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Jolanta Golańska i Michał Kubiak z Towarzystwa Pomocy
Głuchoniewidomym podczas wydarzenia na Starym Rynku 
w Poznaniu pod hasłem „Usłysz nas, zobacz nas”. 
Więcej w artykule „Naprawdę jesteśmy!”.       Str. 6 i 7
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Na dostępność strony inter-
netowej dla osób z niepeł-

nosprawnościami składa się 
nie tylko dobrze wykonany ser-
wis, ale również sposób myśle-
nia o niepełnosprawności i do-
głębna wiedza na temat zróż-
nicowanych potrzeb użytkow-
ników. Poziom dostosowania 
stron internetowych podmio-
tów realizujących zadania pu-
bliczne ukazuje raport dostęp-
ności z 2016 roku. Wnioski z 
raportu zostały przedstawio-
ne 20 kwietnia w Sali Kolum-
nowej Sejmu RP na dorocznej 
konferencji pod nazwą „Cyfro-
wo wykluczeni” zorganizowa-
nej przez Fundację „Widzial-
ni” i Szerokie Porozumienie na 
rzecz Umiejętności Cyfrowych. 

Raport jest trzecią edycją ba-
dania stanu dostępności serwi-
sów internetowych administra-
cji publicznej w Polsce. Na bada-
nie, przeprowadzone na począt-
ku tego roku złożyła się ocena 
stron dokonana przez użytkow-
ników z dysfunkcjami (niewido-
mych, słabowidzących i niesły-
szących) oraz ocena ekspertów. 
Przebadano 118 stron interneto-
wych. Każda strona mogła uzy-
skać maksymalnie 50 punktów. 
Poziom dostosowania serwi-
sów w tym roku okazał się lep-
szy niż w 2013, jednak nie ozna-
cza to, że można mówić o zna-
czącej poprawie. Na liście serwi-
sów przyjaznych osobom z nie-
pełnosprawnościami (w 100 % 
dostosowanych do ich potrzeb) 
nadal nie uplasowały się stro-
ny najważniejszych osób w pań-
stwie – Prezydenta i Premiera. 
Obie uzyskały wynik na pozio-
mie 73-74%. Ocenę o ponad 4% 
wyższą otrzymała strona inter-
netowa Urzędu Miasta Pozna-
nia. Minimalne wymagania do-
stępności spełnia zaledwie 23% 
wszystkich przebadanych ser-
wisów. 

Wymóg dostępności stron in-
ternetowych instytucji publicz-
nych do potrzeb użytkowników 
z niepełnosprawnościami okre-
śla rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 12 kwietnia 2012 
roku w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimal-
nych wymagań dla rejestrów pu-
blicznych i wymiany informa-
cji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla sys-
temów teleinformatycznych. Po 
trzech latach, przeznaczonych 
na dostosowanie stron interne-

Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych i Centrum Me-

dyczne „Synexus” w Po-
znaniu z myślą o senio-
rach uruchomiły Poznańską 
Akademię Zdrowia. Organi-
zatorzy realizują cykl dar-
mowych wykładów poświę-
conych różnym dolegliwo-
ściom.

Tematyka zdrowia jest 
szczególnie istotna dla osób 
starszych, które zmagają się 
z wieloma chorobami. Wy-
kłady pozwalają na zdoby-
cie wiedzy oraz poznanie 
nowych metod aktywności. 
Specjaliści informują, jak za-
pobiegać chorobom i leczyć 
je. Przekonują, że nie tylko 
leki są ważne, ale także ruch 

na świeżym powietrzu i die-
ta. Cykl otwartych spotkań 
trwać będzie do czerwca w 
sali wykładowej Collegium 
Da Vinci, ul. Gen. Tadeusza 
Kutrzeby 10 w Poznaniu.

Pierwszy wykład w marcu 
dotyczył nadciśnienia tętni-
czego. Kwietniowe spotka-
nie z doktorem Mikołajem 
Dąbrowskim było poświę-
cone zwyrodnieniom sta-
wów. 19 maja doktor Lucyna 
Woźnicka-Leśkiewicz opo-
wie o miażdżycy i jej powi-
kłaniach. Ostatni wykład za-
planowano na 16 czerwca. 
Wykłady można obejrzeć w 
Telewizji Winogrady i posłu-
chać na You Tube. W jednym 
z programów Monika Doma-

Osoby z różnymi niepeł-
nosprawnościami z te-

renu powiatu poznańskie-
go po raz kolejny będą mia-
ły możliwość prezenta-
cji swoich uzdolnień twór-
czych. Powiat Poznański we 
współpracy z Fundacją Pol-
skich Kawalerów Maltań-
skich „Pomoc Maltańska” or-
ganizuje czwartą edycję Po-
wiatowego Przeglądu Twór-
czości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych „Zlot 
Talentów”. Gala fi nałowa 
odbędzie się 16 września w 
Lubońskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji. 

W przeglądzie mogą brać 
udział osoby uczęszczają-
ce do placówek terapeutycz-
nych, zrzeszone w organiza-
cjach pozarządowych, a tak-
że indywidualni mieszkańcy 
powiatu niezależnie od wie-
ku, którzy posiadają orze-
czenie o niepełnosprawno-
ści. W ramach „Zlotu Talen-
tów” zostaną przeprowa-
dzone dwa konkursy literac-
kie „Jak być dobrym dla in-
nych” i „Mój sposób na zdro-
wie”, konkurs fi lmowy „Te-
ledysk”, konkurs muzyczny 
„Prezentacje wokalne”, kon-
kurs „Mała forma teatralna” i 

konkursy plastyczne – „Czte-
ry pory roku”, „Dobro i zło”, 
„Fantastyczny ptak” , „Lam-
pion”. 

Należy zapoznać się z re-
gulaminem oraz przesłać do 
10 czerwca wypełnioną kar-
tę zgłoszenia (dokumen-
ty są do pobrania na stro-
nie internetowej: www.mal-
tadom.fc.pl). Informacji do-
tyczących wymogów tech-
nicznych i innych udziela or-
ganizator: tel. (61) 819 44 46, 
507  117  248, e-mail: malta-
dom@wp.pl, maltadom@au-
tograf.pl kk 

Osoby z niepełnospraw-
nościami bardzo do-

brze radzą sobie w roli kie-
rowcy. Jednak żeby mo-
gły prowadzić samochód, 
niezbędne są odpowied-
nie dostosowania pojazdu. 
9 kwietnia Centrum Usług 
Motoryzacyjnych dla Osób 
Niepełnosprawnych przy In-
stytucie Transportu Samo-
chodowego na warszaw-
skiej Pradze zorganizowało 
dzień otwarty pod honoro-
wym patronatem Państwo-
wego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnospraw-
nych. 

Chociaż pogoda nie sprzy-
jała, zainteresowanie spo-
tkaniem było duże. Przyje-
chali kandydaci na kierow-
ców, zmotoryzowani posia-
dający karty parkingowe, ich 
rodziny oraz opiekunowie. 
Eksperci Centrum – Moni-
ka Ucińska, Beata Stasiak, 
Adam Sowiński, Agnieszka 
Michalska i Piotr Kosmowski 
udzielali kompleksowych in-
formacji i porad.

Dzień otwarty wpisał się 
w przedsięwzięcie pod na-
zwą „Razem dla motomobil-
ności”, w ramach którego ob-
chodzono pierwszą rocznicę 

założenia Centrum. Patronat 
honorowy nad cyklem wyda-
rzeń związanych z obchoda-
mi objął Krzysztof Michałkie-
wicz, Pełnomocnik Rządu do 
spraw Osób Niepełnospraw-
nych. Instytut Transportu Sa-
mochodowego ufundował 
nagrodę specjalną dla zdo-
bywczyni tytułu „Miss Polski 
na wózku 2016” w konkur-
sie Fundacji „Jedyna Taka” 
– kurs prawa jazdy. Nagro-
da, jak informuje darczyńca, 
ma być promocją motoryza-
cji w środowisku osób z nie-
pełnosprawnościami i zwró-
ceniem uwagi na ważny ele-
ment mobilności. kk

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ

gała ze Szkoły Pływania Fre-
gata Swimming opowie o za-
letach pływania i jego wpły-
wie na zdrowie seniorów. 

– Po każdym wykładzie le-
karz udziela seniorom in-
dywidualnych konsulta-
cji – mówi Maria Sitarska 
z CIS. – Poznańska Akade-
mia Zdrowia oferuje również 
bezpłatne badania kontro-
lne. Można m.in. zmierzyć 
ciśnienie i poziom glukozy 
we krwi. Natomiast senio-
rzy zmagający się od dawna 
ze swoją chorobą kierowani 
są do siedziby Centrum Me-
dycznego „Synexus”, gdzie 
prowadzone są szczegółowe 
badania.

Zapisy na wykłady są 
przyjmowane pod telefonem 
618-472-111.

AURELIA  PAWLAK 

Razem dla motomobilności

Powiat Poznański zaprasza

Zdrowie seniorów
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towych, przepisy weszły w życie 
(obowiązują od czerwca 2015 
roku). Wymóg dostępności jest 
związany z tak zwanymi stan-
dardami WCAG 2.0 (skrót WCAG 
pochodzi od słów w języku an-
gielskim – Web Content Acces-
sibility Guidelines), czyli wy-
tycznymi dotyczącymi ułatwień 
w dostępie do treści publikowa-
nych w Internecie. 

– Pragnę podziękować Funda-
cji „Widzialni” za uświadomienie 
mi parę lat temu istoty sprawy 
dostępności serwisów interneto-
wych dla osób z niepełnospraw-
nościami – mówiła Anna Stre-
żyńska, Minister Cyfryzacji. – Za-
częliśmy przełamywać w sobie 
bariery. Pomału stajemy się bar-
dziej otwarci na użytkowników 
o specjalnych potrzebach. Ame-
rykański przemysłowiec Hen-
ry Ford powiedział, że jeśli ist-
nieje jakiś sekret sukcesu, to jest 
nim umiejętność przyjmowania 
punktu widzenia innych ludzi. 

Chociaż większość stron inter-
netowych instytucji publicznych 
w badaniu „Widzialnych” otrzy-
mała procentową ocenę nega-
tywną, nie brakuje takich, któ-
re mogą pochwalić się popraw-
ną, a nawet wzorową, dostępno-
ścią. Dobry wynik (90,7%), i tym 
samym zaszczytne drugie miej-
sce, uzyskał serwis Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Na stronie 
PFRON znajdziemy między in-
nymi zakładkę do obsługi on-li-
ne tłumaczeń migowych. Dzię-
ki niej niesłyszący użytkownik 
może połączyć się wirtualnie z 
tłumaczem. Ten zaś kontaktuje 
się z pracownikiem PFRON i po-
średniczy w rozmowie. 

Instytucje publiczne posiada-
jące dostępne strony współpra-
cują ze specjalistami do spraw 
dostępności i to przynosi wy-
mierne efekty. Niezwykle istot-
ne jest podnoszenie kwalifi kacji 
przez redaktorów oraz admini-
stratorów serwisów. Jak zazna-
czono na spotkaniu, nowe wer-
sje serwisów bądź aktualizacje 
dużej części nie poprawiają do-
stępności, a prace nad ich udo-
skonalaniem nie zawsze są pro-
wadzone we właściwy sposób. 

Praktyka pokazuje też, że auto-
rzy stron często nie dostrzega-
ją potrzeby stosowania popraw-
nych konstrukcji. Mało kto za-
stanawia się, czy użytkownik 
będzie w stanie obsłużyć serwis 
na przykład bez użycia myszy. 
Są właściciele serwisów, których 
praca, mimo usilnych starań, nie 
przynosi oczekiwanego efektu. 
Żeby uniknąć frustracji i rozcza-
rowania, warto skonsultować 
wizję budowy strony ze specja-
listami w tej dziedzinie. Takimi 
właśnie dysponuje, między inny-
mi, Fundacja „Widzialni”. 

Podczas konferencji rozstrzy-
gnięto 7 edycję ogólnopolskiego 
konkursu pod nazwą „Strona in-
ternetowa bez barier”. W katego-
rii „Strona publiczna do 100 pod-
stron” statuetkę zdobył Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rybni-
ku za serwis www.przekroczyc-
prog.com.pl; w kategorii „Strona 
publiczna powyżej 100 podstron” 
– Biuro do spraw Osób Niepeł-
nosprawnych Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie za ser-
wis www.bon.uek.krakow.pl; w 
kategorii „Strona niepubliczna 
powyżej 100 podstron” – LIDEX 
spółka z.o.o. za serwis www.li-
dex.com.pl; w kategorii „Najlep-
szy z najlepszych” – Szybka Ko-
lej Miejska w Warszawie za ser-
wis www.skm.warszawa.pl; w 
kategorii „Strony powstałe w 
oparciu o szablony Polskiej Aka-
demii Dostępności” nagrodzo-
no Biuro Pełnomocnika Rządu 

do spraw Osób Niepełnospraw-
nych za serwis www.niepelno-
sprawni.gov.pl. Statuetkę i dy-
plom odebrał Krzysztof Michał-
kiewicz, Pełnomocnik Rządu 
do spraw Osób Niepełnospraw-
nych. 

– Cyfrowe wykluczenie jest 
dla osób z niepełnosprawno-
ściami bardzo dotkliwe. Chciał-
bym poinformować, że raport 
dostępności przekażę za chwi-
lę przedstawicielom wszystkich 
resortów. Fakt, że tak wiele in-
stytucji publicznych ma niewy-
starczające instrumenty i narzę-
dzia informatyczne do tego, aby 
w pełni dostosowywać swoje 
serwisy do potrzeb użytkowni-
ków z niepełnosprawnościami, 
uznaję za kluczowy i wymagają-
cy pilnej interwencji – mówił mi-
nister Michałkiewicz.

W konkursie przyznano też 
wyróżnienia. Otrzymali je: An-
gelika Chrapkiewicz-Gądek, 
osoba poruszająca się na wóz-
ku inwalidzkim, która swoją pry-
watną stronę internetową www.
angisteps.pl zaprojektowała w 
oparciu o szablon Polskiej Aka-
demii Dostępności, Bank Mille-
nium, Ministerstwo Finansów i 
Centralne Biuro Antykorupcyjne. 

– Jak państwo widzą dostęp-
ność jest dla mnie ważna. W ży-
ciu kieruję się zasadą: mogę, 
zrobię, koniec tematu. Dbajmy 
o dostępność, bo nie wiadomo, 
co będzie jutro – powiedziała 
Chrapkiewicz-Gądek. 

Że umiejętności cyfrowe przy-
dają się każdemu, mówił Wło-
dzimierz Marciński, Lider Cyfry-
zacji. Dzięki urządzeniom mo-
bilnym dzieci pobierają już na-
ukę. 60% dzieci, które zaczyna-
ją dziś edukację, będzie w przy-
szłości pracowało w zawodach 
obecnie jeszcze nie istniejących. 
Telewizję zastępują portale spo-
łecznościowe, bibliotekę – sieć. 
Pracodawcy coraz częściej po-
szukują osób z dobrze opano-
wanymi umiejętnościami cyfro-
wymi. 

Trwa światowy wyścig na 
największą kreatywność. Czy 
w wirtualnej rzeczywistości 
okrzykniętej nowoczesnymi 
technologiami za kilka lub kil-
kanaście lat znajdzie się miejsce 
dla osób z ciężką, złożoną nie-
pełnosprawnością? Dla potrze-
bujących dostępnych serwisów, 
ale również specjalistycznych 
narzędzi do korzystania z kom-
putera oraz Internetu? I dla tych, 
którzy są sprawni, ale którym 
skrajnie trudna sytuacja mate-
rialna nie pozwala na zakup lap-
topa, tabletu czy smartfona? Bo 
czy o wykluczeniu cyfrowym nie 
należy mówić także w odniesie-
niu do osób narażonych na ubó-
stwo? 

O WYKLUCZENIU CYFROWYM W SEJMIE RP

Komputer i Internet 
dla wszystkich
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Przy mikrofonie 
Krzysztof Michałkiewicz, 

Pełnomocnik Rządu do spraw 
Osób Niepełnosprawnych.

Przedstawiciele podmiotów nagrodzonych i wyróżnionych 
w konkursie „Strona internetowa bez barier”. 
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Stopień upośledzenia umy-
słowego zależy od rozległo-

ści zmian w mózgu – od lekkich 
i umiarkowanych po znaczne i 
głębokie. Upośledzeniu towa-
rzyszą różnego rodzaju scho-
rzenia, często sprzężone oraz 
zaburzenia różnych zmysłów i 
funkcji. Jedną z najczęściej za-
burzonych funkcji wpływają-
cych na uzyskanie orzeczenia 
o niepełnosprawności jest za-
burzony rozwój mowy.

W przypadku osób ze stwier-
dzonym upośledzeniem umysło-
wym w stopniu lekkim i umiar-
kowanym możliwy jest rozwój 
mowy na poziomie gwarantu-
jącym komunikowanie się z oto-
czeniem za pomocą przekazów 
werbalnych i werbalno-gesty-
kulacyjnych. Mowa osób z lek-
kim upośledzeniem umysło-
wym charakteryzuje się: ubogim 
słownictwem, zaburzoną struk-
turą gramatyczną wypowie-
dzi, problemami z budowaniem 
zdań, mową cichą i monotonną 
lub przeciwnie – skandowaną, 
bez odpowiedniej intonacji i lo-
gicznego akcentowania; wystę-
pują również liczne nieprawidło-
wości tempa mowy i zaburzenia 
głosu oraz wadliwa artykulacja.

U osób z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu umiarkowa-
nym dodatkowo występuje ją-
kanie oraz mowa niewyraźna 
i bełkotliwa, a zasób słów jest 
niewielki, ale często wystarcza-
jący, by zaspokoić podstawo-
wą potrzebę komunikacji. Naj-
ważniejsze u osób z niepełno-
sprawnością intelektualną nie 
jest to, jakie wady i zjawiska lo-
gopedyczne obserwuje się w 
mowie dziecka, ale to, na ile wy-
stępujące zaburzenia utrudniają 
mu komunikowanie się z inny-
mi ludźmi. Wbrew pozorom nie 
jest ważne to, ile dziecko nauczy 
się słów, ale czy zasób słów, ja-

Na ile potrzeby osób star-
szych są rozumiane? 

Czy seniorzy chodzą do 
kina, teatru, opery, biorą 
udział w wydarzeniach arty-
stycznych, czytają książki? 
W jaki sposób można popra-
wić przepływ informacji o 
przedsięwzięciach kultural-
nych? Jak zachęcić pokole-
nie ludzi starszych do ak-
tywności w dziedzinie kul-
tury? Nad tym zastanawia-
li się członkowie Miejskiej 
Rady Seniorów w Pozna-
niu podczas kolejnego po-
siedzenia 4 kwietnia w sie-
dzibie Wydziału Zdrowia i 
Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta. 

W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele instytucji kul-
turalnych – teatrów, biblio-
tek, uniwersytetów trzeciego 
wieku, Filharmonii Poznań-
skiej, sieci ogrodów działko-
wych zrzeszających senio-
rów, organizacji pozarządo-
wych, domów kultury, klu-
bów seniora oraz innych pod-
miotów odpowiedzialnych za 
przygotowywanie i realiza-
cję oferty kulturalnej, adreso-
wanej między innymi do tej 
grupy mieszkańców stolicy 
Wielkopolski. Był Jędrzej So-
larski, wiceprezydent Pozna-
nia, Dorota Potejko, zastęp-
ca dyrektora Wydziału Zdro-
wia i Spraw Społecznych UM, 
prof. dr hab. Stanisław Dy-
lak z Zakładu Pedeutologii 
na Wydziale Studiów Edu-
kacyjnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, a także 
dziennikarze zajmujący się 
upowszechnianiem inicjatyw 
kulturalnych i obywatelskich. 
Gości przywitał dr Zdzisław 
Szkutnik, przewodniczący 
Miejskiej Rady Seniorów.

91,4% osób starszych po-
wyżej 65 roku życia nie pra-
cuje, a wśród niecałych 9% 
zatrudnionych prawie poło-
wę stanowią emeryci. Oko-
ło 14% osób w tym wieku jest 
zagrożonych ubóstwem ma-
terialnym (mieszkaniowym, 
dochodowym itd.). Tylko 31% 
seniorów wyraża zadowole-
nie ze swojej sytuacji fi nanso-
wej – donosi badanie Głów-
nego Urzędu Statystycznego 
z roku 2012 pod nazwą „Jak 
się żyje osobom starszym w 
Polsce”, które omówił Piotr 
Frydryszek, członek Miejskiej 
Rady Seniorów. 

Obraz aktywności osób po-
wyżej 65 roku życia w Polsce 
na przykładzie badania GUS 
pod taką właśnie nazwą, tak-
że z 2012 roku, ukazuje spo-
sób życia ludzi starszych 

kie opanuje, pozwoli mu na swo-
bodną komunikację i możliwość 
wyrażania swoich potrzeb oraz 
stanów emocjonalnych. W przy-
padku osób z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu 
lekkim i umiarkowanym bardzo 
ważne jest ogólne wychowanie 
językowe i wypracowywanie po-
trzeby komunikacyjnej dziecka 
już od najmłodszych lat, a także 
rozbudzanie jego radości z faktu 
mówienia i komunikowania się. 

W terapii logopedycznej dzie-
ci ze stwierdzonym upośledze-
niem już od pierwszych miesię-
cy życia stosuje się masaż ze-
wnętrzny twarzy i wewnętrz-
ny jamy ustnej, który ma na celu 
usprawnianie motoryki i czucia 
aparatu artykulacyjnego dziec-
ka, zmniejszanie nadwrażliwo-
ści okolic jamy ustnej i śluzówki, 
zapobieganie nadmiernemu śli-
nieniu, a także poprawę artyku-
lacji w przyszłości. Pomaga on 
również przy nauce prawidło-
wego oddychania i przyjmowa-
nia pokarmów (uaktywnia ssa-
nie, żucie, gryzienie i połykanie 
pokarmów o stałej konsysten-
cji). Warto również usprawniać 
wargi i język dziecka poprzez 
robienie śmiesznych min przed 
lustrem, smarowanie warg jo-
gurtem i zlizywanie go językiem. 

Poza stymulacją rucho-
wo-czuciową narządów 
mowy bardzo duże znacze-
nie ma uwrażliwianie dziec-
ka na dźwięki mowy – nale-
ży dużo śpiewać dziecku, czy-
tać bajeczki, rymowane wier-
szyki, starszemu dziecku moż-
na opowiadać o wszystkich 
czynnościach, które wykonu-
je, o rzeczach, które widzi i 
których dotyka. Warto też za-
chęcać dziecko do opisywania 

tego, co widzi wokół siebie, co 
robi, a także samemu opowia-
dać o wszystkich wykonywa-
nych czynnościach. Należy jak 
najczęściej wywoływać aktyw-
ność dźwiękową dziecka po-
przez zabawy dźwiękonaśla-
dowcze (np. zabawa w farmę 
– naśladujemy wszystkie zwie-
rzęta, jakie można spotkać na 
wsi, np. hau hau – pies); z cza-
sem dźwięki te można zastą-
pić pierwszymi sylabami nazw 
danych zwierząt, np. pi – pies i 
utrwalać do czasu, aż uda się 
dziecku wymówić pełne słowo. 

Duże znaczenie w rozwo-
ju mowy dziecka ma także wy-
pracowanie właściwych nawy-
ków związanych z mówieniem, 
a mianowicie: przełykanie śliny, 
zamykanie ust, patrzenie na roz-
mówcę, aby w przypadku ubyt-
ku słuchu czy zaburzeń percep-
cji słuchowej dziecko mogło od-
czytywać mowę z ruchu warg. 
Niezwykle istotne jest również 
wypracowanie prawidłowego 
oddechu i emisji głosu w celu 
wydłużenia fazy wydechowe-
ji usprawnienia pracy przepo-
ny. Oddech odgrywa ogromną 
rolę w rozwoju mowy dziecka. 
Podczas zabaw oddechowych 
dziecko uczy się właściwej regu-
lacji wdechu i wydechu, aby od-
powiednio dysponować powie-
trzem w czasie mówienia. 

Brak prawidłowego oddechu 
powoduje, że dziecko mówi na 
wdechu lub bezdechu, ponie-
waż brakuje mu powietrza do 
wypowiedzenia całego wyrazu, 
a nawet sylaby czy głoski. Każ-
dego dnia warto zachęcać dziec-
ko do prostych zabaw oddecho-
wych, np. do dmuchania na go-
rącą zupę lub herbatę, puszcza-
nia baniek mydlanych czy dmu-
chania na płomień świecy. Naj-
ważniejsze jest jednak to, aby 
wszystkie działania specjalisty 
i rodziny były spójne i systema-
tyczne, a wtedy istnieje ogromna 
szansa na satysfakcjonujący roz-
wój mowy i komunikacji dziec-
ka oraz na umożliwienie mu jak 
najpełniejszego funkcjonowania 
w życiu społecznym.

Joanna
Szostek
LESZNO
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S
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POROZMAWIAJ Z LOGOPEDĄ (3)

Stymulacja mowy u osób 
z lekką i umiarkowaną 
niepełnosprawnością 
intelektualną
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oraz trudności, jakie temu 
stylowi egzystencji towarzy-
szą. Osoby powyżej 65 roku 
życia częściej niż ludzie z in-
nych grup wiekowych spę-
dzają czas na korzystaniu ze 
środków masowego przeka-
zu (głównie z telewizji), zaś 
najmniej czasu poświęcają 
swoim zainteresowaniom i 
pasjom. 61,4% osób powyżej 
65 roku życia przyznało, że 
nie należy do żadnej organi-
zacji pozarządowej. Seniorzy, 
jeżeli angażują się w aktyw-
ność społeczną, najczęściej 
wybierają grupy religijne. 

Aż 89% badanych osób po-
wyżej 65 roku życia przyzna-
ło, że nie chodzi do kina, 87% 
– że nie chodzi do teatru i na 
koncerty, 88% nie zwiedza 
muzeów i wystaw, tyle samo 
nie odwiedza bibliotek, a 93% 
nie czyta prasy w wersji elek-
tronicznej1. Do prasy druko-
wanej seniorzy też nie za-
wsze mają dostęp, gdyż w ob-
liczu skrajnie trudnej sytuacji 
materialnej stają przed dyle-
matem: kupić chleb czy ga-
zetę?

Sytuacja osób starszych na 
rynku pracy jest szczególnie 
trudna. Nie wynika to z faktu, 
że ta grupa ludzi nie jest zdol-
na bądź nie chce podejmować 
zatrudnienia, ale z zatrważa-
jąco niskiej liczby ofert pra-
cy dla nich. Tak jak w wielu 
innych sferach życia, tak i w 
dziedzinie rynku pracy domi-
nuje kult młodości, szybkości 
w działaniu, sprawności i siły. 
Człowiek starszy spychany 
jest w nurt społecznego nie-
istnienia. Nikogo nie intere-
suje, że nie ma za co żyć. Pol-
ska pod względem aktywno-
ści zawodowej seniorów jest 
na jednym z ostatnich miejsc 
wśród innych krajów Unii Eu-
ropejskiej. 

Do największych barier 
związanych z uczestnictwem 
osób starszych w życiu kul-
turalnym zalicza się zła sy-
tuacja zdrowotna i material-
na, brak umiejętności korzy-
stania z nowoczesnych tech-
nologii, nie rozpoznanie rze-
czywistych potrzeb seniorów 

(wiele wydarzeń jest organi-
zowanych bez rozeznania, 
czy osoby starsze w ogóle 
zainteresują się nimi). Z ba-
dań wynika ponadto, że lu-
dzie starsi wolą brać udział w 
festynach, jarmarkach, wido-
wiskach kabaretowych ani-
żeli w spotkaniach autor-
skich czy wystawach malar-
stwa i fotografi i. 

W związku z powyższym 
rodzi się pytanie: co można 
zrobić, aby zwiększyć uczest-
nictwo ludzi starszych w kul-
turze? Należy zacząć od orga-
nizacji darmowych wydarzeń 
z uprzejmą i pomocną obsłu-
gą, bo ona również ma dla se-
niorów kluczowe znaczenie. 
Jeśli przedsięwzięcia są od-
płatne – wprowadzić ulgi. Po-
prawić skuteczność informo-
wania o wydarzeniach kultu-
ralnych (często informuje się 
o danej inicjatywie jeden raz 
i w dzień imprezy). Używać 
różnych kanałów informacyj-
nych (media, ulotki, plaka-
ty, komunikaty w miejscach 
publicznych i wici przekazy-
wane za pośrednictwem rad 
osiedli). 

– Kapitalną rolę do odegra-
nia mają liderzy z klubów se-
niora, którzy mogą się po-
sługiwać tak zwaną „pocztą 
pantofl ową”, ale nie tylko, bo 
mogą również zaangażować 
w propagowanie wydarzeń 
przychodnie lekarskie, rady 
osiedli itp. Należy szukać tych 
miejsc, które sprzyjają prefe-
rowanym zachowaniom w 
odbiorze informacji – powie-
dział Piotr Frydryszek.

Z kolei Michał Mękarski, 
socjolog z Instytutu Kulturo-
znawstwa UAM, omówił pro-
jekty realizowane przez Re-
gionalne Obserwatorium 
Kultury – Centrum Badawcze 
UAM – projekt pod nazwą „Po 
co seniorom kultura – bada-
nia kulturalnych aktywno-
ści osób starszych” i projekt 
„Osoby w wieku 50+ a rozwój 
kapitału społecznego. Dia-
gnoza i ewaluacja wielkopol-
skich inicjatyw senioralnych”. 
Pierwszy z wymienionych 
projektów wykazał, że dla 

63% ankietowanych uczest-
nictwo w wydarzeniach kul-
turalnych jest ciekawą i miłą 
formą spędzania czasu wol-
nego. Udział w nich uniemoż-
liwia im brak pieniędzy (52%) 
oraz zły stan zdrowia (48%). 
Brak czasu zgłosiło tylko 15% 
badanych. 

Odwołano się także do ba-
dań zrealizowanych w 2011 
roku w Poznaniu na potrze-
by Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych. Tu 41% osób star-
szych przyznało, że w ogóle 
nie uczestniczy w wydarze-
niach kulturalnych organizo-
wanych na terenie Poznania, 
zaś około 18% bierze w nich 
udział średnio dwa razy do 
roku. Najmniej zadowolone z 
oferty kulturalnej Poznania są 
osoby powyżej 70 roku życia. 

M. Mękarski zwrócił uwa-
gę, że uczestnictwo osób 
starszych w kulturze peł-
ni różne role: między inny-
mi pozwala zwiększyć wiarę 
w siebie (rola terapeutyczna), 
daje szansę spotkania z ludź-
mi, a tym samym umożliwia 
przezwyciężenie samotno-
ści. Dostrzeżono, że problem 
braku uczestnictwa w kul-
turze nie dotyczy wyłącznie 
pokolenia ludzi starszych, 
lecz również osób młodych, 
po 25 i 30 roku życia. Pola-
cy coraz rzadziej odwiedza-
ją muzea, teatry i opery, czę-

ściej kino. Najwięcej czasu 
spędzają przed komputerem.

Osoby powyżej 65 roku ży-
cia stanowią 18% ogółu miesz-
kańców Poznania. Prognozy 
przewidują, że do roku 2035 
ta grupa wiekowa zwiększy 
się o 30%, co oznacza, że jed-
ną czwartą mieszkańców Po-
znania będą stanowiły osoby 
powyżej 65 lat. Jeszcze bar-
dziej zwiększy się grupa ludzi 
powyżej 85 roku życia. Dla-
tego konieczne jest wypraco-
wanie rozwiązań, które stwo-
rzą możliwość aktywnego 
uczestnictwa w życiu kultu-
ralnym nie tylko osobom po-
wyżej 50 roku życia (o czym 
mówi się bardzo często), ale 
również osobom, które ukoń-
czyły 70 i 80 rok życia, bo one 
przecież także, wcale nie w 
mniejszym stopniu niż oso-
by 50+, potrzebują kontaktu z 
ludźmi i ciekawych (dostoso-
wanych do wieku oraz pozio-
mu sprawności fi zycznej i in-
telektualnej) form spędzania 
czasu wolnego.

KAROLINA KASPRZAK

Dylemat seniora: 
kupić chleb czy gazetę?

1 Źródło: Miejska Rada Seniorów – 
opracowanie badań GUS przygotowane 
na podstawie publikacji Tomasza Schi-
manka i Zbigniewa Wejmana „Aktyw-
ni seniorzy. Inspirator dla organizacji” 
wydanej z inicjatywy Instytutu Spraw 
Publicznych. Autor opracowania: Piotr 
Frydryszek
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Każdy, kto przyjeżdża 
do Warszawy z innego, 

mniejszego miasta, wie jak 
trudno się po niej poruszać. 
Przejścia podziemne niczym 
labirynt powodują dezorien-
tację, korki na ulicach – stres, 
o zmianach organizacji ruchu 
nawet nie wspomnę. Kłopo-
ty przyjezdnych są jednak ni-
czym w porównaniu do trud-
ności, których doświadcza-
ją osoby z równoczesną dys-
funkcją wzroku oraz słuchu.

Zamiast „głuchoniewidomi” 
ludzie mówią o nich „głucho-
niemi” – nie wiedzą, że istnie-
je coś takiego jak głuchoślepo-
ta. Jak czuje się człowiek głu-
choniewidomy i co jest dla nie-
go najtrudniejsze? O tym mogli 
się przekonać uczestnicy akcji 
pod nazwą „To nie prima apri-
lis” zorganizowanej 1 kwietnia 
przez Towarzystwo Pomocy 
Głuchoniewidomym na placu 
przed stacją „Metro Centrum” 
w Warszawie. 

Grzegorz Kozłowski, prze-
wodniczący TPG zaznaczył, że 
o tego rodzaju niepełnospraw-
ności wiemy bardzo niewie-
le. Ludzie z równoczesną dys-
funkcją wzroku i słuchu czę-
sto są postrzegani przez spo-
łeczeństwo jako bezradni, nie-
szczęśliwi, zupełnie pozba-
wieni kontaktu z rzeczywi-
stością. Tymczasem, mimo 
znacznych ograniczeń, wielu 
z nich osiąga sukcesy na polu 
zawodowym, zakłada rodzi-
ny, wychowuje dzieci, udziela 

W Restauracji „Pod Pretek-
stem” przy ulicy Świę-

ty Marcin w Poznaniu Zespół 
Szkół Specjalnych nr 103 im. 
Marii Grzegorzewskiej zorga-
nizował 14 kwietnia pierwszy 
poznański przegląd piosenki 
dzieci i młodzieży z niepełno-
sprawnością intelektualną za-
tytułowany „Pod pretekstem 
piosenki”. Udział wzięli utalen-
towani interpretatorzy utwo-
rów muzycznych z Poznania, 
powiatu poznańskiego i woje-
wództwa wielkopolskiego.

Przegląd był, obok Festiwa-
lu Sztuki Naszych Dzieci, z któ-

Świadomość społeczna 
na temat osób głucho-

niewidomych jest wciąż ni-
ska. W celu zwiększenia 
jej Wielkopolska Jednost-
ka Wojewódzka Towarzy-
stwa Pomocy Głuchonie-
widomym zorganizowała 
2 kwietnia na Starym Ryn-
ku w Poznaniu wydarzenie 
pod nazwą „Usłysz nas, zo-
bacz nas”. W ubiegłym roku 
podczas akcji głuchoniewi-
domi zasłaniali uszy i oczy, 
w tym – zaprosili do udziału 
w wystawie fotografi cznej. 

Ponad 15 osób z jednocze-
sną dysfunkcją wzroku i słu-
chu wraz z wolontariuszami 
informowało o sposobach 
komunikowania się, inicja-
tywach WJW TPG, a także o 
codziennym życiu głucho-
niewidomych. 

O tym ostatnim najwięcej 
mówiły zdjęcia dziennika-
rza i fotografa Piotra Stani-
sławskiego, które uczestnicy 
akcji prezentowali spacero-
wiczom. Trzy dni później, 5 
kwietnia, w Urzędzie Miasta 
Poznania otwarto wystawę 
pod tytułem: „Otwórz oczy, 

się społecznie dając wsparcie i 
pociechę innym.

Zatrzymywano przechod-
niów, zakładano im specjal-
ne oprzyrządowanie na oczy i 
uszy. Tak wyposażeni porusza-
li się po wyznaczonym terenie, 
gdzie czyhały różne przeszko-
dy. Wszystko po to, aby zdrowi 
ludzie mogli przez chwilę po-
czuć się tak, jak osoby głucho-
niewidome czują się całe życie. 
U większości uczestników wy-
ostrzył się zmysł ostrożności – 
obawiali się, że na coś albo na 
kogoś wpadną, ale zwyciężyła 
odwaga. To doświadczenie na 
pewno będą długo pamiętać. 

Próbowałam pisać na kom-
puterze z zamkniętymi ocza-
mi. Nie zdołałam skreślić na-
wet kilku zdań. Metoda pisa-
nia bezwzrokowego na nie-
wiele się zdała, bo nie widzia-
łam, co znajduje się na ekra-
nie – nie mogłam dostrzec „li-
terówek”, braku znaków inter-
punkcyjnych. A Internet? Tyl-
ko nieliczne strony są w peł-
ni przystosowane do potrzeb 
osób niewidzących. Wyłączy-
łam dźwięk podczas oglądania 
fi lmu. Po paru minutach zgubi-
łam wątek. Bez wzroku i słu-
chu, bez społecznego wspar-
cia i technologii rehabilitacyj-
no-wspomagających nic nie 
można zrobić. Wykażmy się 
wrażliwością i starajmy się ro-
zumieć ludzi, którzy spraw-
ność tych zmysłów utracili. 

KAROLINA KASPRZAK

To nie 
prima aprilis

Aby zrozumieć głuchoniewidomych. 
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rego relację również prezentu-
jemy w tym wydaniu „Filantropa 
Naszych Czasów”, wydarzeniem 
umożliwiającym społeczeństwu 
poznanie potencjału twórcze-
go osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, a przy tym głęb-
sze zrozumienie świata ich my-
śli i przeżyć. Dlaczego muzyka 
odgrywa w życiu ludzi z niepeł-
nosprawnościami tak znaczącą 
rolę, dowiedzieliśmy się słucha-
jąc występów. 

Udział wziął Warsztat Tera-
pii Zajęciowej „Promyk” w Ko-
narzewie z fi lią w Otuszu Sto-
warzyszenia na rzecz Osób Nie-

usłysz nas – naprawdę je-
steśmy!” z ponad 30 fotogra-
fi ami. Wystawa trwała do 19 
kwietnia i była zrealizowana 
w ramach projektu pod taką 
samą nazwą współfi nanso-
wanego ze środków Samo-
rządu Województwa Mazo-
wieckiego. TPG zorganizo-
wało ją też w innych mia-
stach – w Ostrołęce, Rado-
miu, Płocku, Siedlcach i w 
Warszawie.

