wie,
że nic mu dziś nie grozi. Jacek wyspany, bo zbudził się
koło południa po nocnym dyżurze tutaj. Ja też pospałam.
W stołówce dobre jedzenie.
Dziś zaszaleliśmy. Zjadłam
po obiedzie kawałek (a raczej
kawał) szarlotki i wypiłam
kawę. Raz w tygodniu można. Prawie 10 złotych to kosztuje, ale niedziela, na szczęście, zdarza się raz na siedem
dni. Codzienna racja żywieniowa to drugie danie – około 17 do 19 złotych. Więc jakoś
można przeżyć. W moim wydaniu to połowa porcji ziemniaków z połową porcji buraczków na ciepło i mielony drobiowy. Kolacja i śniadanie to „skarby” z naszego pudełeczka (z IKEA) przechowywanego w lodówce oddziałowej, w kuchence dla rodziców.
Dziś to pasztet drobiowy z pomidorami i dżem – bo jak powszechnie wiadomo – w dżemie siła drzemie. I chleb, chleb
tu mają dobry. Bardzo dobry. A
może, jak jest się głodnym, a
jedzenie jest jedyną rozrywką, to tak smakuje? Tylko drogi ten chleb… 3,60 złotych. Ale
tu wszystko drogie.
Pokój hotelowy mamy w
wersji standard, czyli niezbędne minimum. Ale łazienka ciepła i łóżko z pościelą.
Tak naprawdę to więcej nie
potrzeba. Życie toczy się w
sali szpitalnej. Pokój służy jedynie do spania i mycia. I prania. Jackowi też do pracy. Ja
nic ze sobą nie zabrałam. Nic
więc robić nie mogę.
Wciąż biję się z myślami,
co robić. Czy dam radę wrócić do pracy? Jak to wszystko
będzie wyglądało? Pawełek w
domu. Mama nie da rady gotować, opiekować się Pawełkiem, uczyć się z nim, a potem przyjmować popołudniami pacjentów. Babcia Jasia
tym bardziej. Jakoś to trzeba
będzie zorganizować.
cdn.
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Dar serc
dla chorej Nadii

Zbigniew K.
Nowak
KOŁOBRZEG

S

FOT. (3X) MONIKA BERETA

ześcioletnia Nadia Turczyn
cierpi na zespół chorób genetycznych Smitha Magenisa,
w skrócie SMS. Choroba ma
charakter postępujący, więc
dziewczynka tym bardziej wymaga stałej opieki zespołu
specjalistów. Dlatego też rodzice potrzebują pieniędzy na
leczenie dziecka.
Stowarzyszenie „Małe radości” w Margoninie współorganizowało w dniu 23 stycznia
V Jubileuszowy Charytatywny Bal Starosty Chodzieskie-

Goście spotkania.

Nadia z bratem Michałem i mamą Moniką oraz sportowcy
podczas I Memoriału im. Roberta Barteckiego w Margoninie.

Nadia Turczyn.
go. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali fanty i pozyskali część przedmiotów, przeznaczonych na licytacje. Każda para, która przybyła na zabawę, otrzymała symboliczne upominki. Dla pań były to
róże, które wręczali starosta i
wicestarosta. Dla panów słoiczek miodu z ekologicznej pasieki. Bal rozpoczęto od powitania przybyłych gości i życzeń
wspaniałej zabawy. Gości powitali senator Mieczysław Augustyn, starosta chodzieski Julian Hermaszczuk i wicestarosta Mirosław Juraszek.
Bal rozpoczęto polonezem. Gościom przygrywał zespół Krzysztofa Koniarka. Zabawa trwała do wczesnych godzin rannych, a atmosferę podgrzewały licytacje, prowadzo-

ne przez konferansjera TV Asta
Pawła Hajmana oraz gorące
rytmy muzyki.
Pieniądze na leczenie Nadii
Stowarzyszenie
zbierało również podczas I Memoriału im. Roberta Barteckiego
w piłce nożnej. Memoriał zorganizowali przyjaciele i koledzy Roberta, który był mecenasem sportu i osobą wrażliwą na krzywdę i nieszczęście
innych. Organizatorzy i sportowcy swoją postawą pokazali,
że sport potraﬁ łączyć ludzi i że
warto pomagać innym. Okazali
serce dla sportu i zarazem serce dla ludzi.
Dzięki gestowi kapitana zwycięskiej drużyny ustanowiono Charytatywny Puchar Przechodni Roberta Barteckiego.
Przebieg memoriału był pasjonujący, panowała atmosfera
sportowej rywalizacji. Wylicytowano koszulkę Klubu Leśnik

Margonin z autografem Zbigniewa Bońka.
Akcję pomocy dla Nadii zakończono spotkaniem darczyńców, rodziny Nadii i organizatorów Stowarzyszenia „Małe Radości”. Wręczono podziękowania wszystkim, którzy wsparli działania na rzecz leczenia i
rehabilitacji dziewczynki. Spotkanie umilił występ dziewcząt,
które na co dzień swój warsztat wokalny szlifują w Miejskim Domu Kultury w Chodzieży. Po części oﬁcjalnej przybyli
goście rozmawiali przy kawie
i słodkim poczęstunku. Łączna kwota, którą przekazano rodzicom Nadii, wyniosła 25.020
zł. Członkowie i zarząd „Małych
radości” dziękują wszystkim,
którzy przyczynili się do zebrania tego daru serc. Pomoże on
pokryć koszty leczenia i rehabilitacji dziecka.

MONIKA BERETA

– Nauka pędzi do przodu,
rozwija się biochemia i inne
pokrewne nauki, chociażby
biologia molekularna czy farmakogenomika…
– Nanotechnologia – wtrącił Józiu.
– O! Lepiej poznaje się mechanizmy obronne komórek,
coraz głębiej wnika w budowę i działanie poszczególnych
genów, poznaje funkcję białek
w nich zakodowanych, ich relację z hormonami. Już niemal
w zasięgu ręki jest wielce obiecująca terapia genowa, a przecież to nie koniec…
– Akurat terapia genowa!
– ucięła Natasza. – Tak samo
czcze gadanie jak inne cuda w
leczeniu. Słyszałeś o komórkach macierzystych? Jak słyszałeś, to wiesz, że były wielkie widoki i zachwyty. A dziś?
Zainteresuj się, to rura ci
zmięknie.
– Te komórki z zarodków
ludzkich? – przypomniał Artur.
– O! proszę! A może komuś
zależy, żebyśmy byli chorzy?
Żeby było dla kogo leki produkować… To bardzo intratny
biznes. Taka sprzedaż sprzętu
i nowej aparatury musi przynosić kokosy…
– Może masz rację?…
– Ma, jak nie wiem co – podchwycił Postrzelony. – Na sto
pięćdziesiąt procent!
– Ale, ale! Wyobraźcie sobie,
że niedawno wypreparowano
gen, którego blokada sprawiła,
że myszom odrosły uszy.
– Pierwsze słyszę… – rzekł
zafascynowany Józiu.
– Właśnie! – rzucił Postrzelony. – Ciekaw jestem, kiedy o
tym słyszałeś? Może przyśniło ci się w tym przewlekłym
śnie?!
– Ela mi niedawno powiedziała – całkiem szczerze wyznał Artur.
– Myszy – kpiącym tonem rzuciła Natasza. – Mysie
uszy?… Wybitne!
– Jak myszy, to bardzo możliwe, że i ludzie – wtrąciła Elżbieta. – Wbrew pozorom odległość nie taka duża. Może to
ciebie zaskoczy, ale genotyp
tego gryzonia jest bardzo zbliżony do genotypu człowieka.
Zaledwie trzysta genów myszy, na około trzydzieści tysięcy składowych, nie występuje
u człowieka i odwrotnie. Genetycznie jesteśmy sobie bardzo
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Opowieść
(20)
osobliwie inna
bliscy. Bardziej niż z szympansami.
– A nie widać na pierwszy
rzut oka? – zaśmiała się Natasza patrząc na Postrzelonego.
– Badania, których wyniki
opisano w „Proceedings of the
National Academy of Sciences”
– mówiła Ela – wykazały, że organizm myszy bez genu p21
wytwarza blastemę, zespół
komórek tworzących zawiązek narządu, który jest zdolny
do bardzo szybkiego rozrostu.
Okaleczony organ nie bliznowaciał, a rekonstruował się i to
w trzydzieści dni.
– Jest więc jeszcze jedna nadzieja, słyszysz Nataszo? Również dla takich jak ty kręgosłupów!
– A słyszał pan, panie Józeﬁe, że nadzieja to matka głupich? – odcięła się Natasza. – A
wystarczyłby jeden zastrzyk…
– Czyżbyś mówiła?…
– Mówię o śmierci.
– Eutanazja?
– To takie straszne? Przeraża ciebie? Artur!
– I kto miałby o takich jak my
decydować? – włączyła się Ela.
– Pytasz kto? My… sami chorzy. To oczywiste, nie?
– A gdyby ktoś nie był w stanie zadecydować? – spytał Artur.
– Jak to?
– W przypadku dzieci kalekich, nieuleczalnie chorych lub
niewyobrażalnie cierpiących
bądź ułomnych psychicznie…
albo… osób nieprzytomnych,
w śpiączce. Sama wiesz, jak to
tutaj jest i znasz te wszystkie
brednie, powtarzane na mieście o bezrozumnych roślinach. I nie jesteś aż tak głupia,
by tego nie brać pod uwagę.
– Patrząc na ciebie, to akurat
wiem najlepiej.
– Ja tobie swoim przykładem
to gwarantuję.
– Komu więc dałabyś prawo
zabicia ich, skoro sami nie byliby zdolni decydować o sobie?
– powtórzyła Elżbieta.
– W przypadku nieletnich,
rodzicom – bez wahania odparła Natasza.
– Rodzice mieliby zabijać
swoje potomstwo?
– Spartanie zabijali kale-

kie dzieci. To przejaw litości, i
tyle…
– To nie takie pewne – rzekła
Ela. – Ale gdyby nawet, to jeśli
zauważyłaś, Sparty już nie ma,
między innymi dlatego, że…
nie szanowano w niej życia.
– Po tych, którzy trzęśli się
nad nim, też śladu nie ma.
Wszystko mogłoby zostać w
rodzinie.
– A jak miałoby to wyglądać?
Przez złożenie podpisu na jakimś papierku czy przez wciśnięcie czerwonego guziczka?
– Każdy sposób byłby dobry, byle prowadził do skrócenia męki.
– A skąd pewność, że wszyscy uczyniliby słusznie? Myślisz, że rodziny zawsze, niezależnie czy chodziłoby o spowodowanie śmierci zastrzykiem, czy zadanie jej przez zaniechanie leczenia, więc, czy
te rodziny w każdej sytuacji
postąpiłyby tak, jak chciałby
tego sam cierpiący? A nie zadecydowały według własnego interesu, dla swojej wygody… żeby pozbyć się uciążliwego kłopotu? Czy jesteś pewna,
że gdyby chory był świadomy i
mógł się wypowiedzieć, to nie
chciałby pozostać przy życiu?
– Nie martwiłabym się tym.
Człowiek zmęczony bólem ma
dość i zawsze będzie chciał
ulgi.
– A gdyby w uśmierceniu
chodziło o intratę? O przejęcie majątku chorego? Mało to
rodzin czeka na śmierć krewnego, byleby szybko zająć się
jego dobrami? Stoją przy łóżku biedaka i z niecierpliwością
patrzą, czy jeszcze oddycha.
– Mając prawo decyzji – podchwycił Artur – uśmierciliby
go niechybnie i czym prędzej
wzięli spadek.
– Masz więc jeszcze jeden
powód – wtrącił Józef.
– Tak, Nataszko, nawet rodzina w swym postanowieniu o śmierci bliskiego mogłaby kierować się nie współczuciem czy litością, które wszak
nie są wystarczającym powodem do zabójstwa, a najzwyczajniej obrzydliwą chciwością
i chęcią zysku.
– Naparliście… I co? Mam się

