PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

FINANSUJĄ

Nr (267) 2  Poznań  luty 2017  Nr indeksu 327948  ISSN 1231-8876

PATRONUJĄ

FOT. DARIUSZ MIGDAŁEK

W NUMERZE:

Na zdjęciu Agnieszka Paisert, absolwentka Zespołu Szkół
Specjalnych nr 101 w Poznaniu. Więcej w artykule
„Niepełnosprawni wojownicy czyli radość judo”.
Str. 18 i 19

120 lat dla dzieci
z niepełnosprawnością
intelektualną
str. 4 i 5
Świat magnigraﬁki
str. 10 i 11
Zagrali nawet w filmie
str. 13
Porozmawiaj
z logopedą
str. 17
Winda dla Bartka
str. 20 i 21
Dla wcześniaków
str. 24 i 25
i seniorów
Przyszedł na świat
za wcześnie
str. 46

STRONA

LUTY 2017

Przydatny
seniorom
J

ak korzystać z komputera i
Internetu, gdzie można ciekawie i twórczo spędzać czas
wolny, na czym polega nieodpłatna pomoc prawna i czym
zajmuje się lekarz geriatra? –
odpowiedzi na te między innymi pytania osoby starsze
znajdą w „Poznańskim przewodniku seniorki i seniora”.
Publikację wydało Centrum
Inicjatyw Senioralnych przy
konsultacji Miejskiej Rady Seniorów.
Publikację można nabyć
bezpłatnie, jest dostępna w
wersji papierowej. 160 stronicowy przewodnik zawiera pytania najczęściej zadawane
przez seniorów i odpowiedzi
na nie. Wiele osób starszych
poszukuje różnych informacji – począwszy od najważniejszych związanych z leczeniem
i opieką, a skończywszy na formach aktywności sportowej i
podróżach.
Na wstępie znajdziemy wiadomość o akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”, dzięki której
ludzie starsi mogą dowiedzieć
się, gdzie warto pójść na kawę
czy w jakiej inicjatywie kulturalnej można wziąć udział. Publikacja składa się z rozdziałów tematycznych jak wolontariat, nowe technologie, zdrowie i proﬁlaktyka, edukacja,
mieszkalnictwo. Dla przykładu: w ostatnim z wymienionych działów (str. 121) znajdziemy informacje dotyczące kwestii przepisania mieszkania w zamian za opiekę,
możliwości otrzymania lokalu
mieszkalnego od Miasta, kryteriów pierwszeństwa przyznawania lokalu socjalnego
itd.
Dzięki „Poznańskiemu przewodnikowi seniorki i seniora”
osoby starsze nie muszą chodzić po instytucjach i organizacjach, aby uzyskać odpowiedź na nurtujące pytanie. W
publikacji zostało poruszonych
większość spraw ważnych dla
ludzi starszych. Z przewodnikiem można było się zapoznać między innymi na posiedzeniu MRS, o którym piszemy
na str. 14 i 15. Przewodnik jest
dostępny w siedzibie CIS przy
ul. Mielżyńskiego 24 czynnym
od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00-16.00. Tel. (61)
847 21 11. kk

Z
Zbigniew
Strugała
S
ORZECHOWO
O

P

od koniec grudnia 2016 roku
odeszła z pracy w naszym
Warsztacie Terapii Zajęciowej
ﬁzjoterapeutka Asia Jakubowska. Pracowała tu od sierpnia
2010 roku. Zastąpiła wtedy rehabilitanta pana Marcina.
Pani Asia prowadziła u nas zajęcia rehabilitacyjne w grupach i
ćwiczenia indywidualne. A także
przygotowywała uczestników
na różne imprezy i zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych, na które razem z nimi wyjeżdżała. Ale początki nie były
łatwe, bo trzeba było zdobyć zaufanie uczestników i pracowników Warsztatu. Poradziła sobie
z tym bardzo dobrze, bo prawie
wszyscy ją polubili. Była bardzo
miłą osobą o dużym poczuciu
humoru i temperamencie, lubiła
z nami pożartować, pośmiać się,
ale czasami potraﬁła być też bardzo stanowcza.
Bardzo panią Asię lubiły osoby na wózkach, którym na ćwiczeniach poświęcała nieco więcej czasu. Była razem z naszym
Warsztatem prawie na wszystkich wycieczkach i imprezach.
Lubiła nam pomagać nie tylko
tu, w Warsztacie, ale i po za nim.
Mój kontakt z panią Asią na
początku nie był zbyt dobry. Myślałem sobie wtedy: co taka młoda osoba, jeszcze na studiach,
może wiedzieć o takiej osobie
jak ja, o dużej niepełnosprawności, i to jeszcze z problemem
kręgosłupa. Ćwiczenia też wte-

Dziękuję,
pani Asiu

FOT. ARCHIWUM WTZ
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W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Na pierwszym
planie ﬁzjoterapeutka Asia Wojciechowska, obok niej na wózku
autor tekstu.
dy nie bardzo mi pomagały… I tu
się bardzo pomyliłem, bo ta młoda osoba wiedziała bardzo dużo
o takiej niepełnosprawności jak
moja i o chorobach kręgosłupa. Pomału pani Asia zaczynała
mnie coraz lepiej rozumieć, poznawać i coraz skuteczniej mnie
rehabilitować.
I tak zaczęły się moje dobre
relacje z panią Asią w Warsztacie. Bardzo lubiłem ćwiczenia ﬁzjoterapeutyczne z panią Asią,

bo dzięki nim było mi trochę lepiej, mogłem się rozruszać i czasami trochę się pośmiać. Dziękuję pani Asiu za to, że było tak
sympatycznie na zajęciach rehabilitacyjnych.
Pożegnanie z nami, uczestnikami, odbyło się 19 grudnia w
salce rehabilitacyjnej, gdzie pani
Asia dostała od nas mały upominek. Dziękujemy pani Asiu za
pracę w Warsztacie, za rehabilitację, za pomoc i za uśmiech.
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NA LECZENIE I REHABILITACJĘ NIKOLI WALA
K
Karolina
Kasprzak
K
PPOZNAŃ

20

Z lewej Nikola Wala ze swoją mamą.

Maja Krakowiak, Olga Zaręba i Natasza Grabka.

i drugiej nogi. 10 stycznia tego
roku dziewczynka miała operację prawego płuca. Przyjmuje
ostrą chemię, po której wymiotuje krwią i niezbędne są systematyczne transfuzje. Chciałaby
jak inne dzieci bawić się i uczyć.
Organizm jest wycieńczony chorobą, ale wciąż walczy.
Uczestnicy koncertu mogli zakupić płyty CD z nagraniami kolęd i pastorałek w wykonaniu
uczniów, a także poduszeczki do
igieł przygotowane przez Izabelę Cwojdzińską. Za 600 złotych
zlicytowano obraz Anny Saroka
przedstawiający nadmorski pejzaż, za 500 złotych – ikonę napisaną specjalnie dla Nikoli przez
Kingę Wieliczko, za 1150 złotych
– piłkę ﬁrmy Nike z podpisami
zawodników klubu piłkarskiego
„Kolejorz”, a za 150 złotych – kupon na usługi krawieckie. Licytowanych przedmiotów było więcej. Każdy mógł wybrać coś dla
siebie i w ten sposób pomóc Nikoli. Koszty leczenia i rehabilitacji są ogromne. Znacznie przekraczają możliwości ﬁnansowe
rodziców.
Dziewczynka jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z pomocą”. Czytelnicy „Filantropa”, którzy chcieliby wesprzeć
leczenie Nikoli, mogą dokonywać wpłat na konto: Fundacja
Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, 15
1060 0076 0000 3310 0018 2615,
tytułem: „29624 Wala Nicole. Darowizna na pomoc i ochronę
zdrowia”.

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

stycznia w holu Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Jana Brzechwy w Swarzędzu
było bardzo ciepło, chwilami
wręcz gorąco. To za sprawą licytacji, z której całkowity dochód został przeznaczony na
leczenie i rehabilitację 7-letniej Nikoli Wala z Wierzenicy,
uczennicy Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy. Dziewczynka ma mięsaka Ewinga, nowotwór o najwyższym stopniu
złośliwości.
Organizowany
dorocznie
przez społeczność SP nr 4 w
Swarzędzu charytatywny koncert kolęd tym razem odbył się
we współpracy ze Szkołą Podstawową w Kobylnicy. Honorowy patronat nad wydarzeniem
objął burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek. Przyszli nauczyciele, opiekunowie, rodzice
uczniów, przedstawiciele władz
gminnych. Dzieci z obu szkół
wykonały piękne kolędy i pastorałki o miłości, pokoju i nadziei.
Trudno jednak o nadzieję, kiedy nieuleczalna choroba dotyka
niewinne dziecko.
Nikola urodziła się 1 września
2009 roku. Kiedy miała 6 lat, pojawiły się bóle głowy, problemy
z chodzeniem. Lekarze bagatelizowali apel matki, że coś jest
nie tak ze zdrowiem jej córeczki.
Reumatolog stwierdził zapalenie
stawów, ale odmówił wykonania
dalszych badań. Matka w końcu sama zabrała dziewczynkę
na badanie rentgenowskie. Wtedy okazało się, że kość udowa
jest dosłownie „zjedzona”. Nikoli
usunięto fragment kości nogi zastępując go sztuczną endoprotezą. Wystąpiły przerzuty do miednicy, płuca, kręgosłupa, głowy

Chciałaby
bawić się i uczyć

Martyna Przybyła i Laura Markiewicz.