– Tym tytułem wystawy 
chcemy pokazać, że prócz 
osób głuchych i niewido-
mych są również osoby głu-
choniewidome, które na co 
dzień spotykają się z wie-
loma problemami. Dla nich 
największą barierą jest izo-
lacja społeczna i brak szans 
na normalne życie. Dzięki 
realizowanemu 4 lata temu 
przez TPG projektowi „Głu-
choniewidomi na rynku pra-
cy” paru osobom z naszej 
jednostki udało się znaleźć 
zatrudnienie i pracują do 
dziś. Większość głuchonie-
widomych nie ma jednak ta-
kiej możliwości. Pracodaw-
cy mają opór przez zatrud-
nianiem ich – wyjaśnia Jacek 

Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum dla Dzieci
i Młodzieży z Autyzmem przy SOS-W dla Dzieci i Młodzieży

Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza. 
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pełnosprawnych „Promyk” w Ko-
mornikach, Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum dla Dzieci i Mło-
dzieży z Autyzmem przy Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym dla Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej im. 
Zbigniewa Tylewicza w Pozna-
niu, Zespół Szkół Specjalnych w 
Wolsztynie, Środowiskowy Dom 
Samopomocy Stowarzyszenia 
na rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Iskra” w Poznaniu, Zespół 
Szkół Specjalnych nr 112 w Po-
znaniu, Warsztat Terapii Zaję-
ciowej Stowarzyszenia Przyja-
ciół Dzieci Specjalnej Troski im. 
Leszka Grajka w Swarzędzu, 
Zespół Szkół Specjalnych nr 107 
im. Arkadego Fiedlera w Pozna-
niu, Środowiskowy Dom Samo-
pomocy Stowarzyszenia Po-
mocy Osobom Niepełnospraw-

Kowalski, koordynator wo-
lontariatu WJW TPG. 

W Polsce żyje około 7 ty-
sięcy osób głuchoniewido-

mych. Zdjęcia Piotra Stani-
sławskiego pozwoliły zro-
zumieć, że głuchoślepota 
nie musi oznaczać wycofa-
nia i bierności. Członkowie 

TPG chętnie biorą udział w 
spotkaniach towarzyskich, 
warsztatach aktywizujących 
oraz w innych formach za-
wodowej i społecznej reha-

bilitacji. Informacje o projek-
cie na stronie: www.napraw-
dejestesmy.tpg.org.pl 

KAROLINA KASPRZAK

PIERWSZY POZNAŃSKI PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECI I MŁODZIEŻY
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Śpiewem dawać 
ludziom radość

Naprawdę jesteśmy!

Członkowie Wielkopolskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG
zachęcali do odwiedzenia wystawy.Usłysz nas, zobacz nas! 
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Sebastian Jarmużek i Weronika Zielińska z Zespołu Szkół Spe-
cjalnych nr 105 w Poznaniu. Karolina Chudzicka. 

nym „Sokoły”, Zespół Szkół Spe-
cjalnych nr 101 im. Jana Brze-
chwy, Zespół Szkół Specjalnych 
nr 102 im. Jana Pawła II, Zespół 
Szkół Specjalnych nr 103, Dzien-
ny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 i 
Warsztat Terapii Zajęciowej Sto-
warzyszenia Przyjaciół Niewido-
mych i Słabowidzących „Ognik”. 

Wszyscy artyści zasłużyli na 
gromkie brawa. Udowodnili, 
że jeśli się czegoś bardzo chce, 
ograniczenia nie staną na dro-
dze do realizacji marzeń. Karoli-
na Chudzicka, uczestniczka ŚDS 
Stowarzyszenia „Iskra” korzy-
sta z aparatu słuchowego. Śpiew 
wymaga od niej dużego wysiłku, 
ale radzi sobie świetnie. Uwiel-
bia publiczne występy. Najlepszą 
nagrodą jest dla niej uśmiech 
drugiego człowieka. 

KAROLINA KASPRZAK
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W Poznaniu we wszyst-
kich państwowych wyż-

szych uczelniach w dniach od 
18 do 20 kwietnia trwał XIX 
Poznański Festiwal Nauki i 
Sztuki. Motyw przewodni fe-
stiwalu – w którym uczestni-
czyła również Drużyna Szpi-
ku – określało hasło „Pokonać 
niemożliwe”. 

W każdej uczelni działo się 
coś innego. Każda zaprasza-
ła do siebie dzieci, młodzież, 
dorosłych, by pokazać im róż-
ne atrakcje. Odbyło się niemal 
190 warsztatów i laboratoriów, 
ponad 110 pokazów i prezenta-
cji, około 100 wykładów, blisko 
30 działań artystycznych m.in. 
koncerty, wystawy i spektakle. 
Do tego kilkadziesiąt konkur-
sów, wycieczek, dyskusji. 

– Gościliśmy gimnazjali-
stów, licealistów, osoby za-
interesowane. Przygotowali-
śmy m.in. kurs szycia chirur-
gicznego, wykłady, prezenta-
cje, interaktywne stoisko w 
holu. Bardzo się cieszymy ze 
współpracy z Drużyną Szpiku, 
z Komendą Wojewódzką Poli-
cji w Poznaniu, z organizacja-
mi studenckimi – powiedzia-
ła Dominika Bazan, koordyna-
tor z Uniwersytetu Medyczne-
go im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu.

W przypadku Uniwersyte-
tu Medycznego każdy uczest-
nik festiwalu mógł zobaczyć 
przez chwilę, jak to jest być le-
karzem, ratownikiem medycz-
nym, dietetykiem, farmaceu-
tą; mógł sam wykonać pewne 
czynności, nauczyć się czegoś, 
poznać studentów UM. Atrak-
cją festiwalu był tramwaj wie-
dzy, który przez trzy dni prze-
mieszczał się po centrum Po-
znania, zapewniając swym pa-
sażerom dawkę wiedzy m.in. 
o zdrowym żywieniu, zdrowiu 

psychicznym i… sile logiczne-
go myślenia. 

W Centrum Kongresowo-Dy-
daktycznym Uniwersytetu Me-
dycznego wolontariusze Dru-
żyny Szpiku informowali i edu-
kowali młodzież nie tylko na 
temat dawstwa szpiku. 

– „Jak zostać dawcą. Podaj 
dalej” – to druga już, wspól-
na z Studenckim Kołem Na-
ukowym Etyki i Bioetyki, ak-
cja Drużyny Szpiku. W tym 
roku promowaliśmy dawstwo 
szpiku i narządów. W deba-
cie udział wzięli biorcy i daw-
cy szpiku oraz osoby po prze-
szczepie serca. Naszym ce-
lem było zapoznanie młodzie-
ży z procedurami związanymi 
z rejestracją w bazie potencjal-
nych dawców szpiku, sposo-
bami pobrań komórek krwio-
twórczych i samym przeszcze-
pem szpiku. O tym, jak trafi li 
do rejestru potencjalnych daw-
ców szpiku i jak zostali rzeczy-
wistymi dawcami opowiadali 
dawcy: Elżbieta Żurek (pobra-
no jej szpik z talerza biodro-
wego i był to pierwszy polski 
szpik, który ratował życie cho-
remu z zagranicy) oraz Krzysz-
tof Flisiak (dwukrotny daw-
ca komórek krwiotwórczych 
z krwi obwodowej). Kolejny-
mi wspaniałymi osobami, któ-
re wzięły udział w debacie byli 

nasi przyjaciele z „drugim ser-
cem” – Renata Maternik, czło-
nek zarządu Fundacji „Tak dla 
transplantacji”, Roman Bła-
żejczak, zapalony sportowiec 
i aktywny członek tejże Fun-
dacji oraz Karol Prętnicki, po-
znaniak, wydawca i redaktor. 
Pokazali, że po przeszczepie 
można normalnie żyć, praco-
wać, uprawiać sport. Podkre-
ślali, że żyją dzięki wielkiemu 
sercu ludzi, którzy „nie zabra-
li swych narządów do nieba”. 
Mówili o wielkiej roli „oświad-
czeń woli” w ratowaniu ludz-
kiego życia. Przy stoisku Dru-
żyny Szpiku młodzież mogła 
porozmawiać o przeszczepach 
szpiku, obejrzeć zdjęcia z po-
brań, otrzymać „oświadczenia 
woli” i zapoznać się z działal-
nością Drużyny Szpiku – po-
wiedziała Maria Homan, koor-
dynator Drużyny Szpiku.

Jednym z uczestników de-
baty „Jak zostać dawcą. Podaj 
dalej” był 19-letni Wojtek Wie-
se, chory na chłoniaka Hodg-
kina. Mówił, co czuł, gdy usły-
szał diagnozę. Co przeżywał, 
czekając na dawcę. I jak waż-
ne jest, by dawcy nie odbiera-
li odmową chorym nadziei. Jest 
autorem bloga „Wojtek walczy 
z chłoniakiem”. Na You Tube 
prowadzi „Brzydki Vlog”, gdzie 
z humorem opowiada o cho-
robie, leczeniu i przeszczepie 

szpiku. Jego fi lm o pobieraniu 
szpiku otrzymał wyróżnienie 
podczas ubiegłorocznego ple-
biscytu vlogerów.

– Od 2014 roku walczę z 
chłoniakiem, który bywa upar-
ty tak samo jak jego właści-
ciel – mówił. – W październiku 
2014 roku miałem autoprzesz-
czep. Niestety, znowu ukaza-
ła się jego oporność wobec 
mnie i lekarzy, więc musiałem 
mieć kolejny przeszczep. Tym 
razem już od dawcy. Komór-
ki macierzyste (szpik) miałem 
podane w przeddzień wigilii 
Bożego Narodzenia 23 grud-
nia 2015 roku. Cztery miesiące 
później siedzę tu w auli przed 
ludźmi, opowiadając swoją hi-
storię. Mój maraton z prze-
szkodami można prześledzić 
na YouTube. Wystarczy wpi-
sać w wyszukiwarce „Brzyd-
ki Vlog”. 

Dyrektorem Poznańskiego 
Festiwalu Nauki i Sztuki była 
Anna Młynarczyk, a przewod-
niczącym rady programowej 
był profesor Zbigniew Pilar-
czyk, prorektor ds. studenckich 
UAM. Współorganizatorami fe-
stiwalu były wyższe uczelnie 
wraz z Fundacją Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, Polską Akademią Nauk i 
Laboratorium Wyobraźni.

STANISŁAW FURMANIAK
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Od lewej: Adam Kaczmarek, Elżbieta Żurek i Krzysztof Flisiak.

Wojtek Wiese na interaktywnym stoisku, przygotowanym 
przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

XIX POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI

Ci, którzy ratują 
życie
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W tym roku obchodzono 
20 rocznicę ogłoszenia 

przez Marka Kotańskiego 14 
kwietnia Dniem Ludzi Bez-
domnych. Stowarzyszenie 
„Monar”, którego był założy-
cielem, zorganizowało na tę 
okoliczność trzy ogólnopol-
skie seminaria – w Warsza-
wie, Poznaniu i we Wrocła-
wiu pod wspólnym hasłem: 
„Bezdomność nie zaczyna się 
jesienią i nie kończy wiosną”. 
W Warszawie rozmawiano o 
przeciwdziałaniu wyklucze-
niu osób młodych (semina-
rium pod nazwą „Włączenie 
społeczne młodych osób po-
przez reintegrację społeczną 
i zawodową”), w Poznaniu – o 
izolacji osób starszych (semi-
narium „Różne odcienie sta-
rości”), a we Wrocławiu – o 
bezdomności dzieci (semi-
narium „Bezdomność ma też 
twarz dziecka”).

Patronat honorowy nad 
przedsięwzięciem sprawował 
Minister Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej, Rzecznik Praw 
Obywatelskich oraz marszał-
kowie województw: mazo-
wieckiego, wielkopolskiego i 
dolnośląskiego. Przebieg po-
znańskiego seminarium koor-
dynowało Wielkopolskie Cen-
trum Pomocy Bliźniemu „Mo-
nar-Markot” we współpracy 
z Instytutem Socjologii Uni-
wersytetu im. Adama Mickie-
wicza. W sali „B” na Wydziale 
Nauk Społecznych UAM spo-
tkały się tego dnia środowiska 
pracujące na rzecz osób star-
szych, przedstawiciele insty-
tucji, organizacji pozarządo-
wych, dziennych domów po-
mocy społecznej oraz innych 
jednostek. 

Eksperci: prof. dr hab. Anna 
Michalska, kierownik Zakła-
du Badań Problemów Społecz-
nych i Pracy Socjalnej UAM, 
prof. dr hab. Dobroniega Traw-
kowska, pracownik nauko-
wy Zakładu Badań Problemów 
Społecznych i Pracy Socjalnej, 
dr Jolanta Twardowska-Rajew-
ska, starszy wykładowca Pra-
cowni Edukacji Zdrowotnej 
Wydziału Studiów Edukacyj-
nych, mgr Andrzej Rossa, pre-
zes Wielkopolskiego Stowa-
rzyszenia Alzheimerowskie-
go i mgr Agnieszka Holajda, 
kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie – Filia Jeżyce 
zabrali głos w kwestiach doty-
czących między innymi syste-
mu wsparcia środowiskowe-
go oraz społecznej aktywno-
ści osób starszych. Chodziło o 
wymianę doświadczeń między 
naukowcami a praktykami. 

Pierwszą sprawą, w któ-

rej wypowiedzieli się eksper-
ci, była widoczność senio-
rów w społeczeństwie. Do-
strzeżono, że osoby starsze 
stanowią grupę ludzi najbar-
dziej narażonych na wyklucze-
nie z różnych sfer życia. Zda-
niem dr Twardowskiej-Rajew-
skiej dzieje się tak dlatego, że 
seniorzy kultywują inne warto-
ści i wzorce niż ludzie młodzi. 
Z kolei mgr Rossa uważa, że 
sposób postrzegania seniora 
przez inne pokolenia uzależ-
niony jest od sytuacji, w któ-
rej człowiek starszy się znaj-
duje. Inaczej będzie odbiera-
ny senior zdrowy, inaczej cho-
ry somatycznie, a jeszcze ina-
czej chory z problemami neu-
rologicznymi i psychiczny-
mi. Prof. Michalska zauważy-
ła, że ogromnie istotna jest po-
stawa wobec własnej staro-
ści. Kiedy senior przyjmie po-
stawę aktywną, łatwiej będzie 
mu zmierzyć się ze stygmaty-
zacją i dyskryminacją. Dużo 
zależy też od postawy bliskich, 
gdyż to oni właśnie wtłaczają 
osoby w wieku starszym w od-
powiednie role – strofują, po-
uczają, wychowują.

Interesujące były wnio-
ski dotyczące tematu „Opie-
ka czy samopomoc w organi-
zacji wsparcia dla osób w po-
deszłym wieku?”. Tu eksperci 
jednogłośnie stwierdzili, że w 
tych dwóch sferach nie można 
dokonywać wyboru. Mówiąc o 
konieczności zapewnienia ca-
łodobowej opieki trzeba mieć 
na uwadze poszukiwanie roz-
wiązań w zasobach otocze-
nia. Niestety, praktyka pokazu-
je, że te zasoby okazują się nie-
wystarczające, a fatalnie dzia-
łający system pomocy w na-
szym kraju zostawia człowie-
kowi starszemu jedną tylko al-
ternatywę – pobyt w domu po-
mocy społecznej. 

Mgr Holajda zwróciła uwa-
gę, że wsparcie z zewnątrz 
oraz usługi opiekuńcze świad-
czone w miejscu zamieszka-
nia nie pozwolą na zaspoko-
jenie wszystkich najważniej-
szych potrzeb. Niezbędne jest 
wdrożenie tych usług w sys-
temie całodobowym, co znaj-
dowałoby uzasadnienie w sy-

tuacjach doraźnych. Braku-
je całodobowych placówek, w 
których osoby starsze mogły-
by otrzymać pomoc w nagłych 
przypadkach. Funkcjonują-
ce ośrodki interwencji kryzy-
sowej nie są przygotowane na 
wsparcie seniorów, szczegól-
nie z zaawansowaną chorobą 
Alzheimera. To właśnie scho-
rzenie zostało uznane przez 
jednego z przedstawicieli in-
stytucji publicznej, o zgrozo, za 
chorobę rzadką. Tymczasem, 
według danych szacunkowych, 
na Alzheimera cierpi około 350 
tysięcy osób w Polsce, a w sa-
mym Poznaniu – mniej więcej 
10 tysięcy. Co trzeci 60-latek 
nie jest w pełni sprawny.

Nie da się ukryć, że zagad-
nienie całodobowej opieki nad 
osobami starszymi, tak jak i 
niesamodzielnymi z powodu 
złożonej niepełnosprawności, 
jest kwestią wymagającą pil-
nego rozwiązania. Problem ten 
wyraźnie zaznaczył się w mo-
mencie oddzielenia opieki śro-
dowiskowej od medycznej, gdy 
ta ostatnia przybrała charakter 
komercyjny. Ciężar odpowie-
dzialności za niewystarczają-
ce wsparcie spadł na opiekę 
środowiskową. Zdaniem pa-
nelistów konieczne jest wypra-
cowanie nowego podejścia w 
opiece długoterminowej nad 
osobą niesamodzielną. Naj-
większą przeszkodą w powo-
ływaniu ośrodków całodobo-
wego wsparcia są nie tyle pie-
niądze, ile znalezienie odpo-
wiedniego lokalu. Aby opiekę 
nad starszymi można było za-
bezpieczyć, trzeba zmian legi-
slacyjnych.

Lukę w systemie wsparcia 
stanowi ponadto brak profe-
sjonalnej pomocy dla opieku-
nów osób starszych i przewle-
kle chorych. Niezaspokojona 
jest także potrzeba emocjonal-
nego oraz duchowego wspar-
cia, często pomijana w strate-
giach dotyczących form pomo-
cy dla osób starszych i ich oto-
czenia. W szpitalach wielospe-
cjalistycznych powinny dzia-
łać zespoły konsultacyjne, w 
skład których wchodzi pielę-
gniarka geriatryczna, pracow-
nik socjalny, fi zjoterapeuta itd. 

Takie wielodyscyplinarne ze-
społy, w odniesieniu do opie-
ki paliatywnej, prowadził kie-
dyś profesor nauk medycz-
nych Jacek Łuczak, założyciel 
poznańskiego Hospicjum „Pa-
lium”. Szkoda, że już nie dzia-
łają, bo ich rola była niezastą-
piona. Dla przykładu: pacjent 
z demencją, który trafi  na od-
dział kardiologiczny, stanowi 
ogromny problem dla perso-
nelu (głównie z powodu trud-
ności z komunikacją). Braku-
je nie tylko lekarzy geriatrów, 
ale również innych specjali-
stów przygotowanych do pra-
cy z ludźmi z zaburzeniami 
otępiennymi. Wszystkie wy-
żej omówione sfery wymagają 
solidnego dopracowania i uka-
zują złożone problemy osób w 
wieku podeszłym, które są tak-
że problemami całego społe-
czeństwa. 

Uzależnieni, zakażeni wiru-
sem HIV, bezdomni, opuszcze-
ni przez najbliższych i stygma-
tyzowani przez otoczenie – ta-
kimi właśnie ludźmi zajmował 
się przez lata Marek Kotań-
ski. Budował dla nich domy i 
ośrodki, żeby mogli od nowa 
rozpocząć życie. 20 rocznica 
ogłoszenia 14 kwietnia Dniem 
Ludzi Bezdomnych była oka-
zją do pochylenia się nad indy-
widualnymi problemami róż-
nych grup społecznych oraz 
przybliżenia działalności ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia 
„Monar”. Organizacja realizu-
je rozmaite programy profi lak-
tyczne, zajmuje się leczeniem 
osób uzależnionych od nar-
kotyków, zapewnia wsparcie 
bezdomnym, pomaga osobom 
zakażonym HIV i AIDS, współ-
pracuje z instytucjami central-
nymi, administracją rządową i 
samorządową różnych szcze-
bli, placówkami oświatowymi 
oraz z innymi organizacjami 
pozarządowymi. Cała ta pręż-
na działalność rozpoczęła się 
od zwykłego gestu wyciągnię-
cia dłoni do potrzebującego w 
myśl zasady, którą kierował się 
Marek Kotański: „Każdy czło-
wiek zasługuje na szansę”. 

KAROLINA KASPRZAK

Każdy zasługuje 
na szansę
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Od czasów starożytnych 
ludzie przekazywali so-

bie informacje przy pomocy 
obrazków. Były rysowane 
czy malowane w różny spo-
sób, prymitywne, nieco póź-
niej proste, wreszcie profe-
sjonalne. Jeszcze wcześniej 
nasi przodkowie nie odczu-
wali potrzeby tego rodzaju 
ekspresji, a następnie, gdy 
już zapragnęli, nie wiedzie-
li, jak to robić. 

Gdy ten okres minął i wy-
myślili metody, które to 
umożliwiały, polegali wy-
łącznie na dobrodziejstwach 
zmysłu wzroku. Nie wiemy, 
kto był „wynalazcą” ryso-
wania i malowania na ścia-
nach. Nie wiemy też, kto za-
czął rysowanie w celu rela-
cjonowania swoich przeżyć 
i doświadczeń. Ta pierwotna 
twórczość miała charakter 
użytkowy, służyła przekazy-
waniu informacji i spełnia-
ła kryteria sztuki. Naukowcy 
odkrywają coraz więcej ta-
kich dzieł, dzięki czemu do-
wiadujemy się o dawno za-
pomnianych cywilizacjach. 
Potwierdza to ich wielką 
wartość informacyjną.

A więc obrazki, malowi-
dła i najważniejszy dla lu-
dzi zmysł – wzrok! Trudno 
się dziwić. Tysiące lat temu 
ludzie nie dysponowali tak 
czułym zmysłem dotyku, by 
zastosować go do odczy-
tywania informacji. Można 
przypuszczać, że ich opusz-
ki palców do tego celu się 
nie nadawały. Z kolei słuch 
zawsze był wystarczająco 
rozwinięty, ale dźwięk miał 
w tamtych czasach charak-
ter ulotny – pojawiał się i 
znikał. Mógł służyć wyłącz-
nie do komunikacji bieżą-
cej – „on-line”. Nie można 
było go przecież zapisywać. 
Trzeba było czekać do XIX 
wieku, by dźwięk stał się no-
śnikiem informacji. Gdy od 
tamtego czasu dysponujemy 
urządzeniami nagrywający-
mi i odtwarzającymi dźwięk, 
możemy w kwestii przeka-
zywania informacji korzy-
stać ze zmysłu słuchu. Czy-
nimy to na dowolną odle-
głość oraz „off -line” na tak 
długo, na ile pozwoli zasto-
sowany nośnik informacji. 

Tak więc jedynie wzrok 

Gramofon
dla
dziadka
Fundacja „Nieściszalni”, 

działająca przy „Republice 
Rytmu” – szkole muzyki roz-
rywkowej, po raz drugi uru-
chomiła projekt „Dziadek do 
gramofonu”. Oferta skierowa-
na była do seniorów zaintere-
sowanych muzyką. 

Seniorzy lubią wspominać 
dawne czasy i utwory muzycz-
ne, które bawiły ich w młodo-
ści. 

Z przyjemnością słuchają 
płyt nagranych przez ich ulu-
bieńców. Z myślą o starszych 
osobach przygotowano pro-
jekt, podczas którego można 
było się nauczyć miksowania 
muzyki.

Jak to robić przy wykorzy-
staniu nowoczesnego sprzę-
tu, pokazali wyspecjalizowani 
instruktorzy. Zainteresowani 
mogli się zgłaszać do 6 kwiet-
nia, wypełniając odpowiedni 
formularz.

Informacje na stronie www.
dzi adekdogramofonu.pl. awa 

Psycholog 
pomoże 
Seniorzy często borykają 

się z problemami, któ-
rych sami nie potrafi ą roz-
wiązać. Warto w takich sy-
tuacjach skorzystać z pora-
dy psychologa, który wska-
że właściwą drogę. 

Taką pomoc oferuje m.in. 
Centrum Inicjatyw Senioral-
nych w Poznaniu, które w 
każdą środę proponuje dar-
mowe konsultacje. 

Termin spotkania można 
zarezerwować pod telefo-
nem 61 625 80 33. Psycholog 
przyjmuje w godzinach od 
12 do 14 w siedzibie CIS przy 
ulicy Mickiewicza 9a.

Oprócz tego zaintereso-
wani znajdą wsparcie w gru-
pie samopomocowej pod na-
zwą „Przylaszczka”.

 Można podzielić się swo-
imi kłopotami, skorzystać z 
doświadczeń innych uczest-
ników, zwierzyć się ze swo-
ich smutków. awa

Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

przez tysiące lat wyznaczał 
techniki porozumiewania się 
między ludźmi. Jego przy-
tłaczająca przewaga nad in-
nymi zmysłami wpłynęła na 
sposoby zapisu. Powstawały 
rozmaite metody zapisywa-
nia oraz alfabety, które róż-
niły się między sobą - nieco, 
albo zasadniczo. Za każdym 
razem, bez względu na to, 
jaka społeczność go tworzy-
ła oraz w jakim czasie miało 
to miejsce, metody i wytwa-
rzane dzięki nim znaki były 
grafi czne. W ten sposób prze-
konujemy się, jak małe zna-
czenie praktyczne w rozwoju 
cywilizacji miały słuch, do-
tyk, węch i smak. Tym trud-
niejsza była sytuacja niewi-
domych. Z tego co wiemy, 
zawsze stanowili mniej wię-
cej ten sam odsetek ludno-
ści i zazwyczaj żyli na margi-
nesie społeczeństw. Nikt nie 
zajmował się tym, by infor-
macje docierały również do 
nich. Byli wykluczeni i poza 
chlubnymi wyjątkami nie 
mogli pełnić ważnych ról, co 
było i nadal jest związane z 
dostępem do informacji. 

A jednak, mimo tych utrud-
nień, niektórzy z nich potra-
fi li sobie radzić. Zdarzali się 
niewidomi szamanie, wiesz-
cze i prorocy, a nawet wo-
dzowie plemion. Zdobywa-
li wiedzę na różne sposoby. 
Wykorzystując swoje talen-
ty, nie polegające na widze-
niu, potrafi li pełnić odpowie-
dzialne funkcje. 

Wykluczenie niewido-
mych z życia społeczeństw 
na przestrzeni wieków mia-
ło różną „głębokość”. W daw-
nych czasach, obrazków i 
malowideł dostępnych dla 
osób widzących, a niedo-
stępnych dla niewidomych 
było tak niewiele, że życie 
tych drugich nie różniło się 
zbytnio od innych. Przecież 
mało kto potrafi ł pisać i czy-
tać. Wykluczenie pogłębi-
ło się wraz z rozwijającą się 
techniką i związaną z nią 
możliwością publikowania 
dokumentów i książek, tym 
bardziej w związku z wy-
nalazkiem Gutenberga. Gdy 
doszło do masowego dru-
kowania książek, niewido-
mi zostali zepchnięci na cał-
kowity margines życia spo-
łecznego. Publikacje, w któ-
rych zwykłe, grafi czne litery i 
znaki były uwypuklone, były 
rzadkością. Dawały szansę 
na nauczenie się pisma, ale 
ich wytworzenie było zbyt 
drogie i za mało przydatne 
dla osób widzących. 

Do dzisiaj uwypuklone na-
pisy można spotkać na sta-
rych nagrobkach i w nielicz-
nych dziełach pisarskich, na 
przykład na ich okładkach. 
Zapewne nie mogły mieć 
one istotnego znaczenia w 
emancypacji środowiska in-
walidów wzroku. Uwypukla-
nie znaków nie było prze-
cież wymyślone dla niewi-
domych. Stanowiło uatrak-
cyjnienie zapisu grafi cznego 
i nic więcej. Zanim pomyśla-
no o niewidomych, zadba-
no o armię i jej skuteczność. 
Oto jeszcze w wieku XVIII, 
dowództwo francuskiej ar-
mii wpadło na pomysł za-
pisywania rozkazów kiero-
wanych do żołnierzy w taki 
sposób, by można je było od-
czytać bez światła. Rozka-
zy muszą dotrzeć do adresa-
tów nawet wtedy, gdy panu-
je ciemność. Sukces militar-
ny nie może zależeć od pory 
dnia czy kaprysów pogody. 
Właśnie w tym celu wymy-
ślono alfabet polegający na 
uwypuklaniu punktów. 

O wspomnianej metodzie 
zapisu dowiedział się nie-
widomy nastolatek Ludwik 
Braille. Uległ wypadkowi w 
pracowni ojca. Zranił oko 
dłutem służącym do wytwa-
rzania przedmiotów ze skóry 
i stracił najpierw jedno, a po-
tem drugie oko. Na szczęście 
dla nas (jego następców), był 
zdolnym i ambitnym chłop-
cem, który nie chciał żyć na 
marginesie. Gdy usłyszał o 
alfabecie Barbiera wykorzy-
stywanym w wojsku, a po-
tem dowiedział się o innych 
tego typu rozwiązaniach, 
wynalazł swój alfabet, który 
nie ma nic wspólnego z ob-
razkami. 

Wszelkie uwypuklone 
znaki muszą być duże, by 
mogły być rozpoznawalne 
przez dotyk. Gdy chcemy, 
by były mniejsze, należy je 
uprościć. Właśnie w tym celu 
zaprzestano uwypuklać całe 
znaki, a zaczęto uwypuklać 
ich kluczowe punkty - koń-
ce kresek składających się 
na poszczególne litery i ich 
skrzyżowania. Do celu uwy-
puklania już od dawna uży-
wano papieru. Wiedziano, 
że ma on bardzo ważną dla 
niewidomych własność. Na-
kłuty tworzy wypukły punk-
cik, który może być „widocz-
ny” przez dłuższy czas. Lu-
dwik Braille nie wynalazł 
więc sposobu uwypukla-
nia papieru lub zastosowa-
nia wypukłych punktów dla 
oznaczenia liter. Wymyślił 
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Niezwykły alfabet, 
który nie polega 
na obrazkach
natomiast najprostszy znany 
nam kod stanowiący alfabet. 
Dotyk nie daje możliwości 
porównywalnych ze wzro-
kiem. Dzięki oczom odbiera-
my miliony świetlnych bodź-
ców naraz. Dzięki dotykowi 
możemy wymacać wypukłe 
punkty jako odrębne, gdy jest 
ich zaledwie kilka na długo-
ści jednego centymetra. 

Alfabet dotykowy nie 
może zatem być skompliko-
wany. No i jest. Literka „a” 
w alfabecie Braille’a to naj-
prostszy pojedynczy wypu-
kły punkt. Literka „b” to dwa 
punkty ustawione w pionie, 
a „c” – dwa punkty ustawio-
ne w poziomie. Czy moż-
na wymyślić coś prostsze-
go? Wszystkie znaki są kom-
binacjami w ramach sze-
ściopunktu, w którym mamy 
dwie pionowe kolumienki 
po trzy punkty. Daje to moż-
liwość ułożenia 64 odręb-
nych kombinacji. To wystar-
czy, gdy alfabety większości 
narodów mają około 30 liter. 
Do tego dochodzi interpunk-
cja i prefi ksy, czyli specjal-
ne znaki określające charak-
ter znaków następujących 
po nich. Mamy prefi ks ozna-
czający małe litery oraz inny 
dla dużych liter. Mamy tak-
że oznaczenie cyfr. I tak po-
jedynczy punkt oznaczający 
małe „a”, gdy stoi przed nim 
prefi ks przeznaczony dla du-
żych liter, staje się literą „A”. 
Gdy stoi przed nim tzw. znak 
cyfr, inaczej znak liczbowy, 
„a” staje się jedynką. Liter-
ka „b” jest wtedy dwójką, „c” 
trójką itd. 

Prostota alfabetu Braille-
’a nie polega wyłącznie na 
tym pojedynczym punkci-
ku. Proste jest także „b” i „c”, 
o czym już wspomniałem. 
Proste są także następne li-
tery. Pierwsze 10 liter alfabe-
tu łacińskiego jest zaprojek-
towane w ramach górnego 
czteropunktu spośród sze-

ściu punktów. Kolejne 10 li-
ter powstaje poprzez doda-
nie lewego dolnego punktu o 
numerze 3 i tak z „a” powsta-
je jedenasta litera alfabetu, 
czyli „k”. Z „b” powstaje lite-
ra „l” itd. Następne litery po-
wstają poprzez dodanie szó-
stego punktu do poprzed-
nich i różnią się od pierw-
szych liter trzecim i szó-
stym punktem, czyli dwo-
ma dolnymi punktami w ra-
mach sześciopunktu. Nie 
ma co mówić, to naprawdę 
najprostszy system zapisu. 
Można się go nauczyć w cią-
gu kilku minut. 

Dlaczego jest jednak 
uznawany za trudny? Bo nie 
chodzi jedynie o pamięciowe 
nauczenie się tych znaków, 
lecz o takie wykształcenie 
dotyku opuszków palców, by 
potrafi ł wyczuwać niewiel-
kie różnice między poszcze-
gólnymi kształtami. Po mie-
siącu ćwiczeń palce zaczy-
nają odczuwać te różnice, a 
po kilku miesiącach można 
czytać brajlowskie książki. 

Co przeszkadza w takim 
czytaniu? Wystarczy grać 
na gitarze, by opuszki pal-
ców były mniej czułe. Ich 
skóra twardnieje, co utrud-
nia odczuwanie bodźców 
dotykowych. Jeszcze gorzej 
mają osoby, które pracują fi -
zycznie i mają zniszczone 
ręce. Największe nieszczę-
ście spotyka ludzi dorosłych 
ze zniszczonymi opuszka-
mi, gdy tracą wzrok w wy-
niku jakichś wypadków lub 
chorób. Wtedy jest strasz-
nie. O ile inni niewidomi za-
dowalają się zmysłem doty-
ku, czytają książki, rozko-
szują się dotykaniem rozma-
itych powierzchni i ich cha-
rakterem (szorstkością lub 
gładkością), niewidomi no-
woociemniali nie mogą zre-
kompensować utraty wzro-
ku w taki sposób. Inni niewi-
domi biorą do rąk tzw. ubraj-

lowione karty i grają w ty-
siąca, kierki czy brydża, a 
nowoociemniali rozkłada-
ją bezradnie ręce – nie czu-
ją oznaczeń na kartach! Nie 
wiedzą, czy mają w ręku 
asa, czy tylko króla. Przypo-
mnę, że as ma oznaczenie 
„a” i jest jednym punkcikiem 
– tym pierwszym od góry, 
a „k” to dwa punkty – ten 
pierwszy jak w „a” i dodat-
kowy trzeci – ten dolny. Gdy 
się ma sfatygowane ręce, ta-
kiej różnicy się nie odczuwa. 
Marzenia o brydżu można 
odłożyć ad acta.

W taki oto sposób niewi-
domi nie mają do czynienia 
z obrazkowymi literkami. Są 
one dla nas tak samo nie-
dostępne jak cudowne ob-
razy Matejki czy Rembrand-
ta. O Panoramie Racławic-
kiej możemy jedynie posłu-
chać. Niektórzy z nas lubią 
chodzić do muzeów, ale na-
sze wizyty polegają na do-
wiadywaniu się, a nie oglą-
daniu. Nam pozostało „wy-
macywanie” punkcików, któ-
re układają się w poszcze-
gólne literki. Czy tego rodza-
ju uproszczenie nie wpły-
wa na nas upośledzająco? 
Może wraz z nim jesteśmy 
jacyś prości? Na szczęście 
możliwości innych zmysłów 
stwarzały i nadal stwarzają 
nam szansę na intelektual-
ny rozwój. W wielu dziedzi-
nach niewidomi potrafi ą być 
lepsi od innych. Nie tyle le-
piej słyszymy czy odczuwa-
my dotykiem, ile przez całe 
lata skupiamy na nich więk-
szą uwagę i sprawniej, efek-
tywniej je wykorzystujemy. 
Pozostaje nostalgiczne ma-
rzenie, by móc obejrzeć ob-
razki oznaczające literki, ko-
lorowe książki i plakaty, fi l-
my, krajobrazy i – swoich bli-
skich, których znamy prze-
cież w ograniczony sposób. 

Na razie jest tak, że obrazy 
są dla nas wizualnie niedo-

stępne, ale od pewnego cza-
su możemy je jednak „oglą-
dać” – dotykiem oczywiście. 
Są przyrządy elektronicz-
ne i oprogramowanie, któ-
re umożliwiają zamianę ob-
razu grafi cznego na doty-
kowy. Powstała nowa dzie-
dzina nazwana tyfl ografi -
ką, czyli grafi ka dla niewido-
mych. Dookoła nas jest co-
raz więcej wypukłych map i 
planów. Możemy też oglądać 
w ten sposób tekst wydruko-
wany w tzw. czarnym druku. 
Specjalistyczne oprzyrządo-
wanie rejestruje obraz tekstu 
i zamienia go na formę wy-
pukłą. Jakiś czas temu nie-
widomym Japończykom za-
prezentowano w taki uwypu-
klony sposób fi lm. Nie wie-
my, czy im się to spodobało, 
ale sam fakt realizowania ta-
kich badań musi cieszyć. Sły-
szeliśmy również o doświad-
czeniach mających na celu 
przedstawienie niewidomym 
obrazu za pomocą dźwięku. 
I te próby należy uznać za 
interesujące, chociaż – czy 
można kogoś zadowolić za-
mieniając tak urozmaicony 
świat obrazów na proste z 
konieczności schematy doty-
kowe lub dźwiękowe? 

Póki co niewidomi mają 
do dyspozycji alfabet, któ-
ry nie polega na obrazkach. 
Dzięki milionom wymaca-
nych punktów, które mają 
ten sam stożkowaty kształt, 
a różnią się jedynie pozy-
cją w ramach sześciopunktu 
i układami, w których biorą 
udział, niewidomi od dwustu 
lat poznają książki, literatu-
rę i podręczniki, również do 
matematyki i muzyki. Jak się 
Państwo domyślają, w cza-
sach, gdy coraz mniej ludzi 
czyta, te brajlowskie punkty 
są niedoceniane przez wielu 
niewidomych, ale te proste,  
nie będące obrazkami i nie 
mające koloru punkty są na-
prawdę na wagę złota! 
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Bramę Poznania mogą od-
wiedzać uczniowie szkół 

specjalnych z niepełnospraw-
nością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym i lekkim 
oraz uczniowie szkół integra-
cyjnych. Dla tych grup przy-
gotowano ciekawą ofertę, 
która została przedstawiona 
podczas spotkania z nauczy-
cielami 7 kwietnia. 