tym martwić? Tak? Tymi in–
tra–tami? Zys–ka–mi? Coś by
się i na to wymyśliło…
– A gdyby twoje prawo –
kontynuowała Elżbieta – jak
to często bywa ze wszystkimi
prawami, rozszerzono na inne
osoby?
– Na kogo?
– Na kogoś zupełnie obcego,
z kim nie łączyłyby cię żadne
więzy pokrewieństwa, na kogoś kto siedziałby gdzieś za jakimś biurkiem i stamtąd wydawał polecenia? Co byłoby, gdyby ten ktoś zaczął decydować
o tobie zamiast ciebie?
– Ależ tak się właśnie dzieje!
– podchwyciła Natasza. – Ktoś
decyduje o mnie i odmawia mi
prawa do śmierci. Ktoś, nie licząc się ze mną, każe mi żyć!
– A co w przypadku, w którym chory, pomimo wszystko
nie chciałby umierać, a nie licząc się z nim odebrano by
mu prawo do życia i tego życia chciano pozbawić? Co byłoby, gdyby ktoś cię ubezwłasnowolnił po to, by na mocy jakiegoś przepisu odebrać ci życie, nawet jeśli ty sama chciałabyś przy nim pozostać? Rozważ to. Nie każdy nieuleczalnie chory pragnie śmierci, lecz
każdy mógłby być na nią skazany, gdyby takie prawo zatoczyło szerszy krąg. Wtedy mordowani byliby wszyscy: najpierw chorzy na ciele, tak jak ty
byś tego chciała, potem niedorozwinięci umysłowo, nieprzydatni społecznie, cokolwiek by
to znaczyło, słabi, ci których
utrzymanie byłoby zbyt kosztowne, później przeciwnicy
przeróżni… dalej blondyni albo
ci o smagłej cerze i z garbatymi nosami lub łysi, później zielonoocy, gdyby komuś ten kolor nie odpowiadał, albo zezowaci, bo krzywo patrzą…
– Wszystko można zorganizować, byle nie pękać zbytnio.
– O! święte słowa: byle nie
pękać zbytnio!
– Kiedyś znajdą komórki, które będą się regenerować – wtrąciła Wandzia i jeszcze bardziej rozjątrzyła obolałą Nataszę.
– A spadaj mi! – jednym
tchem rzuciła tamta – interlokutorka się objawiła!
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– Niepotrzebnie unosisz się,
Nataszko. Wandzia ma rację
– za praktykantką ujął się pan
Józef.
– Kiedyś, panie Józiu, to i
awatary będą robić.
– O! – zakrzyknął Postrzelony, aż Elżbiecie Vogue wypadł
na podłogę.
– Od dzisiaj zapuszczam
włosy – rzekł pan Józef i wymownie pogładził głowę. Wyraźnie męczyła go ta zbyt poważna wymiana zdań.
– A nawiasem mówiąc, to
czyj teraz jest ruch? – dodał i
spojrzał na drzwi, w których
pojawiła się Julka wieziona
przez siostrę Barbarę.
– Wandzia, gdzie ty jesteś?! – usłyszeli zniecierpliwiony głos pielęgniarki. – Potrzebuję ciebie, a ty co? w szachy grasz?! Chodź dziewczyno, praca czeka, sama się nie
zrobi!
– Ja także pójdę – zreﬂektował się Józef. – I wam będzie
czas spać.
– Zgadza się – przytaknęła
Elżbieta. – Ty Julko zostajesz?
– Zabiorę się z Postrzelonym – odrzekła Julka z wyraźną chęcią pozostania.
Tymczasem Postrzelony zainteresował się zawartością
siatki przytroczonej do wózka
dziewczyny.
– Co masz w tym słoiku? –
zapytał.
– Spirytus – odparła Jula.
– O! spirytus?
– Salicylowy! – rzekła i zaraz
dodała dla pewności: – Skażony. Tylko do nacierania.
Rozochocony chłopak zdawał się tym nie przejmować.
– To dawaj! – odparł, nasmarujemy się wewnętrznie. – Co?
Artur!
– Nie licz na moją głupotę –
zdecydowanie rzucił chłopak.
– Jak nie, to nie. Więcej będzie dla mnie – odparł Postrzelony i szybkim ruchem wyjął z
siatki spirytus.
– Porzygasz się! – ostrzegła
Julka, ale Postrzelony, nie namyślając się wiele, pociągnął
dużego łyka i szybko poprawił
kilkoma następnymi.
– Frajer jesteś, że nie korzystasz z okazji! Wódzię masz w
zasięgu ręki… – czknął głośno
i klapnął na żelazny taboret.
Potem ziewnął i wszyscy zobaczyli, jak jego skóra nabiera zielonkawego odcienia i jak
na tym tle gęsto wykwitają intensywno-pomarańczowe plamy. Za chwilę chłopak wyprężył się, zgiął wpół i szarpany
konwulsjami runął na podłogę.
cdn.
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ZBIGNIEW NOWAK
KOŁOBRZEG

Stopnie trudności

A gdyby runął Tadż Mahal
Dotknięty jakimś kataklizmem,
To każdą cegłę łatwo byłoby
Znów na miejsce swe położyć.
Strzaskaną nieszczęśnika kość
Ocalą z drewna cięte łupki,
Rozdarte ciało, ropny wrzód
Z zielnika cudne goją maści.
I cień zwątpienia jest nietrudno
Rozjaśnić dobrych słów ogarkiem,
Serdeczną dłonią w słabszą dłoń
Otuchę z ramion swych przelewać.
Lecz jak przywrócić życia chęć,
Do walki nową znów odrodzić siłę,
W myślach złamanych brakiem szans
Wykrzesać jeszcze raz nadziei iskrę?

Ułamek sekundy
z jednego życia
W jednej chwili z trzaskiem pękły
Drzewo krzywe i kość młoda.
W jednej chwili szkwał uderzył,
Porwał żagle, zniszczył maszty,
Szkuner pełen marzeń zmienił
W tratwę z desek dla rozbitków.

C

zasami trzeba założyć
„maskę”, popatrzeć w lustro i powiedzieć sobie: musisz wstać, uśmiechać się do
ludzi, będzie dobrze, bądź silna, masz po co żyć. Wiem, co
mówię, sama czasami tak robię. Chwile załamania zda-

iedy ojciec wrócił do
domu, od razu zobaczył,
co się stało. Nabrzmiała od
łez twarz Ani i siniaki mówiły same za siebie. Usiadł
przy córce i próbował ją na
swój sposób pocieszać:
– Aniutko, postaraj się nie
być ciągle taka fajtłapą. Jeśli będziesz robiła to, czego
mama od ciebie oczekuje, nie
będzie cię biła – tłumaczył.

Kamienną Abu Simbel dało się
Rozebrać i powtórnie złożyć,
By dalej stała wieków sto
Na całkiem innym brzegu.

Maski

K

Czuła, że ojciec też jej się
bał. Im bardziej brutalna stawała się matka, tym bardziej był ugodowy. Wówczas nie mogła pojąć, dlaczego. Dziś myśli, że wycieńczony astmą, słaby ojciec po
prostu nie miał sił przeciwstawić się matce. W dodatku
jako rencista przynosił bardzo niewielkie pieniądze do
domu. To matka ich utrzymywała. Zarówno Ania jak i ojciec nie rozumieli wtedy, że
nawet gdyby była idealnym
dzieckiem, to i tak matka by
ją biła. Dla zwykłej przyjemności. Dokładnie pamięta jej
triumfujące spojrzenie, gdy
obita zwijała się w kłębek na
tapczanie. Nie wie, co matce
sprawiało taką satysfakcję i
pewnie już nigdy się nie dowie. W tym domu nikt nie był
szczęśliwy, nikt się nie cieszył. Każdy dzień przepełniony był strachem. A Ania musiała uważać na każdy swój
krok, na każde słowo.
Święta Bożego Narodzenia przywołują jej najgorsze
wspomnienia tamtych czasów. Pamięta szczególnie jedne z nich. Miała wtedy chyba
sześć, może siedem lat… Ojciec właśnie ubierał choinkę.
Ania wierciła się niecierpliwie, czekając na prezenty.
– Tatusiu, dostanę lalkę? –
wypytywała.
– Nie wiem, przecież to nie
ja kupuję prezenty, tylko przynosi je Mikołaj – odparł.

rzają się każdemu. Jedni zakładają „maskę” i idą dalej,
inni poddają się.
Co lepsze? Wydaje mi się, że
„maska”, ale pamiętajcie, że to
chwilowe rozwiązanie, żeby
nie zgubić siebie.
Wiem, że życie jest trudne,
czasem okrutne, ale to właśnie ty nim kierujesz, pamiętaj o tym.

SYLWIA KOŚMIDER

Dostanę lalkę, myślała z
nadzieją Ania. Napisała list
do Mikołaja, była grzeczna, niczego złego nie zrobiła. On to zapewne widział i
ją wysłucha. Naiwna sądziła, że marzenia się spełniają, jeśli się czegoś bardzo pragnie. Nie mogła się doczekać, kiedy zaświeci wigilijna gwiazdka. Wreszcie nadszedł ten moment. Znalazła
pod choinką prezent podpisany „Dla Ani”. Szybko rozerwała papier, otworzyła kolorowe
pudełko i… przeżyła straszne
rozczarowanie. Zamiast wymarzonej i oczekiwanej lalki
dostała drewnianego dziad-

ka do orzechów. Wybuchnęła płaczem.
– Popatrz na swoją córkę,
Andrzej – odezwała się matka z drwiną w głosie. – Beczy jakbyśmy ją skrzywdzili,
a przecież dostała prezent.
– Co, nie podoba ci się? –
spytała, zbliżając się do Ani z
gniewnym wyrazem twarzy.
– Bardzo chciałam… Prosiłam Mikołaja o lalkę – szepnęła ze łzami w oczach.
– W takim razie chyba nie
byłaś grzeczna – odparła ze
złośliwą satysfakcją matka.
Ania nic już nie rozumiała. Przecież robiła wszystko, żeby nie gniewać mamy!
Spojrzała na ojca. Od razu
zrozumiał, co się stało. Pierwszy raz stracił panowanie nad
sobą. Bez słowa chwycił matkę za ramię i zaciągnął do
kuchni. Ania chciała pójść
za nimi, ale ojciec odsunął ja
mówiąc:
– Idź do swojego pokoju!
Kiedy zamknął za sobą
drzwi, Ania przytknęła oko
do dziurki od klucza i zobaczyła, jak ojciec po raz pierwszy uderzył matkę. Nigdy nie
widziała go tak wściekłego.
Matka, zaskoczona jego wybuchem złości, początkowo
się nie broniła. Szybko jednak
odzyskała panowanie nad
sobą i oddała ojcu. W końcu
zdobyła przewagę nad słabym, schorowanym mężczyzną.
– Ty gamoniu, myślisz, że
będziesz mi tu odgrywał bohatera?! Nie ze mną! Ty i
twoja córka wystarczająco
zatruliście mi życie, żebym
jeszcze teraz zbierała od ciebie baty!
Po tym jednym wybuchu
ojca nic się nie zmieniło. Czas
mijał i wszystko było jak dawniej… Pierwsze trzy lata szkoły kojarzyły się Ani tylko z siniakami. Jąkała się coraz bardziej i zamykała w sobie. Jej
dzień wypełniony był wymyślaniem sposobów, jak uniknąć lania. Codziennie po powrocie ze szkoły musiała złożyć sprawozdanie. Zawsze
opowiadała cicho, ze spuszczoną głową, żeby jej głos
przypadkiem nie zabrzmiał
arogancko lub bezczelnie.
Potem odrabiała zadane lekcje i sprzątała w domu.
Ojciec znikał na całe dnie.
Nie miała pojęcia, gdzie. Myślała, że spotyka się z podobnymi do niego facetami, którzy nie bardzo wiedzieli, co