Występują uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy.
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Majsterkuję
bo lubię…
101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu.
Początkowo pracą w Klubie
zainteresowało się kilku chłopców, jednak wraz z upływem
czasu działalność klubu zaczęła cieszyć się coraz większą
popularnością, nawet ze strony dziewcząt. Klub skupia się
przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności manualnych.
Wychowankowie uczą się, na
czym polegają drobne naprawy,
ale także zdobywają doświadczenie techniczne rozwijając
zdolności w zakresie stolarstwa
czy też mechaniki.
Sprawdzają, co jest w środku
komputera i próbują złożyć go
na nowo, budują makiety oraz
wszystko to, co wymyślą podczas spotkań, rzeźbią w drewnie, skręcają meble, usuwają
drobne usterki na terenie naszej
szkoły, i wreszcie poszerzają zainteresowania w zakresie modelarstwa, a także uczą się introligatorstwa i krawiectwa.
Dzięki systematycznym spotkaniom w Klubie Majsterkowicza uczniowie wzmacniają również więzi, integrują się
i po prostu świetnie się bawią.
To wspaniała forma spędzania
czasu, użyteczna zarówno dla
dzieci i młodzieży, jak i dla samej placówki.

W

MARIUSZ MROCZKOWSKI
NAUCZYCIEL TECHNIKI

rób to sam… Tak mawiał
niegdyś Adam Słodowy,
gdy po zademonstrowaniu
szkicu wyciągał spod biurka
gotowy pistolet na gumkę, automatyczny karmnik dla chomika albo inny przedmiot, który chciałby mieć w swojej kolekcji młody majsterkowicz.
Konstruowanie i majsterkowanie to sposób na przyjemne i zarazem ciekawe spędzenie czasu. Znakomicie rozwija u uczniów wyobraźnię przestrzenną, kreatywność oraz
fantazję, a także wyrabia takie
cechy jak spostrzegawczość,
dokładność, samodzielność,
zręczność i zaradność, które
są niezbędne w życiu każdego
człowieka. Taki też cel przyświeca Klubowi Majsterkowicza, który od kilku lat działa w
Zespole Szkół Specjalnych nr

FOT. (3X) ARCHIWUM

Z

maju bieżącego roku Zespół Szkół Specjalnych
nr 101 w Poznaniu, najstarsza tego typu placówka w Polsce, będzie obchodziła 120-lecie istnienia.
W naszej placówce kształcą
się uczniowie (na zdjęciach) z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym bądź znacznym na
poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Pragnąc
uczcić ten jubileusz nie będziemy szczędzić trudu ani serca –
wkładamy wiele pracy w przygotowanie zbliżającej się uroczystości. Wystąpiliśmy o Honorowy Patronat Pierwszej Damy.
Czy uroczystość będzie na
miarę naszych ambicji, zdecyduje w dużej mierze to, o czym
dżentelmeni ponoć nie rozmawiają – czyli pieniądze. Potrzebne są one na godną oprawę uroczystości, przyjęcie gości, wynajęcie sali, przygotowanie scenograﬁi, kostiumy dla uczniów,
okolicznościowe materiały promocyjne. Szukamy darczyńców, pukamy do różnych instytucji, zakładów pracy oraz osób
prywatnych, prosząc o wsparcie. Każda złotówka będzie dla
nas ważna, każda forma pomocy cenna.
W zamian możemy przyrzec
naszą wdzięczność, pisemne
podziękowania, wpis na nasza
stronę internetową i proﬁl na Facebooku pod hasłem „Przyjaciel
Szkoły”, podziękowania wygłoszone podczas uroczystej gali
oraz informacje o Państwa hojności w lokalnych mediach.
Możecie spełnić nasze marzenia. Wierząc, że to uczynicie,
już teraz wyrażamy Wam nasz
najgłębszy szacunek i wdzięczność. Numer naszego konta: 11
1020 4027 0000 1102 1264 2387
z dopiskiem „120-lecie szkoły”.
KOMITET ORGANIZACYJNY
OBCHODÓW 120-LECIA
ZSS NR 101 W POZNANIU
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FOT. (8X) ARCHIWUM ZSS NR 101

120 lat dla dzieci
z niepełnosprawnością
intelektualną
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Leczą duszę

– Jak ocenia Pani miniony
rok 2016 w związku z działaniami podejmowanymi przez
PCPR na rzecz osób z niepełnosprawnościami? Co zostało zrobione, a co wymaga jeszcze pracy?

W

– Miniony rok oceniam bardzo dobrze. Zarówno PCPR jak i
organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami angażowały się w realizację inicjatyw, których celem było wyrównywanie szans i przeciwdziałanie
wykluczeniu tej grupy społecznej. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc ze strony Powiatu Poznańskiego, który wspiera ﬁnansowo tego typu zadania w ramach otwartych konkursów ofert. Prócz tego samorząd przeznaczył w ubiegłym
roku kwotę 200 tysięcy złotych
na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Środki te w
2016 roku zostały przeznaczone na doﬁnansowanie likwidacji barier architektonicznych
i technicznych oraz na doﬁnasowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
W bieżącym roku Powiat nadal
wspiera rehabilitację społeczną
osób z niepełnosprawnościami
dodatkowymi środkami budżetowymi w wysokości 200 tysięcy złotych.

olontariusze
Drużyny
Szpiku 9 stycznia odwiedzili dzieci przebywające
na leczeniu w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Kiedy idą
do szpitala, zastanawiają się,
kto poszedł na przepustkę,
kto jest nowy, a kto powie, że
kończy leczenie.
Katarzyna Adamska, wolontariuszka o tym spotkaniu
mówi tak:
– Gdy weszłam do sali, 4-letni Rafał leżał i grał na tablecie.
Nie miał ochoty ze mną rozmawiać. Po pewnym czasie
wróciłam. Był w lepszym nastroju. Wygonił mamę z krzesełka i wziął mój palec, abym
mogła z nim zagrać. Ma nieoperacyjnego guza pnia mózgu, jest w połowie sparaliżowany, mało mówi i nie chodzi,
ale ma też wspaniały uśmiech.
Na oddziale V wolontariusze
spotkali między innymi Olgę
Szmydke, która wkrótce skończy leczenie szpitalne. Po nim
będzie miała wizyty w poradni. Większość pacjentów była
w trakcie chemioterapii, jednak to nie przeszkadzało im
uśmiechać się do swoich przyjaciół.

la nie tylko podnieść głowę do
góry, lecz jej działania przynoszą efekty na dłuższy czas.
Sprawiają, że łatwiej znaleźć
w sobie siłę i motywację. Z
Karoliną Schoener rozmawiałem o muzyce. Powiedziała, że
zorganizuje spotkanie z artystą muzycznym – Dominikiem
„Kaczorem”
Kaczmarkiem.
Wolontariusze są pełni empatii, dzielą się z nami pozytywną energią. Dla niektórych tak
mało znaczy zwykła rozmowa,
dla innych – jest wielkim prezentem – powiedział Maksymilian Kowalski chorujący na

ostrą białaczkę szpikową typu
M3.
Wolontariusze nie mogą
uzdrowić chorych dzieci, ale
mogą wnieść w ich życie radość i nadzieję. To właśnie
czynią odwiedzając je i spędzając wspólnie czas. Towarzyszą im w walce, a także podziwiają ich rodziców, którzy
często śpią na szpitalnej podłodze, aby cały czas być ze
swoimi dziećmi. Lekarze leczą
ciało. Oni starają się leczyć duszę.

Poza tym Powiat Poznański w ubiegłym roku kontynuował zwiększony udział
na poziomie 15% w doﬁnansowaniu uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej, mimo że
przepisy nakładają na powiaty
obowiązek ﬁnansowania kosztów działalności warsztatu ze
środków samorządu w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. (2X) STANISŁAW FURMANIAK

– Drużyna Szpiku pozwa-

Maksymilian Kowalski z mamą.

Olga Szmydke (w środku) w towarzystwie mamy i wolontariuszki Katarzyny Adamskiej.