Wieści o Bramie Poznania 
(Centrum Interpretacji Dzie-
dzictwa, do niedawna – Inte-
raktywnym Centrum Histo-
rii Ostrowa Tumskiego), czy-
li obiekcie zajmującym się pre-
zentacją historii Ostrowa Tum-
skiego, rozeszły się szybko. 
Liczba zainteresowanych ro-
śnie. Nie wszyscy wiedzą, że 
Brama Poznania jest miejscem 
w pełni dostosowanym i przy-
jaznym osobom z niepełno-
sprawnościami. Stale współ-
pracuje z usytuowanym w po-
bliżu Ośrodkiem Szkolno-Wy-
chowawczym dla Dzieci Nie-
słyszących im. Józefa Sikor-
skiego oraz wieloma innymi 
placówkami i instytucjami. 

Dr Monika Herkt, zastęp-
ca dyrektora do spraw eduka-
cji i administracji Centrum Tu-
rystyki Kulturowej „Trakt” i Lu-
cyna Kaczmarkiewicz, specja-
lista do spraw edukacji przy-
bliżyły proponowaną ofertę. 
Zajęcia dla uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
(z klas czwartych i starszych 
dzieci o szczególnych potrze-
bach edukacyjnych) są realizo-
wane w oparciu o aktywizację, 
elastyczną postawę edukatora, 
proste, powtarzane treści, krót-
kie, różnorodne ćwiczenia, po-
moce dydaktyczne, pozytyw-
ną motywację oraz zgodność z 
podstawą programową kształ-
cenia specjalnego. Z kolei zaję-
cia dla uczniów z klas integra-
cyjnych opierają się między in-
nymi na stopniowaniu pozio-
mu trudności wypowiedzi i po-
leceń oraz pracy w grupach. 
Nie ma gablot i obiektów za-
bytkowych, a historia jest opo-
wiadana głównie przy pomocy 
obrazu i dźwięku.

Przez uczestnictwo w zaję-
ciach dzieci z niepełnospraw-
nością trenują koncentrację 
uwagi, sprawność motorycz-
ną, a ponadto uczą się wy-
konywania różnych czynno-

Moje życie rozpoczęło się 43 
lata temu, gdy w szpitalu 

w Śremie wydałem swój pierw-
szy krzyk. Wydawało się, że bę-
dzie zwyczajne, ale los zapla-
nował to inaczej.

Pierwszą niespodzianką było 
tajemnicze zachorowanie w 
wieku sześciu lat. Nikt nie wie-
dział, co mi jest. Jedynym wi-
docznym objawem choroby były 
opuchnięte ramiona i usztyw-
niony kark. Po dwóch latach spę-
dzonych w poznańskich szpita-
lach, po setkach badań i niezli-
czonej ilości leków wróciłem do 
domu z diagnozą postępującego 
kostnienia mięśni (FOP – Fibro-
dysplasia Ossifi cans Progressi-
va). Wtedy jeszcze nie wiedzia-
łem, co to za choroba. Nie było 
Internetu i wszechwiedzącego 
wujka Google.

Chociaż lekarze nie dawali mi 
więcej jak pół roku życia, to zi-
gnorowałem ich diagnozę i sta-
rałem się żyć jak najbardziej nor-
malnie. Chociaż było mi czasem 
ciężko, bo z powodu usztywnio-
nych ramion miałem problemy z 
ubieraniem się, toaletą czy co-
dziennymi sprawami, do których 
są potrzebne sprawne ręce. Ale 
jakoś sobie radziłem i nie przej-
mowałem się drobiazgami.

Dopiero po kilkunastu latach 
dowiedziałem się prawdy o mo-
jej chorobie. O tym że w wyniku 
anomalii genetycznej w moim 
ciele przed urodzeniem nie zo-
stał wyemitowany sygnał o za-
przestaniu produkowania ko-
ści, że kości będą narastać we 
mnie cały czas… W wyniku ura-
zu, a także samoistnie, zmienia-
jąc mięśnie, ścięgna i stawy w 
sztywne struktury kostne parali-
żujące mnie powoli. Na dodatek 
jest to choroba ultrarzadka (cho-
ruje 1 osoba na 2 miliony), a co 
najgorsze – nieuleczalna.

Gdy w końcu trafi łem na wó-
zek, to załamałem się totalnie. 
Całkowity brak samodzielności 
(nawet na spacer nie mogłem iść 

ści. Przewidziano zajęcia te-
renowe i zajęcia na ekspozy-
cji, podczas których edukator 
poznaje imię każdego ucznia, 
a następnie przedstawia sche-
mat zajęć za pomocą piktogra-
mu albo tekstu. Później nastę-
puje przejście na ekspozycję, 
po nim praca w grupach i pod-
sumowanie zajęć. Na zakoń-
czenie uczniowie otrzymują 
dyplomy.

Jednym z tematów omawia-
nych w trakcie zajęć tereno-
wych jest temat „Z modą przez 
wieki”, dzięki któremu dzie-
ci z niepełnosprawnością in-
telektualną poznają stroje hi-
storyczne i współczesne. Ich 
zadaniem jest przyklejenie na 
papierowej postaci odpowied-
nich części stroju, na przykład 
elementów związanych z ry-
cerzem. Dzieci przymierza-
ją stroje dawne i współczesne 
– tu zadaniem jest rozpozna-
nie strojów widzianych na eks-
pozycji. 

Ciekawy jest również te-
mat zajęć „Wyprawa do grodu”, 
gdzie zadaniem uczniów jest 
naklejenie znaczka na kart-
ce pocztowej, udanie się na 
pocztę i wysłanie jej. Za pomo-
cą tego rodzaju działań eduka-
cyjno-wychowawczych dzieci 
uczą się samodzielności, po-
znają codzienny świat. Są też 
inne, równie interesujące, te-
maty zajęć. 

Zajęcia dla szkół specjal-
nych odbywają się w 10 oso-
bowych grupach uczniów z 5 
opiekunami, a zajęcia dla klas 
integracyjnych – w grupach 
30 osobowych z 3 opiekuna-
mi. Oferta zajęć Bramy Po-
znania dla uczniów o specjal-
nych potrzebach edukacyjnych 
była konsultowana ze specja-
listkami w dziedzinie edukacji 
osób z niepełnosprawnością – 
Anną Hartman i Renatą Kunzą. 
Udział w zajęciach jest odpłat-
ny (wymagana wcześniejsza 
rezerwacja i zakup biletów z 
minimum 7-dniowym wyprze-
dzeniem za pośrednictwem 
strony internetowej: www.bi-
lety.bramapoznania.pl, lub te-
lefonicznie (61) 647 76 29 od 
wtorku do piątku w godzinach 
9.00 – 14.00). 

KAROLINA KASPRZAK

Codzienność
sprzed wieków

Z BLOGA

sam), pogarszające się zdrowie 
(bolesne zapalenia, które powo-
dowały coraz większe sztywnie-
nie mięśni), brak kogoś bliskie-
go, z kim mógłbym sobie poga-
dać o wszystkim… to wszystko 
podkopało także moje zdrowie 
psychiczne.

Ale w końcu oswoiłem się z 
myślą, że resztę życia spędzę 
na wózku, że choroba będzie 
się tylko pogarszać (bo niestety, 
zmiany nigdy się nie cofną), że 
przez resztę życia przejdę sam. 
Nie pozostało mi nic innego, jak 
to wszystko zaakceptować. 

Postanowiłem zająć się czymś 
pożytecznym, co pozwoli mi za-
pomnieć o tym, co mi los ode-
brał. Ponieważ w Polsce moja 
choroba była zupełnie nieznana, 
więc chciałem trochę bardziej ją 
poznać i przybliżyć tę wiedzę in-
nym. Na szczęście Internet stał 
się już dostępny, więc mogłem 
zacząć szukać informacji o FOP. 
Początki były trudne – po pol-
sku nie było niczego, więc infor-
macje, jakie dostawałem z IFO-
PA (amerykańskiego stowarzy-
szenia zrzeszającego chorych z 
całego świata) najpierw trzeba 
było przetłumaczyć, a dopiero 
mogłem coś z tego zrozumieć.

Wszystkie te materiały zeb ra-
łem do kupy i zrobiłem z tego 
moją pierwszą stronę interne-
tową. Z początku zaintereso-
wanie nią było minimalne, ale 
z czasem było coraz więcej od-
wiedzin, życzliwych komenta-
rzy i mejli, a nawet… odnalazło 
się kilku chorych na FOP. Wresz-
cie poczułem, że jestem komuś 
potrzebny.

Potem powstała moja osobi-
sta strona internetowa, na której 
przybliżyłem ludziom życie oso-
by niepełnosprawnej. Z tej strony 
wyodrębnił się blog, gdzie dzielę 
się różnymi przemyśleniami, in-
formacjami o moim życiu. Cho-
ciaż ze względu na stan zdrowia 
nie piszę ostatnio zbyt często, 
ale wciąż wiele osób przychodzi 
poczytać moje teksty. 

Mam nadzieję, że i Was zain-
teresuje to, co mam do przeka-
zania…

Fragmenty obok. Następne 
w kolejnych wydaniach „Filan-
tropa”.

Kim jestem
Tomasz
Przybysz
ŻABNO
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KWIECIEŃ 2016 

Nigdy nie lubiłem choro-
wać. Gdy dopadło mnie 

przeziębienie, grypa czy atak 
rotawirusów, to odchorowa-
łem to w miarę szybko, ale nie 
lubiłem tej męki – gorączki, 
bóli mięśni, biegunek czy in-
nych dolegliwości. A szcze-
gólnie nie cierpiałem kaszlu, 
bo bardzo mnie męczył i osła-
biał moje płuca.

Póki jeszcze nie znałem do-
kładnie mojej choroby, to nie 
przejmowałem się innymi dole-
gliwościami. Potem gdy nawią-
załem kontakt z IFOPA (Interna-
tional FOP Assosciation) i otrzy-
małem od nich podręczniki o 
FOP, gdy dałem je do przetłuma-
czenia i mogłem poznać szcze-
góły, to przeczytałem, że proble-
mem mogą być infekcje płucne 
z uwagi na utrudnione oddy-
chanie podczas grypy lub prze-
ziębienia spowodowane skost-
nieniami w obrębie klatki pier-
siowej. 

Przeraziła mnie informa-
cja, że najczęstszą przyczy-
ną śmierci chorych z FOP jest 
zapalenie płuc. Wcześniej nie 

STYCZEŃ 2016 

Leki, które brałem, pomo-
gły mi zwalczyć ból i uśpi-

ły moją czujność. Ale FOP dała 
znać, że jeszcze do końca nie 
odpuściła…

Na początku grudnia (kilka 
dni po ostatnim wpisie) proble-
my z nogami powróciły. Lewa 
noga trochę mnie pobolewa-
ła w palcach, za to prawa po-
kazała, na co ją stać. Gdy rano 
się budziłem, to czułem, że sto-
pa w kostce jest taka trochę 
sztywna. Myślałem, że to może 
od długiego spania na prawym 
boku tak mi drętwieje. Gdy sta-
nąłem na nogi aby się ubrać, to 
musiałem powoli stanąć na tej 
nodze, potem delikatnie prze-

TOMASZA PRZYBYSZA

zwracałem na to uwagi, ale te-
raz, gdy się o tym dowiedzia-
łem, to każda informacja na 
grupie IFOPA o śmierci chore-
go z powodu zapalenia płuc 
lub grypy przyprawiała mnie o 
dreszcze, a każde moje przezię-
bienie przechodziłem ze stra-
chem i myślami, czy to nie bę-
dzie moja ostatnia infekcja. Na 
szczęście jeszcze przechodzę 
przeziębienia i grypy bez więk-
szych problemów…

Chociaż ostatnio taryfa ulgo-
wa chyba powoli się kończy. Ja-
kiś miesiąc temu dopadła mnie 
grypa przyniesiona przez jed-
nego z domowników. Przyszła 
niespodziewanie, bo położyłem 
się spać zdrowy, a rano już by-
łem chory – ból mięśni, lekka 
gorączka, osłabienie, okropny 
katar, a przede wszystkim ból 
gardła i brak możliwości mó-
wienia. Dopiero po śniadaniu i 
gorącej herbacie gardło mi tro-
chę „odtajało”. Oczywiście za-
raz wziąłem leki na grypę – Gri-
pex do picia na gorąco, tabletki 
na kaszel i katar… gorączka mi-
nęła szybko, kaszel trzymał dłu-
żej. Na wszelki wypadek przy-
jechał lekarz, który zapisał mi 

antybiotyk, po kolejnych kilku 
dniach wszystko minęło, jedy-
nie kaszel męczył mnie trochę 
dłużej. Ale zaczął odpuszczać 
po zażyciu ziołowych tabletek 
do ssania.

Niestety, grypa musiała uak-
tywnić FOP. Po moich ostatnich 
problemach z nogami było w 
miarę spokojnie, aż tu nagle… 
Kilka dni temu, gdy położyłem 
się do łóżka, zacząłem odczu-
wać lekkie drętwienie w le-
wej nodze. Myślałem, że to 
może od zbyt długiego leżenia 
na jednym boku, więc prze-
kręciłem się na prawą stro-
nę i zasnąłem. W nocy budzi-
łem się co jakiś czas, bo zaczą-
łem odczuwać coraz większy 
ból w lewym udzie od kolana 
aż do pośladka (od spodu, tam 
gdzie mam już duże skostnie-
nie). Rano nogę czułem trochę 
zdrętwiałą, ale nie bolała spe-
cjalnie. Do łazienki szedłem 
normalnie. Potem, gdy usia-
dłem na wózek, ból zaczął się 
powiększać. Czułem się jak-
bym siedział na twardej desce, 
nie wiedziałem, w jakiej pozy-
cji usiąść, żeby mi było wygod-
nie i tak mocno nie bolało. Na-

wet tabletka przeciwbólowa 
nie pomogła.

Do wieczora jakoś wytrzy-
małem, przed spaniem mama 
posmarowała mi tę nogę że-
lem przeciwbólowym Diklo-
fenak, trochę mi ulżyło, ale na 
krótko, w nocy znowu zaczą-
łem odczuwać ból nogi. Rano 
było to samo, co poprzedniego 
dnia – trochę zdrętwienia, ból 
się nasilił na wózku, ale tym ra-
zem skoncentrował się w ścię-
gnach pod kolanem. Mama po-
jechała w południe do lekarza, 
przywiozła mi Encorton (silny 
steryd przeciwzapalny). Wzią-
łem wieczorem jedną tablet-
kę (okropnie gorzka), przed 
snem znów smarowanie Diklo-
fenakiem i… początkowe zdrę-
twienie i ból z czasem ustąpi-
ły. Wreszcie mogłem spokojnie 
przespać noc.

Trochę się obawiam, czy 
ten przebłysk nie ograniczy 
mi możliwości chodzenia, ale 
lewa noga jest już trochę zgięta 
i usztywniona w kolanie, więc 
chyba nie pogorszy mi ruchu. 
W ostateczności jak mi zegnie 
nogę jeszcze bardziej, to włożę 
do kapci poduszkę z grochem 
lub gryką żebym mógł dosię-
gnąć nogą do podłogi, albo po-
życzę od mamy szpilki.

To na razie wszystko, trzy-
majcie się ciepło, a ja idę de-
lektować się czekoladą i bólem 
przebłysku.

chylić się do przodu, aby przy-
jąć na nią ciężar ciała. Potem, 
gdy siadłem na wózku, to zdrę-
twienie mijało. Poranna toaleta, 
śniadanie… i spacer do łazien-
ki. Tu już było gorzej.

Mama zawsze podjeżdża do 
drzwi, stawia mnie na nogi, ja 
się przytrzymuję futryny, a po-
tem ruszam. Dwa kroki do 
trzech drewnianych schodów, 
a potem mama mnie wciąga na 
górę i kolejne kilkanaście kro-
ków do łazienki… Tym razem 
po postawieniu mnie na nogi 
poczułem ból w prawej stopie. 
To było takie, odczucie jakbym 
chodził na zwichniętej nodze. 
Zagryzając zęby jakoś dosze-
dłem do łazienki.

Przez kolejne dni noga da-
wała mi się we znaki. Stanie na 
niej sprawiało mi ból, zwłasz-
cza gdy musiałem wstać z wóz-
ka i oprzeć ciężar ciała na sto-
pie. Gdy wstawałem powoli, to 
ból był umiarkowany, ale samo 
stanie na tej nodze dłużej niż 
pół minuty zwiększało ten ból. 
Smarowanie wieczorem żelem 
przeciwbólowym dawało mi 
ulgę, ale rano znowu wszystko 
się powtarzało.

Zastanawiałem się, co to 
może być, aż przyszła mi do 
głowy odpowiedź – przecież to 
nic innego jak przebłysk. Sto-
pa była lekko opuchnięta, zgi-
nanie jej sprawiało ból… wi-
docznie FOP chciała mi zablo-

kować możliwość ruszania sto-
pą. Ale na szczęście żel i leki 
nie pozwoliły na rozwinięcie 
się stanu zapalnego, więc po-
bolało kilka dni i się uspokoiło.
Teraz znów jest dobrze, noga 
ma z powrotem ruchomość, 
ból ustąpił, sztywność też. Cho-
ciaż muszę trochę uważać przy 
wstawaniu z wózka, aby nie ro-
bić tego zbyt gwałtownie. Sta-
nie na nogach także nie jest 
już bolesne, chociaż czuję taką 
„ciężkość” w stopie.

Za to odczuwam ostatnio 
bóle w lewej ręce, takie „cią-
gnięcie” w przegubie i palcach 
dłoni, a także napięcie w ścię-
gnach. Staram się nie przecią-
żać tej ręki pracując na kompu-
terze, mam na nią oko i w razie 
przebłysku zareaguję szybko. 
Bo przecież nie pozwolę, aby, 
to genetyczne paskudztwo rzą-
dziło się w moim organizmie.

Grypa i przebłysk

Walka z FOP...



STRONA14 MAJ 2016

Cieszę się ogromnie, że dziś 
mogę ponownie podzielić 

się z wami moimi osobistymi 
przemyśleniami. Te wszyst-
kie przemyślenia, historie, 
którymi mam możliwość się 
dzielić z innymi, nazwałam 
pigułkami szczęścia.

Pewnie zastanawiasz się, 
co to jest i gdzie można do-
stać. Przez głowę przecho-
dzą ci różne myśli i wyobra-
żenia. Widzisz siebie, jak 
idziesz drogą i okazuje się, 
że nikt nie wie, co to jest. Pi-
gułki szczęścia nie wypisze ci 
lekarz na recepcie, nie otrzy-
masz jej udając się do apteki 
czy zielarza. Nie kupisz jej też 
w żadnym sklepie za żadne 
pieniądze i bogactwa, jakie 
posiadasz. W ciągu następ-
nych kilku miesięcy, zarów-
no na moim blogu jak i tutaj, 
będę się z Wami dzielić re-
cepturą na pigułkę szczęścia. 
Kawałek po kawałeczku będę 
przełamywać pigułkę i odkry-
wać dla was jej recepturę tak, 
aby każdy z niej mógł skorzy-
stać, stworzyć i odkryć sam 
taką idealnie dopasowaną re-
cepturę na pigułkę szczęścia. 
A kiedy już odkryjesz recep-
turę, to nie zatrzymuj jej tyl-
ko dla siebie. Podziel się nią z 
innymi i pomóż innym odkryć 
bogactwo pigułki szczęścia. 

CZYM JEST PIĘKNO
WEWNĘTRZNE 

Piękno. Potrafi my je dostrzec 
gołym okiem. Powiedzieć ko-
leżance w pracy: jak ty pięk-
nie dzisiaj wyglądasz! Wie-
my też, kiedy coś nam się po-
doba, a co nie. Ale kiedy bym 
zapytała, czym jest piękno we-
wnętrzne, to raczej nie mogła-
bym się spodziewać, by kto-
kolwiek miałby coś na ten te-
mat do powiedzenia. Czy to nie 
dziwne, że potrafi my dostrzec 
piękno kwiatów, roślin, ota-
czającego nas środowiska na-
turalnego, a nie potrafi my o so-
bie powiedzieć: jestem piękna! 
jestem piękny! 

Kończąc cykl artykułów do-
tyczących osób głuchonie-

widomych mogę jednoznacz-
nie odpowiedzieć: człowiek 
taki sam jak inni, mający ta-
kie same prawa i obowiązki 
jak osoby zdrowe. Podstawo-
wą i najważniejszą sprawą jest 
to, by społeczeństwo zmieni-
ło swój sposób myślenia o oso-
bach niepełnosprawnych – nie 
tylko o osobach głuchoniewi-
domych. 

Mądrze powiedział o niepeł-
nosprawności Scott Hamilton: „ 
Jedyną niepełnosprawnością w 
życiu jest złe nastawienie”. Autor 
wskazuje w ten sposób na ob-
szary naszych poglądów i prze-
konań, które muszą ulec zmo-
dyfi kowaniu, byśmy mogli być 
otwarci na inne, choć w rzeczy-
wistości takie same osoby jak 
my. Bardzo ważne jest aby infor-
macja o głuchoślepocie i jej na-
stępstwach dotarła do możliwie 
największej liczby osób – szcze-
gólnie do tych, którzy ze wzglę-
du na swoją pracę, czy działal-
ność społeczną mogą zetknąć 
się z głuchoniewidomymi. 

Niezbędne jest też, aby spo-
łeczeństwo zrozumiało, że czło-
wiek ze znaczną dysfunkcją 
wzroku i słuchu pozostaje czło-
wiekiem – ze wszystkimi swo-
imi wadami i zaletami. Ponad-
to istotne jest uświadomienie 
otoczeniu, że osoby z niepełno-
sprawnością mają takie samo 
prawo do korzystania z tego 
wszystkiego, z czego korzysta-
ją ludzie sprawni. Mają prawo 
do rozwoju oraz realizacji swych 
ambicji i pragnień w każdym 
aspekcie życia: edukacji i rozwo-
ju, posiadania rodziny, wykony-
wania pracy, odpoczynku i wie-
lu innych.

Musimy także uświadomić lu-
dziom, że problemy i ogranicze-
nia, które występują u osób głu-
choniewidomych, nie wynikają 
tylko z dysfunkcji wzroku i słu-
chu, ale także z nieodpowied-
niej postawy otoczenia, niewła-
ściwego systemu prawa, nie-
trafnej dystrybucji zasobów fi -
nansowych państwa na róż-
nych szczeblach jego działania. 
Bardzo ważne jest także uzna-
nie głuchoślepoty za odrębną 
jednostkę niepełnosprawności i 
oznaczenie jej dodatkowym ko-
dem w klasyfi kacji ICD. Głucho-
niewidomi, mimo swojej ciężkiej 
niepełnosprawności, w wielu 
przypadkach doskonale spraw-

Magdalena
Łuczkowska
BYTOM

LENA PISZE(2)

Pigułki szczęścia
A jednak wielu z naszych 

znajomych, przyjaciół, part-
nerów ma problem… Nie czują 
się piękni wewnętrznie. A sko-
ro nie czujesz tego, to również 
nie dostrzegasz, co jest pięk-
nie na zewnątrz. Może jest 
tak, że od kilku lat nie uwa-
żasz się za piękną kobietę lub 
nie czujesz się atrakcyjnym 
mężczyzną. Zastanawiasz, się 
czemu Kasia spod 10 na dru-
gim piętrze ma piękne czarne 
włosy, szczupłą sylwetkę, su-
per męża, który codziennie ją 
odwozi do pracy, a ty codzien-
nie rano musisz się męczyć z 
niesforną fryzurą i lokami, je-
steś zmuszona czekać pół go-
dziny na przystanku, by doje-
chać do pracy. 

Przykłady można mnożyć. 
Zajrzyjmy choćby do koloro-
wego czasopisma, pokazują-
cego gwiazdy show biznesu. 
Szczupłe, ładne, uśmiechnię-
te, z małym bonusem… popra-
wione photoshopem. Niedaw-
no moja przyjaciółka powie-
działa coś, co niemal zwaliło 
mniez nóg: wiesz, chciałabym 
się zakochać, poznać kogoś, 
ale muszę najpierw schud-
nąć, bo kto zainteresuje się 
kimś takim jak ja. Nie mogłam 
przez dłuższą chwilę uwie-
rzyć w to, co słyszę. Wypowia-
dając te słowa dała jasny prze-
kaz: czuję się bezwartościo-
wa. Moja reakcja była natych-
miastowa: musisz zaakcep-
tować swój wygląd teraz, bo 
może być tak, że schudniesz, 
a nadal nie będziesz czuć się 
piękna. Chyba wzięła to sobie 
do serca, bo dzisiaj ma chło-
paka i planują wspólne życie. 

Takich przykładów jest wię-
cej. Nie akceptujemy siebie 
wewnętrznie i zewnętrznie, 
ponieważ nie czujemy w so-
bie poczucia własnej warto-
ści. Jak mamy czuć się warto-
ściowe, kiedy nasz wewnętrz-
ny kłamca ciągle nam szep-
cze: jesteś do niczego, nic nie 
potrafi sz osiągnąć, znowu nie 
udało ci się nic napisać. Tak, 
ja też go słyszę, ale odrzu-
cam jego podszepty: a kto po-
wiedział, że nie napiszę, ni-
czego nie osiągnę. Skończy-
łam szkołę, a to jest osiągnie-
cie. I wtedy wewnętrzny kłam-
ca milknie. 

Pytałam niedawno kilku 

osób, zbierając materiał do ko-
lejnego wpisu na moim blogu, 
czym ich zdaniem jest pięk-
no. Odpowiedzi zaskoczyły 
mnie: piękno to miłość, opie-
kuńczość, wrażliwość, natu-
ralność. Tak, rzecz w tym, aby 
to właśnie poczuć w sobie w 
swoim wnętrzu. 

Kilka lat temu, kiedy miesz-
kałam w Chorzowie, z które-
go pochodzę, uważałam się 
za nic nie wartą kobietę. Mia-
łam partnera, ale w sobie czu-
łam się bezwartościowa. Bo 
jak czuje się osoba, która od 
dziecka słyszy: jesteś do ni-
czego, nic ci się w życiu nie 
uda. Wierzyłam w to. Aż pew-
nego dnia usłyszałam o za-
sadzie dodawania jedynki 
przed zerem. Kiedy słyszysz, 
że jesteś zerem, powiedz: je-
śli przed zerem dopiszę jedyn-
kę, jestem mocną dziesiąt-
ką! Dziś czuję się wewnętrz-
nie piękna. Nie mam ideal-
nych włosów, nie ważę 50 kilo, 
ale co z tego. Ważne, że mam 
w sobie piękno wewnętrzne. 
Kiedy spoglądam w lustro wi-
dzę… siebie. 

JAK POCZUĆ SIĘ
WEWNĘTRZNIE
PIĘKNĄ?

Bez względu na to, czy je-
steś mężczyzną czy kobietą, 
czy jesteś zdrowy czy zma-
gasz się z cierpieniem, wiedz 
jedno urodziłeś się piękny. 
Bóg nie pomylił się, powołu-
jąc cię do życia. Nie wierz w 
te wszystkie kłamstwa, któ-
re narzuca twój wewnętrzny 
podpowiadacz. Stań przed lu-
strem i powiedz: jestem pięk-
ny! jestem piękna! Bo taka je-
steś, tylko jeszcze tego nie 
wiesz. Zdobywanie poczucia 
piękna jest trudną sztuką, ale 
pozwala na to, by twoja piguł-
ka szczęścia się napełniła tym 
podstawowym składnikiem. 
Bez niego pigułka będzie nie-
pełna nawet, gdy napełnisz ją 
pozostałymi składnikami. To 
tak jak z puzzlami, gdy ukła-
dasz obrazek i jeden element 
układanki zgubisz. W obrazku 
powstanie dziura. Tak samo 
jest z tobą, gdy nie poczu-
jesz się piękna. Bez tego jed-
nego składnika zostanie w to-
bie pustka, którą tylko ty mo-
żesz wypełnić. 

Monika
Janc
POŁAJEWO

M
J
P
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dzają się w roli żony, męża, mat-
ki czy ojca. Ważna tu jest dojrza-
łość osobowości, samoświado-
mość, chęć założenia rodziny, a 
nie, jak się powszechnie uznaje, 
sprawność fi zyczna. 

Pięknie powiedział o tym Nick 
Vujicic, człowiek, który urodził 
się bez rąk i bez nóg: „Mój zwią-
zek z żoną pokazuje, że miłość 
nie zna granic. Nie trzeba być 
doskonałą osobą, żeby znaleźć 
doskonałą miłość. Przeszkodą 
w miłości są tylko defekty serca, 
nie defekty ciała.” Przykładem 
mogą być osoby, o których pisa-
łam w poprzednich wydaniach 
„Filantropa”: Elżbieta Guber-
nator, Krzysztof Wostal i Grze-
gorz Kozłowski, który jest oj-
cem czwórki wspaniałych dzie-
ci. Każda z tych osób doskona-
le radzi sobie także zawodowo 
i działa społecznie na szeroką 
skalę. Z kolei Kaja Dobranowska 
i Michał Majchrzak pokazują, że 
głuchoślepota nie jest przeszko-
dą w uprawianiu sportu. Oby-
dwoje każdego dnia swoją po-
stawą potwierdzają słowa św. 
Augustyna: „Dopóki walczysz, 
jesteś zwycięzcą”. 

Bardzo korzystnie na wizeru-
nek i postrzeganie osób niepeł-
nosprawnych wpłynęłyby ob-
szerne transmisje telewizyjne z 
paraolimpiad i innych ważnych 
zawodów oraz informacje o 
wszelkiej aktywności sportowo-
turystycznej. Wielokrotnie zda-
rza się, że to właśnie niepełno-
sprawni zdobywają więcej me-
dali dla Polski niż osoby zdrowe. 
Ich podejście do sportu uczy, jak 
uczciwie pokonywać najpierw 
samego siebie, a potem innych 
zawodników.

Do osób głuchoniewidomych, 
które swoją postawą i działa-
niem dowodzą, że wiele potra-
fi ą, chcą i mogą dokonać, na-
leży także ojciec Cyryl Axel-
rod. Jest on pierwszym głucho-
niewidomym kapłanem katolic-
kim, urodzonym w RPA. Urodził 
się głuchy, jednak zgromadze-
nie zakonne, do którego wstą-
pił, bez problemu zakceptowa-
ło jego kandydaturę, dopuści-
ło do święceń i pracy wśród głu-
chych. Po kilku latach rozpozna-
no u ojca Cyryla zespół Ushera, 
który powoduje oprócz głucho-
ty także ślepotę. Obecnie ojciec 

Cyryl zajmuje się duszpaster-
stwem i wszelką inną pomocą 
na rzecz osób głuchoniewido-
mych w RPA. 

Innym przykładem jest zmar-
ły niedawno śp. ks. Jan Kaczkow-
ski, który miał problemy ze wstą-
pieniem do klasztoru ze wzglę-
du na swój słaby wzrok. Mimo 
inwalidztwa i późniejszej choro-
by – glejaka mózgu – doskonale 
sprawdził się w roli kapłana, or-
ganizatora i dyrektora puckiego 
hospicjum.Myślę, że przełożeni 
klasztorów czy seminariów du-
chownych w Polsce i na świe-
cie powinni zrewidować swoje 
poglądy i podejście do osób nie-
pełnosprawnych chcących słu-
żyć Bogu. Obecnie wciąż jesz-
cze, niestety, takie osoby w 99% 
nie są przyjmowane do zgroma-
dzeń. 

Podobnie wygląda sprawa z 
zatrudnieniem osób głuchonie-
widomych. Bardzo często mimo 
ogromnych chęci, posiadanych 
kwalifi kacji, licznych talentów i 
coraz większej możliwości kom-
pensacji defi cytów specjalistycz-
nym sprzętem elektronicznym 
głuchoniewidomi nie mają moż-
liwości podjęcia pracy. Doświad-
czyłam tego w moim miejscu za-

mieszkania – nikt mimo moich 
szerokich kwalifi kacji i otwarto-
ści na dalszą edukację nie chciał 
mnie zatrudnić. Myślę, że wyni-
ka to w dużej mierze z podejścia 
pracodawców, którzy nie znają 
często specyfi ki choroby, boją się 
zatrudniać osoby głuchoniewi-
dome i z innymi dysfunkcjami.
Jak mówią, „nie chcą brać sobie 
na głowę problemów” . 

Ja sobie poradziłam i znala-
złam pracodawcę, którego inte-
resuje tylko to, co mogę i potrafi ę 
zrobić, a nie to, z czym sobie nie 
poradzę. Ciekawie przedstawiła 
problematykę zatrudniania osób 
niepełnosprawnych Fundacja 
„Integracja” w najnowszym spo-
cie reklamowym „Nie chcę być 
strażakiem”. Każdy człowiek jest 
w czymś dobry, a w czymś słab-
szy i to nie tylko poprzez nie-
pełnosprawność. Nie każdy ro-
dzi się z powołaniem do bycia 
strażakiem. Nie każdy – także 
zdrowy – posiada odpowiednią 
sprawność psychofi zyczną do 
wykonywania tej niebezpiecz-
nej, ale bardzo potrzebnej pracy. 
Co wcale nie oznacza, że dany 
człowiek nie sprawdzi się na in-
nym stanowisku pracy. 

Niepełnosprawni mogą wiele. 

Raczej nie będą dobrymi straża-
kami, ale mogą być np. informa-
tykami, pedagogami, analityka-
mi internetowymi, doskonale re-
alizować się w roli magazyniera, 
fl orystyki, pracownika porządko-
wego i wielu innych zawodach, 
które, wydawać by się mogło, są 
dla nich nieosiągalne. Głucho-
niewidomy czy człowiek z inną 
niepełnosprawnością nie jest 
problemem do rozwiązania, ale 
cudem do odkrycia. Wystarczy 
dać im szansę podjęcia pracy, 
stworzyć odpowiednie warun-
ki, a na pozytywne wyniki tych 
działań nie będzie trzeba długo 
czekać. Dopiero takie działania 
pozwolą uwierzyć osobom nie-
pełnosprawnym we własne siły, 
w sens podejmowania walki o 
lepsze życie. 

Kolejną grupą osób, w któ-
rej można zaobserwować dość 
stereotypowe myślenie, są leka-
rze: okuliści, laryngolodzy i leka-
rze medycyny pracy. Prowadząc 
wykłady dla lekarzy – zwłasz-
cza medycyny pracy – spoty-
kam się dość często z niewie-
dzą o najnowszych technolo-
giach ułatwiających osobom nie-
pełnosprawnym funkcjonowa-
nie i pracę. Dotyczy to nie tyl-
ko osób z jednoczesną dysfunk-
cją wzroku i słuchu ale także z 
innymi niepełnosprawnościami. 
Postęp technologiczny dokonuje 
się nieustannie, więc aby być „na 
czasie” i móc w odpowiedni spo-
sób taki sprzęt wykorzystać, na-
leży się z nim zapoznać, np. bio-
rąc udział w targach rehabilita-
cyjnych, czytając specjalistycz-
ną prasę albo uczestnicząc w 
konferencjach. Wskazane byłoby 
więc, aby specjaliści nie tylko do-
kształcali się w swojej dziedzinie, 
ale wychodzili dalej – poznawali 
nowe technologie i zwiększające 
się w związku z tym możliwości 
osób z dysfunkcjami.

Każdy z nas ma jakieś ogra-
niczenia, bariery w myśleniu, z 
którymi na co dzień walczy i sta-
ra się je przełamywać. Nie za-
wsze nam to wychodzi – bo nie 
jest to łatwe. Posiadamy nieste-
ty bardzo konwencjonalne rozu-
mowanie o wielu sprawach, sy-
tuacjach czy osobach. Porównu-
jąc nasz umysł do spadochronu 
możemy powiedzieć, że będzie 
on działał prawidłowo tylko wte-
dy, gdy będzie otwarty na ota-
czający nas świat, na ludzi – ich 
problemy, potrzeby i radości. 
Gdy będzie otwarty na drugiego 
człowieka niezależnie od tego, 
czy jest sprawny, czy jest osobą 
z niepełnosprawnością. Wszel-
kie przemiany muszą rozpocząć 
się od zmiany nas samych, bo 
tylko wtedy będzie to prawdzi-
we i trwałe.

Głuchoniewidomy 
czyli kto?

Bolesław Lejman – „Autoportret w kapeluszu” 
(z książki „Rzeźba głuchoniewidomych”, wyd. TPG). 
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„Dopalacze jako wyzwa-
nie dla profi laktyki spo-

łecznej i resocjalizacji młodzie-
ży” – to temat, który rozważano 
podczas 8 Dnia Twórczej Reso-
cjalizacji. Konferencja zorgani-
zowana 6 kwietnia przez Koło 
Naukowe Studentów Resocja-
lizacji „Dwa Światy” Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu w Auli Wydzia-
łu Studiów Edukacyjnych UAM 
pozwoliła szerzej spojrzeć na 
problem uzależnień. 

Gościem specjalnym był prof. 
zw. dr hab. Marek Konopczyń-
ski, rektor PEDAGOGIUM Wyż-
szej Szkoły Nauk Społecznych 
w Warszawie, autor naukowej 
koncepcji twórczej resocjaliza-
cji oraz dr hab. Krzysztof Wojcie-
szek, specjalista w zakresie uza-
leżnień i ryzykownych zacho-
wań młodzieży. 

Czym są dopalacze i skąd 
wzięła się ta nazwa? Dr hab. K. 
Wojcieszek w swoim wystąpie-
niu „Profi laktyka uniwersalna 
czy selektywna: gdzie jest miej-
sce dla zapobiegania używaniu 
dopalaczy i jak to robić?” wy-
jaśnił, że słowo „dopalacze” to 
określenie wprowadzone przez 
producentów tych substancji. 
Pojęcie „dopalacz” było znane 
dużo wcześniej. „Dopalacz”, na 
przykład w lotnictwie, oznacza 
urządzenie stosowane w samo-
lotach bojowych. W odniesieniu 
do substancji mających destruk-
cyjny wpływ na fi zyczne i psy-
chiczne funkcjonowanie ludzi 
stanowi pewnego rodzaju chwyt 
marketingowy. Kiedy słyszymy 
to słowo, w naszej głowie poja-
wia się myśl: użyjesz, staniesz 
się bardziej aktywny, silniejszy, 
nie odczujesz zmęczenia po ca-
łym dniu pracy. Jednym słowem – 
będziesz „dopalony”. Lepszej za-
chęty nie trzeba. 

Alkohol, tytoń, narkotyki i in-
nego rodzaju używki towarzy-
szą człowiekowi od tysięcy lat. 
Stosowany środek przestaje 
być modny, gdy na rynku poja-
wia się nowy. Tak właśnie dzie-
je się z dopalaczami, które w 
Polsce są obecne od niedawna. 
Jak wygląda dopalacz? Na nie-
wielkim opakowaniu z toksycz-
ną substancją znajduje się na-
pis: „nawóz roślinny” albo „arty-
kuł kolekcjonerski”. Zazwyczaj 
także informacja, że środek nie 
jest przeznaczony do spożycia. 
W ten sposób producenci uchy-
lają się od odpowiedzialności za 
ludzkie zdrowie i życie. 