STRONA

KWIECIEŃ 2016

Dzieciństwo
(2)
mokre od łez
mają ze sobą zrobić – i pije.
W każdym razie kiedy wracał,
czuć było od niego alkohol.
Znalazł swoja drogę ucieczki,
o Ani już nie myślał. Była całkowicie zdana na łaskę matki. Do tej pory Ani udawało
się ukryć w szkole swoją sytuację rodzinną.
Jednak w czwartej klasie zmieniono wychowawcę. Nowy nauczyciel był młody, mógł mieć najwyżej trzydziestkę. Ania od początku go polubiła. Pan Tomasz
zachowywał się inaczej niż
wszyscy dorośli, których znała. Miał takie ciepłe, wzbudzające zaufanie spojrzenie.
I choć była nieśmiałym dzieckiem, siedzącym zawsze ze
spuszczoną głową, nauczyciel zdawał się ją lubić. Kiedy
zadawał klasie pytania, często się do Ani uśmiechał, jakby chciał ją zachęcić, aby się
zgłosiła. Ania prawie zawsze
znała odpowiedź, ale nie
miała odwagi podnieść ręki.
Pisała ją na kartce i chowała
pod ławkę. Pewnego razu zapytał ją:
– Aniu, czemu nigdy się nie
zgłaszasz?
Wszystkie dzieci już wyszły
z klasy, a ona jeszcze pakowała swoje rzeczy do tornistra.
– Nnie wiem. Mo… może
dlatego, że… że się jąkam.
Wszyscy by się ze mnie śmiali – odpowiedziała z trudem.
– Ja bym się nie śmiał – zapewnił ją i chciał położyć rękę
na jej ramieniu. Mimo woli
skuliła się.
– Aniu, co z tobą? – zaniepokoił się wychowawca. – Nie
zrobię ci nic złego. Chciałem
pokazać tylko, że jestem twoim przyjacielem. Ty nie masz
przyjaciół w klasie?
– Nnie…
– Dlaczego? Przecież jesteś bardzo miłą dziewczynką. Może zaprosisz kogoś do
siebie na ciastka? Na pewno
znalazłabyś jakąś dobrą koleżankę.

Ani łzy stanęły w oczach.
– Nie mogę – szepnęła. –
Moja mama nie chce, żebym
przyprowadzała dzieci do
domu.
– Czemu? – nie ustępował
pan Tomasz.
Ania wpadła w panikę. Nie
chciała, by ktokolwiek wiedział coś o jej domu. To się
mogło źle dla niej skończyć.
– Przepraszam, aale muszę
już iść – powiedziała i wybiegła z klasy
Miała nadzieję, że wychowawca niczego się nie domyśli. Myślała, że zostawi ja w
spokoju, jak to robili inni nauczyciele. Jednak myliła się.
To był pedagog z prawdziwego zdarzenia.
– Aniu, zostań na chwilę po
lekcjach, chcę z tobą porozmawiać – powiedział następnego dnia. – Aale ja ssię spieszę – skłamała domyślając
się, o czym chce rozmawiać.
– Trudno, inne rzeczy na razie poczekają. Muszę z tobą
pomówić o czymś bardzo
ważnym. Nie bój się, przecież
nie chcę ci zrobić krzywdy.
– Wiem – odparła.
– Aniu, co się dzieje? – zapytał Tomasz, siedząc przed
nią na blacie biurka. – Wydaje mi się, że masz jakieś problemy. Nie próbuj rozwiązać
ich sama. Jesteś jeszcze za
mała, żeby sobie ze wszystkim poradzić – uśmiechnął
się ciepło. – Każdy, a zwłaszcza dziecko, potrzebuje przyjaciół, przynajmniej jednego,
z którym może o wszystkim
porozmawiać. Powiedz mi,
czemu nie masz koleżanek?
Dlaczego nigdy nie odzywasz
się na lekcji, tylko chowasz
głowę w ramiona? No… – wychowawca patrzył na Anię
wyczekująco.
Milczała.
– Zawsze się jąkałaś, czy
może zaczęłaś niedawno? –
wypytywał nadal.
– Dopiero od ttrzech lat –

odparła cicho. – Nie chciała,
żeby jej ulubiony nauczyciel
myślał, że nie umie mówić.
– Potraﬁsz wytłumaczyć,
dlaczego? Czy stało się coś
złego?
Pochylił się i patrzył na nią
z troską.
– Nnie wiem – odpowiedziała krótko.
– Chcesz, żebym porozmawiał o tym z twoją mamą?
– Nie, tylko nie z mamą!
Proszę!
Spojrzała na niego szeroko otwartymi oczami. Przerażona tym, co powiedziała, zatkała sobie usta ręką.
– Aniu, dlaczego nie
chcesz, żebym porozmawiał
z twoją mamą? – próbował z
niej wydobyć prawdę.
Nagle zerwała się i wybiegła z klasy. Gdyby powiedziała jeszcze jedno słowo, musiałaby powiedzieć wszystko,
a tego nie chciała.
– Aniu zaczekaj! – krzyknął. Dogonił ją, zanim dotarła do drzwi wyjściowych. Złapał ją za rękę akurat w tym
miejscu, gdzie wczoraj dostała wieszakiem od matki. Syknęła z bólu.
– Co to jest? Pokaż rękę! –
zawołał przestraszony wychowawca. Nie pytając Ani
o pozwolenie, sam podwinął
rękaw i dostrzegł dużego siniaka na przedramieniu.
– Jak to się stało?
Nie odpowiedziała. Nie mogła.
– To twój ojciec? – zapytał
wprost.
Ania zaprzeczyła ruchem
głowy i wybuchnęła rozpaczliwym płaczem.
– Matka – domyślił się.
– Pro…szę nie mó…wić, że
to panu zdradziłam. O…o…
ona mnie zabije – wykrztusiła Ania.
Pan Tomasz posadził Anię
obok siebie na ławce i przy-
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tulił. Uspokoiła się. Powoli opowiedziała mu o piekle,
jakie panowało w jej domu.
Nauczyciel spojrzał na nią ze
współczuciem i pogłaskał po
głowie.
– Jak ty mogłaś to wytrzymać i nic nie powiedzieć? –
zapytał wstrząśnięty.
Następnego
dnia
wychowawca zaczął działać.
Wkrótce przyszedł do domu
Ani z kobietą z pomocy społecznej, aby pomóc Ani spakować jej rzeczy. Umieszczono dziewczynkę w domu
dziecka. Ania nigdy nie zapomni pełnego nienawiści spojrzenia matki, gdy opuszczała mieszkanie. Wymknęła się
jej z rąk. Twarz ojca zobaczyła w oknie, wsiadając do samochodu. Wydawało się Ani,
że płakał.
W domu dziecka nie była
długo. Już kilka miesięcy później zaopiekowała się nią rodzina, która traktowała Anię
jak własną córkę. Miała w
końcu normalny dom, była
wśród ludzi, którzy ją kochali i tę miłość okazywali jej na
każdym kroku. Ania skończyła technikum, dostała pracę
w sklepie. Potem wyszła za
mąż i urodziła dziecko. Czuła się bezpieczna. Sądziła, że
całe zło zostało za nią jak za
zamkniętym drzwiami.

*
Niestety, okazało się, że
nie do końca. Ostatnio często zdarzało się Ani uderzyć
swojego synka bez powodu…
Spojrzała na Jakuba.
– Mamusiu, czemu płaczesz – zapytał.
– Dlatego, że byłam dla ciebie niedobra. Jakaś plama na
ubraniu czy dywanie nie jest
powodem do bicia – przytuliła syna mocno do siebie.
– Mamusiu, to ja byłem niegrzeczny – powiedział cichutko Kubuś.
– Nie zrobiłeś tego specjalnie, prawda? Przepraszam
kochanie, wybaczysz mi?
Skinął głową. Synek był jej
największym
szczęściem.
Wiedziała, że musi nad sobą
pracować, żeby jej przeszłość
nie położyła się między nimi
cieniem. Nie mogła doprowadzić do tego i pozwolić, żeby
jego dzieciństwo było mokre
od łez.
Koniec

HENRYK KUBISZTAL
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rukujemy
fragment
książki Rafała Waliszewskiego „Historia prawdziwa patykiem pisana”,
której recenzję autorstwa
Karoliny Kasprzak „Opowieść o sile drzemiącej w
człowieku” publikujemy na
stronie 42 i 43, a o której
prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki tak napisał we
wstępie: „Książka Rafała
Waliszewskiego przekonuje, że ból i cierpienie można przekuć w niespotykaną wprost siłę i determinację (…). Rafał wciąż pokonuje życiowe przeszkody i stale stawia czoła nowym wyzwaniom. Nadzwyczajną siłą woli od lat rehabilituje się na samodzielnie
zaadaptowanych do tego
urządzeniach. Nagrywa też
ﬁlmy instruktażowe z własnych, często nowatorskich
ćwiczeń, gdyż Rafał Waliszewski myśli, jak pomagać
innym”. Zamieszczony niżej
dramatyczny fragment tej
niezwykłej opowieści daje
wyobrażenie, jak ciężką niepełnosprawność musiał pokonać, aby wbrew lekarskim
diagnozom stać się człowiekiem aktywnym, wspierającym takich ludzi jak on.
Czyni to także przy pomocy swojej książki, którą rzeczywiście napisał patykiem
trzymanym w ustach, dotykając nim klawiatury komputera. Trwało to pięć lat. Z
autorem można się kontaktować pod adresem: tetraplegiaC3C4@wp.pl