W tym roku PCPR będzie pracowało między innymi nad
sprawą dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania
umieszczaniu dzieci w pieczy
zastępczej. W ramach projektu pod nazwą „Razem lepiej.
Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i
przeciwdziałania umieszczaniu
dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim”, który będzie trwał 2 lata i jest ﬁnansowany ze środków unijnych, wsparcie otrzyma 48 rodzin biologicznych, 120 dzieci zagrożonych
wykluczeniem społecznym, 24
osoby prowadzące rodzinną
pieczę zastępczą i 24 kandydatów na rodziny zastępcze. W powiecie poznańskim mamy tylko jedną specjalistyczną zawo-
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Świadomość
społeczna wzrasta
FOT. ARCHIWUM

Z ELŻBIETĄ BIJACZEWSKĄ, dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
rozmawia KAROLINA KASPRZAK.

dową rodzinę zastępczą, czyli
taką, która posiada kompetencje do sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi z niepełnosprawnościami. To zdecydowanie za mało, bo potrzeby są o
wiele większe. Zdarzają się sytuacje, kiedy matka po urodzeniu pozostawia dziecko z niepełnosprawnością w szpitalu.
Dlatego będziemy szeroko promować rodzicielstwo zastępcze i uwrażliwiać dorosłych na
dramat porzuconych maluchów.
W ramach projektu zatrudnimy
asystenta osoby niepełnosprawnej, który będzie pomagał osobom z niepełnosprawnością z
terenu powiatu poznańskiego w
miejscu zamieszkania. Wsparcia ze strony asystenta osoby niepełnosprawnej brakuje w
gminach. Mało jest też asystentów rodziny, bo zaledwie 20 na
17 gmin.
– Wspomniała Pani o wspieraniu działalności warsztatów terapii zajęciowej. Ilu, zdaniem Pani, uczestników WTZ
z terenu powiatu poznańskiego mogłoby podjąć zatrudnienie choćby na chronionym rynku pracy?
– Liczba osób, które mogłyby podjąć pracę jest niewielka.
Wynika to ze złożonej niepełnosprawności uczestników – wielu wymaga pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Ale nie brakuje wśród
nich także osób utalentowanych
w różnych dziedzinach, które szybko i chętnie się uczą, są
otwarte na kontakty z ludźmi.
Tu ważną sprawą jest uświadamianie pracodawców, że czło-

wiek z niepełnosprawnością
nie jest gorszym pracownikiem.
Przeciwnie – często pracuje z
większą motywacją i zaangażowaniem niż osoba sprawna. W
kwestii przezwyciężania barier
związanych z zatrudnianiem
osób z niepełnosprawnościami
jest jeszcze dużo do zrobienia.
– Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu mogą ubiegać
się o doﬁnansowanie w ramach pilotażowego programu pod nazwą „Aktywny samorząd”. Proszę powiedzieć,
na co można otrzymać doﬁnansowanie z tego programu i
ile osób w 2016 roku z takiego
wsparcia skorzystało?
– W ramach programu „Aktywny samorząd” można otrzymać doﬁnansowanie na likwidację barier transportowych
(jest to tak zwany moduł I obszar A), likwidację barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym (moduł I obszar B), na likwidację
barier w poruszaniu się (moduł I obszar C), pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej
przez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej (moduł I obszar
D) oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (moduł II). W 2016 roku ze
wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” skorzystało 150 osób. Zainteresowanie programem jest
duże, jednak z uwagi na limit
środków nie jesteśmy w stanie
przyznać pomocy każdemu, kto
jest adresatem programu.
– Co zdaniem Pani wymaga
poprawy, jeśli chodzi o organizację wydarzeń sportowo-kulturalnych adresowanych do
osób z niepełnosprawnościami? Największym problemem
są bariery architektoniczne czy
raczej niewiedza na temat niepełnosprawności?
– Jako radna Miasta Puszczykowa i przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych Rady Miasta mam możliwość angażowania się w inicjatywy na rzecz

poprawy dostępności otoczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Są to działania związane między innymi z zapewnieniem ludziom z dysfunkcjami ruchu miejsc parkingowych
czy budowaniem podjazdów
dla wózków inwalidzkich. Zajmuję się też bezpieczeństwem
– współpracuję z służbami interwencyjnymi jak straż pożarna czy policja. Nie są to wielkiej
rangi przedsięwzięcia, ale dające dużo satysfakcji, bo dzięki
nim mieszkańcom Puszczykowa żyje się lepiej.
Obserwuję, że wzrasta świadomość społeczna co do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – coraz więcej imprez
masowych, adresowanych nie
tylko do ludzi z ograniczeniami,
odbywa się na terenach dostępnych – bez barier architektonicznych. To niezwykle budujące,
gdy widzimy, że osoby sprawne
podczas tych wydarzeń integrują się z ludźmi z niepełnosprawnością. Wtedy właśnie znikają
bariery mentalne, a wówczas łatwiej pokonywać bariery architektoniczne. W Puszczykowie,
przy Szkole Podstawowej nr 1,
wkrótce zostanie otwarta hala
widowiskowo-sportowa w pełni
dostosowana do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami i seniorów. Obiekt ma wejścia do środka z poziomu chodnika, windę
oraz toalety przystosowane dla
osób na wózkach inwalidzkich.
Będzie tam można organizować
koncerty, spektakle i inne wydarzenia.
– PCPR, prócz wyżej wymienionego projektu unijnego, od
marca tego roku będzie realizował jeszcze dwa projekty.
Na jakiego rodzaju wsparcie są
one ukierunkowane?
– Projekt pod nazwą „Aktywni zintegrowani. Aktywna integracja w powiecie poznańskim”,
współﬁnansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, będzie

skierowany do osób z niepełnosprawnościami, korzystających
z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem oraz do
osób opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. W ramach projektu wyżej wymienieni będą
mogli skorzystać z poradnictwa
zawodowego, treningów aktywnego poszukiwania pracy, staży zawodowych itd. Nauczą się
pisać CV, list motywacyjny i dowiedzą się jak przygotować się
do rozmowy z pracodawcą. Ze
wsparcia skorzysta 144 uczestników WTZ, 102 osób otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej i 20 osób usamodzielnianych.
Drugi projekt nosi nazwę „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”. Jest ﬁnansowany z funduszy europejskich w ramach programu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” (dzięki temu
programowi jednostki samorządu terytorialnego miast i obszarów z nimi powiązanych mogą
realizować wspólne cele). Projekt jest skierowany do osób korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem
oraz do osób pozostających w
rodzinnej pieczy zastępczej,
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. Planujemy zatrudnić 2 koordynatorów pieczy zastępczej, będziemy również organizować szkolenia dla rodzin
zastępczych.
– Co według Pani jest najtrudniejsze w pracy pracownika socjalnego?
– Problemem jest zbyt duża
liczba rodzin przypadająca na
jednego pracownika socjalnego.
Dodatkowym utrudnieniem jest
dokumentacja, której wypełnianie pochłania sporo czasu i na
pracę socjalną, czyli na pomoc
osobom i rodzinom w rozwiązywaniu problemów społecznych, zostaje go niewiele.
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Nauczyć się pracy
cji na terenie miasta Poznania. Są to: Stare Zoo, Biblioteka Pedagogiczna, Palmiarnia
Poznańska, INEA Stadion, Teatr Nowy, Kościół Garnizonowy Policji, Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego, Ogród
Botaniczny UAM, Fabryka Biżuterii YES. We wszystkich
tych miejscach nasi uczniowie
uczą się wykonywania prostych prac porządkowych, pielęgnacyjnych, biurowych i organizacyjnych. Poznają kolejność procesu pracy, kształtują
pozytywny stosunek do pracy,
czy też zwiększają swoją motywację. W ten sposób przygotowywani są do pełnienia roli
pracownika oraz zdobywają
kolejne, bardzo ważne dla nich
sukcesy.

Praktyki uczniowskie w Starym Zoo w Poznaniu.
Sprzątanie w zagrodzie zwierząt.

W

życiu człowieka praca odgrywa niezwykle
istotną rolę. Dzięki niej zaspokajamy swoje aspiracje
zawodowe i społeczne, możemy rozwijać swoje kompetencje oraz uzyskiwać dochody niezbędne do życia.
Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną praca spełnia jeszcze jedną ważną rolę
– sprawia bowiem, że osoby
te czują się zauważone i społecznie potrzebne.
Mimo że ukończenie Szkoły
Przysposabiającej do Pracy w
Zespole Szkół Specjalnych nr
101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu nie wiąże się z uzyskaniem konkretnego zawodu, to
jednak absolwenci wyposażeni są w szereg umiejętności i
kompetencji, niezbędnych do
podjęcia prac na otwartym lub
chronionym rynku pracy. Proces przysposobienia do pracy

przebiega bowiem dwutorowo. Zajęcia edukacyjne wchodzące w jego skład odbywają się w nowoczesnych pracowniach przystosowanych
do możliwości uczniów, dzięki funduszom pozyskanym w
poznańskiej edycji Budżetu
Obywatelskiego 2016. To właśnie w nich uczniowie kształtują swoje umiejętności niezbędne do maksymalnie samodzielnego życia: wykonują wszystkie czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, pielęgnacją roślin i zwierząt, wytwarzaniem przedmiotów dekoracyjnych, obsługują nowoczesne sprzęty multimedialne i AGD.
Drugim i jakże ważnym torem przysposobienia do pracy są cotygodniowe praktyki uczniowskie, odbywane w
warunkach różnych instytu-

Zajęcia edukacyjne w pracowni przysposobienia do pracy.

FOT. AGNIESZKA ZIELIŃSKA-WNUK

Wojtek z pracownikiem Zoo wywozi liście.