Czytelnicy dorastający w la-
tach 80 i 90 kojarzą na pewno 
książkę dokumentalną pod tytu-
łem „My, dzieci z dworca ZOO” – 
tekst spisany z zapisu magneto-
fonowego z rozmów z Christiane 

Vera Felscherinow, młodą narko-
manką z Berlina Zachodniego. 
W tym okresie sporo mówiło się 
o zakażeniu HIV/AIDS będącym 
wynikiem dożylnego stosowania 
narkotyków. Młodzież spotykała 
się zawsze w tym samym miej-
scu, gdzie dochodziło do trans-
akcji narkotykowych i prostytu-
cji. Czas, który minął, nie ozna-
cza, że ludzkość zdołała pora-
dzić sobie z problemem sięgania 
po substancje psychoaktywne. 
„Dzieci z dworca ZOO” zastąpiły 
„dzieci Internetu”, bo za pośred-
nictwem tego narzędzia młodzi 
ludzie są najczęściej poddawani 
presji społecznej. 

Konwersacje na zamknię-
tych grupach dyskusyjnych ob-
fi tujące w coraz to nowsze sło-
wa ze slangu młodzieżowego 
nie sprzyjają słabym, zalęknio-
nym nastolatkom. Jeśli chce się 
być akceptowanym, trzeba pod-
porządkować się społeczno-
ści – koloryzować (kłamać), hej-
tować (prześladować). Nie ina-
czej jest na popularnym, adre-
sowanym do młodzieży, porta-
lu uczuciopedia.pl, gdzie użyt-
kownicy zamieszczają tak zwa-
ne pasty, czyli wymyślone tre-
ści. Mamy tu do czynienia z ne-
gatywnym wzorcem, który sil-
nie wpływa na psychikę młode-
go człowieka. Takich zresztą jest 
wiele również poza sferą wirtu-
alną – w świecie rzeczywistym. 

Nie do przecenienia są od-
działywania pedagogiczne i pro-
fi laktyczne, które winny być po-
dejmowane przede wszystkim w 
tak zwanych grupach podwyż-
szonego ryzyka. Te grupy tworzą 
między innymi ludzie wychowu-
jący się w rodzinach z proble-
mem uzależnienia i ci, którzy 
ze środowiskami dysfunkcyjny-
mi, spoza kręgu najbliższych, 
mają kontakt. Dane szacunkowe 
wskazują, że co siódmy obywa-
tel naszego kraju znajduje się w 
grupie podwyższonego ryzyka. 
Dr hab. K. Wojcieszek zaznaczył, 
że uświadamiać trzeba, jed-
nak wiedza nie od razu przekła-
da się na zmianę zachowania. 

Profi laktyka społeczna młodzie-
ży to systematyczny, wielotoro-
wy ciąg działań podejmowanych 
przed wystąpieniem problemu. 
Powinna być realizowana na 
trzech poziomach: uniwersal-
nym (dla wszystkich), selektyw-
nym (kierowanym do grup pod-
wyższonego ryzyka) i wskazują-
cym (kierowanym do osób, które 
miały już kontakt z substancjami 
jak tytoń, alkohol). 

Przeprowadzanie zajęć profi -
laktycznych ułatwiają scenariu-
sze upowszechniane za pośred-
nictwem różnych stron interne-
towych i organizacji społecz-
nych. Trzeba pamiętać, że nie-
zwykle ważne jest dostosowa-
nie programu profi laktycznego 
do wieku odbiorcy, bo to, co jest 
narzędziem pracy profi laktycz-
nej z gimnazjalistami, nie będzie 
przydatne w pracy z dziećmi z 
klas I-III szkół podstawowych. 
Najczęstszym błędem profi lak-
tyków, zdaniem dr hab. K. Woj-
cieszka, jest brak dostosowania 
metody profi laktycznej do grupy 
adresatów. 

Wzorcowym programem pro-
fi laktycznym ukierunkowanym 
na współpracę młodzieży oraz 
na wymianę doświadczeń jest 
program pod nazwą „Profi lakty-
ka a Ty” (w skrócie PaT), które-
go założenia były prezentowa-
ne podczas konferencji. Adre-
satami działań edukacyjnych w 
tym programie, prócz nastolat-
ków, są rodzice młodzieży i na-
uczyciele. 

Skąd wiadomo, że edukacja 
na temat konsekwencji nad-
używania substancji psycho-
aktywnych przed pierwszym 
kontaktem z nimi nie wyklu-
cza uzależnienia? Zdarzają 
się młodzi ludzie wyposażeni 
w informacje dotyczące skut-
ków zażywania różnych środ-
ków, którzy bez oporu sięgają 
po nie. Zwycięża chęć zyska-
nia akceptacji grupy odniesie-
nia, często też wola wygrania 
walki z nudą. Że nie uda się 
wygrać walki o życie ich naj-

bliżsi przekonują się, gdy jest 
już za późno.

Atutem dopalaczy jest niska 
cena i legalność, bo takie pro-
dukty zazwyczaj nie znajdu-
ją się na liście substancji zabro-
nionych do sprzedaży. Każde-
go roku w Europie notuje się kil-
kadziesiąt nowych narkotyków 
(często są to modyfi kacje zna-
nych środków psychoaktyw-
nych). W Polsce według danych 
najwięcej zatruć dopalaczami 
odnotowuje się w grupie wieko-
wej między 15 a 19 rokiem życia. 
Z jednej strony mówi się o spad-
ku liczby zatruć dopalaczami (w 
skali ogólnokrajowej), z drugiej 
– o wzroście (w odniesieniu do 
konkretnej miejscowości). W Ka-
towicach, jak podaje Państwowy 
Inspektorat Sanitarny na podsta-
wie raportu o stanie bezpieczeń-
stwa sanitarnego, w 2015 roku 
wzrosła liczba zatruć dopala-
czami, a najwięcej zatruć w tym 
mieście odnotowano w miesią-
cach wakacyjnych. 

O tendencji spadkowej nie 
można mówić w przypadku 
nadużywania alkoholu jak i za-
trucia nim. Trudno jednak o sze-
roką popularyzację konsekwen-
cji wynikających z nadmierne-
go spożywania alkoholu, sko-
ro reklamy zewsząd atakują nas 
zachętami do jego kupna. Pi-
cie wina czy wódki na weeken-
dowych imprezach utarło się do 
tego stopnia, że mało kto uważa 
ten czyn za szkodliwy. Podobnie 
jest z piwem, którego większość 
osób nie uważa za alkohol. 

Przed współczesną profi lak-
tyką społeczną stoi szereg wy-
zwań. Za jakiś czas zmierzą 
się z nimi ludzie profesjonalnie 
przygotowywani do tego rodza-
ju pracy – wśród nich studenci 
resocjalizacji na WSE UAM. Ich 
zaangażowanie w podejmowa-
ne zagadnienie oraz zaintere-
sowanie nim świadczy o praw-
dziwej pasji pracy z drugim czło-
wiekiem.

KAROLINA KASPRZAK

Wiedzieć 
– nie oznacza
nie uzależnić się
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Do pierwszych dwóch gmin 
Wielkopolski dojechał 1 

kwietnia „500 Bus”. W Środzie 
Wielkopolskiej i Kleczewie w 
powiecie konińskim urzędni-
cy wojewody pomagali miesz-
kańcom składającym wnioski 
i odpowiadali na pytania doty-
czące programu „Rodzina 500 
plus”.

Do Kleczewa wraz z urzęd-
nikami udał się wojewoda wiel-
kopolski Zbigniew Hoff mann. 

– Chciałbym nie zza biurka, 
ale w terenie sprawdzić, jak 
przebiega wdrażanie progra-
mu – mówił wojewoda wyjeż-
dżając busem.

Od rana urzędnicy Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kleczewie przy-
pięciu przygotowanych stano-
wiskach przyjmowali miesz-
kańców gminy. Do godziny 10 
złożono około 40 wniosków. 
Większość z nich rodzice wy-
pełnili wcześniej. Obsługa 
przebiegała bardzo sprawnie. 
Gmina od dłuższego czasu pro-
wadziła kampanię informacyj-
ną, rozdawała wnioski m.in. w 

W  środę 30 marca w 
sali Parafi i Farnej w 

Gnieźnie przy ul. Słomian-
ka wicewojewoda wielko-
polski Marlena Maląg wrę-
czyła medal Witolda Celi-
chowskiego na uroczystości 
związanej z docenieniem 

wieloletnich zasług Marii 
Chwiałkowskiej-Grygiel. 

Maria Chwiałkowska-Gry-
giel jest wieloletnią sekre-
tarz zarządu, współzałoży-
cielką Powiatowego Stowa-
rzyszenia na rzecz Pomocy 
Bezdomnym i Integracji Spo-
łecznej „DOM”, kierownikiem 

Ośrodka „Pomocna Przystań” 
w Gnieźnie. W marcu tego 
roku wygrała plebiscyt „Czło-
wiek Roku 2015” w powiecie 
gnieźnieńskim. 

Powiatowe Stowarzysze-
nie „DOM” powstało w 2004 
roku z inicjatywy osób bez-
domnych. Obecnie Stowa-

Na wypłaty 
„500 plus”

Wielkopolski Urząd Woje-
wódzki w Poznaniu uru-

chomił pierwsze środki na wy-
płatę świadczeń wychowaw-
czych w ramach rządowego 
Programu „Rodzina 500 plus” 
–poinformowała podczas kon-
ferencji prasowej wicewojewo-
da wielkopolski Marlena Ma-
ląg. 14 kwietnia rano wszyst-
kim 226 wielkopolskim gmi-
nom przekazano pieniądze 
na wypłaty w łącznej kwocie 
168.484.626,12 zł. Miasto Po-
znań na realizację świadczeń 
otrzymało 10.200.000 zł. 

Była to pierwsza transza 
środków, jakie wypłacono gmi-
nom w ramach Programu. W 
sumie dla Wielkopolski prze-
znaczonych zostanie 1.600 
mln. zł. Kolejne pieniądze suk-
cesywnie będą przekazywane 
do samorządów zgodnie z za-
potrzebowaniem.

Przekazane z budżetu Wo-
jewody Wielkopolskiego środ-
ki pozwolą na wypłatę pierw-
szych świadczeń. Jeszcze dziś 
uruchomimy pierwsze 200 
przelewów – mówił podczas 
spotkania z dziennikarzami za-
stępca prezydenta miasta Po-
znania Jędrzej Solarski.

Samorządy wydały już pierw-
sze decyzje administracyjne w 
tej sprawie (4.417 decyzji). Od 
1 kwietnia – daty uruchomienia 
programu – do 12 kwietna w 
Wielkopolsce złożono 137.000 
wniosków o przyznanie świad-
czenia, z czego 34.000 w for-
mie elektronicznej. 

Zgodnie z założeniami Pro-
gramu „Rodzina 500 plus”, jeśli 
wniosek o świadczenie wycho-
wawcze złożony zostanie do 
1 lipca 2016 r. włącznie, to pie-
niądze zostaną wypłacone z 
wyrównaniem od 1 kwietnia 
2016 r., czyli od momentu star-
tu Programu. 

TOMASZ STUBE

szkołach. Urzędnicy umawia-
li także klientów telefonicznie. 

– Jestem pod wrażeniem bar-
dzo dobrej organizacji pracy, 
wszystko prowadzone jest pro-
fesjonalnie – mówił wojewoda. 

W Kleczewie objętych pro-
gramem jest blisko 1.150 dzie-
ci, w całej Wielkopolsce – oko-
ło 350 tysięcy. Do końca dnia 
MGOPS przyjął 71 wniosków.

W Środzie Wielkopolskiej 
wnioski przyjmowano w no-
wym pomieszczeniu, przysto-
sowanym do obsługi rodziców 
z dziećmi. Stanowiska podzie-
lono na te, przy których rodzi-
ce wypełniają wnioski na dru-
gie i kolejne dziecko oraz na 
takie, które wymagają ana-
lizy załączników. Przez cały 
dzień urzędników samorzą-
dowych wspierał zespół „500 
Busa”. Jego zadaniem była po-
moc mieszkańcom Środy Wlkp. 
i promocja rządowego progra-
mu. Składanie wniosków już 
1 kwietnia cieszyło się dużą 

popularnością – wpłynęło ich 
blisko pół tysiąca.

Natomiast 7 kwietnia wice-
wojewoda wielkopolski Mar-
lena Maląg wspólnie z urzęd-
nikami odwiedzającymi „Bu-
sem 500” wielkopolskie gmi-
ny pojawiła się w Poznańskim 
Centrum Świadczeń. Oceniła, 
że Program „Rodzina 500 plus” 
w Wielkopolsce działa bez za-
strzeżeń. W Poznaniu ocze-
kiwanie na złożenie wniosku 
trwa średnio 4 minuty. 

Od dnia rozpoczęcia funk-
cjonowania programu „Rodzina 
500 plus” urzędnicy wojewody 
pomagali mieszkańcom gmin 
w złożeniu wniosków, udzie-
lając niezbędnych informacji. 
M.in. 8 kwietnia urzędnicy peł-
nili dyżury w Jaraczewie, Jaroci-
nie, Kórniku, Lesznie, Poznaniu 
i Krzywiniu. „500 Bus” ruszył w 
trasę 1 kwietnia. Zgodnie z za-
łożeniami odwiedził wszystkie 
wielkopolskie gminy. 

TOMASZ STUBE 

Za pomoc bezdomnym rzyszenie prowadzi Ośrodek 
„Pomocna Przystań”, na który 
składają się dwa schroniska 
dla bezdomnych i punkt cha-
rytatywny. Stowarzyszenie 
prowadzi także warsztat re-
montowo-usługowy i warsz-
tat artystyczno-rzemieślni-
czy oraz dysponuje miesz-
kaniem rotacyjnym dla osób 
wychodzących z bezdomno-
ści.

TOMASZ STUBE

„500 Bus”
w wielkopolskich
gminach
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Radek 
czyli ja( 7 )

W roku 2008 rozpoczą-
łem swą przygodę z pi-

saniem. Umożliwił mi to Ka-
zimierz, od wielu lat publiku-
jący swoje humoreski w „Fi-
lantropie”. Stało się to zaraz 
po śmierci mojego taty. Przy-
znać muszę że, gdy pisałem 
swe pierwsze teksty, dosłow-
nie drżałem z radości. 

Teraz, pisząc swoją auto-
biografi ę, ze zdumieniem od-
kryłem, że współpraca moja z 
tym czasopismem trwa już sie-
dem lat.

Gdyby nie Kazik, dziś nie 
znałbym „Filantropa”, siedział 
zamknięty w domu i zapew-
ne patrzył w sufi t. Jednakże nie. 
Mój los miał widocznie inne 
plany.

Jakie? A więc wolontariat 
w stajni i zostanie jednym z 
wielu redaktorów miesięcz-
nika „Filantrop Naszych Cza-
sów”. Uważam, że to czasopi-
smo może być miejscem dla 
wszystkich, którzy pogubili się 
w życiu. 

Dzięki współpracy z nim 
sam poukładałem życie wła-
sne. Nareszcie wiem, co jest 
dla mnie najważniejsze i co 
jest sensem mojego życia. 

Myślę że, każdy potrzebuje 
kogoś, kto będzie go wspierał i 
działał niczym latarnia w nocy. 
Zauważyłem też, że znacz-
nie łatwiej wyrażać mi siebie 
i moje wewnętrzne „ja” przez 
pisanie czy fotografi ę niż opo-
wiadanie na żywo. 

No tak, teksty też są pew-
nym rodzajem opowieści, tyle 
tylko, że nie na żywo. Bardzo 
się wstydzę publicznych wy-
stąpień. Nie wiem czy uwie-
rzycie, jeśli powiem, że jestem 
osobą z niepełnospawnością 
intelektualną.

W chwili poznania nasze-
go naczelnego miałem się za 
biedną, szarą mysz. Dopiero 
on pomógł mi w siebie uwie-
rzyć i zrozumieć, że ja też je-
stem coś wart. Stać mnie na 
wiele. Najważniejsze to wia-
ra w siebie i chęć do działania.

W tym roku Święta Wielka-
nocne wypadły już w mar-

cu. Jednak w bieganinie świą-
tecznych porządków i przygo-
towań Zarząd Główny Wielko-
polskiego Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu znalazł czas, 
aby się spotkać i podyskutować 
o planach i perspektywach na 
najbliższe miesiące. 

Tym razem gospodarzem 
było Koło Środa, które spotka-
nie przygotowało 19 marca w 
uroczej wsi Solec. To nowa tra-
dycja Zarządu, pozwalająca za-
poznać się z ciekawymi miej-
scami w Wielkopolsce. Te-
matem spotkania była bieżą-
ca działalności Związku. Koła 
w Poznaniu, Gnieźnie, Owiń-
skach, Śremie, Środzie i Wrze-
śni planowały organizację wy-
jazdów wypoczynkowo-rehabi-
litacyjnych nad morze, na ter-
my, comiesięczne spotkania po-
święcone omawianiu m.in. bez-
piecznej bankowości, rękodzie-
łu artystycznemu, pozyskiwaniu 
środków publicznych, skutecz-
nej wymianie informacji we-

Osiemdziesiąta akcja krwio-
dawcza zorganizowana 17 

kwietnia przez Klub Honoro-
wych Dawców Krwi PCK „Lu-
bonianka” w Luboniu w po-
mieszczeniach Szkoły Podsta-
wowej nr 1 przyniosła 34,650 
litra najcenniejszego z leków.

W obsługę akcji zaangażo-
wanych było dwunastu pracow-
ników Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-

U maluchów

Po raz kolejny zostałyśmy za-
proszone do Przedszkola 

„Dzieciątka Jezus”, by dzieci mo-
gły spotkać się ze światem osób 
niewidomych i słabowidzących. 
Zaciekawione słuchały bajek 
czytanych alfabetem Brajla. 

Dzieci zachwycały się specjali-
stycznym sprzętem, który używa-
my na co dzień. Ich uśmiech spra-
wił nam największą radość. Dzię-
ki naszej wizycie mogły poznać 
bardziej środowisko osób niepeł-
nosprawnych, z którym spotka-
ją się w swoim życiu. Na pamiąt-
kę tych kilku niezapomnianych 
przeżyć otrzymałyśmy od na-
szych małych przyjaciół upomin-
ki w postaci ceramicznych anioł-
ków oraz dostąpiłyśmy zaszczy-
tu przyznania tytułu „Przyjacie-
la Przedszkola Dzieciątka Jezus”. 
Dziękujemy dzieciom za zainte-
resowanie życiem osób niepełno-
sprawnych.

MIRKA PENCZYŃSKA
AGATA KIEJDROWSKA

wnątrz Związku. Wspólnym ży-
czeniem jest, aby stosować for-
my działania służące pozyska-
niu młodszych członków orga-
nizacji. Ponieważ WZINR po raz 
pierwszy w tym roku mógł ko-
rzystać z odpisu 1% – wymienia-
no się doświadczeniami w upo-
wszechnianiu tego faktu i po-
dejmowanych formach zachę-
cenia do wpłat podatku na rzecz 
Związku. 

Natomiast uroczyste śnia-
danie wielkanocne odbyło się 
24 marca w Warsztacie Tera-
pii Zajęciowej WZINR w Owiń-

skach. Przy świątecznym stole 
uczestnicy i terapeuci składali 
sobie życzenia. Był piękny wy-
stęp, a także z niecierpliwością 
wyczekiwane drobne upomin-
ki. Miło było, że rodzice pod-
opiecznych również przygoto-
wali własnoręcznie wykonane 
drobiazgi dla kadry Warsztatu 
w podziękowaniu za pełną cie-
pła i zaangażowania opiekę. 
Oczywiście, nie obyło się bez 
symbolicznego śmigusa-dyn-
gusa, który ze względu na peł-
ną słońca aurę sprawił wszyst-
kim wiele radości . 

Radosław
Jabłoński
POPÓWEK
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Krew z Lubonia
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Dwa spotkania WZINR

Błażej
Friedrich
POZNAŃ
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Przy świątecznym stole.

twa. Krew oddało 77 osób, w tym 
22 panie. 

Akcję sponsorowali: „Dra-
mers” SA Rabowice koło Swa-
rzędza, „Ziołolek” Sp. z o. o. z 
Poznania, Urząd Miejski w Lu-
boniu, Unilever i Pol-Car Anto-
ninek. Pomieszczenie udostęp-
nił dyrektor SP nr 1 w Luboniu 
Grzegorz Anioła. 

ROBERT WRZESIŃSKI
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Z kijkami
na Cytadelę

31 marca udaliśmy się na 
poznańską Cytadelę z 

kijkami nordic walking. Połą-
czyliśmy ruch na świeżym po-
wietrzu z poznaniem histo-
rii tego miejsca. Obejrzeliśmy 
czołgi i samoloty bojowe z 
pierwszej wojny światowej.

 Dowiedzieliśmy się, jak waż-
na dla Poznania była w tamtych 
czasach Cytadela. Przeszliśmy 
w inne ciekawe miejsca. Widzie-
liśmy rzeźby Magdaleny Aba-
kanowicz “Nierozpoznani”. Ich 
kształt wywarł na nas niesamo-
wite wrażenie. Pobyt na Cytade-
li był bardzo ciekawy. Niebawem 
odwiedzimy to miejsce jeszcze 
raz. 

UCZESTNICY WTZ

Od pewnego czasu na na-
szych Warsztatach dzia-

ły się dziwne rzeczy. Zaczę-
ły nam znikać zapasy żywno-
ści. Tropów i podejrzeń mieli-
śmy wiele… Niektórzy obsta-
wiali, że to głodne myszy lub 
wiewiórki zadomowiły się w 
spiżarni. Zagadka wkrótce się 
rozwiązała, prawda jednak 
przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania… 

W pewien słoneczny dzień 
grupa naszych uczestników 
pracująca w ogrodzie zauwa-
żyła duże, bliżej niezidentyfi ko-
wane zwierzę. Było rude i bar-

dzo skoczne, jednak nie była to 
wiewiórka. Wymknęło się przez 
warsztatowe okno, przebiegło 
po balkonie, a następnie skoczy-
ło na drzewo, wkradając się do 
karmnika dla ptaków. Ostrożnie 
podeszliśmy bliżej, aby nie spło-
szyć intruza i dokładnie mu się 
przyjrzeć. 

Nie mogliśmy uwierzyć wła-
snym oczom... W karmniku sie-
działa małpa. Nie była to jednak 
małpa byle jaka, ale prawdziwa 
pluszowa maskotka. Zresztą zo-
baczcie sami. To był niesamowi-
ty dzień 1 kwietnia.

UCZESTNICY WTZ

Za oknami trwała szarość, 
wiosny nie było widać. Po-

stanowiliśmy nacieszyć oczy 
kolorami kwitnących kwiatów 
w pobliskim Centrum Ogrod-
niczym. 

Okazało się, że tu wiosna w 
pełni. Nareszcie! Oprócz zna-
nych nam pelargonii, bratków, 
stokrotek, hortensji, gerberów – 
wszystkie w pełni rozkwitu – po-
dziwialiśmy też egzotyczne ro-

MAGDALENA MAZUREK
LUBOŃ

Na starość
Pomarszczone 
wskazówki zegara
wybijają północ 
jak co dzień.
Kurant ledwo 
melodię swą gra.
Przypomina 
przez sen 
– to dzień.

Ubogie w słowa 
uczucia,
oszczędne gesty,
wpłacimy na konto.
Na starość 
odbierzemy
odsetek kapitał,
jeśli czas pozwoli...

Z INICJATYW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  W OWIŃSKACH

Dzień niespodzianek

Tu wiosna w pełni
śliny i zwierzęta. Przyjemnie 
było delektować się słodkościa-
mi w kawiarni przypominającej 
tropikalny ogród.

KATARZYNA SZCZESZAK
UCZESTNICZKA WTZ
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Osoby z różnymi niepełno-
sprawnościami z placówek 

terapeutycznych, szkół specjal-
nych i integracyjnych oraz ze 
specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych zawładnę-
ły Salą Wielką Centrum Kultu-
ry Zamek w Poznaniu. Choć za 
oknami była piękna pogoda, na 
widowni zabrakło miejsc sie-
dzących. 5 kwietnia odbyła się 
17 już edycja Festiwalu Sztu-
ki Naszych Dzieci, którego or-
ganizatorem jest Zespół Szkół 
Specjalnych nr 105 im. Julia-
na Tuwima i Stowarzyszenie 
na rzecz Uczniów i Absolwen-
tów ZSS nr 105 oraz Ich Rodzin 
„Trwanie”. 

Patronat honorowy sprawo-
wał Prezydent Miasta Poznania 
i Wielkopolski Kurator Oświaty, 
a patronat medialny – Telewizja 
Polska – Oddział w Poznaniu. 
Wydarzenie było współfi nanso-
wane ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskie-
go. W organizacji Festiwalu po-
mogły instytucje: Centrum Kul-
tury Zamek, Straż Miejska, Wo-
jewódzka Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna, III Liceum Ogól-
nokształcące im. świętego Jana 
Kantego w Poznaniu, Zespół 
Szkół Mechanicznych im. Komi-
sji Edukacji Narodowej, Liceum 
Ogólnokształcące im. świętej 
Marii Magdaleny, klasy Wielko-
polskiego Związku Piłki Nożnej, 
przyjaciele i darczyńcy. 

Wysoki poziom Festiwalu 
chwaliła Hanna Rajcic-Mergler, 
wicekurator oświaty, która wrę-
czyła nagrodę Igorowi Janowi-
czowi, uczniowi ZSS nr 102 za 
pracę plastyczną wykonaną pod 
kierunkiem Karoliny Krzyża-
nowskiej wpisującą się w hasło 
tegorocznej edycji: „Świat bez 
wad”. Wystawę prac uczniów 
szkół i podopiecznych placówek 
chętnie podziwiali poznaniacy.

Wystąpiło ponad 200 arty-
stów zrzeszonych w 17 zespo-
łach muzycznych i teatralno-ta-
necznych. Były to grupy mię-
dzy innymi ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Sokoły” w 
Poznaniu, Stowarzyszenia „Na 
Tak”, Zespołu Szkół z Oddziała-
mi Integracyjnymi i Specjalnymi 
nr 2, Domu Pomocy Społecznej 

10 kwietnia jednocześnie 
w Kościanie, Czaczu i 

Śmiglu odbyła się charyta-
tywna akcja „Pomóż Patryko-
wi i innym”. Głównym jej ce-
lem było zarejestrowanie się 
jak największej liczby osób w 
bazie potencjalnych dawców 
szpiku i tym samym zwięk-
szenie szansy na znalezienie 
dawcy dla Patryka.

Szesnastoletni Patryk Kon-
radowski jest uczniem trzeciej 
klasy gimnazjum w Zespole 
Szkół nr 2 w Kościanie. Do nie-
dawna czynnie uprawiał sport. 
Przygodę z piłką nożną rozpo-
czął sześć lat temu w Piłkar-
skim Klubie Sportowym Obra 
Kościan. Odnosił sukcesy. Nie-
stety, na przeszkodzie stanęła 
choroba.

– W święta Bożego Narodze-
nia 2015 roku Patryk był bla-
dy. Nie miał apetytu. Pojawi-
ła się gorączka. Uznaliśmy z 
mężem, że pewnie złapał ja-
kiegoś wirusa. Po świątecznej 
przerwie poszedł do szkoły. Na 
pierwszej lekcji źle się poczuł. 
W przerwie doniosłam mu coś 
do szkoły. Kiedy go zobaczy-
łam, przestraszyłam się. Był 
bardzo blady. Przeczuwałam, 
że dzieje się coś złego, ale nie 
sądziłam, że wkrótce lekarz 
nam oznajmi: ostra białaczka 
szpikowa typu AML – powie-
działa Katarzyna Konradow-
ska, mama Patryka.

W Zespole Szkół Ekono-
micznych w Poznaniu 

22 marca odbyło się spotkanie 
uczniów z zaproszonymi gość-
mi, którzy podzielili się swoim 
doświadczeniem oraz zachę-
cali młodzież nie tylko do od-
dawania krwi, ale również do 
rejestrowania się w bazie po-
tencjalnych dawców szpiku. 
Współorganizatorem cyklicz-
nych spotkań jest Fundacja 
Anny Wierskiej „Dar Szpiku”.

Na spotkaniu pojawili się 
m.in. Szymon Ziółkowski, poseł 
na Sejm RP, złoty medalista olim-
pijski z Sydney, Magdalena Kor-
na, wolontariuszka z Drużyny 
Szpiku i Michał Sokołowski, za-
stępca kierownika działu marke-
tingu z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Poznaniu.

– Gdy rozpoczęłam pracę w 
szkole, od wielu już lat była tra-
dycja corocznej zbiórki krwi. Od 
początku zaangażowałam się 
w organizację tej akcji. Zawsze 
ważne jest tłumaczenie mło-
dzieży, jak bardzo możemy po-
móc drugiemu człowiekowi po-
przez oddanie krwi. W duszy 

dla Dzieci i Młodzieży przy ul. 
świętego Rocha, Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 101, 102, 103, 105, 
107, 112, Przedszkola Specjalne-
go nr 164, Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 2, Zespołu Szkół im. 
Marii Konopnickiej w Kościa-

nie, Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego im. świętej 
Ludwiki w Poznaniu. Wykonaw-
cy spisali się na medal. Na scenie 
działy się prawdziwe cuda. Było 
zabawnie, chwilami tajemniczo. 

KAROLINA KASPRZAK

17 FESTIWAL SZTUKI NASZYCH DZIECI 

Gdyby świat był 
bez wad… 

Występują dzieci z Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu.

Układy choreografi czne.

Spektakl „Katarynka” przygotowany przez uczniów Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 103.
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Zaczęła się walka. Patryk na 
początku stycznia 2016 roku 
znalazł się w Klinice Onkolo-
gii, Hematologii i Transplanto-
logii Pediatrycznej Szpitala Kli-
nicznego im. Karola Jonschera 
w Poznaniu. I do tej pory jest 
w niej leczony. Ale mimo po-
dawanej chemii, będzie ko-
nieczny przeszczep szpiku. 
Aby zwiększyć szanse na zna-
lezienie dawcy szpiku, koledzy 
Patryka wraz z nauczycielam i i 
dyrekcją szkoły, do której cho-
dzi chłopak, przy współudzia-

le Fundacji DKMS Bazy Daw-
ców Szpiku, zorganizowali w 
trzech wymienionych miejsco-
wościach akcję „Pomóż Patry-
kowi i innym”.

– Akcja ta została zorgani-
zowana przez nauczycieli i 
kolegów z klasy Patryka oraz 
Fundację DKMS. Rejestracja 
zaczęła się o godzinie 10, a za-
kończyła o 16. W tym czasie w 
Kościanie odwiedziło nas 399 
osób, natomiast w Śmiglu 254 
osoby, a w Czaczu – 160. Na-

uczyciele z kościańskiego gim-
nazjum zajmowali się rejestra-
cją dawców. Koledzy i koleżan-
ki z klasy, chodząc po okolicy, 
zajmowali się zachęcaniem i 
promowaniem akcji. Nie za-
brakło również lekarza, który 
czuwał nad bezpieczeństwem 
dawców i pielęgniarek, które 
pobierały krew. Mama Patryka 
była bardzo zaskoczona i nie 
mogła uwierzyć, że tak wie-
le osób zechciało przyjść, aby 
pomóc Patrykowi – powiedział 
Mikołaj, kolega Patryka.

W Polsce w Bazie Dawców 
Szpiku zarejestrowanych jest 

wciąż mi dźwięczą słowa pio-
senki Mezo  i Kasi Wilk: „Ważne, 
że potrafi sz widzieć dobro, waż-
ne, że dostrzegasz jego ogrom” – 
powiedziała Karolina Baranow-
ska, nauczycielka wychowania 
fi zycznego w Zespole Szkół Eko-
nomicznych.

Pierwsze spotkanie Karoli-
na Baranowska zorganizowa-
ła w 2009 roku i to właśnie Ka-
sia Wilk była pierwszym zapro-
szonym gościem oraz dr Paweł 
Mytko z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Poznaniu. W 2010 roku 
dołączyła Karolina Markiewicz, 
pedagog szkolny. W kolejnych 
latach zaproszenie przyjęli m.in. 
Tomasz Raczkiewicz, Przemy-
sław Pacia, Piotr Reiss, Mag-
da Gref wraz córką Olą, Dorota 
Raczkiewicz, Marcin Urbaś, Ka-
sia Bujakiewicz, Michał Filimon.

Coroczne spotkania eduka-

cyjne z młodzieżą poświęcone 
są tematyce krwiodawstwa, re-
jestracji w bazie potencjalnych 
dawców szpiku oraz informo-
waniu, jak wygląda samo od-
danie szpiku. Adresatami spo-
tkań są uczniowie klas dru-
gich – potencjalni w niedalekiej 
przyszłości dawcy krwi i szpi-

ku. Spotkanie prowadzone jest 
przez uczniów w konwencji 
zadawania pytań. Udział bio-
rą zaproszeni goście, m.in. oso-
by, które oddały szpik, lekarze, 
sportowcy, piosenkarze, akto-
rzy oraz wolontariusze Dru-
żyny Szpiku. Pod koniec da-
nego roku, na przełomie listo-

pada i grudnia uczniowie, któ-
rzy ukończyli 18 lat, mogą od-
dać krew w podstawionym pod 
szkołę krwiobusie. 

Uczniowie podczas prawie 
dwugodzinnej rozmowy mie-
li wiele pytań do zaproszonych 
gości. Ten temat jest dla nich 
bardzo ważny. Po raz pierwszy 
w dyskusji wziął udział Szymon 
Ziółkowski.

– W Zespole Szkół Ekono-
micznych spotkaliśmy bardzo 
świadomą młodzież. Miło było 
słuchać pytań od tak znających 
temat młodych ludzi. Takie spo-
tkania jeszcze dobitniej pokazu-
ją sens działania Drużyny Szpi-
ku: przekonanie niezdecydowa-
nych, że możemy być dla kogoś 
lekarstwem, dać coś najwspa-
nialszego drugiej osobie: dalsze 
życie – powiedział Szymon Ziół-
kowski.

STANISŁAW FURMANIAK

Uczniowie chcą pomagać

Koledzy wsparli Patryka
już ponad milion osób, ale na 
przykładzie Patryka widać, że 
tych osób powinno być znacz-
nie więcej. Dlatego każdy, kto 
ukończył 18 lat, nie choru-
je przewlekle i nie ma innych 
przeciwwskazań, może nie 
tylko oddawać krew, ale rów-
nież może zarejestrować się 
w bazie. Więcej szczegółów 
można znaleźć m.in. na stro-
nach internetowych regional-
nych centrów krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa oraz na www.
darszpiku.pl.

STANISŁAW FURMANIAK
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Podczas akcji „Pomóż Patrykowi i innym”. 

Rejestracja w Bazie Dawców Szpiku. 
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Wielkanoc
w „Promyku”

Organizatorem uroczyste-
go śniadania wielkanocne-

go 23 marca w Centrum Reha-
bilitacyjno-Kulturalnym w Ko-
narzewie był jak co roku tutej-
szy Warsztat Terapii Zajęciowej 
„Promyk”. 

Na spotkanie licznie przyby-
li rodzice i opiekunowie uczest-
ników WTZ, goście z Powia-
tu Poznańskiego: Elżbieta Ton-
der – Pełnomocnik Starosty Po-
znańskiego do spraw Osób Nie-
pełnosprawnych i Aldona Ja-
nyszak-Laska – zastępca dy-
rektora PCPR w Poznaniu oraz 
przedstawiciele gmin Komorni-
ki, Stęszew, Buk i Dopiewo. Po-
witał wszystkich prezes Bogdan 
Maćkowiak, a ksiądz proboszcz 
Krzysztof Różański poświęcił 
pokarmy przyrządzone przez 
podopiecznych pracowni kuli-
narnych WTZ-etu w Konarzewie 
i jego fi lii w Otuszu. 

Niepełnosprawni aktorzy z 
pracowni teatralno-muzycznej 
zaprezentowali swoje umiejęt-
ności w przedstawieniu panto-
mimiczno-muzycznym „Drzewo 
życia”. Szukali odpowiedzi na 
pytania, jaki ma sens to, co ro-
bimy, o czym marzymy, do cze-
go dążymy. Monika Andrzejew-
ska, Ola Tonder i Mikołaj Lam-
bryczak wykazali swoje talenty 
wokalne w piosenkach z reper-
tuaru Ryszarda Rynkowskiego: 
„Wznieś serce nad zło” i „Szczę-
śliwej drogi, już czas”. Spektakl 
zwieńczono piosenką „Alleluja 
miłość trwa”.

Na koniec spotkania zawitał 
zajączek wielkanocny z koszem 
pełnym słodkości. 

MARZENA 
GOLEŃ-N IEDZIELA

Uczestnicy WTZ „Promyk” 
w przedstawieniu 
„Drzewo życia”.

Kocha starszych ludzi. Ceni 
ich życiową mądrość i do-

świadczenie. Nie mogła zaak-
ceptować, że wielu z nich spę-
dza czas samotnie w domach. 
Dlatego postanowiła utworzyć 
miejsce, do którego chętnie 
przyjdą, by poczuć się jak u sie-
bie. Ewa Śmiglewska, szefowa 
„Klubu 82” jest potrzebna swo-
im podopiecznym.

W Klubie panuje gwar. Senio-
rzy opowiadają, z jakimi proble-
mami mają do czynienia. To ich 
drugi dom, ucieczka od samot-
ności i codziennych trosk, moż-
liwość spędzenia czasu wśród 
przyjaznych osób. Tu zawsze 
się coś dzieje. Dzięki życzliwo-
ści dyrekcji Szkoły Podstawowej 
numer 82 w Poznaniu, w której 
pani Ewa pracowała piętnaście 
lat jako nauczycielka, wygospo-
darowano kilka pomieszczeń 
dla seniorów. Przeszkodą są jed-
nak schody, dlatego nie wjedzie 
osoba na wózku. Jest szansa, że 
w przyszłości się to zmieni. W 
Klubie panuje domowy klimat. 
Ociepla go wspaniały księgo-
zbiór. Jest kuchnia, sala do nauki 
języków obcych, ćwiczeń fi zycz-
nych i pomieszczenie gospodar-
cze z zapasami między inny-
mi oleju, kaszy, makaronu, ryżu. 
Dostają te produkty osoby, któ-
re znalazły się w trudnej sytuacji. 

– Wychowałam się w trady-
cyjnej, poznańskiej rodzinie – 
wspomina pani Ewa. –Wzorem 
dla mnie byli moi dziadkowie, 
którzy przeszli przez piekło wy-
siedlenia, wojny i obozu. Moja 
babcia uczyła mnie szacun-
ku dla drugiego człowieka. Po-
stanowiłam, że kiedyś otworzę 
klub, do którego seniorzy będą 
mogli przyjść, nawiązać przyjaź-
nie, przegnać smutki. Marzył mi 
się dom spokojnej starości, ale 
z uwagi na koszty nie mogłam 
zrealizować takiego przedsię-
wzięcia. 