*
Minęło cztery i pól miesiąca, odkąd wyszedłem z wojska. Mam skończone zaledwie dwadzieścia jeden
lat. Dziś sobota trzynastego
czerwca 1998 roku; to moja
przeklęta, pechowa trzynastka. Najlepiej bym ten
dzień wymazał z kalendarza
i z tego mojego pamiętnika
również.
Wstałem rano, zjadłem
śniadanie i zabrałem się do
naprawiania swojego auta;
rozpadło się łożysko w kole
i trzeba je wymienić. To będzie moja ostatnia ﬁzyczna robota w życiu wykonana sprawnymi jeszcze rękoma. Potem już nigdy nie będę
mógł niczego ponaprawiać,
tak jak kiedyś to uwielbiałem
– to już koniec. Cały dzień zastanawiałem się na tym, czy
jechać dziś do Tomka, czy
może odłożyć ten wyjazd na
jutro. Nie wiem już sam, czy

Złamałem
kolega naprawdę załatwił mi
pracę. Mama mi odradzała
dzisiaj jechać, jakby przeczuwała coś złego:
– Nie jedź dziś, Rafał, do
niego, na pewno nie ma jeszcze żadnej pracy, Tyle tam
naobiecywał! Masz na razie
ten zasiłek, więc nie martw
się na zapas.
Niestety, nie słucham dobrej rady mamy. Po południu
mama z babcią idą na drugi koniec pola ﬂancować kapustę, przynoszę im jeszcze wodę w konewkach. Widzą mnie po raz ostatni zdrowego, sprawnego i na własnych nogach. Dziadek poszedł już spać; razem z babcią zobaczą mnie dopiero po
przeszło pół roku i nie będą
mogli uwierzyć w to, co się
stało. Biegnę jeszcze raz do
ogródka nazrywać w kobiałkę obiecanych dzieciakom
Tomka truskawek. Kto by pomyślał, że w swoim ogrodzie stawiam wtedy ostatnie
kroki, idąc normalnie z truskawkami w ręku. Jeszcze
się przebieram, też ostatni
raz, bo już nigdy sam się nie
ubiorę ani też nie rozbiorę,
wychodzę z domu, nieprędko wrócę.
Wsiadam na motor i odjeżdżam, nic nie mówiąc mamie, gdzie jadę. Po pięćdziesięciu metrach zwalniam;
chcę skręcić w pobliską znana mi polną drogę, by skrócić
sobie o kilka kilometrów trasę do Tomka. Ale rozmyślam
się w ostatniej chwili, stwierdzam, że lepiej nie, bo poobijają mi się truskawki w plecaku, lepiej jechać równą szosą. Gdybym pojechał na skróty, ominąłbym ten przeklęty zakręt, ale kto o tym wtedy wiedział; martwiłem się
wówczas o truskawki, by
je całe dowieźć dzieciakom
Tomka. Po paru minutach zatrzymuję się przed rogatkami, pociąg długo nie jedzie,
więc zdejmuję kask i zapalam papierosa. Wypalam go
do połowy, gdy pociąg przejeżdża, a dróżnik otwiera rogatki. Ruszam dalej, skręcam w ulicę Lipową, a potem jadę w stronę Stablewic.
Jestem pół kilometra przed
tą wsią. Jadę za prędko jak
na dwa ostre łuki drogi, któ-

re są przede mną. Chcę mieć
zakręty szybko sobą, spieszę
się. Po co? Po śmierć?
Pierwszy łuk drogi pokonuję o włos, na drugim – pędząc
może 40 na godzinę – wyjeżdżam poza asfaltową drogę. Chcę ponownie wjechać
z pobocza na asfalt, jednak
przednie koło ześlizguje mi
się na wysokim, asfaltowym
krawężniku. Przewracam się,
upadam na brzuch i sunę
może jeszcze ze trzy metry
po ziemi, by z impetem uderzyć głową w drzewo. Głowa
przez ułamek sekundy wygina mi się tak nienaturalnie,
że nosem dotykam swojej
klatki piersiowej, kask tu nic
nie pomógł.
Nie straciłem przytomności, jestem świadomy przez
cały czas, czuję przeokropny
ból w szyi, który promieniuje na ramiona. Bolą one tak,
jakby ktoś stłukł mi je młotkiem, jednak ból nie jest tu
najgorszy, najokropniejsze
jest to, że nie mogę wcale się
ruszyć, Nie daję rady wstać
czy też obrócić się z brzucha na plecy. Leżę jak kłoda drewna, denerwuje mnie
kask, który mam na głowie;
chciałbym go zdjąć, ale nawet nie potraﬁę podnieść rąk
do góry. Motor w porównaniu ze mną ma rozbitą tylko
przednią lampę. Przygniata
mnie w połowie, ze zbiornika wylewa się na mnie paliwo. Po paru sekundach tego
koszmaru wpadam w panikę.
Przecież to nie jest jakiś pieprzony sen, to dzieje się naprawdę.
Boże, nic nie działa, nie
mogę się ruszyć, co się ze
mną stało?! Kątem oka spoglądam na moje nogi, próbuje nimi ruszać. Pamiętam
dobrze, że mogłem jeszcze
wówczas poruszać stopami,
potem i to przepadło. Nie pamiętam, jak długo leżałem
pod tym drzewem; dziesięć,
piętnaście minut? Podobno z
szosy nie było mnie zbytnio
widać. Cały czas myślałem,
że to jest chwilowe, że zaraz przejdzie i stanę na nogi.
Zacząłem krzyczeć: pomocy! ratunku! Jakiś przypadkowy rowerzysta wreszcie
mnie usłyszał. Człowiek ściąga ze mnie motor i zdejmu-

je mi kask. Proszę go jeszcze,
by mi wyjął z kieszeni papierosy; chcę zapalić, bo już nie
wiem, co się ze mną dzieje. To mój ostatni papieros w
życiu. W tym wszystkim zapominam, że jestem oblany
benzyną. Mężczyzna jedzie
zadzwonić po karetkę.
Znowu zostaję sam. Nie
wiem, ile to trwa, chyba całe
wieki. Najpierw z pobliskiej
wioski zbiega się tłum gapiów, jest wśród nich mój kuzyn Robert. Potem przyjeżdża policja; policjant pyta, co
się stało. Mówię mu, że chyba podczas jazdy linka gazu
się zacięła. Dopiero na końcu pojawia się karetka. Ściągają mi plecak z truskawkami i kładą niezabezpieczonego szyjnym kołnierzem
na nosze. Gdy mnie łapią za
nogi i ręce, wydaje mi się, że
to nie jest wcale moje ciało
tylko czyjeś; wcale nie mam
czucia, gdy mnie przekładają, dotykają, chwytają rękami. Czuję tylko głowę i miejscami ramiona, które okropnie bolą. Na noszach wpychają mnie do karetki. Jeszcze zanim zamkną drzwi
ambulansu, w tłumie gapiów
widzę kuzyna Roberta, krzyczę do niego:
– Robert! Powiedz mojej
mamie, że wszystko będzie
dobrze, niech się nie martwi!
Odjeżdżam na sygnale.
Mama wciąż sadziła na
polu kapustę i słyszała syrenę
karetki, ale nigdy by jej wtedy
nie przyszło do głowy, kto w
niej jedzie. Po kwadransie jestem w Chełmnie, to najbliższe miasto ze szpitalem. Wyjmują mnie na noszach z karetki i wiozą długim korytarzem. Patrzę w suﬁt, co kilka
sekund przelatują nade mną
lampy neonowe, oślepiając
mnie swoim blaskiem. Sprawia to poczucie, jakbym miał
za chwilę umrzeć. Wprowadzają mnie do sali zabiegowej, tak kładą z noszy na
stół, przybiegają doktor i jakieś pielęgniarki, rozbierają mnie. Gdzieś w tym całym
zamieszaniu ginie mi zegarek, ale mniejsza o jakiś głupi
zegarek; co się ze mną porobiło? Czemu nie mogę wcale się ruszyć? Co mi w ogóle
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kręgosłup szyjny
jest? Robią mi rentgen kręgosłupa szyjnego, lekarz nic mi
nie mówi. Nie wiem, co wykazało prześwietlenie, dowiaduję się tylko, że jadę na
dalsze badania do Bydgoszczy. Natychmiast wiozą mnie
z powrotem do karetki, teraz pędzimy inną sanitarką i
z nową ekipą. Lekarz, sanitariusz i kierowca żartują ze
mną, by mnie trochę uspokoić:
– Chłopie, nie martw się,
będzie wszystko dobrze,
jeszcze przyjdziesz na własnych nogach do Chełmna
nam podziękować za dzisiejszy dzień.
Wydaje mi się, że karetka jedzie do Bydgoszczy całą
wieczność, pomimo że samochód pędzi na sygnale.
Denerwują mnie moje ręce
położone na brzuchu. Co
parę minut bezwładnie spadają i wiszą poza noszami,
sanitariusz poprawia je kilka
razy, wreszcie przypina ręce
pasami. W końcu jesteśmy
w Bydgoszczy przed szpitalem na ulicy Jurasza, ponownie wyjmują mnie z karetki i
wiozą korytarzem na badanie tomografem. Aparat wygląda jak wielka pralka automatyczna. Pośrodku białego,
kwadratowego urządzenia
jest dziura o średnicy niewiele większej od obwodu człowieka; wpuszczają mnie leżącego na specjalnym wózku
do tego okrągłego, niewielkiego tunelu.
W środku jest strasznie
ciasno, ciemno i duszno jak
w trumnie, jestem tutaj zupełnie sam, można do reszty zwariować. Najlepiej bym
stąd uciekł, ale jak? Urządzenie wydaje jakieś dziwne
dźwięki, brzęczy i buczy, nie
wiem dokładnie, jak długo
tam leżę. Wreszcie przychodzi szpitalny personel, wyjmują mnie z tego przeklętego tunelu. Potem z powrotem
przekładają nam nosze i wywożą na korytarz. Parę minut
czekamy na wynik badania,
w końcu jest. Pytam doktora,
co mi dolega, a on mi nic nie
odpowiada. Udaje, że nie słyszał mojego pytania.
Teraz ponownie wiozą
mnie na noszach do karetki;

ktoś zdecydował, że jedziemy do szpitala w Toruniu. Ile
razy jeszcze będą mnie tak
wozić od szpitala do szpitala? Niech mi wreszcie do
cholery pomogą, bo zwariuję. Gdy powtórnie wpychają nosze do karetki, uderzam głową o ścianę działową między kierowcą a pozostałą częścią ambulansu. To
ich wina, mam metr siedemdziesiąt wzrostu, a oni położyli mnie zbyt wysoko na noszach. Drę się; nie wiem, do
czego porównać to niewyobrażalne cierpienie i skalę bólu, jaki mnie w tej chwili przeszył. To tak, jakby ktoś
chciał mi ukręcić i urwać głowę. Sanitariusz słyszy mój
wrzask i dopiero teraz orientuje się, co zrobił źle. Chwyta
mnie za stopy i zsuwa moje
ciało niżej, zamyka drzwi karetki, odjeżdżamy na sygnale.
Słońce już zachodzi, świeci na czerwono i przez szybę
do wnętrza sanitarki przebijają się promienie. Razi mnie
w oczy, a ja nie mogę obrócić głowy na drugą stronę, bo
okropnie boli mnie szyja. Nie
potraﬁą zakryć też oczu własną dłonią, więc zamykam
oczy, ale nie zasypiam, czuwam; co dalej ze mną będzie? Droga do Torunia trwa
kolejne wieki. Wreszcie wjeżdżamy do miasta, kierowca zmierza w kierunku wojewódzkiego szpitala na Bielanach, jednak tam odprawiają nas z kwitkiem, bo szpital
nie ma dziś ostrego dyżuru i
mnie nie przyjmą.
Mamy jechać do drugiego szpitala, to jest miejskiego na ulicy Batorego, w którym jest dzisiaj ostry dyżur.
Jesteśmy tam po kilku minutach, wyciągają mnie na noszach z karetki i pchają korytarzami tegoż szpitala. Wjeżdżam na oddział ortopedii do
pierwszej sali chorych, tam
przekładają mnie z noszy na
szpitalne łóżko. Ekipa, która woziła mnie po całym województwie, gdzieś znika. Za
to pojawiają się dwie pielęgniarki – jedna starsza, druga młodsza – i robią mi jakieś zastrzyki. Od chwili, gdy
uderzyłem motorem w drzewo, trzymałem się dzielnie,
byłem twardy i nie płakałem.