SŁAWOMIR KANIECKI

FOT. (3X) SŁAWOMIR KANIECKI

Efekty ich pracy są zauważane i doceniane przez pracowników i gości wymienionych
instytucji, przez co zwiększa

się także poczucie bycia potrzebnym, w pełni wartościowym człowiekiem. Z perspektywy kilkuletniego rozwoju
praktyk uczniowskich my, pedagodzy specjalni pracujący na co dzień w ZSS nr 101,
z przyjemnością stwierdzamy, że dzięki praktykom zakres umiejętności i kompetencji zawodowych i społecznych
naszych uczniów znacząco się
zwiększa. Dowodem na to są
przykłady absolwentów, którzy
w doskonały sposób radzą sobie na rynku pracy, bądź z powodzeniem kontynuują rehabilitację zawodową w warsztatach terapii zajęciowej. Utwierdza nas to w przekonaniu o
sukcesie i konieczności wdrażania tego typu praktycznych
rozwiązań w proces kształcenia w warunkach Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Prace porządkowe na INEA Stadionie.
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Konin przyjazny
niepełnosprawnym
– Czy Konin jest miastem
dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami?
– Konin jest miastem, które
stara się walczyć z barierami
utrudniającymi życie ludziom
z niepełnosprawnościami. Jesteśmy na etapie opracowywania standardów dostępności
obiektów i miejsc publicznych
dla osób z różnymi dysfunkcjami. Ludzi z niepełnosprawnościami coraz częściej spotykamy na ulicach, na uczelni czy
w miejscu pracy. 30 czy 40 lat
temu rzadko widywaliśmy osoby z niepełnosprawnościami w
miejscach publicznych, ale teraz jest inaczej. Żyjemy w społeczeństwie, w którym wszyscy mają takie same prawa.
Mam świadomość, że bariery architektoniczne w Koninie
istnieją i dają się we znaki. Nie
wszystkie schody są wyposażone w podjazdy dla wózków
inwalidzkich, nie każde przejście dla pieszych posiada wypukłą nawierzchnię dla osób
niewidomych. Ale dostępność
oznacza nie tylko przystosowanie budynków, pojazdów
komunikacji miejskiej i otoczenia dla ludzi z dysfunkcjami
ruchowymi czy sensorycznymi. To również otwartość, akceptacja oraz empatia w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością, a przede wszystkim gotowość do umożliwiania im pełnoprawnego udziału
w życiu zawodowym i społecznym. Zakładamy, że za jakiś
czas uda nam się tak zmienić
miasto, aby było dostępne dla
wszystkich – dla dzieci, osób z
niepełnosprawnościami i ludzi
starszych.
– Jak wygląda dostępność
pojazdów komunikacji miejskiej? Czy są niskopodłogowe
autobusy i czy posiadają komunikaty głosowe z nazwami
przystanków?
– Cały tabor naszego miejskiego przewoźnika jest przystosowany do potrzeb osób z

niepełnosprawnościami. Autobusy niskopodłogowe wyposażono w udogodnienia dla
pasażerów słabowidzących i
niewidomych, do których zaliczają się komunikaty głosowe. Wdrożenie tych usprawnień było konsultowane z Miejską Społeczną Radą do spraw
Osób Niepełnosprawnych. Na
przystankach, poza tradycyjnymi rozkładami jazdy, są dodatkowe, powiększone rozkłady jazdy i zawieszone na takiej
wysokości, aby mogła z nich
skorzystać osoba na wózku
lub dziecko. Kierowcy autobusów są systematycznie szkoleni w zakresie obsługi osób z
niepełnosprawnościami. W ich
edukacji ważną rolę odgrywają konińskie organizacje pozarządowe, które nie tylko szkolą, ale także doradzają, wspierają, podpowiadają rozwiązania. Nowe przystanki i centra
przesiadkowe są projektowane z uwzględnieniem potrzeb
osób z ograniczeniami sprawności.
– Kiedy zostało utworzone Centrum Organizacji Pozarządowych i co jest jego celem?
– Centrum powstało w 2014
roku na mocy decyzji Prezydenta Miasta. Jego utworzenie
zostało sﬁnansowane ze środków miejskich. Celem Centrum
jest wsparcie organizacji pozarządowych – tych, które dopiero zostały założone i tych, które działają od kilku bądź kilkunastu lat. Centrum wspiera też
rozwój spółdzielni socjalnych
oraz aktywizuje mieszkańców
Konina, czyli zachęca do włączania się w różne inicjatywy
społeczne. Ułatwia współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi, jest miejscem służącym wymianie doświadczeń. W Centrum, które
mieści się przy ul. 3 Maja 1-3,
znajduje się biuro projektu pod
nazwą „Akademia życia”, realizowanego przez Fundację im.
Doktora Piotra Janaszka „Podaj

FOT. ARCHIWUM

Z BARTOSZEM JĘDRZEJCZAKIEM, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Konina do spraw
Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych, kierownikiem Centrum Organizacji
Pozarządowych w Koninie rozmawia KAROLINA KASPRZAK.

dalej”. Centrum zrzesza około 80 organizacji pozarządowych. Spotyka się w nim Miejska Społeczna Rada do spraw
Osób Niepełnosprawnych i Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
– W jaki sposób Centrum
wspiera organizacje pozarządowe?
– Użyczamy pomieszczenia, co jest szczególnie ważne
dla organizacji, które nie mają
swojej siedziby. Zapewniamy
materiały niezbędne przy realizacji spotkań czy wydarzeń,
ale nie ingerujemy w formę ich
prowadzenia. Dzięki temu stowarzyszenia i fundacje mogą
nawzajem się poznać, wymieniać pomysły i wspólnie realizować różne cele służące polepszeniu warunków życia
osób z niepełnosprawnościami bądź innych grup narażonych na społeczne wykluczenie.
– Czy takie organy jak Miejska Społeczna Rada do spraw
Osób
Niepełnosprawnych,
zdaniem Pana, faktycznie pomagają osobom z niepełnosprawnościami w rozwiązywaniu problemów, czy jest to
organ skoncentrowany wyłącznie na opiniowaniu projektów uchwał?
– Konińska Rada prowadzi

konsultacje dotyczące adaptacji budynków i pojazdów
transportu miejskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgłasza uwagi na
etapie projektowania, które
są kierowane do wydziałów
Urzędu Miasta zajmujących się
tymi sprawami. Rada zainicjowała również uruchomienie w
Urzędzie kompleksowego systemu projektowania dostępnego i opartego o niego systemu nadzoru realizacji inwestycji miejskich. Chodzi o to, aby
uniknąć sytuacji, że na etapie budowy obiektu nie zostają uwzględnione dostosowania architektoniczne dla osób
z niepełnosprawnościami lub
że udogodnienia zostały źle
wdrożone, bo bez konsultacji
z osobami z niepełnosprawnością.
– Jak ocenia Pan funkcjonowanie mieszkań chronionych
w Koninie? Czy tego rodzaju
wsparcie jest wystarczające?
Przydałoby się więcej takich
mieszkań?
– Aktualnie mamy 8 takich
mieszkań. Dzięki wspomnianemu już projektowi „Akademia życia”, którego Miasto Konin jest partnerem, mamy dodatkowo około dziesięć miejsc
w mieszkaniach treningowych
dla osób z niepełnosprawnościami. Przydałoby się ich więcej, bo dawanie osobom z dysfunkcjami samodzielności na
tyle, na ile jest to możliwe, to
sprawa nadrzędna w procesie
rehabilitacji społecznej. Dobrze byłoby, gdyby młode osoby z niepełnosprawnościami
chciały w Koninie mieszkać
oraz pracować i z tym miastem wiązać swoją przyszłość.
W tym właśnie celu Miasto Konin we współpracy z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem biznesu podejmuje ciągłe starania o ich pełnoprawny dostęp do leczenia i rehabilitacji, edukacji i pracy, a w
szczególności do niezależnego życia.
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Krwiodawcy
u przedszkolaków
R
Robert
Wrzesiński
W
PPOZNAŃ

P

FOT. (3X) ROBERT WRZESIŃSKI

rzed świętami Bożego Narodzenia, 22 grudnia 2016
roku, przedstawiciele Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
„Lubonianka” im. błogosławionego Edmunda Bojanowskiego: prezes Jerzy Zieliński, wiceprezes Zbyszko Wojciechowski i
członek klubu Irena Skrzypczak
odwiedzili dzieci z Przedszkola
nr 5 „Weseli Sportowcy”.
Krwiodawcy,
kontynuując
miłą tradycję, przekazali przed-

szkolakom kolorowanki, bajki,
puzzle od Wydawnictwa „Publicat” SA w Poznaniu, notesy, długopisy od Urzędu Miejskiego w
Luboniu, samochodziki od Pol
-Car Antoninek. Wśród gości byli
także emerytowani pracownicy tej placówki. Zbyszko Wojciechowski zadawał dzieciom zagadki, a nagrodą za prawidłowe
odpowiedzi były samochodziki.
Maluchy obdarowały gości choinkami wykonanymi z papieru.
Starszaki
zaprezentowały
przedstawienie „O dobrych manierach”.
Był też gwiazdor, który obdarował przedszkolaków prezentami od rodziców, natomiast gościom przekazał upominki od
darczyńców.

Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

W

listopadowym
numerze
„Filantropa”
ośmieliłem się postawić
tezę, że świat nie jest jeden. Gdzie? Tutaj, na Ziemi. Stwierdziłem, że może
ich być tyle, ilu jest ludzi, a
nawet że każdy z nas może
mieć więcej niż jeden świat.
W tym kontekście możemy opisywać kolejne światy, nie tylko takie, w których
trzeba się posługiwać wzrokiem albo tylko dotykiem i
dźwiękiem, specyﬁczne dla
ludzi zupełnie niewidzących,
ale także pobawić się opisaniem świata, w którym wszyscy ludzie są niedowidzący.
W żadnym wypadku nie jest
on zwyczajny. Więc jaki?
Wyobraźmy sobie, że na
naszej planecie od samego początku żyją wyłącznie
ludzie niedowidzący. Wad
narządu wzroku jest mnóstwo, czemu odpowiada wielość obrazów świata. Jednak wszyscy, których biorę pod uwagę, mają podobne problemy, mimo że można wśród nich wyróżnić kilka najważniejszych kategorii. Zależy to od tego, co i jak
widzą. Część osób widzących źle od razu wyeliminuję, bo ich wada wzroku nie
wymusza specjalnych zmian
w „świecie z mojej bajki”. Nie
biorę więc pod uwagę na
przykład daltonistów, gdyż
fakt, że nie odróżniają kolorów, nie stanowi dla moich
rozważań odrębnego problemu. Możemy też pominąć
tak zwanych dalekowidzów,
bo co nam przyjdzie z rozważań o zmienianiu otoczenia z uwzględnieniem faktu, że zmieniamy to, co daleko, gdy i tak zmieniając to, co
blisko, zmieniamy też dal.
W ten sposób doszedłem
do wniosku, że mimo rozlicznych wad wzroku, gdybyśmy wszyscy widzieli źle,
otoczenie musiałoby przekształcić się na jeden sposób. Jak? Wszystko musiałoby być powiększone i bardzo
kontrastowe.
Niedowidzący nie widzą tego, co małe i
odległe oraz co nie wyróżnia się od tła kontrastem. No
to zacznijmy tę zabawę. Jako
że artykuł nie ma charakteru pracy naukowej, rozwi-

jam swoje wizje bez wcześniej zaprojektowanego porządku. To tylko zbiór raczej
pociesznych przykładów, co
by było, gdybyśmy wszyscy
od zarania źle widzieli. Mieszam więc wieki i tysiąclecia oraz miejsca, a uwagę
skupiam na przedstawieniu
przykładowych konsekwencji wynikających z widzenia
tylko tego co duże, bliskie i
wyraziste.
Nasza cywilizacja w kwestii kultury, dała o sobie znać
kolejnym pokoleniom rysowaniem czy malowaniem
najpierw prostych, potem
bardziej skomplikowanych,
rysunków – na przykład na
ścianach jaskiń. Gdybyśmy
mało widzieli, to znaczy nasi
praprzodkowie, tak samo byśmy lubili rysować, a później
malować, z tą jednak różnicą, że nasze rysunki musiałyby być większe. Zamiast centymetrowych wielkości i odległości, musielibyśmy operować obiektami większymi,
na przykład dziesięciokrotnie. Rysunek byłby trudniejszy do wykonania; pewnie
musielibyśmy stawać na palcach, by go narysować oraz
blisko, by go obejrzeć. Zaraz
byśmy wymyślili jakieś podwyższenie, by móc narysować górną część graﬁki.
Wcześniej niż w prawdziwej historii wpadlibyśmy na
pomysł skonstruowania jakichś stołków. Najpierw byłyby jednak kłody drewna albo
duże, naturalne kamienie,
znalezione na polu lub w lesie. Dobrze więc, że przesuwające się lodowce zostawiły pod lub za sobą mnóstwo
polodowcowych
kamieni. Z drewnem nie mielibyśmy problemów, bo zawsze
można je znaleźć w lesie.
Gdy chodzi o stołki, wystarczyłoby ograniczyć się do
pniaczków, by na nich stawać i z bliska rysować i oglądać. Po tysiącach czy setkach lat współcześni nam ludzie odnaleźliby te powiększone graﬁki i do głowy by im
nie przyszło, by się zastanawiać, dlaczego są takie pokaźne. Wszyscy źle widzą, to
dla wszystkich powiększone
obrazy byłyby naturalne.
Co z budownictwem, choćby tym najprymitywniejszym? W tej kwestii decyduje
nie obraz, lecz potrzeby i wygody. Wygląda na to, że domy
naszych przodków byłyby takie same jakie teraz, zbudowane przez nich, z tą jednak różnicą, że gdyby przod-
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Świat magnigraﬁki,
czyli powiększonych
i kontrastowych obrazów
kowie chcieli je ozdabiać, to
kolorowaliby je bardziej kontrastowo. Szukaliby substancji, które potraﬁą dawać wyraziste kolory, a odrzucaliby
wyblakłe. Nie mogliby zmienić otaczającej ich przyrody,
bo nie człowiek o tym decyduje. Świat roślin i zwierząt
byłby najprawdopodobniej
taki sam jaki był i jest, ale
nie dawalibyśmy sobie z nim
rady tak dobrze, jak się nam
udawało i nadal udaje. Trudno sobie wyobrazić naszych
przodków, gdy przy ich niedowidzeniu gonią za zwierzyną by ją upolować. Czy
w ogóle mogliby z nimi wygrać? Pewnie nie, ale skoro
wszystko, co żyje, widziałoby
gorzej, zwierzęta też miałyby większe trudności w konfrontacji z ludźmi.

temu byłyby budowane mury
obronne? Zapewne tak. Popularne by były także fosy,
dużo wody, naturalne przeszkody itd. Mogłyby nie rozwinąć się rzemiosła związane z wizualnym pożytkiem i
efektem ich wytworów. Kuśnierze szyliby futra, szewcy robiliby buty, ale czy ludzie wpadliby na pomysł, by
fascynować się bursztynami i szlachetnymi kamieniami? Co wtedy byłoby najbardziej cenne? Może szkła powiększające obraz? Z biegiem czasu zostały wynalezione i były wytwarzane lupy
optyczne, ale można znaleźć
je naturalne, w otaczającej
nas przyrodzie. Stałyby się
ważnym argumentem w każdej dziedzinie, łącznie z militarną.

Jak wyglądałyby przedwieczne bitwy, ataki i obrony? Na pewno przodkowie
byliby mniej skorzy do chuligaństwa. Mniej chętnie wyruszaliby na wyprawy wojenne, chociaż w końcu, gdyby ich ziemia im nie sprzyjała, musieliby wyruszyć w poszukiwaniu lepszego miejsca. W związku z tym, że nie
widzieliby niczego z oddali, wędrowaliby ostrożniej i
wolniej. Zanim by dotarli do
innych plemion, już by ich
usłyszano. Trudniej byłoby je
zaskoczyć. Jednak i tubylcy
widzieliby słabo, toteż i oni
nie zobaczyliby atakujących
zbyt wcześnie. Walka byłaby bardziej wręcz, gdyż trudniej byłoby celować z łuków
i kusz. Czy walka polegałaby
na zapasach i boksie, czy raczej na szermierce?

Czy Gutenberg wynalazłby druk? Moim zdaniem tak.
Ludzie musieliby się przecież
jakoś porozumiewać. Od momentu ich stosowania napisy
musiałyby być jednak znacznie większe. Gutenberg musiałby skonstruować maszynę ogromną, no, może przesadziłem – dużą. Tak samo
duże byłyby książki. Każda
litera musiałaby mieć, i wtedy, i teraz – co najmniej centymetr wysokości. W innym
przypadku ludzie nie mogliby odczytać tekstu. Czarnodrukowe książki miałyby rozmiary współczesnych książek brajlowskich, przeznaczonych dla zmysłu dotyku.
Czy dałoby się prowadzić tak
niebywałe badania naukowe,
jakie prowadzimy od kilkuset
lat? Większość z nich opiera się na możliwościach narządu wzroku. Wyobraźmy
sobie pierwszą próbną eksplozję nuklearną w Los Alamos. Czy przy słabym widzeniu wszystkich ludzi doszłoby do niej? A obserwacje kosmosu? Teraz ludzkość realizuje je na wiele różnych
sposobów, ale na samym
początku polegało to jedynie na obserwacjach wzro-