Zainteresowani dowiadywali 
się o powstaniu klubu z różnych 
źródeł. Najbardziej skuteczny 
okazał się festyn osiedlowy. Pani 

Ewa siedziała przy stoliku z kar-
tą „Zapisy do klubu seniora”. Za-
interesowanych nie brakowało.
Na pierwsze spotkanie przyszło 
ponad trzydzieści osób. Tak po-
wstał „Klub 82”. Dlaczego 82? Bo 
to numer szkoły. Brakowało wy-
posażenia, ale seniorzy powoli 
urządzali swoją siedzibę. Przy-
nosili z domów krzesła, fote-
le, czajniki, sofę, talerzyki, kub-
ki, kuchenki mikrofalowe. Z bie-
giem czasu wszystko zaczęło się 
układać. Przybywało seniorów 
ze Starego Miasta, Jeżyc, Dębca, 
Rataj, nawet z Czerwonaka. W 
tym roku, w październiku, będą 
obchodzić 10-lecie. 

Naszą rozmowę przerywa 
jedna z seniorek, która infor-
muje, że odwiozła niepotrzeb-
ne książki z klubu dla zaintere-
sowanych na przystanku tram-
wajowym przy ulicy Fredry. Po 
chwili wchodzi kolejna senior-
ka z wiadomością, że właśnie 
przyszły policjantki na wykład. 
Tak jest na co dzień. Podopiecz-
ni ufają pani Ewie, zawiadamiają 
o wszystkim. Cenią jej toleran-
cję, oddanie, cierpliwość.

– Od początku ustaliliśmy, że 
w klubie unikamy rozmów o 
polityce i kościele – mówi pani 
Ewa. – To drażliwe tematy, łatwo 
o konfl ikty. Stały program to mię-
dzy innymi spotkania przy ka-
wie z ciekawymi ludźmi, gimna-
styka rehabilitacyjna i z elemen-
tami tańca, zajęcia plastyczne, 
ćwiczenia pamięci, wyjścia na 
basen, nauka języków obcych, 
co przydaje się między innymi 
podczas naszych wyjazdów za-
granicznych. Seniorzy z chęcią 

uczą się obsługi komputera. Po-
trafi ą mejlować, także założyć 
profi l na Facebooku. Klubowe 
kontakty przenoszą się na grunt 
prywatny. Szczególnie panie 
spotykają się ze sobą w domach, 
razem wychodzą na imprezy, 
czasami wyjeżdżają. Wspierają 
się w trudnych chwilach, opie-
kują w chorobie.

Pani Ewa każdemu, kto przy-
chodzi do klubu, daje swoją wi-
zytówkę z numerem telefo-
nu. Jak bardzo ten kontakt jest 
przydatny, przekonała się se-
niorka, która pewnego dnia 
zaginęła. Długo jej szukano, 
ale dopiero szpitalny personel, 
znajdując wizytówkę, powia-
domił klubowiczów, że „zgu-
ba” jest u nich na oddziale. Pod-
opieczni mają od 60 do 97 lat. 
 Różne są ich charaktery, tem-
peramenty, oczekiwania, dlate-
go zawsze trzeba szukać kom-
promisu. Do historii przeszły 
odwiedziny stulatka, którego 
do klubu przyprowadziła córka. 
Pan rozejrzał się wokół i stwier-
dził, że za dużo tu starszych lu-
dzi, z którymi nie będzie miał o 
czym rozmawiać. Po czym od-
wrócił się i wyszedł. Pani Ewa 
wspomina to wydarzenie z 
uśmiechem. 

Gdy otrzymała tytuł „Wolonta-
riusz Roku” część nagrody prze-
znaczyła na działalność klubu. 
Była nominowana do tytułu „Ko-
bieta przedsiębiorcza”, pisano o 
niej w prasie, wręczano dyplo-
my i wyróżnienia. Ale dla niej 
najważniejsi są jej podopieczni i 
radość z tego, że może dla nich 
zrobić coś dobrego. 

Aurelia
Pawlak
POZNAŃ
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Tu znajdziesz 
przyjaciół

Druga od lewej siedzi Ewa Śmiglewska.
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16 marca w świetlicy Osie-
dlowego Klubu „Korona” 

na poznańskim Piątkowie, na 
scenie ustawiano wielkanocną 
dekorację, a podopieczni Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego imienia Janusza 
Korczaka w Mosinie uzgad-
niali szczegóły przedstawienia 
„Wielkanocne tradycje”. Uczest-
nikom spotkania rozdawano 
teksty piosenek, zachęcając do 
wspólnego śpiewania. 

Do tego świątecznego wystę-
pu wychowankowie Ośrodka 
przygotowywali się od dawna. 
Wraz z wychowawcami ułoży-
li program, rozdzielili role i sce-
niczne stroje. Dziewczęta wystą-
piły w kolorowych stylizacjach, a 
chłopcy w eleganckich, białych 
koszulach. Widownię zachwycili 
przypomnieniem dawnych zwy-
czajów wielkanocnych. Niespo-
dzianką była piosenka wykona-
na w rytmach hip-hopu. 

– Nasza współpraca z Ośrod-
kiem w Mosinie zaczęła się w 
grudniu minionego roku –mówi 
Ludmiła Kłos, instruktorka klu-
bu. – Naszych seniorów zachwy-
ciła wówczas sztuka w wykona-
niu mosińskich aktorów pod ty-
tułem „Król Maciuś Pierwszy”.

20 marca seniorzy zapro-
szeni przez Miejską 

Radę Seniorów w Poznaniu 
zebrali się na placu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, aby 
wyruszyć autokarem na wiel-
kanocny jarmark do Szrenia-
wy przy Muzeum Narodowym 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego. 

Zebranych powitał dr Zdzi-
sław Szkutnik, przewodniczą-
cy Miejskiej Rady Seniorów. 
Zachęcił do udziału w różnych 
imprezach, wspólnych wyj-
ściach do kina, teatru, wyjaz-
dów na wycieczki, uczestnic-
twa w bezpłatnych zajęciach 
edukacyjnych oraz do korzy-
stania z informacji na stronie 
www.mrs.poznan.pl. 

Wtedy to otworzyły się serca 
klubowiczów na mosińską mło-
dzież, która bardzo ceni kontak-
ty z seniorami. U nich znajduje 
zrozumienie, akceptację i uzna-
nie. Brawa wywołują na twa-
rzach niepełnosprawnych ak-
torów szczery uśmiech. Taki 

też był wielkanocny występ. Pu-
bliczność spontanicznie dzię-
kowała za wysiłek włożony w 
przygotowanie występu. Zeszy-
ty dla wychowanków Ośrodka 
przekazała w imieniu Miejskiej 
Rady Seniorów Aldona Anasta-
sow, natomiast klubowicze z 

„Korony”  ufundowali paczki ze 
słodyczami. 

– Dla naszych wychowanków 
taki występ jest wielkim przeży-
ciem – zapewnia Renata Pawło-
wicz, zastępca dyrektora Ośrod-
ka w Mosinie. – W każde takie 
przedstawienie wkładają całe 
serce.

– Dzięki tej współpracy człon-
kowie naszego klubu czują po-
trzebni – mówi Ludmiła Kłos. 
– Z zapałem zbierali „zajączki” 
dla młodych przyjaciół z Mosi-
ny. Seniorzy z „Korony” są bar-
dzo wrażliwi, nie przejdą obojęt-
nie obok kogoś pokrzywdzone-
go przez los. 

Zetknięcie międzypokolenio-
we jest potrzebne seniorom i 
niepełnosprawnej młodzieży. Ro-
dzą się więzi, które obu stronom 
przynoszą wiele dobrego. Senio-
rzy cieszą się, że komuś mogą 
pomóc, a niepełnosprawna mło-
dzież odnajduje w nich swoich 
dziadków i babcie. Czują ciepło i 
życzliwość, których czasami nie 
dostają nawet od najbliższych.

Kinga, Wiktoria i Marta z 
Ośrodka w Mosinie podczas wy-
stępu zaprezentowały zdolności 
muzyczne i recytatorskie. Twier-
dziły, że wielkiej tremy nie od-
czuwały. Nie był to ich pierwszy 
występ przecz klubowiczami, 
dlatego widząc znajome twa-
rze czuły się pewnie. Podobne 
wrażenia mieli występujący w 
przedstawieniu Ewa, Piotr, Mirek 
i Bartek.Na zakończenie wycho-
wankowie obdarowali wszyst-
kich małymi zajączkami, wyko-
nanymi na zajęciach z ceramiki. 

AURELIA PAWLAK

Na miejscu na grupę se-
niorów czekało wiele atrak-
cji. Oprócz zwiedzania obiek-
tów, w których urządzono inte-
resujące wystawy, można było 
skosztować wielkanocnych-
smakołyków, przygotowanych 
z myślą o koszyczku ze świę-
conką. Kolejka ustawiła się po 
świeżo wypiekany chleb we-
dług starej receptury ze szre-
niawskiej piekarenki. Straga-
ny oferowały kwiaty, zabawki 
dla dzieci, ozdoby wielkanoc-
ne. Ludowe przyśpiewki i inne 
utwory muzyczne słychać było 
na terenie całego kiermaszu. 
Podziwiano artystów z zespo-
łu „Wielkopolanie”. Były tańce, 
piosenki, przygrywki. 

AURELIA PAWLAK

Młodzi przyjaciele
seniorów

Seniorzy w Szreniawie 
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Kiermasz kusił rozmaitością produktów.

Niepełnosprawni uczniowie.

Seniorzy z Klubu „Korona”.
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Kobiety w sukniach i spód-
nicach, mężczyźni w ka-

peluszach i ciekawych prze-
braniach witali gości 22 i 23 
kwietnia na Międzynarodo-
wych Targach Poznańskich. W 
tym terminie, już po raz szó-
sty, Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, Miasto Po-
znań, Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, Regionalny Ośro-
dek Polityki Społecznej i Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych 
zorganizowały targi promu-
jące twórczą aktywność osób 
starszych. 

Hasło tegorocznej edycji 
brzmiało „Niech żyją seniorzy!”. 
Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem sprawował Rzecznik 
Praw Obywatelskich, Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego 
oraz Prezydent Miasta Pozna-
nia. Partnerem przedsięwzięcia 
był Teatr Muzyczny w Pozna-
niu. Prócz stoisk wystawienni-
czych, gdzie można było zapo-
znać się z ofertą różnych insty-
tucji, placówek i organizacji po-
zarządowych, przygotowano 
rozmaite atrakcje artystyczne, 
warsztaty, spotkania z ciekawy-
mi ludźmi i wykłady. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszył 
się koncert Mai i Andrzeja Siko-
rowskich, a także kabaret Tade-
usza Drozdy. 

Miłośnicy literatury mogli sa-
modzielnie wykonać zakład-
kę do książki podczas warszta-
tu Stowarzyszenia „mali bracia 
Ubogich”, a zwolennicy aktyw-
ności ruchowej wziąć udział w 
zajęciach fi tness czy w trenin-

Osoby z niepełnosprawno-
ścią mobilizują innych do 

aktywności. Czynią to włącza-
jąc społeczność w rozgrywki 
sportowe, przedsięwzięcia ar-
tystyczne oraz działania o cha-
rakterze edukacyjnym. Miesz-
kańcy powiatu poznańskie-
go mieli sposobność pozna-
nia ich dokonań podczas dru-
giej edycji Festiwalu Integra-
cyjnego „Jedna chwila”, zorga-
nizowanego przez Stowarzy-
szenie pod taką samą nazwą 
17 kwietnia na terenie hali wi-
dowiskowo-sportowej w Mu-
rowanej Goślinie. 

Dlaczego „Jedna chwila”? Bo 
jedna chwila, ułamek sekundy 
dosłownie, może odmienić całe 
życie. Tak było w przypadku 
Krzysztofa Sterna, prezesa Sto-
warzyszenia, który w wyniku 
wypadku porusza się na wózku 
inwalidzkim. Organizacja za-
łożona z jego inicjatywy ma na 
celu przede wszystkim edukację 
młodzieży w zakresie niepełno-
sprawności i integrację społecz-
ną. 

Festiwal prowadzony przez 
Marcina Wojcieszaka cieszył się 
dużym zainteresowaniem. To za 
sprawą licznych atrakcji, które 
przygotowali organizatorzy – 
był pokaz tenisa ziemnego i rug-
by na wózkach, konkursy z na-
grodami, fi tness na hali, pokaz 
psów asystujących, testowanie 
sprzętu rehabilitacyjnego, poko-
nywanie barier architektonicz-
nych, zabawy dla najmłodszych, 
koncert Kasi Wilk z zespołem. 
Na zewnątrz działała tak zwana 
mobilna stacja krwiodawstwa, 
gdzie dzielono się darem życia. 
Podczas spotkania trwała zbiór-
ka pieniędzy na obóz sportowy 
dla 15 podopiecznych Stowarzy-
szenia. Patronat honorowy spra-
wował Jan Grabkowski, staro-
sta poznański i Dariusz Urbań-
ski, burmistrz Miasta i Gmi-
ny Murowana Goślina. W Festi-
walu, prócz wyżej wymienio-
nych, uczestniczył między inny-
mi Zygmunt Jeżewski, członek 
Zarządu Powiatu Poznańskiego 
i Elżbieta Bijaczewska, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu.

– Jest mi niezmiernie miło, że 
mogę sprawować patronat nad 
dzisiejszym spotkaniem. Inicja-
tywa ta pokazuje, że warto dzia-
łać razem dla dobra całej spo-
łeczności. Powiat Poznański do-
strzega problemy i specyfi cz-
ne potrzeby środowiska osób z 
niepełnosprawnościami, dlate-
go każde tego typu wydarzenie 
spotyka się z naszą uwagą – po-
wiedział starosta.

Chwilę później wraz z przed-
stawicielami władz samorządo-
wych podjął wyzwanie, którym 

TARGI TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI SENIORÓW

Atrakcje, spotkania…
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Reprezentanci i przyjaciele Stowarzyszenia Osób 
po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko” w Chodzieży.

Członkowie i wolontariusze Wielkopolskiego Związku Inwalidów 
Narządu Ruchu.

gu spacerowania z kijkami. Na 
targach tradycyjnie pojawiły się 
kolorowe motyle namalowane 
w ramach warsztatu Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatyw-
nej Oddział w Poznaniu. O ini-
cjatywach podejmowanych na 
rzecz osób starszych informo-
wali przedstawiciele Miejskiej 
Rady Seniorów w Poznaniu.

W program targów wpisała 
się również konferencja pod na-
zwą „Senior – to nie ja? Czy je-
steśmy przygotowani na starze-
nie się społeczeństwa?” poświę-
cona mieszkalnictwu uwzględ-
niającemu potrzeby ludzi star-
szych. Mówiono między innymi 
o formach wspierania seniorów 
jak usługi opiekuńcze czy tele-
opieka. 

KAROLINA KASPRZAK

Jak się rehabilitować…
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Wystarczy chwila… 
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Testowanie sprzętu –specjalistycznego roweru 
ze wspomaganiem elektrycznym doczepionego do wózka. 

W tle ambulans do pobierania krwi.

Zabawy dla dzieci.

Starosta poznański Jan Grabkowski 
za moment pokona tor przeszkód.

Wolontariusze Festiwalu – uczniowie Gimnazjum nr 1
im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie.

Pokaz tenisa ziemnego na wózkach. 

Organizatorzy Festiwalu. Od lewej: Krzysztof Stern
 (prezes Zarządu Stowarzyszenia „Jedna chwila”), 

członkowie Zarządu – Karolina Stern, Tomasz Kaczyński 
i Błażej Kaźmierczak.

był tor przeszkód na wózku in-
walidzkim. Niepełnosprawni i 
przyjaciele dumnie mu kibico-

wali. Wyzwanie zakończyło się 
sukcesem! 

KAROLINA KASPRZAK
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Pod taką nazwą 9 kwiet-
nia na Kampusie Uniwer-

syteckim Morasko, odbył się 
po raz trzeci w Poznaniu bieg 
na 5 i 10 km. Wzięło w nim 
udział około 700 osób, które 
wypełniły listy startowe biegu 
głównego oraz biegów dzie-
cięcych. Nie zabrakło wolon-
tariuszy z Drużyny Szpiku, 
którzy nie tylko pobiegli, ale 
również zachęcali biegaczy 
do oddawania krwi oraz reje-
strowania się w bazie poten-
cjalnych dawców szpiku.

„Uniwersyteckiej ZaDysz-
ce” im. Jerzego Żeligowskie-
go patronował Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, a organizatorem była bie-
gowo-projektowa grupa „UAM 
Drużyna Orzełka” oraz Cen-
trum Zdrowia, Sportu i Eduka-
cji „Nasz Uniwersytet”. 

Główną tegoroczną no-
wością była organizacja bie-
gów dla dzieci i młodzieży. Za-
dbano przy tej okazji o kolo-
rową i muzyczną rozgrzew-
kę dla młodych uczestników, 
a także szeroką ofertę anima-
cji dla najmłodszych. Wprowa-
dzono drobne korekty m.in. w 
trudnych punktach trasy biegu 
głównego. W tym roku zawod-
nicy mogli, tuż po ukończeniu 
biegu, nieodpłatnie skorzystać 
z oferty kuchni polowej. Bieg z 
roku na rok się rozwija, a orga-
nizatorzy zapowiadają kolejne 
drobne udoskonalenia, aby im-
preza była coraz przyjemniej-
szym przeżyciem. 

– W zeszłym roku po raz 
pierwszy wzmocniliśmy nasz 

Uniwersytecka 
ZaDyszka

szpiku kostnego. Dziękujemy, 
że możemy być razem z całą 
sportową rodziną biegaczy – 
powiedział Piotr Stanisławski, 
koordynator Drużyny Szpiku.

Zwycięzcami na 5 kilome-
trów zostali: wśród kobiet Jo-
anna Pawlik, a wśród męż-
czyzn Dominik Mamet, nato-
miast na 10 kilometrów – Ga-
briela Trzepacz i Piotr Tom-
czyk. 

– Bieg miał charakter przeła-
jowy z bardzo zmiennym pod-
łożem, co uniemożliwiało swo-
bodne złapanie jednostajnego 
rytmu. Trzeba było bacznie pa-
trzeć pod nogi, żeby na przy-
kład nie skręcić kostki. Takie 
biegi pokazują naszą siłę, mu-
simy walczyć z trudnościami 
trasy. Wszystko dla szczytnego 
celu – wsparcia Drużyny Szpiku. 
Za rok, mam nadzieję, frekwen-
cja będzie jeszcze większa – po-
wiedział Piotr Tomczyk.

Organizatorzy dziękują
wszystkim osobom i podmio-
tom, które włączyły się we 
wsparcie i pomoc przy orga-
nizacji biegu. Szczególnie po-
dziękowania należą się nie-
zastąpionym wolontariuszom, 
bez których to wydarzenie 
nie mogłoby mieć miejsca, ale 
również prorektorowi UAM ds. 
studenckich prof. dr. hab. Zbi-
gniewowi Pilarczykowi, Stu-
dium Wychowania Fizycznego 
i Sportu, Parlamentowi Samo-
rządu Studentów UAM, a tak-
że wolontariuszom i ambasa-
dorom Drużyny Szpiku. 

STANISŁAW FURMANIAK

 F
O

T.
 (

3
X

) 
ST

A
N

IS
ŁA

W
 F

U
R

M
A

N
IA

K

Start!
Piotr Tomczyk, zwycięzca 
biegu na 10 kilometrów.

Wolontariusze Drużyny Szpiku.

bieg o podstawowy pomiar 
czasowy. Nie stawiamy głów-
nie na liczbę biegaczy, ale na 
jakość zawodów – powiedział 
Adrian Goliński, dyrektor „Uni-
wersyteckiej ZaDyszki”.

Głównym celem biegu, obok 
upamiętnienia trenera Jerzego 
Żeligowskiego, jest wsparcie 
Fundacji Anny Wierskiej „Dar 
Szpiku”. W tym roku po raz ko-
lejny 5 zł z każdej dokonanej 
opłaty startowej biegu główne-

go, przekazano na rzecz Fun-
dacji. Udało się zebrać 2.610 
złotych. Ponadto zorganizo-
wano charytatywną sprzedaż 
chust biegowych z logotypa-
mi Drużyny Szpiku i „Uniwer-
syteckiej ZaDyszki”. Sprzedaż 
biegowych „buff ek” trwa nadal. 

– Już po raz trzeci braliśmy 
udział w „Uniwersyteckiej Za-
Dyszce”, dzięki której może-
my przeprowadzać akcję in-
formacyjną na temat dawstwa 
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– Co zadecydowało, że 
zostałeś ambasadorem 
Drużyny Szpiku? 

– Od dawna słyszałem o 
Drużynie Szpiku. Tym bar-
dziej, że z Drużyną współ-
pracuje wiele gwiazd, które 
znam. Wiesz jak to było. Po 
prostu to ty zadzwoniłeś do 
mnie i powiedziałeś: stary, 
tak często bywasz w Pozna-
niu, tak często mówisz, że 
bardzo lubisz to miasto, że to 
prawie twoje drugie miasto 
rodzinne. Będziesz w Pozna-
niu, to daj znać, wpadnij do 
nas na onkologię... I tak się 
stało. Wolny dzień w Pozna-
niu. Rano pogoda w Dzień 
Dobry TVN, a potem wolne, 
więc się zdecydowałem. Nie 
było to łatwe.

Miałem dużo wątpliwości. 
I nie chodzi o samą wizytę, 
wsparcie czy pomoc. Cho-
dziło raczej o mnie. Czy dam 
sobie radę? Onkologia, dzie-
ci... Najmłodsze – niecały 
miesiąc, najstarsze – bardzo 
sympatyczne nastolatki... 
Bardzo pomogła mi rozmo-
wa z tobą i profesorem Jac-
kiem Wachowiakiem, sze-
fem Kliniki Onkologii, Hema-
tologii i Transplantologii Pe-
diatrycznej Szpitala Klinicz-
nego im. Karola Jonschera. 
Wchodząc na oddział mia-
łem miękkie nogi. Wśród 
dzieci i rodziców spędziłem 
ponad cztery godziny. 

Dawno się tak nie naga-
dałem i nie naśmiałem. Cu-
downi, energetyczni ludzie. 
Mimo choroby uśmiechnięci 
i bardzo pozytywni. Ja dałem 
im swoją energię, ale od nich 
odebrałem jej jeszcze wię-
cej. I tak poszło. Już wiem, że 
jak będę w Poznaniu, to nie 
ominę Kliniki. Teraz bardzo 
mi zależy, aby udało się ze-
brać 30 milionów złotych na 
budowę nowej kliniki onko-
logicznej. Grunt, dokumen-
ty, projekty, pozwolenia – to 

Wierzę, 
że dobro wraca
Z BARTKIEM JĘDRZEJAKIEM, dziennikarzem, prezenterem prognozy pogody
w Dzień Dobry TVN, ambasadorem Drużyny Szpiku, rozmawia STANISŁAW FURMANIAK.  

wszytko już jest. Potrzebne 
są pieniądze na budowę no-
wego obiektu, gdzie będzie 
tak zwany komfort europej-
ski, a nie jak teraz, małe sale, 
a w nich troje, czworo dzieci 
i rodzice śpiący pod łóżka-
mi. I jeszcze jedno – świet-
ny personel. Pielęgniarki, jak 
to pielęgniarki, wymagające, 
ale urocze. 

– W jaki sposób chcesz 
pomagać w działaniach 
Drużyny? 

– Będę pomagał tak, jak 
będę mógł. Będę się starał 
odwiedzać, wspierać. Pro-
sić wszystkich, jak to ro-
bię teraz, o wpłaty na konto 
Fundacji i wspieranie budo-
wy. Był okres rozliczeniowy. 
KRS, tylko kilka cyfr wpisa-
nych w PIT, kilka sekund ro-
boty – i może będzie pomoc. 

Na swoim fanpage’u na-
mawiałem, żeby jeden pro-
cent podatku oddać właśnie 
maluchom z poznańskiej 
onkologii. Kasa to jednak nie 
wszytko. Liczą się też emo-
cje. Na ile mi starczy sił, będę 
wspierał. Powiem to jeszcze 
raz: nie jest łatwo. Jest cięż-
ko, kiedy dostajesz wiado-
mość, że maluch, u które-
go byłeś, jest już wysoko i 

uśmiechnięty patrzy na cie-
bie z góry… 

– Czy jesteś zarejestro-
wany w bazie potencjal-
nych dawców szpiku?

– Kiedyś w Dzień Dobry 
TVN zrobiliśmy akcję i wszy-
scy prezenterzy, dziennika-
rze zarejestrowaliśmy się w 
bazie potencjalnych daw-
ców szpiku. Ostatnio kole-
ga z redakcji w Katowicach 
podczas prognozy pogody, 
którą robiłem na Śląsku, po-
wiedział mi, że zadzwoni-
li do niego z banku dawców, 
że jest zgodność i może zo-
stać dawcą. Wierzę, że się 
uda. 

– Czy Twoim zdaniem 
osoby publicznie znane 
mają obowiązek pomaga-
nia innym, tym słabszym? 

– Nie ma żadnego obo-
wiązku – poza przestrze-
ganiem prawa oczywiście i 
obowiązkiem życia zgodnie 
z przyjętymi zasadami. Je-
żeli coś dla innych robi się 
z musu albo obowiązku, to 
nic z tego nie wychodzi. Ten, 
który ma obowiązek, nie robi 
tego z potrzeby i ten, któ-
ry przyjmuje, wyczuwa emo-
cje. Ja nigdy niczego nie ro-
bię z musu czy obowiązku. 
Dobrze kiedy ci, którzy mają 
lepiej, pomagają tym, którzy 
tego potrzebują. Ja już raz 
byłem na granicy, byłem bli-
sko tego, żeby powiedzieć: 
już nigdy i nikomu! Kiedyś 
podszedł do mnie w Krako-
wie na dworcu młody czło-
wiek i poprosił, żeby kupić 
mu bilet, bo nie ma pienię-
dzy. Zgodnie z prawdą odpo-
wiedziałem, że nie mam pie-
niędzy tylko kartę do banko-
matu. Nalegał, żeby mu po-
móc i kupić bilet w automa-

cie, gdzie można płacić kar-
tą. Poszliśmy więc do auto-
matu, wpisaliśmy trasę, po-
ciąg i… koszt biletu 160 zło-
tych. Pomyślałem – dużo, ale 
z drugiej strony, skoro karta 
już w automacie?... Kupiłem, 
chłopak dziękował, obiecy-
wał, że odda. Wziął numer 
telefonu i konta. I wtedy po-
myślałem sobie, że jeśli fak-
tycznie zachowa się honoro-
wo i tak jak obiecuje, prze-
leje pieniądze na konto, da-
lej będę pomagał. Jeśli nie, 
to koniec! Oczywiście, ni-
gdy więcej się nie odezwał. 
Postanowienie trwało może 
miesiąc. Pomagam nadal, bo 
czuję taką potrzebę. Poma-
gam jak mogę. Czasami to 
tradycyjnie pieniądze, cza-
sami spotkanie, wsparcie, 
poświęcenie swojego czasu, 
wizyty w różnych miejscach. 
Choćby te przebywające w 
Klinice Onkologii w Pozna-
niu. I tyle. Pomagam, bo wie-
rzę, że dobro wraca. 

– Dużo jeździsz po Pol-
sce. Zauważasz, czy staje-
my się narodem coraz bar-
dziej tolerancyjnym wobec 
różnych grup społecznych? 
A może nie? 

– W Polsce z tolerancją 
jest jak na placu zabaw. Na 
huśtawce. Raz góra, raz dół. 
Raz już wydaje mi się, że je-
steśmy w Europie, że potra-
fi my szanować siebie na-
wzajem, że mamy szacunek 
do wyznania, koloru skóry, 
orientacji seksualnej... I na-
gle okazuje się, że tylko mi 
się tak wydawało. 

Mimo wszystko jestem 
przekonany, że Polacy są co-
raz bardziej tolerancyjni. Ale 
są tacy, którym zależy na 
braku tolerancji w narodzie 
i na walce, bo na tej walce 
zbijają kapitał. Jaki? Kasę i 
władzę.
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Konsultacje lekarskie, tera-
pia osób z afazją, komplek-

sowa opieka przez 12 godzin, 
codzienna rehabilitacja, ćwi-
czenia aktywności umysłowej, 
indywidualne zajęcia terapeu-
tyczne, pomoc psychologiczna 
i pełne wyżywienie – to między 
innymi znajduje się w ofercie 
pierwszego w Poznaniu Dzien-
nego Domu Opieki Medycznej 
„Senior Active”. Dom powstał 
w odpowiedzi specyfi czne po-
trzeby osób starszych, w szcze-
gólności tych po 70 i 80 roku 
życia. Pobyt jest odpłatny.

Dom „Senior Active” założy-
ły siostry – Karolina i Marta Bo-
gusz. Obie mają kilkunastolet-
ni staż pracy w służbie zdrowia 
i duże doświadczenie w pracy z 
ludźmi z różnymi schorzeniami. 
Są profesjonalistkami, jednak 
wiedzą, że w kontakcie z osobą 
w wieku podeszłym najważniej-
sza jest cierpliwość, zrozumie-
nie i serce. 13 kwietnia zapro-
siły na spotkanie otwarte, pod-
czas którego mieszkańcy sto-
licy Wielkopolski mogli zoba-
czyć wnętrze Domu, wypróbo-
wać sprzęt do rehabilitacji, za-
pytać o warunki pobytu, czy po 
prostu podzielić się swoją histo-
rią z osobami doświadczającymi 
podobnych trudności. 

– Społeczeństwo starzeje się. 
Według prognoz w 2040 roku 
jedną czwartą populacji w Po-
znaniu będą stanowiły osoby po 
60 roku życia. Postanowiłyśmy 
wyjść z inicjatywą i stworzyć ta-
kie miejsce, w którym seniorzy 
poczują się dobrze i bezpiecz-
nie, a które jednocześnie będzie 

Słoneczną pogodą powita-
ła 19 marca gmina Skoki 

uczestników rajdu turystycz-
nego „Witamy wiosnę na szla-
ku kościołów drewnianych” 
– z metą w tej miejscowości. 
Dla 193 uczestników, w tym 54 
osób z niepełnosprawnością, 
przygotowano pięć tras rajdo-
wych: pieszych, rowerowych i 
według własnego pomysłu. 

Najdłuższa, 16-kilometro-
wa trasa piesza wiodła z miej-
scowości Zielonka przez ma-
lowniczą puszczę pod tą samą 
nazwą. Wędrowała nią głów-
nie młodzież ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach. 50 kilometrową 
trasę z Poznania przez Śnie-
życowy Jar pokonali rowerzy-
ści, podziwiając kwitnące śnie-
życe. Byli z nimi przedstawicie-
le Urzędu Miasta i Gminy Skoki 
z Karoliną Stefaniak – organiza-
torką rajdów w tej gminie. Naj-
dłuższą trasę wybrali rowerzyści 
ze Szkolnego Koła PTTK „Nufka” 
przy Zespole Szkół nr 1 w Swa-
rzędzu. Dla seniorów i dzieci 
przygotowano krótszą trasę pie-
szą oraz autokarowo-pieszą. Na 
własne trasy wyruszyli rowerzy-
ści, piechurzy i samochodziarze.

Po przybyciu do Skoków raj-
dowcy najpierw udali się do sza-
chulcowego Kościoła pw. Świę-
tego Mikołaja Biskupa, gdzie 
proboszcz tutejszej parafi i omó-
wił historię tej świątyni – a na-

Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK przy Spółdziel-

ni Mieszkaniowej w Swarzę-
dzu oraz niżej podpisany po-
mysłodawca i koordynator 
byli organizatorami trzech 
akcji poboru krwi dla dzieci 
cierpiących na groźną choro-
bę hemofi lię. Dwie takie akcje 
zrealizowano w Swarzędzu i 
jedną w Kostrzynie. 

W gminie Kostrzyn 26 lute-
go 61 dawców oddało 27,450 
litra krwi. Natomiast w jednej 
ze swarzędzkich akcji 19 lute-
go od 54 osób pobrano 23,698 
litra tego ratującego życie leku. 
Ponad 90 procent tej grupy 
dawców to uczniowie tutej-
szego Zespołu Szkół nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich. 
Znacznie więcej, bo aż 88 
osób, oddało 5 marca 36,901 li-
tra krwi podczas akcji zorga-
nizowanej na Osiedlach Spół-
dzielczych w Swarzędzu. Po-
bór przeprowadzono w Szko-

lekarza internisty, geriatry, logo-
pedy, rehabilitanta, dietetyka. Są 
opiekunowie medyczni, tera-
peuci zajęciowi i inni wykwali-
fi kowani specjaliści. Osoba star-
sza może przebywać na zaję-
ciach od poniedziałku do soboty 
w godzinach od 7 do 19. Istnie-
je również możliwość krótszego, 
na przykład dwugodzinnego, po-
bytu w dany dzień. Odpłatność 
za jedną godzinę pobytu wyno-
si 22 złote. W tę kwotę wlicza-
ją się wszystkie usługi (również 
wyżywienie) prócz transportu z i 
do miejsca zamieszkania, bo ten 
jest płatny odrębnie. 

– Realizujemy też opiekę do-
mową wraz z fi zjoterapią i opie-
ką lekarską. Tu odpłatność za 
godzinę wynosi 32 złote. Sta-
ramy się otwierać na potrzeby 
osób starszych. Pragniemy ob-
jąć je holistyczną pomocą me-
dyczną. Dom „Senior Active” 
jest spółką cywilną. Założyły-
śmy również Fundację pod taką 
samą nazwą. Zależy nam, aby 
nasze przedsięwzięcie nie miało 
wyłącznie charakteru komercyj-
nego, ale też prospołeczny – wy-
jaśnia Marta. 

Deklarację uczestnictwa oraz 
wszelkie pytania dotyczące po-
bytu można zgłaszać telefonicz-
nie: 533 380 088, mailowo: kon-
takt@senioractive.com.pl Z do-
kładnym zakresem usług i po-
szczególnymi formami zajęć 
można się zapoznać za pośred-
nictwem strony internetowej: 
www.senioractive.com.pl 

KAROLINA KASPRZAK

W trosce 
o osoby starsze

W tym miejscu osoby starsze będą mogły odpocząć. 

Podczas spotkania otwartego.

spełniało wszelkie standardy, je-
śli chodzi o opiekę medyczną, 
rehabilitację i terapię. W naszym 
Domu maksymalnie może prze-
bywać 25 osób. Ofertę kierujemy 
do osób z chorobą Alzheimera, 
Parkinsona, z porażeniem, drże-
niem samoistnym oraz z innego 
typu problemami zdrowotnymi – 
opowiada Karolina. 

Dom jest usytuowany przy ul. 
Tylne Chwaliszewo 25 na po-
znańskich Garbarach. W po-
mieszczeniu o powierzchni 260 
m2 znajdującym się na pierw-
szym piętrze jest kompleks wy-
poczynkowy, są sale do ćwiczeń, 
sala fi zjoterapii, gabinet lekarski, 
jadalnia, pomieszczenia sanitar-
ne. Zamontowano windę, są też 
inne przystosowania dla osób z 
niepełnosprawnością ruchową 
– uchwyty, poręcze itp. Ponadto 
senior może skorzystać z porad 
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stępnie wszyscy spotkali się na 
metę rajdu w Gimnazjum nr 1 
im. Polskich Olimpijczyków. Tu 
odbył się konkurs krajoznawczy 
o Skokach, w którym nagrody 
zdobyło ponad 50 osób. W kon-
kursie na najładniejszą Marzan-
nę zwyciężyli: Kornel Winkow-
ski, Krystyna Kasprzyk, Stani-
sława Ferenc, Julia Bodek, Mary-
sia Świderska, Jacek Mania, sio-
stry Martyna i Marysia Czeszak, 
Sandra Sikorska, Martyna Dzi-
kowska i Emilia Sprótta. Nagro-
dy ufundowała Gmina Skoki. 

Najliczniejszymi drużyna-
mi były: Szkolne Koło PTTK „W 
zasięgu ręki” przy Ośrodku w 
Owińskach oraz grupy ze Szkoły 

Podstawowej nr 51 w Poznaniu i 
szkół Katolickiego Stowarzysze-
nia Wychowawców. Nagrody i 
puchary wręczał burmistrz Mia-
sta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos i 
niżej podpisany.  Na rajd przybyli 
m.in. turyści z Zielonej Góry. Im-
preza odbyła się dzięki dofi nan-
sowaniu przez Miasto Poznań, 
Gminę Swarzędz oraz wsparciu 
przez Gminę Skoki i Gimnazjum 
w Skokach. Organizatorem był 
Oddział Środowiskowy PTTK 
Poznań-Nowe Miasto i Osiedlo-
we Koło PTTK „Łaziki” przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Swa-
rzędzu.

EUGENIUSZ JACEK
KOMANDOR RAJDU

Przez Śnieżycowy Jar

Dla dzieci 
chorych na hemofi lię 
le Podstawowej nr 4 im. Jana 
Brzechwy. 

Wśród oddających krew było 
w sumie 13 osób niepełno-
sprawnych. Pozyskano rów-
nież 4 nowych potencjalnych 
dawców szpiku kostnego. Ser-
decznie dziękuję wszystkim 
dawcom oraz MGOK w Ko-
strzynie i dyrekcjom obu wy-
mienionych zespołów szkół 
– za udostępnienie pomiesz-
czeń.

 EUGENIUSZ JACEK 
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Eugeniusz Jacek z uczestnikami rajdu.

Najliczniejsza drużyna z Ośrodka dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach z nagrodami i pucharami. 

Nagrody wręcza burmistrz Skoków Tadeusz Kłos.
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Od piętnastu lat Stanisław 
Złotnicki sam zajmuje 

się swoimi dwoma niepełno-
sprawnymi synami, chorymi na 
mózgowe porażenie dziecięce. 
Ten bardzo trudny obowiązek 
spadł na niego, gdy zmarła mu 
żona Alicja, która troszczyła się 
o synów.

Do końca 2014 roku łączył 
pracę zawodową z opieką nad 
30-letnim Karolem i 25-let-
nim Kamilem. Bardzo pomo-
gła mu sąsiadka Jola Zięta. Nie-
stety, z pracy musiał zrezygno-
wać, bo nie był w stanie pogo-
dzić obu obowiązków. Musiałby, 
mówi, być na nogach 24 godzi-
ny na dobę.