Ale teraz, gdy położyli mnie
tutaj – na tej sali, w tym łóżku
– i widzę, że już nic nie będą
mi robić, bo nie chcą albo nie
potraﬁą mi pomóc, rozpłakałem się jak dziecko; łzy płynęły mi strumieniem wprost
na kołdrę. Usłyszałem wtedy słowa pielęgniarki, które
jeszcze bardziej mnie dobiły:
– Czego ryczysz? Kto będzie cię tu wycierał?
Zapamiętałem sobie to
zdanie i tę siostrę, okazała
się najgorszą pigułą. Ta pielęgniarka mierzy mi jeszcze ciśnienie i pobiera krew,
po czym znika razem z jakąś
młodą. Przez całą noc żadna
do mnie nie przychodzi, leżę
z dwoma pacjentami na sali,
tylko jeden z nich jest chodzący i pochodzi z tej samej
wsi co ja. Zna mnie, jakiś niesamowity zbieg okoliczności. Facet do czwartej nad ranem hałasuje, oglądając telewizor. W nocy bardzo chce
mi się pić; czuję, że mam wysoką temperaturę, proszę gościa, aby mi podał szklankę wody, ale on mnie nie słyszy, udaje głuchego. Nad ranem udaje mi się zasnąć
może na godzinę, gdy się budzę, ranne słońce wysyła leniwie promienie przez szybę szpitalnego okna, zaczyna pomału oświetlać salę, na
oddziale jest cisza. Dziś niedziela czternastego czerwca
1998 roku, leżę jak kłoda na
wznak, ręce mam wyciągnięte wzdłuż ciała. Próbuję przyciągnąć je do swojej twarzy.
Niestety, nawet nie drgną. To
samo nogi. Nic „nie działa”,
tylko głowa jeszcze pracuje.
W niej kłębią się tysiące myśli
i ta jedna najważniejsza: czy
będę żył, czy już umrę?
O dziesiątej przyjeżdża
do mnie moja mama, staje przed szpitalnym łóżkiem,
w którym leżę ja – jej jedyny syn. Jeszcze wczoraj po
południu widziała mnie całego, zdrowego i sprawnego,
kiedy ostatni raz zaniosłem
jej wodę do podlewania kapusty. Dzisiaj mama ogląda
mnie kompletnie sparaliżowanego i potwornie cierpiącego. Na opuchniętej jak bania twarzy mam założoną jakąś skórzaną uprząż, która na kilku sprężynach uwią-

zana jest do szczytu metalowego łóżka. Zdaniem lekarzy ma to być jakiś prymitywny wyciąg czaszkowy, bo nie
tak, niestety, wygląda prawdziwy. Szyję mam ustabilizowaną kołnierzem szyjnym,
założyli mi cewnik, nawet
nie wiem, kiedy i gdzie mi
go wsadzili, sikam do worka.
Mówię do mamy pierwsze w
tej chwili słowa:
– Mamo, nie martw się,
wszystko będzie dobrze…
Mama nic mi nie odpowiada, można tylko spróbować
zrozumieć, jaki ogromny żal i
ból mama czuje teraz w swoim sercu; widzę, jak z trudem
powstrzymuje łzy, ale jest silna i nie płacze przy mnie,
idzie do lekarzy. Wraca po
dwudziestu minutach, pytam
się mamy:
– Mamo, co mi jest?
– Masz złamany kręgosłup
szyjny – mama odpowiada.
Mama wie o wiele więcej,
ale nie chce mi teraz o tym
mówić; nawet by nie potraﬁła dzisiaj powiedzieć mi tak
okropnej rzeczy, bo sama
nie wierzy tym słowom, które przed chwilą powiedział jej
lekarz. Kręgosłup może się
łamać i zawsze się zrośnie,
ale w jego środku jest rdzeń
wypełniony tysiącami połączeń nerwowych, który scala cały układ nerwowy człowieka. Niestety, rdzeń nigdy
się nie regeneruje. W przypadku jego uszkodzenia pojawia się kompletny paraliż, tak zwany szok rdzeniowy. W najgorszym przypadku
następuje natychmiastowa
śmierć. Tak, ja niestety mam
uszkodzony rdzeń w odcinku
szyjnym, między kręgami C3
i C4. Zdaniem lekarzy nigdy
nie będę chodził, tylko zostanę w łóżku całkowicie sparaliżowany do końca życia.
Nic mi już nie wróci ani się
nie poprawi, a moje rokowania na dalsze życie są bardzo
złe. Tego pierwszego dnia w
szpitalu nie znałem jeszcze
całej przerażającej prawdy,
wiedziała o niej tylko moja
mama. Odjeżdża wieczorem
do domu i ponownie stawia
się rano przy moim łóżku.

RAFAŁ WALISZEWSKI
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Magdalena
Łuczkowska

Co to
za choroba
Na pozór
jak inni ludzie
wesoła radosna
młoda
zdziwienie szok
jakieś szepty
SM… a cóż to
za choroba
Mówią że nie ma
lekarstwa
że szybko
postępuje
u niej
tego nie widać
może jej wcale
nie czuje
A może
tylko udaje
i dobrze
jej to wychodzi
sprząta pierze
gotuje
i z dzieckiem
na spacer chodzi

BYTOM

R

edakcja „Filantropa” rozpoczyna
drukowanie
fragmentów bloga pod nazwą „Lena pisze”, które są
niezwykłym, z talentem napisanym świadectwem życia
autorki, jej codziennych myśli i przeżyć, smutków i radości. Głównym motywem tych
spontanicznych
zapisków
osoby z niepełnosprawnością
jest przekonanie, że nigdy nie
należy rezygnować z własnych marzeń i szczęścia. Z
dążenia do duchowej niezależności i do bycia sobą. Do
poczucia własnej wartości.
Jest w tym blogu coś, co powoduje, że codziennie chociaż
na chwilę staram się do niego zajrzeć. Zachwyca mnie w
nim, że Lena, mimo niepełnosprawności, czuje się piękna i
wartościowa. Że potraﬁ przekonać, jak wspaniale jest żyć
i wydobywać z siebie to, co
może pomóc innym. W szczególności polecam tego bloga
dziewczynom, które są niepełnosprawne, ponieważ uczy
on, jak być niezależnym i doceniać samego siebie. Od Leny
nauczyłem się, że warto gonić
za marzeniami. Niech w sercach czytelników zapiszą się
jej słowa: „Walka z chorobą nie
jest przeszkodą, żeby spełniać
marzenia i robić to, co sprawia nam przyjemność”. Zapraszam do lektury pod adresem
lenapisze.blogspot.com.

KRZYSZTOF MURKOWSKI

*
Wczoraj zemdlała
w kościele
odwieźli
ją do szpitala
a córcia
chce do mamusi
nic nie rozumie
zbyt mała.
Ze zbioru wierszy osób
ze stwardnieniem rozsianym „Kubek pełen SMaku”,
wydanego z okazji kampanii społecznej na rzecz
osób chorych na SM „SyMfonia serc”.

Lena to mój pisarski pseudonim. Nie wiem czy wiesz,
kim jestem, ale mogę ci powiedzieć, że jestem takim samym człowiekiem jak ty, twoja przyjaciółka, sąsiadka... Z
jednym takim małym bonusem, w który zostałam wyposażona jakiś czas temu.
Jestem częściowo niepełnosprawna. Co to dla mnie znaczy? Jestem niepełnosprawna, ponieważ jestem nieuleczalnie chora i do końca życia muszę zażywać lekarstwa, dzięki którym funkcjonuję w miarę normalnie. Ale
moje ręce, oczy, mózg są całkiem sprawne i dzisiaj mogę
podzielić się z Tobą przemyśleniami oraz receptą na
to, jak można zaakceptować
siebie.

Słów kilka
o akceptacji
W życiu człowieka są pewne rzeczy, sprawy na które
mamy wpływ (na przykład
na to jaki będę mieć zawód,
z kim się będę przyjaźnić, co
zjem na śniadanie); ale są
także takie, na które wpływu nie mamy. I właśnie do
tego potrzebna jest akceptacja. Nie wiem kim jesteś, jak
masz na imię, jaki zawód wykonujesz i jaką masz historię życia. Ale ty ją znasz. To
twoja historia. Nie moja. Ale
czy ją akceptujesz? A może
jest tak, że każdego dnia płaczesz, kłócisz się z Bogiem
i pytasz: Boże, dlaczego mój
ojciec to nałogowy alkoholik? Dlaczego nie mam pracy, której od dawna szukam?
Dlaczego moja przyjaciółka
ma już troje dzieci, a ja nie
mam nawet męża... I tak wymieniać można bez końca.
Ale czy wiesz, że akceptacja twojej historii życia może
sprawić, że pomimo tych doświadczeń i przeszłości twoje życie może stać się lepsze
i poczujesz się szczęśliwym,
pogodnym człowiekiem?
Nie masz wpływu na to,
że masz za sobą bagaż pewnych doświadczeń, które pojawiają się w twoich myślach
i wspomnieniach, ale masz
wpływ na to, co będzie teraz
i w twojej przyszłości. My, ludzie mamy problem z akceptacją. Nie akceptujemy swojego wyglądu, swojej przeszłości, swojego życia. Ciągle porównujemy swoje życie z życiem innych i mamy
nadzieję, że kiedyś i my będziemy tacy sami. Ale skąd
możesz wiedzieć, jakie życie
miała twoja przyjaciółka, zanim została tym, kim jest teraz? Nie wiesz...
Akceptacja jest trudną
sztuką i wymaga czasu, cierpliwości i miłości do samego
siebie. Ale to najlepsza rzecz
jaką możesz sobie zagwarantować. Nie kupisz tego za
żadne pieniądze. Akceptacja
rodzi się w twoim wnętrzu, a
ono znajduje się w tobie. Nie
ma innej drogi. Nie ma drogi
na skróty. Nie skupiaj się na
tym, co w tobie nie jest doskonałe. Może i masz kilka

kilogramów za dużo, twoje
włosy nie są proste, ale kręcone, zamiast gładkiej twarzy pojawiła się pierwsza
zmarszczka... I co z tego? Ale
pewnie są w tobie takie miejsca, które lubisz... To mogą
być twoje oczy, zgrabne nogi,
uśmiech... A ty nadal się skupiasz na tym, co niedoskonałe?
Skończ z tym. Przestań się
zadręczać. Zaakceptuj swój
wygląd. Pomyśl o sobie jako
zagubionym brylancie, najdroższym, jaki może być na
świecie i musisz go odszukać. Mapa do tego zagubionego brylantu jest w tobie i
tylko ty możesz go odnaleźć.
Zamiast roztrząsać, jakie do
tej pory miałaś życie, pogrążać się w tym, że jesteś chory,
a inni nie, uciekać w bolesne
wspomnienia, zrób coś innego – zacznij tworzyć twoje
życie na nowo. Twórz nowe
wspomnienia. Zacznij robić
coś, co sprawi, że zaczniesz
się uśmiechać.
Moja niepełnosprawność
jest moją walką i moją nadzieją. Z wielką wiarą spoglądam w przyszłość. Nie ma
barier, których nie możesz
pokonać. Ja je pokonałam,
chociaż nie było mi łatwo. Toczyłam ze sobą walkę, która
zamieniła się w pole bitwy o
własne życie. Niedawno brałam udział w spotkaniu zorganizowanym przez panią
Beatę, skupiającym się wokół
jej ikon w kaplicy św. Franciszka, która znajduje się w
kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu. Autorka ikon obecnie choruje na stwardnienie zanikowe boczne. W ikonach wyczytać można jej walkę, jej
zmagania z chorobą i jej historię życia. Osoba pani Beaty pokazała mi, że nawet w
chwili choroby można stworzyć coś pięknego, zrobić coś,
co się kocha. Że można mieć
pasję. Beata jest przykładem,
że choroba może być darem. Możemy go zaakceptować albo nie. Wybór należy
do ciebie.
cdn.
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KONCERT CHARYTATYWNY NA RZECZ WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA
ALZHEIMEROWSKIEGO