Zależałoby to od sprawności wzroku. Przy bardzo słabym musieliby walczyć pięściami, a miecze mogłyby
być nieznane. Obrońcy korzystaliby z gorących płynów, które łatwo wylewać na
głowy atakujących, ale celowanie z pistoletów wynalezionych dużo później mijałoby się z celem. Czy setki lat

kowych. Złe widzenie stanowiłoby ogromną przeszkodę,
więc badania te nie zaistniałyby. Czy w ogóle kosmos pociągałby ludzi, gdyby nie widzieli świecących gwiazd na
nieboskłonie?
A komunikacja? Jak wiadomo, nie można kierować samochodem, gdy się źle widzi. Czy skonstruowano by
auta, gdyby miały jeździć tak
wolno, że źle widzący kierowcy jeździliby bezpiecznie? Chyba by się to udało.
A pociągi, samoloty, statki?
Wielu niedowidzących jeździ na rowerze. Okazuje się,
że przy rowerowej prędkości
można sobie poradzić. Jak
wiadomo, im większa prędkość pojazdu, tym dłuższa
droga hamowania. Na rowerze jest tak krótka, że słaby wzrok wystarczy, by najpierw zauważyć przeszkodę
i zdążyć wyhamować.
A co z telewizją? Telewizory musiałyby być większe. Tak
samo monitory komputerowe – żadne 12 czy 14 cali, raczej 24 do 40! Komputerowe
klawiatury miałyby większe
klawisze, by w nie traﬁać. Dobre maszynistki nie patrzą na
klawiaturę, ale inni to robią.
Zwykli użytkownicy komputerów lubią widzieć i musieliby używać specjalnych klawiatur. Zabrakłoby miejsca na
biurku. Jeśli tak, to i te biurka
musiałyby być większe.
Czy byłoby możliwe stawianie na mieście tabliczek
i tablic ogłoszeniowych z informacjami, jakie teraz spotykamy? Z wielu z nich całkowicie by zrezygnowano,
a inne znacznie powiększono. Musiałyby być zamontowane jak najbliżej adresatów,
do których byłyby kierowane. Tylko wtedy, idąc chodnikiem, moglibyśmy jako
niedowidzący odczytać ich
treść.
Co z kontrastem? To łatwiejsze dla naszej wyobraźni. Wszystko musiałoby być

po prostu wyraźne. Nie ma
mowy o żółtych napisach na
lekko pomarańczowym tle.
Wszystko w naszym otoczeniu byłoby bardzo urozmaicone. Gdyby teraz zrealizowano taki cel, wielu ludzi
sprzeciwiłoby się temu. Duże
kontrasty nie są dobre dla
wszystkich. Gdyby jednak
wszyscy źle widzieli – nikt by
się nie sprzeciwił.
Jak odbierają aktualny
świat osoby, które właśnie
słabo widzą? Wiele elementów rzeczywistości umyka
ich uwadze. Wszystko, co za
małe, zbyt odległe oraz niewyraźne, dla nich nie istnieje. W porównaniu z osobami niewidomymi mogą cieszyć się, że widzą, chociaż
wymagają
powiększonych
obrazów, podobnie nieodległych i kontrastowych. Mogą
też ułatwić sobie życie specjalnymi przyrządami optycznymi oraz od pewnego czasu
elektronicznymi urządzeniami powiększającymi obraz.
Niewidomych ratuje system
Braille’a oraz udźwiękowienie, a niedowidzących – powiększenie obrazu i jego wyrazistość.
Tak więc w otoczeniu
osób słabowidzących należy powiększać wszystko, co
się da: książki, gazety, obiekty na ekranie monitora, wyświetlacze i wyświetlane na
nich komunikaty, przedmioty,
z którymi się stykają itd. Informacje, które są zapisane
zbyt małym drukiem, mogą
być nie odczytane. Należy też
stosować intensywne kolory.
Niedowidzący muszą dysponować dużymi ekranami i telewizorami, książkami wydrukowanymi w tzw. druku
powiększonym, kontrastowymi oznakowaniami otoczenia, rozmaitymi lupami
i powiększalnikami obrazu.
Gdy i to nie wystarczy, mogą
się posiłkować systemami
mówiącymi, które są pomocne wszystkim osobom, również dobrze widzącym.
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iele lat temu, kiedy nikt
w Polsce nie znał pojęcia „choroba Alzheimera”,
oglądałem spektakl teatralny.
Dwoje młodych ludzi pobrało się, zaczęli wspólne życie.
Choć żyli szczęśliwie, to jednak z biegiem lat zaczęło się
dziać coś dziwnego.
Mężczyzna starzał się w
sposób naturalny, natomiast
kobieta robiła się coraz młodsza. Pod koniec spektaklu on
był staruszkiem, a ona dzieckiem, którym musiał się opiekować do ostatnich jej dni.
Nie umarła, lecz odeszła do
początku życia. Zafascynował mnie wtedy surrealistyczny pomysł autora. Nie zdawałem sobie sprawy, że coś takiego jest możliwe w realnym
świecie.

CHORY
JAK DZIECKO
Mówi się, że chory na chorobę Alzheimera jest jak dziecko. Jednak dziecko szybko się
uczy i dorośleje. Chory na Alzheimera jest jak kobieta z tej
sztuki. Gubi wszystko, czego
się nauczył i poznał. Jego umysł
zatraca się. Tak przynajmniej
wygląda to z naszej strony.
Tego, czego doświadczają chorzy, możemy się jedynie
domyślać, dlatego tak bardzo
trudne jest zrozumienie chorych i naszych własnych reakcji na chorobę Alzheimera i
zaburzenia otępienne podobnego typu. Z tematyką tą przyszło mi zmierzyć się wiele lat
później, kiedy zawodowo zająłem się problematyką dotyczącą rodzin borykających się
z chorobą Alzheimera. Szacuje się, że obecnie w Polsce jest
około 350 tysięcy chorych na
chorobę Alzheimera i drugie
tyle na zaburzenia otępienne
podobnego typu.
Najbliższa rodzina nie zauważa objawów choroby,
zwłaszcza w jej początkowym etapie. Zauważenie niepokojących symptomów choroby jest tym trudniejsze, że
pacjenci w początkowym stadium choroby starannie kamuﬂują jej objawy. Dorosłym
dzieciom trudno zauważyć, że
rodzic, który przez całe życie
był dla nich autorytetem, do
którego mogły zwrócić się po
radę lub pomoc, staje się coraz bardziej zależny od nich.
Mając stały kontakt z taką
osobą nie zauważa się postępującej degradacji. Podobnie
rzecz ma się ze współmałżonkami, choć w tym przypadku
zaczynają oni wyręczać pa-
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Nie czekaj
aż zapomnisz
cjenta z jego codziennych zajęć, biorąc coraz więcej obowiązków na siebie.

CHORA
CAŁA RODZINA
Choroba Alzheimera dotyka całą rodzinę. Pacjent nie
pójdzie sam do lekarza tak
jak w przypadku innych chorób, bo to zbyt trudne, nie pójdzie sam świadomie na spacer,
bo się zgubi. Wymaga całodobowej opieki osób drugich, od
których z każdym dniem staje się coraz bardziej zależny
we wszystkich aspektach egzystencji. Będzie wymagał pomocy we wszystkim. Utraci
możliwość komunikacji z otoczeniem. Wyrazy zaczną się
mieszać, literki zaczną znikać. Słowa staną się dla niego pustym, nic nie znaczącym dźwiękiem. Zapomni, jak
mają na imię jego bliscy. Nie
będzie wiedział kim są, czego od niego oczekują. Zamieni
noc w dzień pozbawiając swoich opiekunów snu. Również
w nocy będą musieli zapewnić
mu opiekę.

UROJENIA
Urojenia dotyczą często
okradania, najczęściej związane są z lękiem i poczuciem
zagrożenia. Obejmują nieraz
wspomnienia traumatyczne,
wojenne, lub opiekę nad wyimaginowanym
dzieckiem.
Zaburzenia nastroju takie jak
depresja występują często
(zwłaszcza w pierwszej fazie), nastręczają trudności w
szybkim rozpoznaniu choroby przez najbliższe otoczenie. Depresja bywa też nieraz
leczona jako choroba samoistna, co powoduje opóźnienie w podjęciu prawidłowego leczenia. Na drugim biegunie zaburzeń nastroju znajduje się nastrój euforyczny. Pacjent jest w sposób nienaturalnie zadowolony, podniecony. Niektórzy pacjenci w ciągu
godziny manifestują obydwa
typy zachowania, przechodząc od płaczu w stan euforii i odwrotnie. Jest to chwiejność afektywna. Halucynacje
dotyczą w zasadzie wszyst-

kich zmysłów. Pacjent może
zarówno widzieć jakieś osoby, słyszeć je, rozpoznawać po
zapachu i rozmawiać z nimi,
czując ich ﬁzyczną obecność.
Fakt, że dotyczą one wszystkich zmysłów powoduje, że
pacjent może demonstrować
w zasadzie nieograniczoną
ilość reakcji.