Pan Stanisław od 12 lat miesz-
ka na parterze w blokach TBS w 
Kórniku przy ulicy Krasickiego. 
Cieszy się, że nie musi już zno-
sić i wnosić synów po schodach, 
gdyż w grudniu ubiegłego roku 
zamontowano mu windę. Więk-
szość kosztów tego przedsię-
wzięcia (26 tys. zł.) pokryło Po-
wiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Poznaniu, do którego 
pan Stanisław złożył wniosek. 
Ponadto po 1.000 złotych doło-
żyli: Kórnickie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z Niepełno-

„Paka dla zwierzaka-bez-
domniaka” to hasło zbiór-

ki darów na rzecz niechcianych 
i bezdomnych zwierząt. Zbiór-
kę prowadzi nasza Fundacja „Z 
fl oretem do gwiazd”. Działania 
te prowadzimy w sposób ciągły 
od 2013 roku. 

Karmę i inne potrzebne rze-
czy otrzymane od darczyńców 
przekazujemy do schronisk, sto-
warzyszeń i innych organiza-
cji pomagających skrzywdzo-
nym zwierzętom. Tym razem 
paki przekazaliśmy m.in. Funda-
cji „Animalia” oraz stowarzysze-
niom „Benek” i „Noe”. Nasi przy-
jaciele przygotowali m.in. ocie-
planą budę. Zawodnicy Funda-
cji „Z fl oretem do gwiazd” wraz 
z trenerami odbierają i segregu-
ją paczki dla bezdomnych zwie-
rząt. Dzięki współpracy z Funda-
cją „Animalia” udaje się nam ra-
tować zagrożone zwierzęta.

Zbieramy karmę mokrą i su-
chą dla psów, kotów, gryzoni i 

Wielkopolskie Samorzą-
dowe Centrum Kształce-

nia Zawodowego i Ustawicz-
nego nr 2 w Poznaniu zapra-
sza uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych z całej Polski do 
udziału w konkursie pod na-
zwą „Wolontariusz jest boski”. 
Celem jest promocja pozytyw-
nych postaw młodzieży w od-
niesieniu do potrzebujących 
pomocy, ukazanie ciekawych 
form spędzania czasu wolnego 
oraz motywacja szkolnych kół 
wolontariatu i zespołów klaso-
wych do działań na rzecz róż-
nych społeczności.

Konkurs polega na przygoto-
waniu wiersza, eseju, opowia-
dania, listu albo artykułu praso-
wego dotyczącego ludzi, którzy 
angażują się w wolontariat w in-
stytucji, organizacji pozarządo-

wej, a także u osób indywidual-
nych, na przykład starszych lub 
z niepełnosprawnością. Pracę 
należy opatrzyć imieniem i na-
zwiskiem ucznia, podać wiek, 
nazwę szkoły oraz klasy, do któ-
rej uczęszcza. Termin nadsyła-
nia prac: 3 czerwca (pocztą tra-
dycyjną na adres: Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicz-
nego nr 2, ul. Mostowa 6, 61-855 
Poznań z dopiskiem: „Konkurs 
„Wolontariusz jest boski”). 

Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpi podczas „Nocy wolonta-
riusza” 10 czerwca w Poznaniu. 
Szczegółowe informacje u orga-
nizatora: (61) 852 99 20, sekreta-
riat@wsck.pl. Osoba do kontak-
tu: Agnieszka Niedzielska. Re-
gulamin konkursu jest dostępny 
na stronie: www.wsck.pl kk

sprawnością Intelektualną i Ru-
chową „Klaudynka”, Kórnickie 
Towarzystwo Pomocy Społecz-
nej i Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Natomiast kórnicki Caritas 
ofi arował 200 zł. W sumie winda 
kosztowała ponad 30 tys. zł. Sta-
nisław Złotnicki serdecznie dzię-
kuje za pomoc.

Przedtem ojciec niepełno-
sprawnych synów mieszkał przy 
ulicy Staszica na pierwszym pię-
trze; schody stanowiły tu barierę 
trudną do pokonania.Przekazał 
więc Miastu swoje własnościo-
we mieszkanie, za co otrzymał 
pieniądze na opłacenie wkładu 
do TBS. Teraz jego dodatkowym 

zmartwieniem jest jeszcze uzy-
skanie mieszkania dla trzeciego, 
sprawnego syna. 

Pan Stanisław stan swoich sy-
nów ocenia jako bardzo ciężki. 
Kiedy urodzili się, nie wykazy-
wali objawów dziecięcego po-
rażenia mózgowego. Choroba ta 
pojawiła się u nich, gdy mieli już 
przeszło pól roku. Karol i Kamil 
dowożeni byli do różnych pla-
cówek. Najpierw było to Przed-
szkole „Orzeszek” na Piątkowie 
w Poznaniu, którego założycie-
lem był Jacek Kielin, wspania-
ły organizator i przyjaciel nie-
pełnosprawnych dzieci. Każdym 
dzieckiem zajmowała się tam 

jedna osoba. Następnie Karol i 
Kamil przebywali w fi lii szkoły 
przyszpitalnej (również na Piąt-
kowie) Szpitala im. B. Krysiewi-
cza. Potem dojeżdżali do Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Mosinie.

Synowie pana Stanisława nie 
chodzą, nie mówią, trzeba ich 
karmić i przewijać. Wymaga-
ją całodobowej opieki. Ojciec w 
ciągu dnia może odetchnąć kil-
ka godzin, gdyż Karol i Kamil 
przebywają w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Kórniku. 
Chłopcy otoczeni są opieką, za 
którą ojciec jest bardzo wdzięcz-
ny. Rehabilitanci zapewniają im 
codzienne ćwiczenia w ŚDS i w 
domu, które zapobiegają pogor-
szeniu się ich stanu zdrowia. Są 
one fi nansowane przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Kórnickie 
Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom z Niepełnosprawnością In-
telektualną i Ruchową „Klaudyn-
ka” oraz „Lions Club” z Leszna z 
1% odpisu od podatku.

Wsparcie materialne jest Sta-
nisławowi Złotnickiemu bar-
dzo potrzebne, gdyż nie pracu-
jąc zawodowo otrzymuje tylko 
1.300 zł. świadczenia pielęgna-
cyjnego na obu synów. Finanso-
wo wspierają go też brat i kuzyn.

ptaków oraz koce, ręczniki, po-
ściele, poszewki, obroże, puszor-
ki, smycze, miski, garnki, maka-
ron, żwirek dla kotów, matera-
ce, legowiska, materiały na budy, 
podkłady, zabawki, garnki…

Wszelkie informacje na temat 
przekazywania darów i inne pod 
numerem Fundacji „Z fl oretem 
do gwiazd” 505-206-365.

ALICJA TWARDOSZ

Dary na rzecz akcji „Ratujemy 
koty na Półwiejskiej”.

Dla tych
co lubią pisać

Dla zwierzaka
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Ojciec i synowie

Ojciec Stanisław z synami Karolem (z lewej) i Kamilem.
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Mój syn Kuba jest od urodze-
nia chory na mózgowe po-

rażenie dziecięce, objawiające się 
niedowładem prawostronnym, 
utrudniającym normalne funkcjo-
nowanie. Mimo młodego wieku 
przeżył już wiele trudnych i bole-
snych chwil. Dzisiaj jest uczniem 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Toruniu. Walka z jego niepełno-
sprawnością rozpoczęła się, gdy 
miał zaledwie pół roku. Przeszedł 
dwie operacje ortopedyczne, po-
legające na przedłużaniu koń-
czyn prawych. 

Zanim doszło do tych opera-
cji, Kuba był ostrzykiwany botuli-
ną (jadem kiełbasianym), zmniej-
szającą spastyczność mięśni. To 
pomagało, ale nie wystarczyło. 
Pierwsza operacja dotyczyła pra-
wej nogi. Kuba zaczął sam cho-
dzić. Jednak wraz ze wzrostem 
(mimo intensywnej rehabilitacji) 
przykurcze powróciły i wtedy po 
czterech latach odbyła się kolej-
na operacja ortopedyczna rów-
nocześnie dwóch kończyn – pra-
wej nogi i prawej ręki, celem ich 
poluźnienia i przedłużenia. Kuba 
zniósł to bardzo dzielnie. 

Mimo operacji potrzebna jest 
mu cały czas intensywna i kom-
pleksowa rehabilitacja, aby nie 
doszło do następnych przykur-
czy i aby mógł osiągnąć samo-
dzielność w życiu. Kubuś prze-

Dziś pozytywnie o moim ro-
dzinnym mieście. Miło-

sław to miasto położone w wo-
jewództwie wielkopolskim, 
w powiecie wrzesińskim, na 
Równinie Wrzesińskiej. Z mo-

Walczy o zdrowie 
i samodzielność
szedł również operację oczu z 
powodu dużego zeza rozbieżne-
go. Jest bardzo dzielnym chłop-
cem i dobrym uczniem klasy in-
tegracyjnej, jak wspomniałam 
– toruńskiego liceum. To bardzo 
ambitny chłopak, lubiany przez 
nauczycieli i rówieśników. Jest 
pasjonatem sportu. Uwielbia pił-
kę nożną, jego ulubioną drużyną 
jest Chelsea FC. Ma dużą wiedzę 
na temat różnych drużyn i w każ-
dej wolnej chwili ogląda mecze 
piłkarskie. 

Sam od kilku lat uprawia ka-
rate. Jest członkiem toruńskie-
go Klubu Karate „Kumade”. Nie 
opuszcza treningów, walczy o 
swoją kondycję i zdrowie. Dzię-
ki wspaniałym trenerom treningi 
ma dostosowane do swoich moż-
liwości. Trenuje w grupie z rówie-
śnikami dwa razy w tygodniu. 
Poza tym uwielbia pływać, chodzi 
na basen raz w tygodniu. Pływać 
nauczył się w Ośrodku Rekreacji, 
Rehabilitacji i Wypoczynku „12 
Dębów” w Zaździerzu koło Łąc-
ka w województwie mazowiec-
kim, do którego staramy się jeź-
dzić w miarę możliwości, ale tur-

nie porażenie prawej strony ciała. 
Ponadto jąka się, jego mowa jest 
niewyraźna, ale bardzo się sta-
ra dorównać rówieśnikom. Jego i 
naszym marzeniem jest, aby był 
samodzielny w życiu w stopniu 
możliwie największym.

Kto chciałby pomóc w rehabi-
litacji naszego syna, może wpła-
cić darowiznę na konto Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ul. 
Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, 
BPH S.A. Oddział w Warszawie, 
nr rachunku bankowego 15-1060-
0076-0000-3310-0018-2615, z do-
piskiem „1577 Kotkiewicz Jakub 
– darowizna na pomoc i ochro-
nę zdrowia”. 

MAMA KUBY

BEATA KOTKIEWICZ

Od redakcji:
Kserokopie orzeczenia o nie-

pełnosprawności w stopniu 
znacznym Jakuba Kotkiewicza, 
opinii Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Obrowie o sytuacji rodzi-
ny oraz zgody matki na opubli-
kowanie powyższego listu znaj-
dują się w naszym posiadaniu.

nus kosztuje około 5.000 złotych. 
Jest nam bardzo trudno uzbie-
rać tak znaczną sumę bez niczy-
jej pomocy. Mąż jest na rencie po 
zawale i pękniętym tętniaku mó-
zgu, ja też choruję i stale opieku-
ję się synem, dlatego nie mogę 
podjąć pracy. Kuba jest sprawny 
umysłowo, jego problem to głów-

Na sali rehabilitacyjnej.
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Sylwia
Kośmider
MIŁOSŁAW 
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Z mojego bloga
MIŁOSŁAW MOJE PIĘKNE MIASTO 
jego punktu widzenia moje 
miasto jest słabo dostosowane 
do osób niepełnosprawnych, 
ale dziś chcę wam opowiedzieć 
o tych dobrych stronach moje-
go miasta.

Może zacznę od mojego ulu-
bionego parku. Jest to miej-
sce spokojne i piękne, w któ-
rym bardzo lubię przebywać. 
Taka ciekawostka: w naszym 
parku znajduje się wiele oka-
zów drzew – pomników przy-
rody (między innymi miłorząb 
dwuklapowy), mostki i staw. W 
tym pięknym miejscu znajduje 
się również pierwszy pomnik Ju-
liusza Słowackiego na ziemiach 
polskich oraz pałac, w którym, 
odkąd pamiętam, znajduje się 
gimnazjum oczywiście imienia 
Juliusza Słowackiego. W pałacu 
można zobaczyć piękne obrazy, 
a od czerwca – zwiedzać wieże. 
Aktualnie są tam fotografi e dzieł 
z galerii Mielżyńskiego.

Następnym pozytywnym 
miejscem w mieście jest nie-
dawno otwarty sklep Dino. Bar-

dzo przydatny! Dlaczego? Po-
nieważ ja bez żadnych proble-
mów mogę się w nim poruszać 
na wózku inwalidzkim i zrobić 
samodzielnie zakupy. 

Jeśli ktoś chce dowiedzieć się 
więcej na temat mojego miasta, 
zapraszam na stronę: https://
www.facebook.com/projektMI-
LOSLAW/ Jest to strona o Mi-
łosławiu prowadzona przez 
uczestników WTZ Czeszewo 
pod opieką pani Marty. Można 
na tej stronie znaleźć różne mi-
łosławskie ciekawostki, zdjęcia 
oraz co aktualnie dzieje się w 
mieście i okolicy.

Pomysł na wpis wyszedł od 
mojego ojca chrzestnego Zbi-
gniewa Kwiatka z Miłosławia, 
który jest również autorem zdję-
cia. F
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W ostatni marcowy pora-
nek zebraliśmy się w 

nowej sali naszego Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Swa-
rzędzu, by wspólnie przeży-
wać Zmartwychwstanie Pań-
skie oraz wspominać świą-
teczne chwile spędzone w ro-
dzinnym gronie. 

Spotkanie wielkanocne otwo-
rzyła prezes Barbara Kucharska, 
witając gości, m.in. członka Za-
rządu Powiatu Zygmunta Jeżew-
skiego, burmistrza Mariana Szu-
dlarka i księdza proboszcza pa-
rafi i Matki Bożej Miłosierdzia 
Dariusza Salskiego. Agata Kiej-
drowska przeczytała fragment 
Ewangelii o zmartwychwsta-
niu, zapisany alfabetem Braille-
’a. Głos zabrał proboszcz ksiądz 
Dariusz Salski, z którym wspól-
nie słowami modlitwy dzięk-
czynnej wyraziliśmy wdzięcz-
ność Bogu oraz ludziom, którzy 
przygotowali dla nas świąteczny 
posiłek. 

Zaprezentowaliśmy program 
artystyczny „Wielkanoc na ludo-
wo” przygotowany pod kierun-

„Wiedźmy z Amarantu” 
14 marca przedstawi-

ły w Domu Kultury „Jubilat” w 
Poznaniu spektakl kabareto-
wy „Kochajmy się jak siostry, 
liczmy się jak sąsiadki”. Ze-
spół ten obszernie zaprezen-
towała Aurelia Pawlak w po-
przednim, kwietniowym wy-
daniu „Filantropa” (str. 20 i 
21). 

Jest to, przypomnijmy, grupa 
teatralna seniorek, działająca 
od września ubiegłego roku w 
Centrum „Amarant”, dawnym 
Domu Tramwajarza w Pozna-
niu przy ul. Słowackiego. W 

Rajd “Wiosna 2016” zorga-
nizowali 9 kwietnia: PTTK 

Oddział “Rataje” przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej “Osie-
dle Młodych”, , Wydział Spor-
tu Urzędu Miasta Poznania, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Osiedle Młodych”, Dom Kul-
tury „Jagiellonka” i Zespół 
Szkół w Tulcach. 

Rajd przebiegał pięcioma 
trasami: Nowa Wieś – Tulce (9 
km), Darzybór – Tulce (7 km), 
Spławie – Tulce (8 km), trasą 
autokarową dla seniorów i do-
wolną, rowerową lub pieszą.

Najliczniejsza była 24-oso-
bowa grupa uczniów (z na-
uczy cielami) Szkoły Podsta-
wowej nr 51. Uczestniczy-
ły też grupy młodych ludzi ze 
szkół podstawowych nr 90 i 
59. Licznie brali udział człon-
kowie Klubu Seniorów PTTK 
„Jarzębina” , byli także m. in. 
członkowie Klubu Górskiego 
„Limba”. Wszyscy spotkali się 
na mecie w Tulcach, na bo-
isku Zespołu Szkół, gdzie roz-
dano nagrody.

ROBERT WRZESIŃSKI 

„Jubilacie” wystąpiły: Julita Ba-
naśkiewicz, Róża Gulik, Ilona 
Lewandowska, Aleksandra Ni-
kodem i Hanna Wojciechow-
ska. Na przedstawienie złoży-
ło się dziesięć skeczy. 

Panie same piszą teksty, a 
zabawne, kabaretowe pomysły 
czerpią wprost z życia. Same 
też przygotowują kostiumy, 
peruki, farbują włosy. Publicz-
ność „Jubilata” przyjęła kabare-
towy występ utalentowanych 
„Wiedźm” wybuchami śmiechu 
i z ogromnym aplauzem.

ROBERT WRZESIŃSKI

kiem pani Marii Wejman oraz 
Sylwiany Hańczyc. Recytowa-
liśmy teksty o tematyce wiel-
kanocnej, przeplatane piosen-
ką „Wielkanocy Ukochana”. Po 
tych radosnych wrażeniach arty-
stycznych rozmów wzajemnych 
było bez liku. Obecni wśród nas 
goście dziękowali za zaprosze-
nie i zapewniali nas o dalszej 
współpracy. Dziękujemy pani 
Basi i naszej kadrze za wspania-
łe spotkanie, a gościom za spę-
dzenie z nami tych pięknych 
chwil. 

MICHAŁ OGONIAK 
PIOTR ŚLIWIŃSKI 
AGATA RYBICKA

UCZESTNICY WTZ

Świątecznie, 
ludowo, kolorowo

„Wiedźmy” 
w „Jubilacie”

„Wiedźmy z Amarantu”.
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Po nagrody – na mecie rajdu. 
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Obchody 50-lecia eduka-
cji pracowników socjal-

nych w Poznaniu i 10-lecia 
istnienia Kolegium Pracow-
ników Służb Społecznych to 
dobra okazja do refl eksji nad 
rolą pracownika socjalnego 
we wspieraniu człowieka w 
szczególnie trudnych sytu-
acjach losowych. O kształce-
niu do pracy socjalnej w ob-
liczu nowych wyzwań cywi-
lizacyjnych i przemian spo-
łecznych w województwie 
wielkopolskim rozmawiano 
20 kwietnia podczas konfe-
rencji w Sali Sesyjnej Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

Defi nicji pracy socjalnej jest 
co najmniej kilka. Międzyna-
rodowe Stowarzyszenie Szkół 
Pracy Socjalnej mówi, że: 
„praca socjalna wspiera zmia-
ny społeczne, rozwiązywa-
nie problemów w stosunkach 
międzyludzkich oraz wydo-
bywanie z ludzi sił i wolności, 
aby mogli osiągnąć dobrobyt. 
Używając teorii zachowań 
ludzkich i systemów społecz-
nych praca socjalna oddzia-
łuje tam, gdzie ludzie wcho-
dzą w interakcje ze środo-
wiskiem. Fundamentem pra-
cy socjalnej są zasady praw 
człowieka i sprawiedliwości 
społecznej”. 

Działania pomocowe w Pol-
sce mają długoletnią trady-
cję. Pierwsze kursy społecz-
ne zorganizowano już w 1907 
roku. Historia pracy socjalnej 
związana jest z różnymi wy-
bitnymi postaciami, na czele 
z Heleną Radlińską, twórczy-
nią polskiej pedagogiki spo-
łecznej. To ona właśnie zaję-
ła się organizacją kształcenia 
pracowników służb społecz-
nych. W 1966 roku Minister-
stwo Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej powołało do istnienia 
w Warszawie i Poznaniu Pań-
stwowe Szkoły Pracowników 
Socjalnych. Kształcenie w try-
bie dwuletnim umożliwiło ab-
solwentom podjęcie zatrud-
nienia w jednostkach pomocy 
społecznej. 

Zawód pracownika socjal-
nego był wtedy stosunkowo 
mało znany, dopiero z biegiem 
lat stopniowo upowszechniała 
się wieść o jego przydatności 
w kontekście pracy z osobami 
narażonymi na ubóstwo, bez-
domność, uzależnienia, bez-
robocie oraz szereg innych 
niepokojących zjawisk spo-
łecznych. Polem manewru do 
działań pracowników socjal-
nych stał się rozwój instytu-
cji dobroczynnych i organi-
zacji pozarządowych. Ciągłe 

zmiany społeczno-gospodar-
cze wymagały i wymagają na-
dal od pracowników socjal-
nych systematycznego dosko-
nalenia się oraz podnoszenia 
kwalifi kacji zawodowych. 

Sięgając pamięcią wstecz 
trudno uwierzyć, że minęło 
już 10 lat od momentu prze-
kształcenia Szkoły Policealnej 
Pracowników Służb Społecz-
nych w Kolegium. Placówka 
wypracowała sobie doświad-
czenie w edukowaniu kadry 
specjalistów różnych obsza-
rów pomocy społecznej. Pro-
gram nauczania, co istotne, 
realizowała w oparciu o zaję-
cia praktyczne, co umożliwi-
ło słuchaczom nabycie kom-
petencji niezbędnych do wy-
konywania zawodu pracow-
nika socjalnego. Jestem absol-
wentką tej szkoły. Uczestnic-
two w prowadzonych przez 
fachowców spotkaniach w in-
stytucjach pomocy społecz-
nej, placówkach opiekuń-
czych oraz organizacjach po-
zarządowych, a także działal-
ność w charakterze wolonta-
riusza, pozwoliły mi ukierun-
kować zainteresowania za-
wodowe na niezwykle istotną 
dziedzinę, którą jest proble-
matyka niepełnosprawności. 
Szkoła, mieszcząca się wów-
czas przy ul. Borówki (obec-
nie przy ul. Mostowej), stano-
wiła budynek w pełni dostoso-
wany architektonicznie – słu-
chaczami były między innymi 
osoby z dysfunkcjami narzą-
du ruchu. 

Polska oświata nie jest od-
powiednio przygotowana do 
nauczania ludzi z niepełno-
sprawnościami. Szereg eg-
zaminów wciąż jest przepro-
wadzanych bez uwzględnie-
nia potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności ucznia 
czy studenta. Niesprawiedli-
we bywa traktowanie studen-
tów z niepełnosprawnością 
przez kadrę naukowo-dydak-
tyczną. Nie dalej jak dwa lata 
temu młoda kobieta usłysza-
ła od profesora jednej z reno-
mowanych uczelni: „Studiu-
jąc pracę socjalną marnuje 
pani czas, bo osoby na wózku 
w tym zawodzie i tak nikt ni-

gdzie nie zatrudni”. Przykre, że 
profesor nie uwzględnił wy-
sokich umiejętności i wiedzy 
studentki, a ocenił ją wyłącz-
nie przez pryzmat ograniczeń 
ruchowych. W tym zawodzie 
sprawność fi zyczna odgrywa, 
moim zdaniem, drugorzęd-
ną rolę. Priorytetem jest zna-
jomość problemów i kwestii 
społecznych, metod pracy so-
cjalnej, przepisów prawnych, 
odporność na stres, umiejęt-
ność łagodzenia konfl iktów, 
odpowiedzialność za podej-
mowane działania oraz inne, 
liczne kompetencje społeczne, 
które są wymagane od przed-
stawiciela tej profesji.

Kolegium Pracowników 
Służb Społecznych, w zesta-
wieniu z innymi placówka-
mi szkolnictwa wyższego, 
wyróżnia się w szczególno-
ści kształtowaniem pozytyw-
nych postaw wobec osób z 
niepełnosprawnościami oraz 
innych grup narażonych na 
wykluczenie i dyskryminację. 
Na uwagę zasługują również 
realizowane projekty socjal-
ne będące podsumowaniem 
trzyletniego okresu edukacji. 
Dzięki nim słuchacze uczą się 
pracy w grupie oraz wdrażają 
metody działania na rzecz lo-
kalnych społeczności.

50 lat kształcenia do pra-
cy socjalnej w województwie 
wielkopolskim to czas, który 
pokazał, że w obliczu zmian 
społecznych i cywilizacyj-
nych niezbędne jest ciągłe do-
kształcanie się pracowników 
socjalnych, szczególnie w za-
kresie stosowania nowocze-
snych narzędzi i metod pra-
cy socjalnej. To, co znajdowa-
ło zastosowanie 20, a nawet 5 
lat temu, nie będzie przydat-
ne na chwilę obecną. Mając 
to na względzie można argu-
mentować, że zawód pracow-
nika socjalnego stwarza sze-
rokie możliwości aktywnego 
rozwoju oraz zdobywania do-
świadczeń. 

Na konferencji akcentowa-
no przede wszystkim współ-
czesne problemy społeczne, 
które są ważnym wyzwaniem 
dla kształcenia pracowników 

socjalnych w Polsce. Temat 
ten referowała dr Kazimiera 
Król, wykładowca akademicki 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie. Sym-
patycznym punktem spotka-
nia było wręczenie wyróżnień 
reprezentantom instytucji po-
mocy społecznej – za wraż-
liwość, odpowiedzialność i 
zaangażowanie w pracę na 
rzecz wykluczonych. Wy-
różnienia wręczała Marzena 
Wodzińska, członek Zarzą-
du Województwa Wielkopol-
skiego. 

Zwiększa się społeczna 
świadomość na temat pra-
cowników socjalnych i ich 
znaczenia dla rozwiązywa-
nia problemów społecznych, 
ale wciąż nie jest wystarcza-
jąca. Żeby pracownik socjal-
ny nie kojarzył się wyłącznie 
z opieką społeczną i wypłatą 
zasiłków, trzeba nieustannej 
edukacji społeczeństwa. Ni-
ski poziom świadomości od-
zwierciedlają między innymi 
ankiety uliczne przeprowa-
dzane przez studentów nauk 
społecznych. Wiele osób nie 
potrafi  powiedzieć, czym zaj-
muje się pracownik socjal-
ny. Dość duży odsetek stano-
wią osoby utożsamiające ten 
zawód z administracją pu-
bliczną, a nie z bezpośrednim 
działaniem w środowisku. 

Chociaż miejscem zatrud-
nienia pracownika socjalne-
go jest często ośrodek pomo-
cy społecznej, przedstawicie-
la tej profesji można spotkać 
także w wielu innych miej-
scach – w stowarzyszeniach i 
fundacjach, klubach dzienne-
go pobytu dla osób starszych 
i niesamodzielnych, domach 
pomocy społecznej, zakła-
dach opiekuńczo-leczniczych, 
szpitalach i hospicjach, świe-
tlicach socjoterapeutycznych, 
hostelach i ośrodkach dla bez-
domnych, pogotowiach opie-
kuńczych i społecznych. Jed-
nym słowem – wszędzie tam, 
gdzie bezpieczeństwo socjal-
ne jednostki albo grupy jest 
zagrożone i wymaga pilnej in-
terwencji profesjonalisty. 

KAROLINA KASPRZAK

Kształcenie 
do pracy socjalnej 
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Co pokazuje 
praktyka

Ciekawą prezentację multi-
medialną dotyczącą opieki 

krótkoterminowej nad osobami 
z niepełnosprawnościami przy-
gotowała Ewa Zagawa i Joan-
na Baszyńska ze Stowarzysze-
nia „Na Tak”. Wystąpienia wy-
słuchali 7 kwietnia członko-
wie Komisji Dialogu Obywatel-
skiego przy Pełnomocniku Pre-
zydenta Miasta Poznania do 
spraw Osób Niepełnospraw-
nych. 

Wyżej wymienione oso-
by opowiedziały o działalności 
Domu Krótkiego Pobytu „Pora-
nek”, o którym kilkakrotnie pisa-
liśmy już na łamach „Filantropa 
Naszych Czasów”. To nowator-
skie przedsięwzięcie jest zachę-
tą i przykładem dla innych orga-
nizacji pozarządowych. „Pora-
nek”, przypomnijmy, to placów-
ka całodobowa. Osoba z nie-
pełnosprawnością może w niej 
przebywać do 21 dni z szan-
są wydłużenia pobytu na wnio-
sek rodzica albo innego opieku-
na prawnego. Jest opieka spe-
cjalistyczna (w Domu „Poranek” 
przebywały m.in. osoby podłą-
czone do respiratora, karmio-
ne sondą, w pełni zależne od in-
nych), zapewniane są podstawo-
we usługi opiekuńcze oraz byto-
we. Pobyt jest odpłatny (pierw-
sza doba kosztuje 120 złotych, 
druga i kolejna – 100 złotych, 
przy następnych dobach opłaty 
są niższe). 

Praktyka Stowarzyszenia po-
kazuje, że realizacja takiej inicja-
tywy nie jest łatwa – trzeba prze-
brnąć przez ustawy i rozporzą-
dzenia, zmierzyć się ze stosem 
dokumentów. Państwo nie za-
pewnia wsparcia fi nansowego 
w takim stopniu, w jakim jest to 
niezbędne, dlatego placówki zaj-
mujące się opieką nad osobami 
niesamodzielnymi są zmuszone 
pobierać opłaty za pobyt. 

Podczas posiedzenia KDO 
wybrano nowego sekreta-
rza – Katarzynę Strzyż-Sobań-
ską, pracownika Urzędu Mia-
sta Poznania. Ponadto wybra-
no przedstawiciela KDO w Po-
znańskiej Radzie Działalności 
Pożytku Publicznego. Został nim 
Marcin Halicki, przewodniczą-
cy KDO. Agnieszka Haremska, 
przewodnicząca Stowarzysze-
nia na rzecz Osób z Autyzmem 
„ProFUTURO” przedstawiła pre-
zentację odnoszącą się do spo-
łecznego postrzegania osób z 
autyzmem i zespołem Asperge-
ra. Spotkanie zakończyły wolne 
wnioski i głosy. 

KAROLINA KASPRZAK

W Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Po-

znaniu można składać wnio-
ski w ramach programu pod 
nazwą „Aktywny samorząd”. 
Program jest kierowany do 
osób z niepełnosprawno-
ściami. Jego celem jest elimi-
nacja lub zmniejszenie ba-
rier utrudniających czynny 
udział w życiu społecznym, 
edukację i znalezienie za-
trudnienia. 

„Aktywny samorząd” (mo-
duł I) daje możliwość otrzy-
mania wsparcia fi nansowe-
go na: zakup i montaż oprzy-
rządowania do samochodu, 
pomoc w utrzymaniu spraw-
ności technicznej elektrycz-
nego wózka inwalidzkiego, 
uzyskanie prawa jazdy kate-
gorii B, zakup sprzętu elek-
tronicznego bądź elementów 
oprogramowania, dofi nanso-
wanie szkoleń związanych 
z obsługą sprzętu elektro-
nicznego, zakup protezy, po-
moc w utrzymaniu aktywno-
ści zawodowej przez zapew-
nienie opieki dla osoby zależ-
nej znajdującej się pod opieką 
wnioskodawcy itd.

Na wsparcie w ramach pro-
gramu (moduł II) mogą liczyć 
studenci z niepełnosprawno-
ścią posiadający orzeczenie 
o niepełnosprawności w stop-
niu umiarkowanym i znacz-
nym, którzy kształcą się na 
uczelni wyższej, w szkole po-
licealnej, kolegium albo mają 
otwarty przewód doktorski 
poza studiami doktoranckimi. 
Dofi nansowanie może obej-
mować: pokrycie kosztów 
kształcenia, opłat za naukę, 
dodatek na uiszczenie opłaty 
za przeprowadzenie przewo-
du doktorskiego. 

Wnioski w ramach modułu 
I przyjmowane są od 1 kwiet-
nia do 30 sierpnia, a w ra-
mach modułu II – od 1 wrze-
śnia do 10 października (dla 
wniosków dotyczących roku 
akademickiego 2016/2017). 
Szczegółowe informacje na 
temat programu można uzy-
skać w siedzibie PCPR w Po-
znaniu przy ul. Słowackie-
go 8, pod numerem telefonu: 
(61) 8 410 710, na stronach in-
ternetowych: www.pcpr.po-
wiat.poznan.pl i www.pfron.
org.pl kk

„Dzieci z autyzmem są 
często niesprawiedli-

wie oceniane. Są ludzie, któ-
rzy nie akceptują ich zacho-
wań, nie potrafi ą zrozumieć, 
odrzucają je. Robią to, bo nie 
znają naszych dzieci. Razem 
możemy to zmienić i powie-
dzieć: poznaj zanim ocenisz” 
– taką refl eksję kieruje łódz-
ka Fundacja „Jaś i Małgo-
sia” („JiM”) za pośrednictwem 
swojej strony internetowej. 
Czym jest autyzm dowiedzie-
li się Polacy podczas Świato-
wego Dnia Świadomości Au-
tyzmu.

O diagnozie i terapii auty-
zmu pisaliśmy obszernie w 
wydaniu kwietniowym „Fi-
lantropa Naszych Czasów” na 

str.15. 2 kwietnia w niemal 
wszystkich większych mia-
stach Polski, a także na świe-
cie na niebiesko zostały pod-
świetlone budynki instytucji 
publicznych oraz znane obiek-
ty. W ten sposób solidaryzowa-
no się z osobami z autyzmem. 
Akcja społeczna „Na niebiesko 
dla autyzmu” rozpoczęła ob-
chody Światowego Miesiąca 
Wiedzy na temat Autyzmu. 

W Poznaniu 2 kwietnia dru-
żyna sportowa „gRUNwald 
team Poznań” zorganizowała 
„Świadomy bieg na niebiesko”. 
Uczestnicy wydarzenia biegli z 
niebieskimi balonami w sobot-
ni wieczór spod Inea Stadion 
ulicami Poznania aż do Stare-
go Rynku. kk 

ROZDZIAŁ
CZTERNASTY 

– Artur? – na poły zdziwio-
nym głosem zapytał pan He-
nio. 

– Julka nie jest w formie – 
znad głowy chłopaka odrzekła 
Elżbieta. – Myśleliśmy, że… je-
śli pan się zgodzi? – wymam-
rotała zawisając całym cięża-
rem na rączkach wózka Artu-
ra. 

– Jacy gorliwi! – zaśmiał się 
masażysta i obracając głowę w 
stronę pana Józia dodał: 

– Gorliwi, hę! Józek. 

– Co chcesz – enigmatycznie 
odparł Józef do tej pory zajęty 
czymś przy kominku aromaty-
zującym. 

– To dawaj, skoro już jeste-
ście!…

Artur podjechał do stołu ma-
sażysty i dźwignął się. Za sła-
bo. Stół był zbyt wysoki i zwy-
kle potrzebował kilku podejść, 
by wdrapać się na niego. Po 
czwartej, nieudanej próbie Ela 
drgnęła nerwowo. Również 
pan Józef podniósł się ze swe-
go krzesła. 

– Nie pomagaj! Niech radzi 
sobie sam – uprzedził Henio. 

– Pozwólcie, że osobiście 
będę decydował kiedy być sa-
modzielnym – rzekł z irytacją. 

– Pieprzona taradaja! – za-
sapał się, kiedy za słabo przy-
blokowany wózek uciekł mu 
do tyłu. – Od początku nie 
mogę dojść ze złomem do po-
rządku. 

– Co tak się nadąłeś? – spy-
tała Jania. – To tylko teraz, 
przejściowo – wyczuła, o co 
mu chodzi. – Jak u Eli. Zobacz 
sam.

Nie wierzył jej. Teraz domy-
ślał się prawdy, a prawda ta do-
cierała do niego z zewnątrz, 
spoza chęci magister i spoza 
jego woli.

Chciał coś powiedzieć. Na-
piął się, wytężył rozdrażniony 
umysł. – Cholerwa! – usłyszał 
siebie zdumiony. – Cholerwa! – 
jakby nie było tych wszystkich 
godzin u logopedy. 

– Widzę, że coś… jakby szlag 
cię trafi ł? Ale wysil się, wytęż 
wolę. Albo pomódl się. 

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

Na niebiesko – 
dla autyzmu 

Na likwidację
barier
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Opowieść osobliwie 
inna(21)

– Cholerwa! – dobył z sie-
bie znów myśląc, że gdyby 
wszystko zależało od dobrej 
woli, ludzkiej i boskiej, to życie 
wyglądałoby pięknie. Kto wie, 
może nawet świat byłby pięk-
niejszy? Jak w Ogrójcu. Ale nie 
wszystko jest piękne. Dlacze-
go? No właśnie. Ponieważ zło, 
które może być tak zwanym 
zrządzeniem losu, przypad-
kiem, bądź przeznaczeniem, 
jest silniejsze i jak czerń sil-
niejsza jest od bieli i wystarczy 
jej kropla, by czarę bieli zabru-
dzić, tak zło jest w stanie zdo-
minować dobro. Właśnie… Ist-
niała jednak prawda obiektyw-
na i tę, zdaje się, wyczuwał 
najmocniej. – Jasna dupa! – za-
klął, jak Natasza.

Pan Henio masaż rozpo-
czął od nóg. Najpierw z przo-
du, gdy Artur leżał na plecach. 
Ten próbował odprężyć się 
mentalnie i rozluźnić całe cia-
ło. Przymknął oczy i oddychał 
spokojnie, miarowo, aż powie-
trze zaczęło swobodnie wy-
pełniać jego płuca, łączyć się 
z krwią i dotleniać cały or-
ganizm. Czuł, jak ten proces 
przebiega. Widział je – rozsze-
rzające się oskrzeliki i wymia-
nę gazową, reakcję z hemem. 
A potem transport żylnymi ar-
teriami w głąb organizmu czą-
steczek tlenu i uwalnianie go 
we wszystkich narządach, w 
każdej tkance, w mięśniach. 
Dalej – wychwytywanie przez 
hemoglobinę dwutlenku wę-
gla – produktu spalania zacho-
dzącego w komórkach, i trans-
port powrotny. Do płuc, do wy-
dechu…

Ręce Henia robiły tej utle-
nionej krwi miejsce w jego mu-
skułach. Krążyła w nim całym, 
płynęła w kończyny, do głowy. 
Zrobiło mu się ciepło, czuł pie-
czenie uszu i twarzy. Masaż 
rozgrzewał go. Wkrótce od-
dech pogłębił się. Napięcie w 
nogach ustępowało. Pan Henio 
masował drugie udo – czworo-
głowego, mięsień prosty, kra-
wiecki, przywodziciela… Po-
budzał receptory czuciowe. Na 
tej nodze Artur odbierał już 
wszystkie rodzaje fi zycznych 
bodźców. Czuł dotyk, ucisk, 
ukłucie, odczuwał ciepło i zim-

no. Rozeznawał z zamknięty-
mi oczyma, którą partię mięśni 
pan Henio masuje, wiedział, w 
którym miejscu go dotyka.

Kiedy przyszła pora na tyl-
ną stronę nóg obrócił się i uło-
żył wygodnie na brzuchu. Ręce 
położył wzdłuż ciała. Nie miał 
już kłopotów z oddychaniem, 
ale pamiętał, jak to było jesz-
cze nie tak dawno. I szczęśli-
wy był, i wzdrygał się na tamto 
przypomnienie.