Uczcie się od… uczniów

iadomość o tym, że II
Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu przygotowało koncert charytatywny na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, była dla nas
niezmiernie miłym zaskoczeniem.
Inicjatywa wyszła od Małgorzaty Dembskiej – dyrektora liceum. Przygotowały młodzież pod względem artystycznym Kinga Krasowska,
Krzysztofa Kornacka i Dominika Kaścielniak, a Olga Wyspiańska i Adrian Michałowicz koordynowali realizację
przedsięwzięcia. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół II LO.
Patronat honorowy sprawowali Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski, Prezydent Miasta Poznania i Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
a patronat medialny – TVP-3,
Radio Merkury, Radio Emaus,
IKS, Dzielnica Łazarz.
Koncert prowadziła red.
Anna Przewoźniak (TVP3).
Przygotowanie
koncertu
zajęło niemal rok. Wszystkie
bilety wstępu wyprzedano, a
piękna sala II Liceum, gdy 24
lutego o godzinie 18 rozpoczął się koncert, była wypełniona po brzegi.
Nastrój budowały melodie
w stylu ragtime grane na pianinie. Było to doskonałe tło
do motywu przewodniego

tego wieczoru, jakim była,
tak, oczywiście: Miłość. Piękne dźwięki z fortepianu wydobywało na zmianę pięcioro uczniów i nauczycielka.
Były też skrzypce, perkusja,
chór, tancerze, narratorzy i
soliści. Większość artystów
to uzdolniona młodzież II LO,
choć w niektórych scenkach
podziwialiśmy również nauczycieli. Obsługa techniczna składała się również z
uczniów.
Dzięki artystom wkroczyliśmy w świat lat dwudziestych, delektując się świetnie wykonanymi piosenkami
z ﬁlmu „Kabaret”: „Mein Herr”,
„Money makes the world go
round”. Tropiąc konsekwentnie Miłość, odnajdywaliśmy
ją w każdej postaci i w każdym doskonale zagranym kupleciku. Wzruszające i śmieszące do łez były kuplety: „Dla
kogo Pani się tak wystroiła”,
„Bombonierka”, „Addio pomidory” z repertuaru „Kabaretu
Starszych Panów” i „Ziuta z
Krosna”. Wszyscy artyści byli
przygotowani perfekcyjnie.
Można było odnieść wrażenie, że koncert przygotowali studenci uczelni aktorskiej.
Uczniowie grali z ogromnym
wdziękiem, świadomie wykorzystując młodość, która w
kwestii Miłości – tematu przewodniego – obiecuje najwięcej.
W przerwie koncertu Anna
Przewoźniak prowadziła aukcję przedmiotów podarowanych przez patronów honorowych koncertu oraz przy-

starannie wybierany. Często są to właśnie organizacje
działające na rzecz udzielania pomocy innym. Czasami
koncerty wspierają osobę z
otoczenia liceum, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej.

fanty bardzo dowcipne. Furorę, zwłaszcza wśród uczennic, zrobił voucher na wygodne odwiezienie ze szkoły do domu w wybranym terminie przez jednego z profesorów szkoły, czy też równie kuszący – na intelektualny deser i kawę we „Francuskim Łączniku” z równie ciekawym profesorem.

Jeszcze przed koncertem
uzgodniliśmy z dyrektor Małgorzatą Dembską, że podejmiemy współpracę w zakresie wolontariatu, czy też wizytacji młodzieży w naszych
ośrodkach. To doświadczenie pokazało, jak wiele satysfakcji i radości przynosi
wspieranie innych.

FOT. (3X) MARTA BURACZYK

W

jaciół szkoły i naszego stowarzyszenia. Zaciętą walkę stoczono o panoramiczne zdjęcie Poznania wykonane przez samego Ryszarda Horowitza, przekazane
przez prezydenta Poznania
Jacka Jaśkowiaka. Były też

Brawurowo i zabawnie
prowadzona aukcja podtrzymała doskonały nastrój, a
osobom biorącym udział w
licytacji podniosła ciśnienie
jeszcze przed wypiciem kawy
na zakończenie wspaniałego wieczoru. Cały dochód (w
chwili zakończenia koncertu
była to kwota 12.000zł) przeznaczono na Wielkopolskie
Stowarzyszenie Alzheimerowskie.
W ostatnim czasie byłem
w dwóch profesjonalnych,
renomowanych teatrach (w
Poznaniu i Warszawie), jednak nie zamieniłbym szkolnego koncertu na spektakle
w nich. Dyrekcjom teatrów
podpowiem: uczcie się od...
uczniów!
Był to siedemnasty z kolei
tego typu doroczny koncert w
II LO. Beneﬁcjent jest zawsze

ANDRZEJ ROSSA
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akże często w krytycznych
chwilach życia zawodzą
najbliżsi. Jakże ciężko wtedy
stawiać czoła niesprawiedliwym osądom. I jakże trudno
uwierzyć, że na drodze pełnej zakrętów można spotkać
kogoś, kto po tych wszystkich
traumatycznych doświadczeniach obdarzy prawdziwą
miłością. Nasze życie w ciągu jednej sekundy może ulec
diametralnej przemianie.

Dzień Logopedy
u Piotrusia Pana
litantów, oligofrenopedagogów
oraz kynoterapeutów.
W czasie zabaw rodzice i
opiekunowie mogli otrzymać
wsparcie na bezpłatnych konsultacjach logopedycznych oraz
rehabilitacyjnych i pedagogicznych, a także porozmawiać o
komunikacji alternatywnej i zapoznać się z działaniem komunikatorów. Zabawy trwały do
późnego wieczora, a każde wychodzące dziecko otrzymało

Mówi o tym Rafał Waliszewski w swojej autobiograﬁi „Historia prawdziwa patykiem pisana”, wydanej w 2015
roku nakładem Wydawnictwa
„Borgis”. Człowiek z trwałym
uszkodzeniem rdzenia kręgowego doznanym na skutek wypadku napisał tę książkę patykiem trzymanym w ustach dla
innych osób niepełnosprawnych, aby dać im siłę do walki i dla młodych zdrowych ludzi, żeby zrozumieli, jak szybko można stracić to, co najważniejsze – wolność, samodzielność, niezależność. Jak to
jest patrzeć w oczy matki, która chwilę temu widziała swojego jedynego syna sprawnego,
a teraz leży bezradnie w szpitalnej pościeli, ma niewładne
ręce i nogi, walczy o życie. Jak
to jest żałować tego, co nigdy
nie wróci.

3

marca już po raz trzeci obchodziliśmy w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Lesznie Europejski Dzień Logopedy. Od samego rana zabawom logopedycznym towarzyszył uśmiech
i dobry humor.
Wszystkie dzieci z ośrodka
brały udział w zabawie pt. „Komunikacja alternatywna na wesoło – kalambury”. Dzieci z każdej grupy miały za zadanie przygotować inscenizację z bajki, a
następnie w czasie spotkania
grupy przedstawiały swoje bajki, prowokując do myślenia i odgadywania tytułu. Po zabawach
wszystkim wręczono dyplomy
za udział i ciężką pracę w przygotowaniu inscenizacji. Po kalamburach dla dzieci odbyły się
zabawy dla pedagogów i specjalistów oraz opiekunów, polegające na pokazywaniu lub rysowaniu przysłów i tytułów ﬁlmów.
W godzinach popołudniowych, jak każdego roku, drzwi
ośrodka otworzyły się dla
wszystkich mieszkańców Leszna i okolicznych miejscowości.
Zespół biorący udział w obchodach Dnia Logopedy przygoto-

Publikację
Waliszewskiego rozpoczynają wspomnie-

FOT. (4X) ARCHIWUM

K

wał dla dzieci liczne gry i zabawy wspierające funkcje językowe i komunikacyjne, a także ruchowe. Dzieci przez całe popołudnie mogły korzystać z sali doświadczania świata, a także z
atrakcyjnych zabaw przygotowanych przez terapeutę zajęciowego, kinezjoterapeutę, rehabi-

słodką przekąskę, dyplom oraz
atrakcyjne upominki w postaci
naklejek, planów lekcji, zakładek, książeczek itp. Serdecznie
dziękujemy za liczne przybycie.
Bardzo cieszymy się, że byliście
z nami w tym roku i już dzisiaj
zapraszamy za rok.