AGRESJA
Agresja występuje w chorobach dementywnych bardzo często. Jest nieraz reakcją
na określone sytuacje. Ograniczone możliwości porozumienia się z otoczeniem oraz
ograniczone zrozumienie otaczającego świata nasila takie
zachowania. Dochodzi do niej
na przykład w sytuacjach, w
których pacjent wysuwa żądania niemożliwe do zrealizowania. Jak choćby naleganie osoby chorej, aby wyjść na
spacer w ulewnym deszczu
lub siarczystym mrozie. Racjonalne tłumaczenie nie odnosi
skutku. Pojawiają się oskarżenia w stosunku do opiekuna, agresja słowna, szarpanie
klamki u drzwi, groźby, poszturchiwanie opiekuna, niszczenie otoczenia, na przykład
wybicie szyby w oknie. Nie zawsze agresja jest wynikiem
określonej sytuacji. Pacjent
wybucha nieraz bez wyraźnego powodu. Opiekunowi, który nie zna przyczyny agresji,
jest jeszcze trudniej nad nią
zapanować.
Zachowanie
agresywne
może być spowodowanie nie
tylko dyskomfortem pacjenta, który nie kojarzy wielu prostych wydawałoby się komunikatów płynących z otoczenia oraz trudnością w przekazywaniu swoich odczuć i
oczekiwań, ale może być również spowodowane urojeniami i omamami. Może postrzegać najbliższych jako wrogów,
którzy zamierzają go uśmiercić dodając trucizny, czyhają
na jego majątek, zamierzają
go oszukać. Wyobrażenia nieistniejących zwierząt lub potworów powodują dodatkowo
stany lękowe, w których trudno
przewidzieć reakcje pacjenta.

ZMIANY
OSOBOWOŚCI
Rodziny i opiekunowie sygnalizują, że łagodna i kulturalna dotąd osoba zmieniła
się diametralnie. Stała się wulgarna, złośliwa, egocentryczna. Zachowuje się w sposób
nieodpowiedni, nie akceptowany przez otoczenie. Nie ma
żadnych zahamowań. W sposób cyniczny i bezceremonialny, krytycznie ocenia na przykład wygląd lub zachowanie najbliższych sprawiając
im przykrość. W stosunku do
siebie pozostaje bezkrytyczna. Najbliżsi przeżywają wtedy szok. Nie potraﬁą pogodzić się z faktem, że ich małżonek lub rodzic staje się nagle kimś innym, obcym. Ale
zdarza się też na odwrót. Osoba despotyczna, „głowa rodziny”, łagodnieje, oddaje decyzje
w ręce pozostałych członków
rodziny.

WĘDROWANIE
Wielu pacjentów przejawia
nieodpartą chęć do oddalania się z miejsca swojego zamieszkania. To bardzo poważny problem. Jest jedną z przyczyn zgonów wśród chorych
na Alzheimera i zaburzenia
otępienne podobnego typu. Pacjenci wychodzą z domu zimą
i zamarzają we własnym ogrodzie, wypadają z okien udając
się na wędrówkę, topią się w
przydrożnych rowach, stają się
oﬁarami wypadków komunikacyjnych. W najlepszym wypadku znajduje się ich w placówkach opiekuńczych, często oddalonych od miejsca zamieszkania o kilkaset kilometrów.
W obliczu przytoczonych
przykładów łatwiej jest być
może zrozumieć opisywany
problem. Trzeba jednak wciąż
zgłębiać i popularyzować wiedzę na ten temat, ponieważ
nadal przybywa rodzin bezradnych w obliczu tak podstępnej i trudnej do zrozumienia choroby.

ANDRZEJ ROSSA
PREZES WIELKOPOLSKIEGO
STOWARZYSZENIA
ALZHEIMEROWSKIEGO
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orota i Czesław Mierzwiczakowie z Huty koło
Czarnkowa, pomimo niepełnosprawności, od wielu lat dowodzą całym swoim życiem, że
choroba nie jest przeszkodą w
realizacji planów i marzeń. Małżonkowie są osobami bardzo
towarzyskimi, pracowitymi, lubiącymi wyzwania, żarty i dobrą zabawę. Chętnie też pomagają innym, biorąc udział w licznych akcjach charytatywnych.
Dorota jako półtoraroczne
dziecko przeżyła chorobę Heinego-Mediny (polio), po której pozostały jej trwałe porażenia i niedowłady. Od dzieciństwa
musi korzystać ze specjalnego aparatu szynowo-opaskowego i obuwia ortopedycznego na
lewą nogę. Obecnie porusza się
na wózku inwalidzkim. Wprawdzie posiada prawo jazdy i przez
wiele lat jeździła samochodem,
jednak od dwóch lat ze względu na stan zdrowia nie prowadzi
już auta. Leczona była w Klinice
w Trzebnicy i w Ortopedycznym
Szpitalu Klinicznym im. Wiktora
Degi w Poznaniu. Na rehabilitację jeździła m.in. do Cieplic koło
Jeleniej Góry i Buska Zdroju.
Swoje dzieciństwo wspomina, mimo choroby, bardzo dobrze. Od najmłodszych lat miała dobre kontakty z rówieśnikami. Nie zmieniło się to również później w szkole. Razem ze
wszystkimi grała w piłkę, brała
udział we wspólnych zabawach
i innych zajęciach, na które pozwalał jej stan zdrowia. Liceum
Ekonomiczne ukończyła w Pile,
a studia na kierunku towaroznawstwo na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Mieszkając w akademiku angażowała
się w wiele działań związanych
nie tylko z uczelnią. Prowadziła
urozmaicone życie studenckie, a
stresy odreagowywała chodząc
do kina. Oprowadzała po mieście zagraniczne wycieczki. W
tamtych latach zagraniczne wyprawy stały się jej pasją. Zwiedziła Pragę, Bratysławę, Madryt, Budapeszt, niektóre miasta
Związku Radzieckiego.
Po ukończeniu studiów podjęła pracę jako technolog w Fabryce Mebli w Trzciance. Organizowała zabawy wiejskie w Hucie,
wyjazdy młodzieży do operetki w Poznaniu, do kin i teatrów,
do Zakopanego i Karpacza. Była
Komendantem Ochotniczego
Hufca Pracy w Czarnkowie, pra-

Zagrali
nawet w ﬁlmie…

Pani Dorota: tej syrence nikt nie da pół wieku...
cowała z młodzieżą trudną. Podobała się jej ta praca, czuła się
w niej spełniona.
W tym czasie poznała Czesława mieszkającego w niedalekich Obornikach Wielkopolskich, który od 1974 roku także
jest niepełnosprawny, a od 1976
roku przebywa na rencie. Ma
między innymi poważne problemy z kręgosłupem i przyznany
niedawno znaczny stopień niepełnosprawności. Uczył się zawodu mechanika w Zespole
Szkół w Obornikach. Podjął pracę w Obornickiej Fabryce Mebli.
W roku 1984 Dorota i Czesław zawarli związek małżeński. W 1985 roku urodził się im
syn Krzysztof, a w 1986 – Tomasz. Spadło na nich wiele obowiązków. Jak mówi Dorota, nie
było czasu myśleć o chorobie i
skupianiu się na sobie. Kolejnym
miejscem jej pracy była Szkoła
Podstawowa w Hucie. Tu pracowała jako nauczycielka do 1991
roku. W tym właśnie czasie razem z mężem otworzyli własną
działalność gospodarczą. Prowadzili kiosk spożywczo-przemysłowy i wypożyczalnię kaset
video w Hucie.
W roku 1997 kupili zabytkowy
młyn przeznaczony do rozbiórki. Wsparcia w remoncie i modernizacji budynku udzieliła rodzina zarówno ze strony Czesława jak i Doroty. Początkowo
we młynie funkcjonował jedynie
sklep, ale wraz z prowadzonymi
na szeroką skalę remontami kolejno otwierano, bar, salę taneczną, dobudowano taras i zmodernizowano kuchnię. Zabytkowy,
stary młyn przeistoczył się w Restaurację „Młyn”.
Po pewnym czasie Dorocie i
Czesławowi zamarzyło się do-

pasowanie do odrestaurowanego „Młyna” odpowiedniego samochodu, którym można by wozić młodą parę do ślubu. I tak też
się stało.
W lipcu 2005 roku Czesław
zakupił starą syrenkę, a we
wrześniu archaiczną warszawę.
Obecnie posiadają kilka starych
aut i nadal poszerzają kolekcję.
Mimo znacznej niepełnosprawności i wynikających z niej różnych utrudnień Czesław jest w
trakcie remontowania wołgi, ale
już ma następne pomysły. Małżonkowie należą do Klubu Miłośników Syren i Warszaw. Jak mówią, nie jest ważna profesja czy
wykształcenie, ale to, co ich łączy czyli wspólna pasja. Uczestniczą w licznych klubowych zlotach i rajdach. W 2007 roku brali
udział w rajdzie syren i warszaw
do Paryża. W 2008 byli w Budapeszcie, Bratysławie i Wiedniu.
Litwę odwiedzili w 2009 roku.
Następnie w 2011 roku byli na
rajdzie w Edynburgu, a w 2013 w
Pradze i Bratysławie. Ponadto w

roku 2016 uczestniczyli w Retro
Moto Show na Targach Poznańskich.
Zagrali nawet w ﬁlmie Jacka
Bromskiego „Bilet na Księżyc” z
2013 roku. Co prawda, jako statyści, ale za to jadący własną
warszawą… Za swoje osiągnięcia w dziedzinie motoryzacji i
działania charytatywne otrzymali wiele nagród, wyróżnień
i podziękowań. Ze względu na
stan zdrowia nie prowadzą już
„Młyna”, ale przekazali go synowi, który kontynuuje i rozwija
dzieło rodziców. Aktualnie małżonkowie pomagają w opiece
nad wnukami i oddają się swojej podróżniczej i samochodowej
pasji. Mają wiele planów. Marzą
się im nowe miejsca, nowe przygody, poznanie nowych ludzi.
Cieszę, że poznałam Dorotę i Czesława, ponieważ sama
jestem miłośniczką samochodów retro. Przed chorobą bywałam na zlotach takich aut i do
dziś czuję bluesa... Cieszy mnie
ta znajomość także dlatego, że
Dorota i Czesław swoją postawą
wobec życiowych problemów
pokazali mi, jak spojrzeć na problem, by nie był problemem, ale
stał się wyzwaniem i prowadził
do osiągnięcia zamierzonego
celu. Swoją postawą łamią stereotypy na temat osób z niepełnosprawnością, a zarazem także stereotypowe myślenie samych osób niepełnosprawnych
o swoich możliwościach. Każdego dnia czynem potwierdzają słowa Hellen Keller: „Nie wolno zgadzać się na pełzanie, jeśli
czujemy potrzebę latania.”