Czego skutkiem było zdro-
wienie Artura? Przyjęto, że jako 
dobro od dobrego musi pocho-
dzić, a konkretnie ze żmud-
nych ćwiczeń. Dość, że z koń-
cem ostatniej wiosny jego 
umysł powrócił do dawnej for-
my i wszelkie nadzieje zaczęły 
dotyczyć ciała. Jeszcze raz po-
myślał o morderczej pionizacji. 
Doprowadzała go utraty przy-
tomności. Dusił się i mdlał. Nie 
spodziewał się takich trudno-
ści, choć zważając na proble-
my, które miał podczas równie 
trudnego siadania, nie powi-
nien był być aż tak bardzo za-
skoczony. Myślał, że wszystko 
zależy od jego chęci i determi-
nacji, że wystarczy sobie posta-
nowić. Tymczasem organizm, 
który niekontrolowany stał się 
odrębną jednostką, czymś, co 
teraz funkcjonowało całkiem 
niezależnie, nie liczył się z po-
tęgą ducha. Uzmysławiał so-
bie to coraz wyraźniej i coraz 
bardziej chciał to zmienić. Je-
śli wola to za mało, to może 
nad tym bezwładnym ciałem 
uda się rozumowi zapanować? 

Może rozumne wykorzystywa-
nie, zrazu niewielkich, możli-
wości ciała wzmocni je później 
i powiększy? Może inteligent-
ne zawładnięcie płucami spo-
woduje, że i krwiobieg podpo-
rządkuje się z czasem, a potem 
pozostałe układy? I tak krok po 
kroczku może przejmie pano-
wanie nad swym ciałem? Bo ja-
kaś metoda, wierzył w to nie-
zbicie, musiała istnieć. Musiał 
być jakiś sposób, by wygrze-
bać się z tej opresji, jakaś dro-
ga, którą dałoby się zbiec.

Pan Henio masował pod-
udzie – głowy: boczną i przy-
środkową brzuchatego łyd-
ki, płaszczkowatego i mięśnie 
strzałkowe oraz, bliżej kolana, 
mięsień podeszwowy. Z dołu 
podkolanowego odprowadzał 
wszystkie zastoiny. Wszyst-
ko ku górze, w kierunku ser-
ca. Aż doszedł do tylnej części 
uda. Zsunął Arturowi spoden-
ki. Stopniowo, z coraz więk-
szą siłą masował dwugłowego, 
półścięgnistego i w końcu sys-
tematycznie, za sprawą ćwi-
czeń z oporem, potężniejące 
mięśnie pośladkowe.

Józiu zapalił świeczkę w ko-
minku i machinalnie przestroił 
stojące na parapecie radio. Za-
raz też ruchy masażysty we-
szły w nowy rytm. 

– Jaka przyjemna poklepy-
wanka – zauważyła Ela. – Chy-
ba znam ją w innym wykona-
niu. 

– To Forever In Blue Jean – 
ledwie zrozumiałą angielsz-

czyzną odparł pan Józef. – Ri-
charda Bennetta. Pamiętasz to 
Heniu? 

– Młodym się zdaje, że przed 
nimi świat nie istniał. 

– A tu niespodzianka, co? 
– zaśmiał się. – Wszystko już 
było i do tego znacznie lepsze 
niż teraz. – Pamiętam jego ga-
wędy o swoich dzieciakach. – I 
psach… Nawet w salonie miał 
kilka portretów swojego mop-
sa. 

– To te, które gazy puszcza-
ją z obu stron? – skojarzył Ar-
tur, a Elżbieta marszcząc nos 
szturchnęła go w ramię. 

– Pff … Mam nadzieję, że 
odróżniał jedne od drugich – 
prychnęła. 

– Tak, o nich można bez wy-
tchnienia – gawędziarsko za-
pałał pan Józef. – Sam mia-
łem… psa, sznaucera. Żonka, 
świętej pamięci, przywiozła go 
od jakiegoś hodowcy z rodo-
wodem. Pies miał rodowód na-
turalnie. Wnukowie wtedy byli 
jeszcze malcami. Starszy Szy-
mon liczył chyba z pięć – sześć 
lat. Sznaucer był prezentem dla 
mnie. Oczywiście szybko się 
wydało, że to tylko taka zasło-
na dymna, żebym zgodził się 
na zwierzaka w domu. Piesek, 
rzecz jasna, zaraz zaprzyjaźnił 
się z chłopcami, a mnie przypa-
dło doglądanie stwora, bo bab-
cia, oczywiście do wód korzon-
ki poleciała kąpać. Na począt-
ku ustaliliśmy sobie wszystkie 
zasady, które miały obowiązy-
wać. Przede wszystkim psu nie 
wolno było wchodzić do salonu 
i jeść pod stołem w czasie na-
szych posiłków, sikać w miesz-
kaniu na podłogę, włazić na ka-
napę i fotele, i takie tam jesz-
cze inne rzeczy, pewnie zna-
cie to najlepiej. Te wszystkie 
zasady zdały się, że tak po-
wiem, psu na budę. Od pierw-
szego dnia pies zaczął rządzić 
w domu i szybko stał się pierw-
szą personą. Nie chciał słuchać 
nikogo. Robił co chciał. Oprócz 
mnie jednego nikt mu niczego 
nie zakazywał. A pies ma taką 
naturę, że bez moresu robi, co 
mu się żywnie podoba.

cdn.
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W niedzielę 17 kwietnia, 
w sali widowiskowej 

Obornickiego Ośrodka Kul-
tury, licznie zebranej widow-
ni zaprezentowali się człon-
kowie i goście zespołu „Tacy 
sami”. Był to już jubileuszo-
wy 15 program, którego ce-
lem było nie tylko bawienie 
publiczności, a także pozy-
skanie środków na działal-
ność Stowarzyszenia „Przy-
jaciel”. 

W trakcie programu odby-
ła się aukcja obrazów i wy-
robów artystycznych. To wła-
śnie z tej licytacji pozyskano 
3.700 złotych. Każdy z obec-
nych na sali mógł przekazać 
dla Stowarzyszenia dowol-
ną kwotę lub zakupić w skle-
piku zorganizowanym z oka-
zji jubileuszu występu różne-
go rodzaju ozdoby, wykona-
ne przez członków Stowarzy-
szenia. Stowarzyszenie „Przy-
jaciel” od wielu lat zajmuje się 
rehabilitacją dzieci i młodzie-

Było późne, wrześniowe po-
południe. Słońce chowa-

ło się za wierzchołki drzew w 
pobliskich ogródkach działko-
wych. Tuż przebiegała ulica 
omijająca miasto, a po prze-
ciwnej stronie zaczynało się 
mieszkaniowe osiedle. Lubię 
tutaj spacerować. 

W pewnej chwili wyrwał 
mnie z zadumy pisk opon sa-
mochodowych, gwałtownie za-
trzymał się samochód osobo-
wy i raptem wyrzucono z nie-
go rudawego wilczura. Przeko-
ziołkował kilka metrów po as-
falcie, a samochód pospiesznie 
zerwał się do ucieczki. 

Pies podniósł się, usiłował 
pobiec kilka metrów, po czym 
zatrzymał się. Widocznie upa-
dek pozbawił go sprawności. 
Usiadł jedynie na asfalcie i pa-
trzył smutnym wzrokiem za 
znikającym samochodem. Po 
chwili próbował znów pobiec. 
Niestety, nie mógł. Popatrzył 
jeszcze przez chwilę i powlókł 
się w pobliskie krzaki.

Zawołałem na niego. Nieste-
ty, uciekł i znikł mi z oczu. Bar-
dzo mi było go żal. Ale cóż mo-
głem zrobić. I gdzie go szukać. 
Jak się okazało, psa tego mia-
łem zobaczyć jeszcze wiele 
razy. Stał się znany na naszym 
osiedlu.

*
Na tym osiedlu mieszkał pan 

Lucjan, człowiek niepełno-
sprawny. Przed laty uderzył go 
samochód, gdy wracał z pra-
cy do domu. Wypadek spowo-
dował, że chodził z dużym tru-
dem. Otrzymał rentę inwalidz-
ką. Mieszkał w niewielkiej ka-
walerce. Większe mieszkanie 
musiał zamienić na małe z po-
wodu niskiej renty. Był samot-
ny. On właśnie i wyrzucony pies 
stali się wkrótce znani na całym 
osiedlu.

Pewnego październikowego 
popołudnia Lucjan, oglądając 
telewizję, usłyszał dochodzą-
ce z ulicy dziwne okrzyki dzieci. 
Podszedł do okna i ujrzał grup-
kę chłopców w różnym wieku, 
bijących rózgami psa o rudawej 
sierści, przypominającego wil-
czura. Był bardzo wychudzo-
ny, ale bronił się dzielnie, usiłu-
jąc ugryźć napastników. Wresz-
cie, widocznie z wycieńczenia, 
upadł, skulił się i cicho skomlił.

Lucjan krzyknął przez okno, 
by dali mu spokój, ale to nie po-
skutkowało. Tymczasem z klatki 
sąsiedniego bloku wyszedł męż-
czyzna w wieku około czter-
dziestu lat i krzyknął grożąc pal-
cem: 

– Jasiu, Mariuszku i wy resz-
ta, zostawcie tego obrzydliwego 
rudzielca, bo jeszcze zarazicie 
się jakimś paskudztwem!

Po czym rzucił w stronę psa, 
nazwijmy go „Rudy”, podnie-
sionym z trawnika kamieniem. 
Rudy, trafi ony w plecy, poderwał 
się i uciekł. 

Kilka dni później Lucjan, wra-
cając ze sklepu, zobaczył jak 
dwaj dozorcy polewają przy-
wiązanego do drzewa Rude-
go silnymi strumieniami wody 
z hydrantu. Pies stał skulony, 
trząsł się z zimna i skomlał ża-
łośnie. Dlaczego nie usiłował się 
bronić? Może zabrakło mu sił do 
walki? A może chciał ludziom 
okazać posłuszeństwo w na-
dziei, że otrzyma coś do jedze-
nia? Albo wydawało mu się, że 
jest kąpany jak w przeszłości? 

– Hej, ludzie – nie wytrzymał 
Lucjan. – Co wy robicie z tym 
psem?! 

– A co pana obchodzi! Pań-
ski?! – odrzekł groźnie jeden z 
cieci. 

– Nie mój, ale to nie znaczy, że 
możecie się nad nim znęcać. 

– Myjemy go, bo brudny – od-
rzekł drugi cieć. 

– To ma być mycie?! Wy do po 
prostu mordujecie. 

– To będzie po nim, przynaj-
mniej nie będzie się męczył. To 
dobry uczynek z naszej strony – 
drwił pierwszy. 

– No nie, dobry uczynek! – za-
śmiał się złowrogo Lucjan. – 
Macie szczęście, że jestem kale-
ką, bo dałbym wam dobry uczy-
nek! A teraz weźcie się do robo-
ty, obiboki, a psu dajcie spokój! 
Na klatkach schodowych jest 
brud, a oni, sadyści, psa dręczą. 
Przestańcie, i to natychmiast! 

– Bo co! – nastroszyli się.

– Bo to, że zadzwonię po straż 
miejską! 

– A dzwoń se dziadu – burk-
nął jeden z nich i wyłączył wodę.

Tymczasem Rudy podniósł 
się, spojrzał dziwnie bystrym 
okiem w stronę swojego wy-
bawcy, pomerdał ogonem i od-
szedł za pobliski śmietnik.

Lucjan wrócił do domu, odło-
żył kule i usiadł ciężko w fotelu. 

– Gdyby ten pies chciał przyjść 
do mnie, przyjąłbym go na za-

ży niepełnosprawnej, integra-
cją środowiska i organizacją 
turnusów rehabilitacyjnych. 
To właśnie na ten ostatni cel 
zostaną przeznaczone zebra-
ne pieniądze.

Zebrani na sali przez prawie 
trzy godziny mogli podziwiać 
wspaniałe występy niepełno-
sprawnych artystów. Wśród 
nich prym wiedli Łukasz Ból i 
Jagoda Borowiak.Swoimi wy-
stępami program uświetni-
li: Ania Wólczyńska, Faustyna 
Zydorczak, Marcin Samolczyk 
a przede wszystkim gość ho-
norowy Urszula Lidwin. 

Wykonawcom akompanio-
wał Robert Stachowiak, a ca-
łość poprowadził wielolet-
ni animator i opiekun zespo-
łu Lech Faron.Po występach 
organizatorzy zaprosili gości 
do sali kameralnej, gdzie przy 
kawie i ciastku rozmawiano o 
wspaniałych występach arty-
stów i problemach środowi-
ska osób niepełnosprawnych. 

Stowarzyszeniu „Przyja-
ciel” i artystom zespołu „Tacy 
sami” życzymy wielu wspa-
niałych sukcesów, realizacji 
zamierzeń i osiągnięć arty-
stycznych.

Kazimierz
Graczyk
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wsze – pomyślał. – Skoro mnie 
starczy na jedzenie, to i dla nie-
go by się znalazło. Ale jak to zro-
bić? Ten pies wygląda na zdzi-
czałego. Ale też jakby lgnął do 
ludzi… Muszę go jakoś zwabić, 
odkarmię i będzie nam obu we-
selej. A i odezwać się będzie do 
kogo.

Tymczasem za oknem zaczę-
ło się ściemniać. Lucjan wstał 
z fotela, wszedł do kuchni i za-
brał się do przygotowywania 
kolacji. Nagle, jakby tuż pod jego 
oknem, rozległo się gwałtowne 
ujadanie psów, a w nim – roz-
paczliwe skomlenie. Serce Lu-
cjana zaczęło uderzać gwałtow-
niej. Pomyślał z trwogą: 

– Pewno Rudego napadły… 

Pospiesznie otworzył okno. 
To, co ujrzał, napełniło go gro-
zą i gniewem. Przy jednej z kla-
tek sąsiedniego bloku stali dwaj 
mężczyźni paląc papierosy i z 
zaciekawieniem patrzyli w stro-
nę, gdzie dwa psy nieokreślonej 
rasy atakowały Rudego. Mimo 
wycieńczenia dzielnie stawiał 
opór napastnikom. Tamte, pod-
judzane przez swoich fanów, 
atakowały coraz zacieklej. 

– Zagryzą go! – pomyślał z 
rozpaczą Lucjan. 

Pospiesznie przyniósł z poko-
ju wiatrówkę, załadował i wyj-
rzał przez okno. 

– Hej, wy tam – krzyknął. – 
Zabierzcie psy, bo będę strze-
lał! Najpierw do nich, a potem 
do was! 

– Co to pana obchodzi! To za-
wszona przybłęda! – odkrzyk-
nął jeden z właścicieli psów, po 
czym, śmiejąc się ironicznie, 
zwrócił się do kompana: 

– Popatrz, obrońca się zna-
lazł! Uważaj, bo nas zastrzeli! 

– No! – wycelował wiatrówkę 
Lucjan. – Najpierw w d… 

– Dobra, przestań pan! – ustą-
pił drugi. I zaczął wołać na psy: 

– Reks, Maks, do nogi!

Psy zostawiły Rudego i znik-
nęły z właścicielami w klatce 
schodowej.

Była to ostatnia chwila. Rudy 
leżał bez ruchu. Że żyje, widać 
było po powolnym oddychaniu. 
Przypominał kawał zmiętego, 
zbroczonego krwią futra. Lucjan 
zerwał z tapczanu narzutę i wy-

kuśtykał z mieszkania. Pod klat-
ką spotkał sąsiadkę. 

– O, pani Sałygowa, dobrze, że 
panią widzę! Pomoże mi pani? 

– Tak, tylko w czym? 

– Pod moim oknem leży po-
gryziony pies, zna go pani, to 
Rudy. Sam nie dam rady go 
przynieść. 

– Dobrze, chodźmy – zgodziła 
się bez wahania. 

Rudy leżał bez ruchu, ciężko 
oddychał i popiskiwał. 

– Ale pogryziony – zauważyła 
z przerażeniem Sałygowa. – Czy 
warto go ruszać? Czy nie lepiej, 
aby tu w spokoju skończył? 

– Weźmy go, pani Sałygowa, 
ja go wyratuję. To wspaniałe 
stworzenie, szkoda, by miał zdy-
chać w tak okropnych warun-
kach. A jeśli zdechnie, to u mnie 
w mieszkaniu. Pies to przyjaciel 
człowieka…

Zanieśli Rudego, położyli w 
przedpokoju i zaczęli obmywać 
wodą. Ukazało się wiele ran, 
dwie wymagały szycia. 

– Niech go pan obmywa deli-
katnie utlenioną wodą, a ja za-
dzwonię po weterynarza – za-
proponowała Sałygowa. 

– Świetny pomysł, niech pani 
dzwoni – ucieszył się pan Lu-
cjan.

Obmywany troskliwie Rudy 
popiskiwał cichutko, jakby z 
ulgą, i od czasu do czasu usiło-
wał lizać dotykające go dłonie 
pana Lucjana. Przy tym, jakby 
poprzez ból, poruszał przyjaź-
nie poszarpanym ogonem. Mię-
dzy nim a Lucjanem została za-
warta przyjaźń.

Wezwany przez Sałygową 
weterynarz obejrzał Rudego. 

– Ładny piesek – powiedział 
– ale straszliwie wynędznia-
ły. Trudno będzie go uratować. 
Gdyby był odżywiony, nie byłoby 
problemu. Będę próbował. 

– Ile to będzie kosztowało? – 
zapytała z niepokojem Sałygo-
wa. 

– Tylko za przejazd – mach-
nął ręka weterynarz. – Szkoda 
psa, a państwa bezinteresow-
na troska nie pozwala mi postą-
pić inaczej. Też bardzo lubię psy. 
Skąd się u was wziął?

– Wałęsał się po osiedlu od 

dwóch miesięcy – wyjaśnił Lu-
cjan. – Wyrzucono go z jadą-
cego samochodu. Widocznie 
sprzykrzył się właścicielowi. 

– Ludzie są gorsi od zwierząt 
– wtrąciła Sałygowa. 

– Wiele podobnych przy-
padków miałem w swojej pra-
cy. Najpierw pieska się bierze, 
bo chce dziecko albo rozkapry-
szona pani, a później, gdy trze-
ba z psem wyjść bez względu 
na pogodę, zaczynają się pro-
blemy. Leczenie trochę potrwa, 
ale skoro się państwo nim za-
opiekujecie, to wyliże się. Pro-
szę o cierpliwość. Będę zaglą-
dał co kilka dni. Gdyby się dzia-
ło coś niepokojącego, to proszę 
dzwonić. To pięknie, że chcecie 
państwo przyjąć tego psa – po-
chwalił – widać zgodne z pań-
stwa małżeństwo. 

– Jesteśmy tylko sąsiadami – 
zaprotestowała Sałygowa. 

– To bardzo przepraszam – 
zmieszał się lekarz. – Sprawia-
cie państwo takie wrażenie. 

– To nic – włączył się z uśmie-
chem Lucjan. – Każdy się może 
pomylić, pan nas przecież nie 
zna. Żyjemy sobie po sąsiedzku, 
nieraz nie widujemy się przez 
kilka tygodni. 

– Ale teraz będziecie mogli 
państwo widywać się częściej, 
opiekując się psem. Jak on się 
wabi? 

– W osiedlu mówią na niego 
Rudy, więc niech tak zostanie – 
zdecydował Lucjan. 

– Trafne imię – powiedział 
weterynarz i zaczął się żegnać. 

– Ja też już pójdę – skierowała 
się do drzwi Sałygowa. 

– Niech pani na trochę zosta-
nie, będę potrzebował pani po-
mocy. 

– No to jeszcze kwadrans – 
zgodziła się, nieco zmieszana.

*
Mijały dni. Pod troskliwą 

opieką Lucjana i Sałygowej 
Rudy szybko wracał dozdro-
wia. Zauważył to również le-
karz, gdy po kilku dniach przy-
jechał obejrzeć pacjenta. Po ty-
godniu Rudy zaczął spacero-
wać po mieszkaniu. Nim mi-
nął miesiąc, nie przypominał 
tamtego chudego kundla z po-
targaną sierścią. Okazał się 

psem wesołym, gotowym do 
każdej zabawy, nawet gdy Lu-
cjan nie miał na to czasu ani 
ochoty. Coraz częściej wycho-
dzili na spacery. Dawni wrogo-
wie Rudego omijali go z głu-
chym warkotem. Rudy zawsze 
trzymał się jak najbliżej swoje-
go pana i przyjaciela. Sąsiedzi 
twierdzili nawet, że Rudy spra-
wia takie wrażenie, jakby był 
dumny ze swojej nowej sytu-
acji. Razem też wychodzili po 
zakupy do pobliskiego sklepu. 
Rudy zostawał przy drzwiach, 
a gdy jego pan wyszedł, brał 
torbę z zakupami w pysk i 
niósł do domu. Był psem przy-
jaznym dla ludzi. Z wyjątkiem 
dozorców i właścicieli psów, 
które doprowadziły go niemal 
do śmierci. 

Pewnego razu Lucjan zacho-
rował na grypę, leżał w łóżku, 
nie wychodził nawet do sklepu 
po zakupy. Żeby jedzenia star-
czyło jak najdłużej, jadł dwa 
razy dziennie, a w końcu tylko 
raz. Rudego wypuszczał, by za-
łatwił swoje potrzeby. Pies wra-
cał po kilku minutach.

Tym razem stało się jednak 
coś niespotykanego. Lucjan czuł 
się już lepiej i jak zwykle wypu-
ścił psa na dwór. Pies, również 
jak zwykle, szybko wrócił. Ale 
nie skrobał łapą do drzwi, tylko 
pukał czymś twardym. Lucjan 
otworzył – i zobaczył Rudego z 
ogromną kością w pysku. Pies 
pobiegł z nią do kuchni i poło-
żył na taborecie, sam zaś usiadł 
obok i patrząc w oczy swoje-
mu panu zaczął dziwnie powar-
kiwać, jakby chciał coś powie-
dzieć. 

– A co ja ci z tego gnata nago-
tuję – odezwał się zdziwiony Lu-
cjan. – Przecież nawet nie mam 
takiego garnka.

Usiadł na taborecie, wziął 
kość do ręki i podsunął ją psu 
pod pysk. Rudy odwrócił się nie-
chętnie. Lucjan podał mu ją do 
pyska, Rudy wziął, wspiął się na 
tylnych łapach i podsunął Lucja-
nowi w pobliże ust. 

– Co, ja mam ją jeść? – zrozu-
miał Lucjan. 

Rudy widząc, że jego pan 
ostatnio prawie nie je, postano-
wił przynieść mu posiłek. Za-
skomlał i pomerdał energicznie 
ogonem, zachęcając do jedze-
nia. Gdy ta zachęta nie poskut-
kowała, polizał kość i znowu po-
dał swemu panu. 

Lucjana i Rudego łączy jesz-
cze wiele innych przeżyć. Ostat-
nio odegrał dla Lucjana nawet 
rolę swata. 

Serce psa
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Piszesz mi…

Piszesz mi,
Że mógłbyś przejść
Tysiące kilometrów
Choćby i dziś
By dogonić 
Czas przeszły.
Daremny trud 
Twej drogi.
Nie istnieje szlak
Prowadzący wstecz.
Nie ma łodzi
Do dnia
Wczorajszego

Czas

Czas 
To drapieżny ptak
Będzie cię
Codziennie ogołacał
Z każdego dnia,
Minuty,
Sekundy.
Jak jesień 
Rozdziewa drzewa
Z życia.
Rytm twego serca – 
Najdokładniejszy
Czasomierz.
Nie ujdziesz mu. 

Wstaje
nowy dzień

Opadły mgły
I ziemia kipi
Świeżością poranka.
Mandla życia
Obraca się
Niestrudzenie.
Niebieski odyniec
Wyrusza 
W codzienną 
Wędrówkę.
Wstaje dzień.
W lustrze,
Które nie ma 
Zmarszczek, 
Przegląda się 
Moje ja, niepomne
Utraconych lat
I zim stopniałych.

Ono chce wierzyć
W czas, co nadchodzi
I w świeżość
Majowej zieleni.
Rozpaczliwie kocha
Ten dzień,
Co się staje teraz
Ostatnim…
Lub pierwszym.

Nasza klasa

Co z nami uczynił
Ten czas.
Porozstawiał 
Po kątach
Jak niegrzeczne 
Dzieci.
Paryż, Warszawa,
Sydney. 
Prędkość zawrotna
Oddala nas od siebie.
Już nie lufa 
W dzienniku sprawia,
Że nos w rękaw
Wycieramy, 
Lecz tęsknota

Do kraju tego…
Przaśna jak chleb
Niewolników.
W gardle 
Uwięzione słowa
Zamieniają się 
W krzyk,
Gdy umarły poeta
Śpiewa…

Laudate 
Dominum 

Twój los
Zapisany 
W gwiazdach
I w źrenicy Boga,
Człowieku.
Błogosław temu,
Który iść wytrwale
Kazał.
Odmierzając drogę
Stukotem serca,
W ciemności
Przeznaczenia
Bądź wierny
I idź. 

Do Eurydyki

Eurydyko,
Wtrącona do piekła
DPS-u,
Orfeusza nie czekaj,
Nie wypatruj go
Przez brudne okna.
On już nie wróci,
Zapomni drogi
Do ciebie.
Sen się prześnił,
Zostałaś znów sama.
Inna go teraz
Do snu kołysze,
To z nią pije
Ślubne wino.
Ty się nie liczysz, 
Jesteś
Niepełnosprawna, 
Czyli bezwartościowa,
Gorsza i odmienna. 
Ptak, któremu
Połamano skrzydła,
Tak tęskni do lotu,
Jak ty 
Za jego cieniem.
Jeszcze walczyć
Próbujesz,
Piszesz esemesy
I mejle,
Skomlisz w nich
O miłość.
Lecz on 
Nie przyjdzie,
Nie przedrze się
Przez duszne
Korytarze,
Pełne zapachu potu
I odleżyn.
Więc nie czekaj go
Nadaremnie.
Nie jesteś przecież
Eurydyką,
Jesteś tylko kaleką…

Wiersze 
Katarzyny Kusek
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ZBIGNIEW NOWAK
KOŁOBRZEG

Jeszcze tylko

Dwa ostatnie 
Cale śniegu,
Więcej dwa 
Celsjusze w cieniu
I przed domem 
Już zakwitną
Fioletowe 
Anemony.

Jeszcze dni 
Niecałych dwoje,
Dwa cieplejsze 
Tchnienia wiatru,
A forsycje 
Niespodzianie
Złotym kwieciem 
Się obsypią.

Tylko ze dwie 
Ciepłe noce,
Dwa poranne 
Gwizdy kosa
I po drugiej 
Stronie okna
Pękną pierwsze 
Pąki bzu.

Może jakieś 
Dwie biedronki,
Dwa chomiki
Wybudzone
I na nowo
W piersi ciasnej
Tybetański 
Zabrzmi gong.

Szybszy świt 
O dwa kuranty,
Słońce wyżej 
Na dwa palce
I znów w żyłach
Zakrzepiałych
Żywiej soki 
Zaczną krążyć.

Są inni. Żyją we własnym 
świecie. To osoby auty-

styczne – zdolne do głębo-
kiego przeżywania rzeczy-
wistości. Wyobraźnia poma-
ga im zagrać rolę w fi lmie lub 
w teatrze. Wrażliwość, deli-
katność, potrzeba akceptacji 
powodują, że łatwo ich zra-
nić. Potrafi ą zaskoczyć swo-
ją inteligencją i sposobem po-
strzegania świata.

W poznańskim  kinie „Muza” 
7 kwietnia zapełniły się miej-
sca na widowni. Na scenie au-
tystyczni aktorzy ćwiczyli swo-
je role. Poprawiali makijaże i 
sceniczne stroje. Filip, któremu 
powierzono rolę konferansje-
ra, obawiał się, że nie sprosta 
zadaniu. Niepotrzebnie. Po-
mimo tremy wypadł znakomi-
cie. Na wieczór związany ze 
Światowym Miesiącem Świa-
domości Autyzmu, realizowa-
ny w ramach projektu „Lata-
jąca Akademia AWF”, przyszli 
rodzice, przyjaciele, znajomi, a 
także studenci, aby podziwiać 
występ chorych na autyzm ak-
torów.

– Autyzm wzbudza moje za-
interesowanie nie tylko terapią 
i pomocą, ale również z powo-
du nieodgadnionego i niezba-
danego stanu umysłu – powie-
dział prof. dr hab. Stanisław 
Kowalik, kierownik Katedry 
Kultury Fizycznej Osób Nie-
pełnosprawnych AWF. – Dzi-
siaj spotykają się tutaj dwie za-
gadki. Jedna z nich to autyzm, 
a druga to sztuka. Obie można 
próbować łączyć. Dobra sztu-
ka wewnętrznie wzbogaca, 
ale jest pełna niewiadomych. 
Tak samo jak autyzm. Pomimo 
wielu lat badań niewiele mo-
żemy na temat tej choroby po-
wiedzieć. Dla mnie autyzm jest 
jak nowoczesna sztuka, której 
nie należy się bać, lecz warto 
próbować ją zrozumieć.  

Jednym z punktów progra-
mu był teledysk „Supermoce” 
autorstwa członków Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób z Au-
tyzmem ProFUTURO. Oklaski-
wano fi lm „Miłość” z udziałem  
aktorów  Fundacji na rzecz In-
tegracji Osób Niepełnospraw-
nych i Autystycznych FIONA 
oraz etiudę pod tytułem „Krót-
ka historia opowiedziana tan-
giem”, w której zagrali nie-
pełnosprawni artyści z teatru 
„Bezsenni”, wspierani przez 
tancerzy z grupy „Związani”. 

Autyzm i artyzm
Była też  etiuda „Opętanie” Gru-
py Teatralnej z Kuźni Talentów 
ProFUTURO. Duże wrażenie 
zrobił fi lm „Trzy kwiaty”, w któ-
rym zagrali uczniowie  Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawcze-
go dla dzieci i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej im. Zbigniewa 
Tylewicza w Poznaniu. Była 
to historia niepełnosprawne-
go chłopca, który – wyobcowa-
ny i odrzucony – popełnił sa-
mobójstwo. Aktorzy wspaniale 
przedstawili obraz autentycz-
ny i wzruszający. Była wstrzą-
sająca wizja ludzkiej obojętno-
ści wobec losu drugiego czło-
wieka. 

Partnerami projektu byli 
między innymi: Akademia Wy-
chowania Fizycznego  w Po-
znaniu, Katedra Kultury Fi-
zycznej Osób Niepełnospraw-
nych, Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy dla Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej im. 
Z. Tylewicza w Poznaniu, Fun-
dacja na rzecz Integracji Osób 
Niepełnosprawnych i Auty-
stycznych „Fiona”, Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób z Auty-
zmem ProFUTURO oraz Lions 
Club Poznań „Cogito”.

AURELIA PAWLAK 
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Niepełnosprawni aktorzy.

Scena pozwoliła na wyrażenie głębokich emocji.
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Mamy fajnego sąsiada w 
sali, pisałam już o nim. 

Podpowiedział, by zgłosić 
się do fundacji „Mam marze-
nie”. Pawełek myśli teraz, co 
jest jego marzeniem. Bo jest 
już na liście i czeka.

Są jeszcze inne funda-
cje. Coś trzeba będzie zacząć 
szukać. Starać się o jakieś do-
datkowe pieniądze. O ile na 
przeszczep byliśmy przygo-
towani fi nansowo, o tyle te-
raz na koncie pusto. Na ży-
cie po przeszczepie wydawa-
liśmy pieniądze z lokaty, którą 
założyliśmy po ślubie. To, co 
dostaliśmy, przeznaczyliśmy 
na nasze pierwsze autko, któ-
re okazało się być strasznym 
gratem i niezbyt długo nam 
służyło. Resztę zdeponowa-
liśmy w banku. Kto by wtedy 
pomyślał, że na taki cel trzeba 
będzie przeznaczyć pienią-
dze. Ale dobrze, że nie kupi-
liśmy drogiego auta. Mieliśmy 
sporą rezerwę. Wpakowali-
śmy się w remont, ocieplenie 
naszego mieszkania, zaraz 
przed przeszczepem. Podpi-
sując umowę nie wiedzieli-
śmy jeszcze, że przeszczep 
będzie już maju. Teraz trzeba 
spłacić pożyczkę. Oby jak naj-
szybciej. 

Mam więc dodatkową mo-
tywację do szukania fundu-
szy. Do tej pory nie korzystali-
śmy z żadnych. Jakoś człowie-
kowi wstyd było. Jacek pracu-
je, ja też… Ale teraz nie mamy 
już takich skrupułów.

Dziś Dzień Chłopaka. Kolej-
ne święto spędzane w szpita-
lu. Zaczęło się od mamy imie-
nin, potem Dzień Matki, Ojca, 
Dziecka, rocznica ślubu. Pa-
wełka urodziny na szczęście 
udało się spędzić w domu. 

Pawełek gra z Jackiem w 
krążki w wersji tabletowej. To 
jego ulubiona gra w realnym 
świecie. Punkt obowiązko-
wy podczas pobytów nad mo-
rzem. Wiemy, gdzie są krążki 
w Międzyzdrojach, w Wisełce, 
w Dziwnowie. Ostatnio, gdy 
grali z Jackiem w Międzywo-
dziu, to aż się publika zebrała, 
podziwiając Pawełka zaanga-
żowanie w grę. Pawełek daje 
z siebie wszystko. Niezwy-
kle emocjonalnie podchodzi 
do gry i całkiem nieźle już ją 
opanował. Kiedyś dawaliśmy 
mu wygrać, teraz musimy się 

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

Dwa życia(24)

starać, by zdobyć chociaż kil-
ka punktów. 

Tu w szpitalu ma taką na-
miastkę tego, co lubi.

Kiedy czekaliśmy na biop-
sję, której bardzo się bał, po-
wiedział mi na ucho, że marzy, 
by być teraz na plaży i zbie-
rać muszelki. Strasznie mnie 
tym rozczulił. Ja też bym teraz 
chciała cieszyć się nadmor-
ską jesienią. Nie wiem czy po-
jedziemy jeszcze nad morze. 
Teraz będę się wszystkiego 
bać przez jakiś czas. Wyjaz-
dów, kontaktów ze światem. 
Każdy z nich to groźba infek-
cji, która kojarzy mi się na ra-
zie z odrzutem. Trzeba będzie 
znów zebrać się w sobie i od-
ważyć się żyć. Ale to jeszcze 
trochę…

Wielokrotnie słyszałam 
stwierdzenie, że przeszczep 
robi się po to, by wrócić do 
w miarę normalnego ży-
cia. Jakoś u nas to nie dzia-
ła. A wręcz zupełnie odwrot-
nie wszystko działa. Z miarę 
normalnego życia wskoczyli-
śmy do zupełnie pokręconego 
życia w ciągłym stresie z nie-
chcianymi przygodami i coraz 
poważniejszymi trudnościa-
mi. Wielokrotnie o tym pisa-
łam, ale wciąż trudno mi się 
z tym pogodzić, bo jak przez 
chwilę uda nam się normalnie 
żyć, to zaraz się coś dzieje. I 
wszystko staje na głowie. Pró-
ba zmiany diety na normal-
ną zaowocowała natychmia-
stowym pogorszeniem wyni-
ków, urodziny Pawełka to go-
rączka, badania, pójście do 
szkoły… odrzut. Czy w ogóle 
da się normalnie żyć po prze-
szczepie? Albo chociaż wró-
cić do życia tak spokojnego, 
jak przed przeszczepem?

Niech to się wreszcie jakoś 
ustabilizuje. Chociaż miesiąc 
spokoju…

Laptop coś niedomaga, 
więc gry nie chcą za bardzo 
działać. Pawełek się nudzi. 
Nie ma Internetu więc piszę 
tak sobie, chciałoby się po-
wiedzieć – na półkę, ale chy-
ba w tym wypadku będzie 
właściwsze określenie „na 
dysk”.

W kaplicy pachnie lilia-
mi. Nie wiem, czy mają ja-
kiegoś stałego dostawcę, czy 

sami się o nie starają. Ale jak 
były w maju, tak są i teraz. 
Nie tylko lilie, ale one przede 
wszystkim. A może to jedy-
ne kwiaty, które są w stanie 
zabić zapach szpitala. Jak ja 
go nie znoszę. Cały człowiek 
nim przesiąka. Nawet skóra 
pachnie szpitalem. A w kapli-
cy, chyba w jedynym miejscu, 
nie ma tego zapachu. Tylko li-
lie… I miękka wykładzina pod 
nogami, i ławki z miękkimi 
bordowymi poduchami. Pod 
każdym względem to miej-
sce inne. Dziś zauważyłam na 
oknie butlę z wodą z Lourdes. 
Przy ołtarzu ułożone w stosik 
kamienie, może z Ziemi Świę-
tej, tak sobie pomyślałam. Po-
jawił się nowy akcent, Matka 
Boska wisząca za ołtarzem, 
malowana chyba na materia-
le. Jutro początek paździer-
nika, nabożeństwa różańco-
we. Obok tej nowej są jesz-
cze inne Matki Boskie za-
mieszkujące w kaplicy na sta-
łe. Kiedyś o nich pisałam. Mat-
ka Boska z Aniołkami, znów 
zapomniałam sprawdzić jak 
się nazywa. Cała złota. I fi -
gura Matki Boskiej z Lour-
des. Obok jest piękny obraz 
twarzy Ojca Świętego pogrą-
żonego w skupieniu w mo-
dlitwie. Jest to twarz wykrzy-
wiona bólem. Jest obraz Jezu 
Ufam Tobie, wiele fi gur i obra-
zów świętych. Chwilami czło-
wiek już sam nie wie, na kim 
skupić uwagę. Ale Oni wszy-
scy czekają, by nieść pomoc, 
wypraszać w naszym imieniu 
łaski u Boga.

Kiosk, obok kaplicy, to ko-
lejny punkt wędrówki obiado-
wej. W zasadzie nic w nim nie 
ma specjalnego, ale jakiś se-
rek, pieczywo, gazetę i dro-
biazg można kupić. Np. trak-
torek z przyczepką za 4,90 
PLN – dzisiejszy prezent dla 
Pawełka na Dzień Chłopaka. I 
nic już więcej nie ma. Kapli-
ca, stołówka i kiosk… to cały 
nasz świat poza salą na od-
dziale.

Kilka dni później. Minęły 
dwa tygodnie od kiedy przy-
jechaliśmy do Warszawy. To 
dużo i niedużo. W zasadzie 
czas w szpitalu nie ma więk-
szego znaczenia. Dłuży się 
oczywiście, ale nie liczy się po 
pewnym czasie dni. Po prostu 
się jest i oczekuje na decyzje.

Mieliśmy w piątek wyjść 
do domu. Profesor zadecydo-
wał inaczej. Ok. Jak trzeba, to 
trzeba.