JOANNA SZOSTEK

uba Walkowiak to dziewięciolatek, który w swoim krótkim
życiu stracił już mamę i był poddany głębokiej amputacji ręki. Choroba odebrała mu sprawność oraz
samodzielny oddech, ale mimo to
chłopiec walczy dalej. Potrzebuje
pilnie wsparcia psychologicznego.
W jego rodzinnym Krzyżu Wielkopolskim i okolicy brakuje specjalistów.
Chłopiec urodził się z niegroźnym na pozór naczyniakiem, który
w wieku 3 lat zaczął się rozrastać
na całe ramię. Rozległa malformacja tętniczo-żylna z biegiem czasu rozrosła się na całą rękę, która
była czterokrotnie większa od drugiej. Tętnice były tak obciążone, że
zagrażało to krążeniu Kuby. Dlatego w wieku 6 lat chłopiec przeszedł głęboką amputację ręki wraz
z obręczą barkową i częścią klatki piersiowej. Amputacja była tak
inwazyjna, że chłopiec nigdy nie
będzie mógł mieć protezy. Mimo
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KSIĄŻKA

Opowieść o sile
drzemiącej w człowieku
nia mają nas uczyć. Nie znam
człowieka, który bez protestu
godziłby się na tę lekcję, nie
wyrażając żalu i pytań o sens
cierpienia: dlaczego ja, co takiego zrobiłem, czemu akurat
mnie to spotkało?

jednak w tym miejscu spotyka także przyjaciół, z którymi
później trudno się rozstać. Wydawałoby się, że zasadnicza
służba wojskowa to dla młodego człowieka najtrudniejszy
czas. Nie dla Rafała. Los przygotował mu egzamin dojrzałości kilka miesięcy po jej zakończeniu.

nia z wojska. Z dala od domu
rodzinnego, w koszarach, z
mnóstwem marzeń i planów
na przyszłość, wkracza w dorosłość. Tu przychodzi mu
zmierzać się z falą wojskową
(prześladowaniem ze strony
starszych stażem żołnierzy),

Po wypadku Rafał jest całkowicie sparaliżowany. Czynności, które wcześniej wykonywał samodzielnie, są w rękach
opiekunów, salowych i pielęgniarek. Odarty z intymności
wyczekuje dnia, kiedy znów
stanie na własnych nogach.
Pory roku w szpitalach wloką się w nieskończoność. Medycy spisują go na straty, przepowiadają śmierć, ale on postanawia żyć. Nie tyle dla siebie, ile dla matki, która nawet
na chwilę nie przestaje towarzyszyć mu w tej walce. Oboje później zostają odrzuceni
przez rodzinę i otoczenie. Niepełnosprawność dla środowiska wiejskiego jest niewygod-

Kiedy słyszymy, jak ktoś
ostrzega: „uważaj, bo dziś trzynasty”, nie chcemy wierzyć w
przesądy. Ten właśnie dzień, w
czerwcu 1998 roku, w przypadku autora książki okazał się fatalny. Postanawia pojechać
motorem do kolegi, bo Tomek
obiecał załatwić mu pracę. Nadzieja nie tylko na zatrudnienie, lecz na normalną, niezależną od nikogo egzystencję,
gaśnie bardzo szybko.
Podobno wszystko zdarza się w jakimś celu, nieprzypadkowo. Trudne doświadcze-

tak wielu traumatycznych przeżyć
Kuba nie poddawał się. Po operacji szybko odzyskał siły, poszedł do
szkoły i cieszył się, że może biegać
i bawić się z rówieśnikami mimo
swojej niepełnosprawności.
Naczyniak Kuby był w tak zaawansowanym stadium, że lekarzom udało się usunąć go jedynie
w 90%. Pozostałe 10% miało nie
zagrażać życiu chłopca. Stało się
jednak inaczej, w lipcu 2015 roku
pozostały naczyniak zaatakował
rdzeń kręgowy i serce chłopca, doprowadzając do zatrzymania akcji
serca. Nieprzytomne dziecko uratował ojciec reanimując go przed
przyjazdem karetki. Chłopcu nie
dawano szans na przeżycie, kiedy jednak wybudził się ze śpiączki rokowania dawały jedynie 3 lata
życia.
W Polsce metody leczenia wy-

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

Kubie pilnie potrzebna
pomoc psychologa

czerpały się, a lekarze nie byli w
stanie pomóc dziecku. Nadzieją
okazała się Klinka Radiologii i Medycyny Nuklearnej w Magdeburgu i dr. Pech, który podjął się zoperowania Kuby. Przeszkodą miała być cena operacji – ponad 300
tysięcy złotych, którą udało się jednak zebrać w zawrotnym tempie
dzięki fundacji „Się pomaga” i lu-

dziom dobrej woli. Kuba przeszedł
w Niemczech kilka zabiegów embolizacji zamykania naczyń, które powodują niebezpieczne malformacje.
Przed Kubą jeszcze wieloletnie
leczenie, kolejne zabiegi w Magdeburgu, próba odłączenia od respiratora, uciążliwe rehabilitacje oraz
walka z czasem i z zanikiem mięśni. Największym jednak wrogiem
jest obecnie malejąca motywacja
Kuby do walki z chorobą. Bardzo
rezolutny i mądry chłopiec, który
mimo amputacji starał się żyć normalnie, staje się coraz bardziej wyciszony i nieobecny. Utrata mamy,
nie ustępująca choroba, która powoduje kolejne cierpienia oraz nie
kończące się zabiegi powodują, że
dziecko popada w przygnębienie.
Nie zawsze odnajduje motywację do współpracy z rehabilitanta-

nym tematem. Łatwiej oceniać, trudniej pomagać.
W domu młody mężczyzna rehabilituje się samodzielnie na stworzonych przez siebie urządzeniach, m.in. parapodium do pionizacji, w którym może nie tylko stać, ale
również chodzić. Na zdjęciach
umieszczonych w książce widzimy, jak bardzo Rafał zmienił
się w ciągu zaledwie pół roku.
Jego życie zostało podzielone na dwa etapy – przed i po
wypadku. Nie zaprzestał ćwiczeń nawet wtedy, gdy dopadła go depresja spowodowana negatywnymi reakcjami ludzi. Warto sięgnąć po tę lekturę (jej fragment możemy przeczytać w tym numerze „Filantropa” na stronach 38 i 39). Nie
jest to opowieść o cierpieniu,
ale o sile drzemiącej w człowieku.

KAROLINA KASPRZAK
mi oraz siłę do jedzenia. Ma wokół siebie wiele wspaniałych ludzi,
którzy codziennie walczą o jego
przyszłość.
Wszelkie próby znalezienia odpłatnego psychologa dla chłopca
spełzły na niczym, wielu specjalistów nie czuje się na siłach udźwignięcia problemów Kuby i jego rodziny, dla innych problemem jest
lokalizacja, w jakiej mieszka i dojazdy. Ze względu na paraliż oraz
respirator terapia musi być prowadzona w domu chłopca. Osoby bliskie Kubie próbowały kontaktować się z wieloma fundacjami, które pomagają radzić sobie z
depresją w chorobie lecz również
otrzymywały odmowę pomocy z
powodu lokalizacji.
Wierzymy jednak, że wśród czytelników znajdą się osoby, które będą w stanie pomóc Kubie.
Mamy również nadzieję, że są w
Polsce specjaliści, którzy będą w
stanie podjąć się pracy z chłopcem. Wszelkie pomocne informacje bardzo proszę kierować na adres: anna.a.gontarz@gmail.com
lub bezpośrednio do redakcji „Filantropa”.

ANNA GONTARZ
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WARSZAWA

EKSPANSJA
Wczoraj tam pasła
Się polska owca,
A dziś tam działka
Obcokrajowca.

NAGROBEK
SYZYFA
On już jest
Na tamtym świecie.
Tam już głaz
Go nie przygniecie.

BZDURY
Nic mądrego
Się nie powie,
Gdy głupota
Ino w głowie.

Myśli
niepokorne
T
Tadeusz
Maryniak
M
WARSZAWA
W

 Korzystając z prawa
przekory zgadzał się
z tymi, którzy nie
zgadzali się z nim.
 Czas zawsze wygrywa
w zmaganiu z
człowiekiem.
 Liczba oﬁar zawsze
jest większa od liczby
oﬁarodawców.
 Król może się zbłaźnić,
ale błazen nigdy.
 Tam jest największy
bałagan, gdzie dozorcy
dozorują dozorców.
 Tam, gdzie wióry lecą,
nie zawsze są drwale.
 Dzisiaj niejeden upadł
nisko tylko dlatego,
że skończył wyższe
studia.

 Człowiek jest wtedy
naprawdę wolny, kiedy
nie jest zależny od
nikogo, a szczególnie
od siebie.
 Paradoks: im więcej
naród płaci, tym
jest większa dziura
budżetowa.
 Można władać
pięcioma językami, a
zapomnieć języka w
gębie.
 I myśliwy może być
rogaczem.
 Pisanie jest chorobą,
z której trudno się
wyleczyć.
 Ci, co rzucają sobie
kłody pod nogi, nie
mają czym w piecu
palić.
 Zadaniem żołnierza
jest zwyciężać lub
ginąć z honorem za
tych, którzy najczęściej
są bez honoru.

Fraszki
MĄŻ STANU
Taki on mąż
Jak z kija wąż.

ASGENT
Ponoć bez jego
Zgody i wiedzy
Wsadzili go
Na konia koledzy.

WNIEBOWZIĘTY
Poczuł uderzenie
Policyjnej pały,
Że aż mu się wszystkie
Gwiazdy pokazały.

ODKRYWCA
On szare komórki
Miał aż takie ciemne,

Że odkrył dodatnie
Plusy i ujemne.

RZECZOZNAWCA
Ten, który winien
Już odejść w cień,
Pieprzy od rzeczy
Prawie co dzień.

ŚCIEMA
Szanowna Komisja
Spaprała robotę,
Bo zamiast wyjaśnić,
Wciskała ciemnotę.

STOLARSTWO
Rzekł stołeczny stolarz
Taki, co był anty,
Że i stół okrągły
Też miał swoje kanty.

Aforyzmy
L
Lech
JJakób
KOŁOBRZEG
K

 Czasami człowiek
pogrąża się w sobie jak
w przeręblu.
 A może spróbujemy
tak: kręgosłup
pionowo, głowa do
góry, bez małpich min
i chrząkania. Właśnie
tak niegdyś historia
ludzkości się zaczęła.
 Gdziekolwiek
nie siądziesz lub
przystaniesz –
będziesz komuś
zawadzał. To się
nazywa stosunki
międzyludzkie.
 Pluć na mnie,
przyjaciele, to jak pluć
pod wiatr.
 „Zniosę wszystko
oprócz jajka!” – okrzyk

zbuntowanej kury.
 To pewne. Dobrze
wychowany więzień
nie gryzie krat.
 Jest nas troje: ja, moja
nędza i moje wisielcze
poczucie humoru.
 Upaść – to jeszcze
nie sztuka. Ważne
jak i – przed kim.
Chyba nieobca wam ta
ﬁlozoﬁa?
 Łże jak pies, a szczeka
jak człowiek.
 Widziałem chłopca
z czołgiem na smyczy.
 Ciemnym mocom
ciasno w piekle.
A człowiek, wiadomo,
z natury gościnny.
 Miłość przenosi góry.
Ale po co od razu tak
psuć krajobraz?
 To jasne, że człowiek
po brzegi wypełniony
nienawiścią nie może
w sobie znaleźć
miejsca.
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KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

Narady,
narady…
W codzienny obyczaj
Już weszły narady.
Niezbędne się stały
Niczym obiady.

RYS. ANDRZEJ ROSSA

I wiele
Cech wspólnych
Zachowują w sobie,
Gdy kołem za stołem
Moc mężczyzn
I kobiet.
Ruszając ustami
Poważny ton wiodą.
Przeżuwają słowa
Podlewane wodą.

Idymy
na manifestancjom
J

estta teroz tako moda,
że co po chwiłka różnisto wiara robi capsztyk, ale
bez trómbów. Jak godajom,
czynsto decydujom o tym
trómbole. Ale faksy (żarty) na bok i godomy do rzeczy! Momy tyż, jak to pozywomy, orientancje polityczne. Ostatniom razom nieśli
ludziska, dejma na to, taki
transparynt:
Unia wymyśli,
bank do kredyty,
Polok jest bidny,
a market syty!
To byli te, co mieli kredyty
wew frankach. Jo, Rynio i jeszczy komple poślim kiknąć tyż
na jednom manifestancjom.
Wiara została sie stać na rynku. Szpyclim, kto jestta lołs. A
no było małowiele jakisiś byﬂi (nadzianych, szykownych),
atramynciorzy, bankmacherów, urzyndasów i paru sorów
(sor – panisko), ale niektórych nie znalim. Od tych, co
tu bylim, kole piuńćdziesiuń-

ciu mentrów, stała drugo, inkszo grupa i miała swoje hasła:
Obiecali chleba
z mąki,
wypędzili
zes zadka bąki!
Albo:
Nie wystworzej
gupie muki
(grymasy),
nie przeskokniesz
własnyj kluki.
Obie manifestancje rozdzielały szkieły. Wew tyj drugiej grupie była tako wincyj bidota, że na tyn przykład
chudzinów prowadziły portki,
a niektórym ancug wisioł na
żebrach jak na ramiunczkach.
No, ale wew momyncie te,
co stali kole nos, zaczli hycać i skokać jak kibole na meczach Kolejarza. Wydawało
sie nom, że to óni, te kibole.
Styndy Ryniu rozwinył transparynt „Mieszko Gniezno w

drugiej lidze”, a jak cóś krzykli, żeby przywrócić syndziygo, to Stachu wrzasnął: syndzia kalosz! Rozchodziło sie
o to, że na meczu zes „Huraganem” syndzia uznoł dla
nich gola, a to był fungel (pomyłka).
Rzykomo jednako manifestanty byli za inkszym, sprawiedliwym i zaczli jak jakie
kejtry szczyrzyć kielce i na
nos! No to my dryglim, bo sie
kaplim, że to niefrejne ryby i
hyclim wew podskokach w
dal.
Sprawozdalim to wszystko
u nos na podwyrzu na Cierpiyngach.
Trodynka powiedzioł, że
pojadom na skarge do Brukseli i doniesom, że na manifestancjach drom kociambry
zes sobom. Niech tyż Unia
ustali, ile centometrów wysoko można skoknunć i ile mo
to trwać rychtycznie.
WOSZ KORESPONDENT ŚLEDCZY

BOLECH ZES CIERPIYNGÓW

Gryzą, roztrząsają,
Wcale nie na żarty,
Czy jakiś wilk syty,
Czy też nienażarty.
Że ten świat
Odmienią,
Ten, ów… ma nadzieję.
Choć to pozostałych
Ni ziębi, ni grzeje.
Więc spod drzwi
Urzędu
Znów odejść wypada,
Bo u naczelnika
Właśnie trwa narada.
O, gdybyś
Się odważył,
Byłbyś mówcą cacy.
I rzekł:
Precz
Z wodolejstwem,
Bierzcie się
Do pracy!

46 STRONA
lbrzymia radość towarzyszyła ludziom z niepełnosprawnościami zrzeszonym w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym – Koło we Lwówku. 25
uczestników prowadzonego
przez tę organizację Warsztatu Terapii Zajęciowej we
wsi Konin zaprosiło 23 marca swoich przyjaciół na uroczyste śniadanie wielkanocne do nowej siedziby WTZ.
Jest nią budynek po dawnej Szkole Podstawowej w
Grońsku w gminie Lwówek
w powiecie nowotomyskim.
Zanim uczestnicy rozpoczęli zajęcia trzeba było wyremontować pomieszczenia.
Wszystkie prace remontowe
wykonał Andrzej Loba, Wojciech Pluskota – prace związane z elektrycznością, a Ernest Piwowarski przewoził
meble oraz pozostały sprzęt
z Konina do Grońska, gdyż
PSOUU – Koło we Lwówku
nie dysponuje własnym transportem. Trzech mężczyzn
pracowało przez wiele godzin
na rzecz osób z niepełnosprawnościami mimo, że nie
otrzymali żadnej zaliczki ani
nawet zapłaty tuż po zakończeniu remontu. Stale pomagali również rodzice, pracownicy oraz cała społeczność lokalna. Dzięki ludziom dobrego serca, a także uporowi i
determinacji Bożeny Łopaty,
przewodniczącej Koła uczestnicy WTZ mają więcej miejsca do rehabilitacji i korzystniejsze warunki lokalowe.
– Dzisiejszy dzień jest dla
nas wszystkich, a w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, dniem niezwykłym, w którym otwierają
się nowe możliwości. Po 11 latach przyszło kolejne znaczące wydarzenie w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym – Koło we Lwówku. Jest
nim zmiana siedziby Warsz-

Uczestnicy prezentują
wykonane przez siebie prace.

Wielkanoc
w nowej siedzibie
tatu Terapii Zajęciowej. Urząd
Miasta i Gminy we Lwówku
przekazał nam budynek Szkoły Podstawowej w Grońsku, co
pozwala na przyjęcie do WTZ
kolejnych 10 osób z niepełnosprawnościami – mówiła
wzruszona pani Bożena.
Uczestnikami zajęć są osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dodatkowo występującymi niepełnosprawnościami z gminy Lwówek, Opalenica i Miedzichowo. Zawodowa i społeczna
rehabilitacja odbywa się w
pracowni komputerowo-introligatorskiej, plastyczno-artystycznej, tkacko-krawieckohafciarskiej, stolarsko-ogrodniczej oraz w pracowni życia codziennego i kompetencji społecznych. W każdej pracowni jest 5 uczestników. Przewodnicząca wspomniała ponadto o utworzeniu w nowej siedzibie pracowni edukacyjnej i ogrodniczo-wikliniarskiej (zamiast
stolarsko-ogrodniczej). Duży
teren zieleni wokół budynku
daje uczestnikom możliwość
nauki pielęgnowania ogrodu. Talentów i twórczych pasji im nie brakuje. Z satysfakcją oprowadzali gości po pracowniach prezentując swoje
dzieła.
Sebastian
Frankowski,
uczestnik WTZ wykonał techniką quillingu (służącą do
tworzenia ozdób z wąskich
pasków papieru zwiniętych
w kształt sprężyny spiralnej i
odpowiednio uformowanych
przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru) piłkarską pisankę wielkanocną, za
którą zdobył wyróżnienie w
konkursie pod nazwą „Pisanki, kraszanki, jajka malowane” zorganizowanym przez
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu. Z dumą wręczył tę pisankę obecnemu na śniadaniu
wielkanocnym w WTZ Jakubowi Rutnickiemu, Posłowi na
Sejm RP. Prace uczestników
podziwiali także przedstawiciele samorządów lokalnych i
duchowieństwa.

KAROLINA KASPRZAK

Przygotowania do świąt wielkanocnych – w pracowni życia
codziennego i kompetencji społecznych.

Grupa uczestników zajęć w pracowni stolarsko-ogrodniczej.

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

O

KWIECIEŃ 2016

Przy śniadaniu wielkanocnym.
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FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

Pamięć
Pisanki na święta
Krystyny Feldman O

marca w setną rocznicę
urodzin Krystyny Feldman
wielbiciele tej wybitnej aktorki
telewizyjnej i Teatru Nowego w
Poznaniu, osoby skromnej i kochanej, zebrali się przed tablicą
upamiętniającą ostatnie miejsce zamieszkania artystki na
osiedlu Armii Krajowej.
Odwiedzała tutejszy Klub Seniora „Tęcza”, Dom Kultury „Jędruś”, bywała w miejscowych
szkołach. Na zawsze zapamiętamy jej niepowtarzalne kreacje,
zwłaszcza Nikifora Krynickiego
we wspaniałym ﬁlmie „Mój Ni-

równorzędne II miejsca zajęły
Monika Olejniczak i Hanna Kowalik. Dla wszystkich były dyplomy uczestnictwa.
Regina Jasiniak należy do Stowarzyszenia Plastyków i Fotograﬁków „Dedal”.
Zaprezentowała dwa oryginalne jajka strusie pomalowane
farbą olejną. Na pierwszym jajku
są ptaki: orlik, pustułka, remiz.
Na drugim można oglądać nenufary zatopione w wodzie, odbijające się od niej żaglówki.

ROBERT WRZESIŃSKI

kifor”. Niedawno odbyła się premiera książki Krystyny Feldman
„Światła, które nigdy nie gasną”
– o życiu teatru od kulis, odnaleziona przez jej spadkobierców.
Ma wyjątkową wartość jako dokument aktorskiej pracy i aktorskiego trudu. Na spotkaniu byli
mieszkańcy Poznania, władze
spółdzielni mieszkaniowej, bliscy aktorce seniorzy oraz nauczyciele i uczniowie głównie
ze Szkoły Podstawowej nr 18 im.
Zoﬁi Nałkowskiej.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

1

d 16 marca do Świąt Wielkanocnych trwała w Domu
Kultury „Jagiellonka” wystawa
prac dostarczonych na konkurs
„Pisanki i kraszanki wielkanocne”. 36 twórców przekazało prawie 60 prac. Jajka malowano farbami olejnymi, akwarelami, zdobiono szydełkiem i
techniką decoupage. Były też
jajka z bibuły i wełny.
Wśród uczestniczek konkursu
były osoby uczęszczające na zajęcia m.in. w dekoratorni Klubu
Seniora „Złota Jesień”. I miejsce
zdobyła Regina Jasiniak. Dwa

Regina Jasiniak.

3520<.

ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
www.komdruk.pl y mail: komdruk@wp.pl
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„Z

apraszamy wszystkich
do nas! Witamy wiosnę!” – tak zachęcało poznańskie Stowarzyszenie „Na Tak”
do włączenia się w obchody
pierwszego dnia wiosny, połączone z obchodami Światowego Dnia Zespołu Downa.
20 marca w samo południe
spod Placu Mickiewicza, ulicą Święty Marcin i Aleją Marcinkowskiego, na Plac Wolności przeszli ludzie z zespołem
Downa, którzy podkreślali, że
pragną być szanowani, akceptowani, chcą nawiązywać
przyjaźnie i dawać z siebie to,
co najlepsze.
Trzeciej edycji wydarzenia
pod nazwą „Marsz Na Tak, czyli extra chromosomem witamy
wiosnę!” towarzyszył jak zwykle utwór „Wiosna” z repertuaru grupy „Skaldowie”. Pogodnych nastrojów nie zepsuła pochmurna aura ani nawet krople deszczu. Uczestnicy przemierzali miasto, wymachując
kolorowymi balonami. W marszu wzięli udział także członkowie innych organizacji pozarządowych, m.in. Piotr Żołdak
z Polskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Osób z Upośledzeniem

Marsz Na Tak –
ulicami Poznania
Umysłowym – Koło w Poznaniu, który jest obdarzony talentem fotograﬁcznym. Dokumentuje wszelkie wydarzenia
w stolicy Wielkopolski, nie tylko adresowane do osób z niepełnosprawnościami.
Ideą „Marszu Na Tak” było
przekazanie poznaniakom dobrych emocji, zarażenie radością i pozytywną energią. Ludzie z zespołem Downa, zarówno dzieci jak i dorośli, mają
jej mnóstwo. Na Placu Wolności w ich wykonaniu można
było zobaczyć pokazy taneczne przygotowane na tę okoliczność. O zespole Downa można
przeczytać obszerny tekst na
stronie 16.

Coraz bliżej do celu.

KAROLINA KASPRZAK

Zarażają pozytywną energią.

FOT. (6X) KAROLINA KASPRZAK

Osoby z zespołem Downa lubią być wśród ludzi.

Uczestnicy zgromadzenia na Placu Wolności.

Rozgrzewka taneczna.