Porozmawiałam więc z pa-
nem profesorem. Wytłuma-
czył mi wszystko, co się z Pa-
wełkiem działo i dzieje. To był 
odrzut ogniskowy. Nie była 
więc odrzucana cała nerka, 
a pojedyncze komórki. Te ko-
mórki, z którymi od samego 
początku był kłopot. Te, które 
podczas przeszczepu zosta-
ły uszkodzone. Te, które były 
potem niedokrwione. W koń-
cu zregenerowały się i zaczę-
ły wykazywać… jak to określił 
pan profesor… nie mogę so-
bie przypomnieć. Już wiem, 
reaktywność. Organizm, roz-
poznawszy intruza, zaczął go 
niszczyć.

Dodatkowo półtora tygo-
dnia wcześniej Pawełek prze-
chodził infekcję. I profesor 
uważa, że ta sprawa dodat-
kowo przyczyniła się do po-
wstania odrzutu. Otóż wal-
cząc z infekcją system immu-
nologiczny wszedł na „wyż-
sze obroty”. Spowodowało to 
silniejszą walkę, w tym walkę 
z nerką.

Niestety, skoro zdarzyło się 
to raz, to może się powtarzać. 
Silny system immunologiczny 
Pawełka (a tak się cieszyliśmy, 
że dobrze sobie od jakiegoś 
czasu radzi z infekcjami) być 
może będzie walczył nie tylko 
z infekcją, ale także z nerką. 

Jak pech to pech. Profesor 
stwierdził, że zarówno wspo-
mniany odrzut jak i ta walka 
zdarzają się rzadko, ale jak 
widać nas nic nie omija.

Pawełek w związku z tym 
nie może chodzić do szko-
ły przez co najmniej pół roku. 
Trzeba go chronić przed wiru-
sami, bakteriami.

Tylko jak? Idzie zima? Jak 
to napisała moja koleżanka, 
przecież nie owinę go folią 
aluminiową… Co z pracą? Co 
ze wszystkim?

Dziś byliśmy na dworze. W 
lesie. Po południu rozpogo-
dziło się. Jacek pod Warszawą 
odczytał temperaturę 20 stop-
ni. To możliwe. Poszliśmy na 
naszą leśną drogę. 

cdn.
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Już po raz piąty rozegrano 
w Tarnowie zawody we 

wspinaczce sportowej osób 
z niepełną sprawnością. 
Po raz piąty pobito rekor-
dy we wszystkich katego-
riach. Organizatorami byli: 
Państwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa w Tarnowie, 
Fundacja Rozwoju Edukacji, 
Pracy i Integracji, Akademic-
ki Związek Sportowy PWSZ 
oraz Warsztat Terapii Zaję-
ciowej im. Jana Pawła II. 

Udział wzięło 94. zawodni-
ków z 23. klubów sportowych 
i placówek wspomagają-
cych rozwój osób z niepełną 
sprawnością z czterech woje-
wództw. Najdłuższą trasę po-
konali zawodnicy z Torunia. 

– W tym roku mieliśmy 
więcej uczestników i placó-
wek, a wszystkie dotychcza-
sowe rekordy zostały pokona-
ne. Dzięki udoskonalonej for-
mule zawodów przeprowa-
dziliśmy je w krótszym czasie 
– mówi Tomasz E. Wardzała, 
prezes zarządu Fundacji REPI 
i kierownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej im. Jana Pawła II. 

Aby zawody odbywające 
się według przepisów ogól-
noświatowych dotyczących 
osób z niepełną sprawnością 
miały bardziej dynamiczny 
charakter, podzielono zawod-
niczki i zawodników na kate-
gorię na czas oraz na katego-
rię w stylu dowolnym. Ściana 
wspinaczkowa Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Tarnowie żyła wysiłkiem i ra-
dością osób pokonujących ją. 

W hali sportowej zgroma-
dzili się kibice, opiekuno-
wie, rodzice i trenerzy osób 
z ograniczoną sprawnością. 
Podziękowała im Dorota Kra-
kowska, zastępca prezydenta 
Tarnowa. 

Najlepsze zawodniczki w 
konkurencji freestyle kobiet: 
1. Maria Szostak z Bobro-
wej Woli, 2. Katarzyna Kuś 
z Ryglic, 3. Małgorzata Wilk 
z Radwanowic. Najlepsi za-
wodnicy w tej konkurencji: 
1. Sławomir Kantor z Tarno-
wa, 2. Grzegorz Leśnicki ze 
Szczawnicy, 3. Aleks Pacia z 
Wolbromia.

W konkurencji na czas 
zwyciężyły: 1. Celina Liptak 
ze Szczawnicy, 2. Anna Pisz-

czek ze Szczawnicy, 3. Mał-
gorzata Uryasz z Dębicy. I 
najlepsi mężczyźni w zma-
ganiach na czas: 1. Kamil Ce-
drowski z Tarnowa, 2. Ernest 
Zbylut z Tarnowa, 3. Mateusz 
Rączka z Kolbuszowej.

Wszyscy zawodnicy otrzy-
mali prezenty i dyplomy. Naj-
lepszym wręczono statuet-
ki, medale i puchary. Nagrody 
główne dla kobiet i mężczyzn 
w postaci tabletu i smartfonu 
ufundowało Centrum Ubez-
pieczeń Dajako. Zawodni-
ków dekorowali: Dorota Kra-
kowska, zastępca prezyden-
ta Tarnowa, Robert Wilgat, 
prorektor PWSZ, Małgorzata 
Martowicz, prorektor PWSZ, 
Marek Baran, dyrektor Wy-
działu Sportu Urzędu Mia-
sta Tarnowa i Ewa Siedlik, 
zastępca dyrektora MOPS w 
Tarnowie. 

V OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY WE WSPINACZCE OSÓB Z NIEPEŁNĄ SPRAWNOŚCIĄ

Ściana dla odważnych
Dr Małgorzata Martowicz, 

prorektor ds. studenckich i dy-
daktyki Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Tarno-
wie zaprosiła uczestników na 
kolejne zawody na halę spor-
tową uczelni. Po raz pierw-
szy zawody we wspinaczce 
dla osób z niepełnosprawno-
ścią odbyły się w Tarnowie w 
2012 roku z inicjatywy Arka-
diusza Kamińskiego. Z roku 
na rok rozwijały się. Orga-
nizatorów wspierają: Gmina 
Miasta Tarnowa, Urząd Mia-
sta Tarnowa, Centrum Ubez-
pieczeń Dajako, Bruk-Bet, 
Pizzeria Bujani, fi rmy Mado, 
Auto-Biedroń i Mlektar. Po-
móc mogą wszyscy fundując 
nagrody lub przekazując Fun-
dacji REPI datki na organiza-
cję zawodów. 

MACIEJ ŻAK
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Walne
zebranie
„Klaudynki”

1 kwietnia odbyło się wal-
ne zebranie sprawozdaw-

cze Kórnickiego Stowarzysze-
nia Pomocy Osobom z Nie-
pełnosprawnością Intelektu-
alną i Ruchową „Klaudynka”. 
Sprawozdanie merytoryczne 
za rok 2015 przedstawiła pre-
zes „Klaudynki” Dagmara Ho-
rodecka.

W tym okresie Stowarzy-
szenie prowadziło terapię sen-
soryczną, hipoterapię, tera-
pię basenową i zajęcia logope-
dyczne dla 10 osób. W sobot-
nich warsztatach terapeutycz-
no-integracyjnych uczestniczy-
ło średnio po 15 osób. Uczest-
nikom zapewniono dojazd bu-
sem. „Klaudynka” prowadziła 
też pomoc materialną poprzez 
dofi nansowania do szczegól-
nych potrzeb osób z różnymi 
niepełnosprawnościami i ich 
rodzin. 

Zorganizowano konkurs pla-
styczny dla mieszkańców gmi-
ny Kórnik na temat osób z nie-
pełnosprawnościami. Nagrody 
wręczyli zwycięzcom podczas 
Dni Białej Damy podopieczni 
Stowarzyszenia. 

Na stałe w działalność „Klau-
dynki” wpisali się wolontariu-
sze. Ich pomoc była nieocenio-
na podczas zajęć sobotnich i 
półkolonijnych, wyjazdów, im-
prez integracyjno- kultural-
nych. M.in. wsparli podopiecz-
nych podczas biegu dla Jana 
Pawła II, uczestniczyli z nimi 
w warsztatach teatralnych w 
Kórnickim Ośrodku Kultury i w 
koncercie muzyki symfonicznej 
w Zamku Kórnickim. Zorgani-
zowali sprzedaż kartek świą-
tecznych i ciast przed Bożym 
Narodzeniem. 

Można by jeszcze wiele pi-
sać o bogatym dorobku Stowa-
rzyszenia o wielu jego inicja-
tywach i imprezach kultural-
no-integracyjnych w 2015 roku. 
Pisaliśmy o nich w ubiegłorocz-
nych wydaniach „Filantropa”. 

Ich realizacja była możliwa 
dzięki pomocy fi nansowej Gmi-
ny Kórnik, Powiatu Poznań-
skiego, Wojewody Wielkopol-
skiego i Województwa Wielko-
polskiego – przy udziale środ-
ków własnych. Burmistrz Je-
rzy Lechnerowski ocenił mery-
toryczną działalność Stowarzy-
szenia jako bardzo bogatą. 

ROBERT WRZESIŃSKI

Prawdziwą rewią talentów 
komicznych był II Prze-

gląd Kabaretów Seniorskich 
„Senior Starcie” przy War-
cie 2016”, który odbył się 15 
kwietnia w Domu Kultury „Po-
lan Sto” Spółdzielni Mieszka-
niowej „Osiedle Młodych”. Za-
prezentowało się pięć zespo-
łów oraz siedmiu wykonaw-
ców indywidualnych. 

Dużą atrakcją był występ 

Wystawę Anny Smolen-
ko "Malarstwo i wier-

sze" można było oglądać do 29 
kwietnia w Galerii „Starówka" 
w Zespole Dziennych Domów 
Pomocy – Filia nr 4. Jej werni-
saż odbył się 5 kwietnia.

Na wystawę złożyło się 20 
olejnych obrazów, m. in. kate-
dry w Gnieźnie, pomnika św. 
Wojciecha, ulic św. Michała i św. 
Jana. Były także obrazy z cyklu 
„Abstrakcja”. 

Artystka urodziła się i miesz-
ka w Gnieźnie. Podczas werni-
sażu czytała też swoje wiersze 
z tomiku poetyckiego "Miejsca 
azylu" i "Obrazki gnieźnieńskie". 

Anna Smolenko jest emery-
towaną nauczycielką. Uczest-

przybyłego z Warszawy Mirosła-
wa Kowalczyka, który wystąpił 
z programem składającym się z 
monologów i piosenek z przed-
wojennych warszawskich kaba-
retów, a także z utworów słyn-
nej pary Szczepcio i Tońcio ze 
Lwowa. Następnie znany aktor 
uczestniczył w pracy jury wraz 
z kierownikiem DK „Jubilat” Da-
rią Gellert-Słodzinką i Dagma-
rą Malczewską z DK „Polan Sto”. 

niczyła w wielu plenerach i 
warsztatach artystycznych, or-
ganizowanych m.in. przez Klub 
Plastyka w Gnieźnie, Koło Pla-
styczne przy Klubie Nauczycie-
la w Poznaniu i Związek Na-
uczycielstwa Polskiego. Jest 
przewodniczącą nauczyciel-

skiego Koła Plastyczno-Literac-
kiego i Grupy „Starówka” przy 
Radzie Osiedla Stare Miasto w 
Gnieźnie oraz laureatką ogól-
nopolskich konkursów literac-
kich. Miała kilka indywidual-
nych wystaw malarskich. 

ROBERT WRZESIŃSKI
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Obrazy i wiersze 
z Gniezna

Seniorzy
kochają kabaret

Przegląd prowadziła Helena 
Szczepańska.

Zwyciężyli: Hanna Wojcie-
chowska z zespołu „Wigorki” z 
DK „Na Pięterku” i Bronisław Łu-
kaszyk. Wśród zespołów wygra-
ły: „Teatrzyk na luzie” z Klubu Se-
niora „Dębowy Liść” z Biedruska 
i „Feniks2x” z Klubu Seniora „Fe-
niks” z DK „Polan Sto”.

ROBERT WRZESIŃSKI
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W Lesznie powstało nowe 
Stowarzyszenie na rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 
„Nasz Dom – Nasz Świat”. 
Nową inicjatywę podjęli rodzi-
ce dzieci niepełnosprawnych 
intelektualnie z myślą o ich 
dorosłym życiu. 

Założycielami stowarzysze-
nia są nie tylko rodzice przeję-
ci losem swoich dzieci, ale tak-
że osoby bardzo aktywne spo-
łecznie i znające problemy ży-
cia codziennego osób niepeł-
nosprawnych. Prezesem sto-
warzyszenia jest Wojciech 
Otto, który pomimo prężnej ka-
riery zawodowej na UAM w Po-
znaniu od wielu lat poświęca 
swój czas i angażuje się w róż-
ne przedsięwzięcia na rzecz 
osób niepełnosprawnych. W 
tych działaniach wspiera go 
żona Izabela, która jest wyróż-
niającym się swoim zaangażo-
waniem i ciepłem nauczycie-
lem w Szkole Przysposabiającej 
do Pracy w Zespole Szkół Spe-
cjalnych w Lesznie. To właśnie 
atmosfera, jaką stworzyła w 
swojej klasie, oraz umiejętność 
kontaktów interpersonalnych z 
rodzicami dzieci, doprowadziły 
do powstania stowarzyszenia 
„Nasz Dom – Nasz Świat”. 

– Jesteśmy jak rodzina. Nie 
wyobrażam sobie, aby „moje” 
dzieci po ukończeniu szko-
ły siedziały same w domach. 
One będą za sobą tęsknić, po-
nieważ przez tyle lat wytworzy-
ły się między nimi bardzo silne, 
przyjacielskie więzi. Wierzymy, 
że nasza inicjatywa pomoże in-
nym dorosłym osobom niepeł-
nosprawnym i ich bliskim. Bę-
dziemy szczęśliwi, jeśli nasza 
rodzina będzie się powiększać 
– mówi Izabela Otto. 

Mimo że stowarzyszenie ist-
nieje od kilku miesięcy, już 
działa bardzo prężnie. Członko-
wie wraz z podopiecznymi zor-
ganizowali piknik andrzejkowy 
w wigwamie w Górznie, miko-
łajki w Teatrze Wielkim w Po-
znaniu, kolędowanie w Domu 
Seniora i zabawę karnawało-
wą w Strzyżewicach. W najbliż-
szej przyszłości odbędą się też 
warsztaty plastyczne w Galerii 
Miejskiego Biura Wystaw Arty-
stycznych w Lesznie oraz spek-
takl teatralny, w którym wystą-
pią dorosłe osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną. 

Członkowie stowarzyszenia 
aktualnie pracują również nad 
organizacją konferencji nauko-
wej, poświęconej głównie te-
matyce życia i funkcjonowania 
dorosłych osób niepełnospraw-
nych. Głównym założeniem za-
równo konferencji jak i działal-
ności stowarzyszenia jest na-
głośnienie problematyki od-
osobnienia i izolowania doro-
słych osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, którzy po ukoń-
czeniu 24. roku życia nie mogą 
liczyć na żadną aktywność, re-
habilitację czy kontakty spo-
łeczne. Powszechnie bowiem 
wiadomo, że jest bardzo dużo 
organizacji, fundacji i instytucji 
wspierających dzieci i młodzież 
niepełnosprawną. Większość z 
nich jednak obejmuje opieką i 
rehabilitacją właśnie tylko dzie-
ci i młodzież. 

A co dzieje się później? Oso-
by niepełnosprawne intelektu-
alnie, które przez całe życie do-
świadczały stymulacji i akty-
wizacji społecznej w różnych 
ośrodkach, szkołach specjal-
nych i instytucjach, nagle za-
myka się w czterech ścianach 
domu, ponieważ nie ma dla 
nich alternatywy, a rehabilita-
cja ustaje z dnia na dzień. Sto-
warzyszenie „Nasz Dom – Nasz 
Świat” chce zaoferować wła-
śnie takim osobom możliwość 
jak najpełniejszego uczestnic-
twa w życiu społecznym po-
przez liczne inicjatywy, w tym 
utworzenie warsztatów tera-
pii zajęciowej oraz zapewnie-
nie im ciągłości rehabilitacji, 
aby systematycznie stymulo-
wać układ nerwowy i zapobie-
gać utracie wypracowanych la-
tami umiejętności. 

Wokół stowarzyszenia poja-
wia się coraz więcej wspania-
łych ludzi, którzy w formie wo-
lontariatu aktywnie działają na 
rzecz stowarzyszenia. Osoby 
zainteresowane zapraszamy do 
kontaktu z liderką grupy wolon-
tariackiej Anią Wlekłą (annaw-
lekla@gmail.com.).

 JOANNA SZOSTEK

NOWA INICJATYWA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE

Jesteśmy jak rodzina
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WARSZAWA
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Myśli 
niepokorne 

Lech
Jakób
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Aforyzmy

ZRYW
Eksplozja mądrości
W narodzie, 
Gdy już jest
Po szkodzie.

PROGNOZA
Manny nie będzie,
Tak się układa,
Że kapuśniaczek
Tylko popada.

ZLUSTROWANY
Był wzorem moralnym
Do naśladowania
I się okazało,
Że to kawał drania.

�  Nie ma granic 
myślenia, ale również 
nie ma granic 
bezmyślności.

�  Za głoszenie prawdy 
jednych krzyżowano, 
a drugich palono na 
stosach. 

�  Morze z natury jest 
spokojne, tylko wiatr 
mu na to nie pozwala.

�  Gdzie są zaświaty, tego 
nawet najstarsi górale 
nie wiedzą.

�  Nie ma wyzwolicieli, 
którzy nie chcieliby być 
okupantami. 

�  Wojna to produkcja 
ofi ar na szeroką skalę.

�  Bez tych bzdur: ani 
wróbel w garści, ani 
sroka na dachu mnie 
nie interesują! Nie 
jestem ornitologiem!

�  Duszo – daj się 
wypchać człowiekiem!

�  Cóż wołom po karecie, 
gdy woźnicy brak.

�  Diabli nadali i człowiek 
przyjął.

�  Brud intelektualny 
jest bardziej lepki 
i trudniejszy do 
usunięcia od 
fi zycznego.

�  To nie róża 
zbanalizowała się, a 
nasze wyobrażenie o 
niej.

�  Gdy chcą ukryć jakieś 
świństwo, apelują o 
rozsądek.

UBYTKI
Z opryskliwą gębą
Przeważnie tak bywa,
Że im mniej ma zębów,
Tym bardziej zgryźliwa.

TERMODYNAMIKA
I ciepło rodzinne
Tak czasem się zmienia,
Że mogą na sercu
Powstać odmrożenia.

KŁAMCA 
LUSTRACYJNY
Ręce czyste,
Szaty schludne,
Lecz sumienie
Nadal brudne.

CHIROMANCJA
Piękny los na dłoni
Wypisany masz,
Jeżeli wróżbitce
Dobrze w łapę dasz.

LEWITACJA
Nie unoś się bracie,
Bo to nic nie da ci
I się pod nogami
Grunt jedynie traci.

BEZCENNY
Nikt grosza za niego
By nie dał,
Bo już wiedzą,
Za ile się sprzedał.

�  Najczęściej winą za 
nasze niepowodzenia 
obciążamy tych, 
których nie lubimy.

�  Tonący rząd nie 
brzytwy się chwyta, 
lecz pieniędzy 
rencistów i emerytów.

�  Ci, którzy obiecują 
złote góry, najczęściej 
dają nam tylko 
kretowiska.

�  Do siebie powinniśmy 
podchodzić z 
większym dystansem, 
niż do innych ludzi.

�  Na początku życie 
jest niewyobrażalnie 
długie, a na końcu 
niewyobrażalnie 
krótkie. 

�  Przesadna skromność 
jest gorsza od 
bezczelności. 

�  Starość dowodzi, że 
głupcem można być w 
każdym wieku. 

�  Bogacz uśmiecha się 
kieszenią.

�  Rozum przypomina 
słonia w składzie 
porcelany uczuć. I 
to w dodatku słonia 
pijanego.

�  Skądinąd wiadomo, 
że człowiek jest złym 
przewodnikiem ciepła. 
W tym i ludzkiego.

�  Nie organizuje się 
spędu baranów dla 
podziwiania ich ryku.

�  Spuścić psa ze 
smyczy, a co dopiero 
człowieka…

�  Ząb czasu? I 
najlepszemu dentyście 
świata nie da się go 
usunąć.

�  Diabeł wierzy w 
naszą pomoc. A my, 
dobrzy ludzie, cóż, 
nie potrafi my mu 
odmówić.
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Matury 
– tortury

Maj rozsiał zieleń 
i biel na drzewach,

Zachwycił czarem 
natury – 

Nagłośnił parki 
i las ptasim śpiewem,

A w szkołach? 
– matury-tortury…

Matury zdamy. 
Szybko maj minie – 

A zieleń odcienie
 zmieni.

Moralne tortury 
z czasów matury

Roz kiedyś pośli my z 
Knajdrym do cologu, a ón 
już przy wenściu blubro: 

– Wej Benas, a może byś 
mi tak fundnył pół funta re-
dysek (rzodkiewek), nie? 

– Czymu nie! – godom. I 
mu lajsłym. 

– Mosz i wcinej!

A ón na to: 

– Nie teroz, ździebko póź-
ni. Najprzód se połazimy po 
cologu.

Łazimy, łazimy, no i naroz 
podeszli my do cieloków. A 
tam stoł taki dziadzia z ma-
łym trzeszczokiem (dzie-
ciakiem). Trzeszczok ción-
gnie dziadka za rynkow i 
woło: 

– Dziadzia, dziadzia! 

– Nu czego chciołeś? – łod-
pyndzo się łod niegó dzia-
dek. – Jak klymków (cukier-
ków), to już nimom, boś 
wszystkie stworom wydoł! 

– Dziadzia, czy to prow-
da, że świnie pijom wódke? 
– dopytuje sie trzeszczok. 

– Coś ty Karol, jo piyrw-
sze słysze, żeby świnie chla-
ły berbeluche! 

– Tak? To czymu dziadzia, 
jak żeś wczoraj przyloz do 
chaty, to babcia godała ma-
mie, żeś sie uchloł wódkom 
jak świnia? 

– Zamknij sznupe i nie rób 
mi poruty przy ludziach, bo 
cie wiyncy nie zabiere do co-
logu! 

Zostaną wiosennym 
wspomnieniem.

Zmęczony 
podrywacz

Zbyt wiele przeżył 
miłosnych zawodów – 

Umykał z licznych 
niewieścich potrzasków 

– 
Teraz się „leczy” 

na plaży, nad wodą…
Lepi i pieści kruche 

babki z piasku. 

KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

Trzeszczok nie przestoł 
gnymbić dziadka, ale my 
już nie słuchali, ino my po-
śli do hipcia. Hipciu we wo-
dzie siedzioł, a obok niegó 
stoł se taki istny. Wyszczeluł 
się wew jasny mantel i roz 
po roz coś świgoł hipciowi 
do żarcio. Naroz hipciu wy-
rechloł sie z wody, stanył vis 
a vis istnygó zadkiem i pu-
ściół mu takóm fange, że mu 
cołki mantel obrechtoł. 

A Knajder mnie trunco i 
godo: 

– Benas, eknij ino! Teroz 
to tyn istny mo mantel w 
kwiotki, a na kalafi e same 
piegi, nie? 

Zaczli my sie chichrać, ale 
ón sie zaczuł na nos ćpać, 
wiync godom: 

– Dali, Knajder, idymy, bo 
nom jeszczyk nałuzgo! 

Pośli my do klotek z mał-
pami. A Knajder, tyn szusz-
fol z rudom glacom, zaczón 
je świgać redyskami. Małpy 
robióły gupie ryfy i fi kały ko-
ziołki. A jedna podeszła bliży 
i ejbła Knajdrowi bobe. 

Jak się knajdrowo łysina 
ukozała, to takie dwa szczu-
ny zaczóły sie szturchać i 
godać du sie: 

– Tej, co byś woloł, być 
gupi czy łysy? 

– Jo bym woloł być gupi, bo 
tegó tak zaroz nie widać!

Knajder na to sie wściyk i 
chcioł sie ze szczunami łu-
zgać. Ledwie go łod nich wy-
cióngłym. 

– Knajder – godom – sie 
nie zaczynej, bo jo ci nie po-
moge. Wiysz, że nie! Lepi 
idymy dali.

I pośli my do lwów. Sie-
dzóm te lwy w klotkach i ry-
czom. 

– Knajder – godom – po-
szpycuj sie na te biydne 
stwory. Cołkie życie w nie-
woli i to jeszczyk za krotka-
mi! 

– Prowda, ale óne to se 
chocioż poryczeć mogóm!

BENON MATECKI

Autor „W cologu” i wie-
lu innych humoresek gwarą 
podpoznańską, już nie żyje. 
Ale zawsze będą bawić czy-
telników te niezwykłe utwo-
ry. 

Benek urodził się w Lu-
boniu i tu spędził całe życie. 

Odszedł w 2012 roku. Wła-
dze miasta i jego mieszkań-
cy, których przez całe życie 
bawił swoimi opowiastkami, 
piosenkami, wierszami, grą 
na gitarze, akordeonie, har-
monijce ustnej, docenili jego 
talent i zasługi dla kultural-
nych tradycji lubońskiej ma-
łej ojczyzny: przy budynku 
miejscowego Ośrodka Kultu-
ry stoi ławeczka, poświęco-
na pamięci „Benasa z Kocich 
Dołów”, jak sam siebie na-
zywał, a Towarzystwo Miło-
śników Miasta Lubonia i Bi-
blioteka Miejska w Luboniu, 
przy współpracy Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu i 
Urzędu Miasta Lubonia, wy-
dały dwa zbiory jego humo-
resek – „Śleperyby” i „Na sza-
ge bez most”.

Nieskromnie się przy-
znam, że byłem przyjacie-
lem Benka. W miesięczniku 
„Bez Przysłony”, ukazującym 
się w latach 1983–1990, a na-
stępnie w pierwszych wyda-
niach „Filantropa”, opubliko-
waliśmy wszystkie jego ga-
wędy gwarą (obowiązkowo 
„W cologu”), wiersze, znako-
mite fraszki i teksty piose-
nek, których był autorem.

MARCIN BAJEROWICZ

W cologu
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Pan Bóg nie ma z tym nic 
wspólnego. To tylko bio-

logia – tak o swojej choro-
bie mówił w jednym z wywia-
dów ksiądz doktor Jan Kacz-
kowski, założyciel Hospi-
cjum pod wezwaniem święte-
go Ojca Pio w Pucku. Od uro-
dzenia miał lewostronny nie-
dowład i dużą wadę wzroku. 
Najpierw zachorował na no-
wotwór nerki. Kiedy udało 
mu się go pokonać, przyszła 
wiadomość o glejaku mózgu. 
Tej walki nie wygrał. Zmarł w 
wielkanocny poniedziałek, 28 
marca w wieku 38 lat.

Otwartością, umiejętnością 
prowadzenia dialogów, słucha-
nia oraz nieustającą gotowo-
ścią do służby ludziom w po-
trzebie zyskał sympatię ogrom-

W niedzielę 17 kwietnia 
odeszła od nas na za-

wsze Profesor Irena Obu-
chowska. Pozostajemy w głę-
bokim żalu i smutku po Oso-
bie pełnej ciepła i miłości do 
ludzi, głęboko rozumiejącej 
także osoby niepełnospraw-
ne. Jej śmierć to ogromna 
strata dla „Filantropa” i wielu 
środowisk społecznych z nim 
związanych. 

Od wielu już lat publikowa-
liśmy w każdym wydaniu na-
szego miesięcznika felieto-
ny Profesor Ireny Obuchow-
skiej, zwłaszcza z książki „Ko-
chać i rozumieć” cz. III, w któ-
rych jako wybitna uczona, psy-
cholog i pedagog, przemawiała 
i wciąż przemawia do czytelni-
ków przepięknym i prostym ję-
zykiem. Jej felietony ogarniają 
cały kosmos problemów psy-
chologicznych i wychowaw-
czych dzieci oraz często wy-
stępujących w nich osób nie-
pełnosprawnych. Jako teksty o 
wyjątkowych wartościach pe-

dagogicznych i społecznych bę-
dziemy je w „Filantropie” długo 
jeszcze przedrukowywać w celu 
ich szerszego udostępnienia na-
szym czytelnikom. Są one mi-
niaturowymi i celnymi obraza-
mi zróżnicowanych dziecięcych 
charakterów i ich tajemnic. 

Profesor Irena Obuchowska 

opatrzyła też swoimi znakomity-
mi wstępami wydane przez Fun-
dację Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Filantrop” książ-
ki: zbiór autobiografi i „Moje Kili-
mandżaro”, „Dwie sekundy, któ-
re zmieniły moje życie” Marioli 
Wower, artystki malującej usta-
mi i „W życiu liczy się życie” Euni-
ki Lech. Była orędowniczką i po-
pularyzatorką tych książek i na-
szego miesięcznika w wielu śro-
dowiskach naukowych, zwłasz-
cza psychologów i pedagogów, 
w Poznaniu i całym kraju. Jako 
osobę pełną pasji poznawczej fa-
scynowały Ją autobiografi e i inne 
teksty napisane przez same oso-
by niepełnosprawne, przedsta-
wiające autentyczny świat swo-
ich przeżyć i myśli. Stąd Jej zain-
teresowanie „Filantropem”, który 
właśnie ten świat przybliża.

Irena Obuchowska była pro-
fesorem psychologii, związa-
nym z Uniwersytetem im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. 
Jej pasją była także pedagogi-
ka. Napisała około 600 felieto-

nów upowszechniających wie-
dzę o psychologii rozwojowej 
dziecka. Wydano je w czte-
rech książkach: „Dzieci małe i 
duże. Jak je kochać i rozumieć” 
oraz w trzech tomach pod tym 
samym tytułem „Kochać i ro-
zumieć” (z tomu III pochodzą 
właśnie nasze przedruki). Na-
pisała też m.in. książkę „Dziec-
ko niepełnosprawne w rodzi-
nie”, popularną wśród rodzi-
ców. 

Była członkiem, konsultan-
tem i ekspertem wielu orga-
nizacji działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 
Współpracowała też m.in. z In-
stytutem Pediatrii Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. Pro-
wadziła rozległą działalność 
społeczną w kraju i za granicą. 
Za swoje osiągnięcia naukowe 
otrzymała wiele zaszczytnych 
nagród i wyróżnień.

W osobie Profesor Ireny 
Obuchowskiej żegnamy wiel-
kiego przyjaciela ludzi.

MARCIN BAJEROWICZ

nej rzeszy wiernych. Uwrażliwiał 
społeczeństwo na los słabszych 
– dotkniętych kalectwem, nazna-
czonych chorobą i piętnem od-
mienności. W wolontariat hospi-
cyjny angażował młodzież spra-
wiającą kłopoty wychowawcze 
i osoby przebywające w zakła-
dach karnych. Uczył miłości oraz 
szacunku do każdego człowieka.

Zajmował się bioetyką, pro-
wadził również warsztaty i wy-
kłady z tematyki hospicyjnej. Był 
organizatorem warsztatów z ko-
munikacji i etyki w medycynie 
dla studentów medycyny i pra-
wa, a przede wszystkim praw-
dziwym przyjacielem ludzi cho-
rych oraz całego środowiska 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Pokazywał, iż z nieuleczal-
ną chorobą można żyć, co wię-
cej, że dopiero wówczas uczymy 
się w pełni wykorzystywać każ-
dą chwilę. Takie właśnie odczu-
cia zostały wyrażone w książ-
kach napisanych na podstawie 
rozmów z Nim – „Szału nie ma, 
jest rak” wydanej nakładem Wy-
dawnictwa „Więź” w 2013 roku i 
„Życie na pełnej petardzie, czyli 
wiara, polędwica i miłość” wyda-

nej dwa lata później nakładem 
Wydawnictwa „WAM”. 

Angażował się ponadto w 
inicjatywy dobroczynne, mię-
dzy innymi w Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy Jerzego 
Owsiaka.

Za działalność charytatywną 
oraz duszpasterską został od-
znaczony w 2012 roku przez 
Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski. Otrzymał tytuł Honorowe-
go Obywatela Pucka, a w 2016 
roku – Honorowe Wyróżnie-
nie za Zasługi dla Wojewódz-
twa Pomorskiego. Zdobył także 
inne, liczne nagrody i wyróżnie-
nia. Jego śmierć jest wielką stra-
tą dla wielu społeczności.

KAROLINA KASPRZAK

Profesor Irena Obuchowska
nie żyje

Odszedł 
Ksiądz Jan Kaczkowski
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ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206

www.komdruk.pl � mail: komdruk@wp.pl

Potrzebny
opiekun
Miejski Ośrodek Pomo-

cy Rodzinie w Pozna-
niu zatrudni osoby powyżej 
50 roku życia, emerytów lub 
rencistów, jako opiekunów 
prawnych dla osób całkowi-
cie ubezwłasnowolnionych 
oraz jako kuratorów dla czę-
ściowo ubezwłasnowolnio-
nych.

Zainteresowanych kandy-
datów rekrutuje po rozmowie 
MOPR i rekomenduje do sądu, 
który wydaje ostateczne po-
stanowienie. Osoba zainte-
resowana tego rodzaju pracą 
musi posiadać obywatelstwo 
polskie, mieć nieposzlakowa-
ną opinię, dobry stan zdrowia 
i nie być karana za przestęp-
stwa popełnione umyślnie. 

Opiekunowie i kurato-
rzy otrzymują wynagrodze-
nie określone przepisami. Ja-
kie dokumenty należy dostar-
czyć, do kogo je wysłać, jak je 
wypełnić, zainteresowani do-
wiedzą się w MOPR przy ulicy 
Cześnikowskiej 18 w Pozna-
niu, tel. 61-860-99-05. awa

3 lutego Warsztat Terapii Za-
jęciowej w Czeszewie na 

zakończenie karnawału zor-
ganizował Smerfny Bal dla 
naszych uczestników i pra-
cowników oraz dla koleża-
nek i kolegów z zaprzyjaźnio-
nych z nami placówek w Śro-
dzie Wielkopolskiej, Jarocinie, 
Wrześni, Rudzie Komorskiej, 
Pietrzykowie i Gozdowowie.

Długo trwały przygotowa-
nia do tej imprezy. Trzeba było 
wykonać dekoracje, uszyć stro-
je dla naszych uczestników, 
wszystko zaplanować, a to 
kosztowało sporo pracy. 

W tym roku nasz Warsztat 
przeniósł się do krainy bajko-
wych smerfów. Ich zjazd odbył 
w sali Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Czeszewie; to tu przy-
jechały smerfy, m.in. Gargamele, 
kot Klakier i inni. W imieniu or-
ganizatorów wszystkie smerfy 
serdecznie przywitał nasz Papa 
Smerf, czyli Urszula Remisz – 
kierownik naszego Warsztatu. 
Imprezę prowadził nasz tera-
peuta Gargamel Mariusz wraz 
z pozostałymi smerfami tera-
peutami. 

Smerfy tańczyły, śpiewały w 

22 marca uczestnicy i pra-
cownicy z Warsztatu Te-

rapii Zajęciowej w Czeszewie 
zasiedli wspólnie do wielka-
nocnego śniadania. 

Przygotowania do tej uro-
czystości rozpoczęły się w na-
szym Warsztacie już lutym. We 
wszystkich pracowniach robili-
śmy wielkanocne stroiki, zdo-
biliśmy jajka na różne sposo-
by. W pracowni stolarskiej wyci-
naliśmy ze sklejki zajączki, kur-

ki, baranki. Najwięcej zajęć mia-
ła pracownia gospodarstwa do-
mowego, która przygotowywała 
świąteczne potrawy. 

Urszula Remisz, kierownik 
naszego Warsztatu, złożyła nam 
świąteczne życzenia, a ksiądz 
proboszcz parafi i w Czeszewie 
Mirosław Stawicki poprowadził 
wspólną modlitwę. 

ZBYSZEK STRUGAŁA 
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE 

rytmie disco. Były smerfne kon-
kursy: zbieranie do małych po-
jemników smerfnych jagód, ry-
sowanie smerfa, odgadywa-
nie dotykiem, do którego Smer-
fa należy wybrany przedmiot. 
Na zakończenie balu Smerf Ku-
charz przygotował dla wszyst-
kich kolację. 

Dziękujemy wszystkim Smer-
fom za przybycie, a organizato-
rom za wspaniałą imprezę. 

ZBYSZEK STRUGAŁA
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE 

Smerfny Bal w Czeszewie

Nasza Wielkanoc
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Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej w Wolsztynie działają 

od niespełna 4,5 roku. Placów-
ka powstała z inicjatywy człon-
ków Stowarzyszenia „Razem 
Łatwiej”, dzięki współpracy ze 
Starostwem Powiatowym, za-
angażowaniu rodziców i opie-
kunów osób niepełnospraw-
nych oraz ludzi dobrej woli, 
którzy pragnęli pomóc osobom 
z różnymi niepełnosprawno-
ściami. 

Do naszej placówki uczęsz-
cza 35 uczestników z powia-
tu wolsztyńskiego, którzy pod 
opieką instruktorów terapii za-
jęciowej, psychologa i specjali-
sty do spraw rehabilitacji rozwi-
jają swoje umiejętności niezbęd-
ne w codziennym życiu. Zajęcia 
odbywają się w 7 pracowniach. 
Poszukaliśmy właściwych me-
tod i form pracy, atrakcyjnych dla 
uczestników i aktywizujących 
ich do pracy nad sobą. 

Nasze warsztaty odwiedza-
ją liczni goście, zainteresowa-
ni zakupem przedmiotów ręcz-
nie wykonanych przez naszych 
podopiecznych pod kierunkiem 
instruktorów terapii zajęciowej 
podczas codziennych zajęć te-
rapeutycznych. Uczestnicy są 
dumni z nabytych umiejętności 
i z chęcią objaśniają proces po-

Mistrzowie 
małego rzemiosła
wstawania prac. Wcielają się w 
rolę mentorów, stają się dumny-
mi mistrzami małego rzemiosła. 
Pod okiem terapeutów powsta-
ją ręcznie wykonane kartki oko-
licznościowe, albumy, świeczni-
ki, pudełka, poduszki, różnego 
rodzaju dekoracje cieszące się 
zainteresowaniem podczas or-
ganizowanych przez warszta-
ty kiermaszów i imprez okolicz-
nościowych. Budzą podziw dla 
precyzji, z jaką osoby niepełno-
sprawne wykonują swoje prace. 
Kontakty z odbiorcami mają do-
niosły wpływ na rozwój talen-
tów artystycznych i społeczną 
aktywność uczestników nasze-
go WTZ, którzy czują się doce-
nieni i akceptowani. Jest to istot-
ny warunek skutecznej rehabili-
tacji. 
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