FOT. (2X) ARCHIWUM RODZINNE
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Dorota i Czesław Mierzwiczakowie.

14 STRONA

LUTY 2017

Wybrano
prezydium
S

krzyżowania uliczne w
Poznaniu stają się przyjazne niewidomym. Na kilku
zostały zamontowane przyciski ułatwiające osobom z
niepełnosprawnością wzroku
przejście przez pasy. Urządzenie sygnalizujące zielone światło przez umieszczony pod spodem wibrujący gumowy przycisk testował Stanisław Domański z Sekcji
Krajowej Osób Niewidomych
NSZZ „Solidarność” podczas
pierwszego w nowym roku
posiedzenia Komisji Dialogu
Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta
Poznania do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Na spotkaniu tym, które odbyło się 12 stycznia w Sali Białej Urzędu Miasta, zgodnie z
zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 145/2016/P
z dnia 19 lutego 2016 roku w
sprawie trybu powoływania
Komisji Dialogu Obywatelskiego, wybrano prezydium KDO.
Przewodniczącym KDO został
Marcin Halicki z Fundacji Inicjatyw Społecznych „Mili ludzie”, wiceprzewodniczącymi
– Krystyna Zdunik z Wielkopolskiego Oddziału Regional-

nego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci i Andrzej Rossa z Wielkopolskiego Stowarzyszenia
Alzheimerowskiego, a sekretarzem – Karolina Kasprzak z
Fundacji „Filantrop”.
Jak działa wyżej wymieniony sygnalizator, wyjaśnił Przemysław Kłosowicz, doradca
techniczno-handlowy Busch
Polska sp. z o.o – ﬁrmy zajmującej się dystrybucją tego produktu. Niewidomy, dotykając
urządzenia pod spodem, poczuje wibracje, gdy zapali się
zielone światło. Urządzenie
ma zamontowany mikrofon,
który rejestruje hałas uliczny i
dostosowuje się do wysokości
jego dźwięku.
Kolejnym udogodnieniem
produktu, jak poinformował
P. Kłosowicz, jest listwa boczna, na której są naniesione informacje dotyczące geometrii
przejścia. Urządzenie zamontowano na takiej wysokości,
aby mogły z niego korzystać
osoby na wózkach.
Ponadto ma możliwość
ustawienia sterowania dynamicznego – gdy wyłączymy w
nocy dźwięki, wibracje będą
działały.

Głos zabrał Marek Suwezda, student z niepełnosprawnością i stażysta „Gazety Wyborczej”, który zwrócił uwagę na problem wyłączania sygnalizacji świetlnej w godzinach wieczornych, co jest dużym utrudnieniem dla niewidomych.
Dlatego dobrym rozwiązaniem jest montaż tego typu
urządzeń. Poprawiają komfort
i bezpieczeństwo osób z dysfunkcjami wzroku.
Przewodniczący KDO w
trakcie wolnych wniosków i
głosów poinformował o przygotowanym przez Kancelarię
Prezesa Rady Ministrów projekcie ustawy dotyczącym powołania Narodowego Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które miałoby
przejąć kompetencje Departamentu Pożytku Publicznego.
Na www. bip.kprm.gov.pl
czytamy: „Powołanie NCRSO
spowoduje, że sprawami trzeciego sektora zajmie się instytucja publiczna wyłącznie
skoncentrowana na sprawach
organizacji pozarządowych.
Będzie to instytucja nadzorowana przez Prezesa Rady
Ministrów
za
pośrednictwem Pełnomocnika Rządu do
spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, która będzie pełniła
rolę koordynacyjną w zakresie dotyczącym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”.
Konsultacje społeczne w
sprawie utworzenia NCRSO
trwały do końca stycznia. red.

P

rawie co szósty mieszkaniec stolicy Wielkopolski to
osoba powyżej 65 roku życia.
W Poznaniu żyje około 120
tysięcy seniorów. Na tę liczbę przypada zaledwie 4 lekarzy geriatrów i tyle samo poradni geriatrycznych. Obserwowany jest też deﬁcyt specjalistycznych usług opiekuńczych. Dyskusję w temacie standardów środowiskowej opieki społecznej podjęła Miejska Rada Seniorów. 9
stycznia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
przy ul. Cześnikowskiej 18 odbyło się pierwsze w nowym
roku posiedzenie MRS.
W spotkaniu uczestniczyła m.in. Dorota Potejko, wicedyrektor Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Włodzimierz Kałek,
dyrektor MOPR, Joanna Olenderek, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń i Wojciech Bauer, dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zebranych powitał Zdzisław Szkutnik, przewodniczący MRS.
W. Kałek przedstawił seniorom formy pomocy w ramach
MOPR. Poinformował, że ze
wsparcia tej instytucji korzysta
około 25 tysięcy osób. Najważniejszą przyczyną ubiegania się
o pomoc jest nie ubóstwo, ale
długotrwała choroba. Bieda,
bezrobocie czy niewydolność
wychowawcza plasują się dopiero na kolejnych miejscach.
Zatem priorytetem w działaniach o charakterze interwencyjno-pomocowym powinno
być kompleksowe wsparcie w
zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Wsparcie, którego wciąż jak na lekarstwo…

NIE TYLKO
PO ZASIŁEK
Trzeba dużo zmienić w
ludzkiej świadomości, aby pomoc społeczna i praca socjalna nie kojarzyła się wyłącznie
z dawaniem zasiłków. Większość osób z tą właśnie formą wsparcia utożsamia instytucje pomocy społecznej. Tymczasem zakres ich działalności
jest znacznie szerszy. MOPR
-y na podstawie decyzji administracyjnych przyznają usługi
opiekuńcze (w Poznaniu takie
usługi są realizowane przez
Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej), doﬁnansowują wydarzenia kulturalne adresowane do
osób z niepełnosprawnościami, przyjmują wnioski o doﬁnansowanie na turnus rehabi-
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Z INICJATYW MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W POZNANIU

Wsparcia
wciąż zbyt mało

Żeby otrzymać zasiłek stały
lub okresowy, należy spełniać
pewne wymogi. Głównym wymogiem jest określone w ustawie o pomocy społecznej tak
zwane kryterium dochodowe, które obecnie wynosi 634
złote netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej i
514 złotych netto – na osobę
w rodzinie. Czasem wystarczy
przekroczyć to kryterium o kilka złotych i pomoc nie zostaje
przyznana. Trzeba też pamiętać, że liczba ubogich wciąż
rośnie, a budżet państwa coraz bardziej się kurczy. Inną
sprawą jest, że słowa jak „bieda” czy „niezaradność życiowa” w naszym społeczeństwie
mają wydźwięk negatywny. Z
tego właśnie powodu najbardziej potrzebujący ukrywają swoją skrajnie trudną sytuację przed otoczeniem, a nawet przed najbliższymi. Korzystanie z pomocy społecznej
(nawet jeśli jest to tylko pomoc
rzeczowa) uważają za wstydliwe. A nuż usłyszą coś przykrego na swój temat.

NOWATORSKI
PROJEKT
Projektów unijnych w ciągu
ostatniej dekady zrealizowano sporo. Ich atrakcyjne marketingowo hasła mają za zadanie
przyciągnąć wymaganą liczbę
uczestników, czyli tak zwanych
beneﬁcjentów. Przedsięwzięcia realizowane w ramach dotacji unijnych to przede wszystkim konferencje, szkolenia czy
kursy dla poszukujących pracy.
W działaniach projektowych do

FOT. KAROLINA KASPRZAK

litacyjny, sprzęt ortopedyczny
i pomocniczy, zajmują się pieczą zastępczą, pomagają oﬁarom przemocy domowej. W
Poznaniu aktualnie działa 5
ﬁlii MOPR, a prócz tego od 2
stycznia 2017 roku w strukturach tej instytucji funkcjonuje
dział specjalistycznego wsparcia, w ramach którego Poznaniacy mogą skorzystać z usług
psychologa, pedagoga, terapeuty czy specjalisty do spraw
przemocy.

Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu
z udziałem przedstawicieli MOPR pozwoliło spojrzeć szerzej
na temat standardów środowiskowej opieki społecznej.
tej pory nie sposób było doszukać się konkretnych inicjatyw
odpowiadających potrzebom
osób niesamodzielnych czy w
wieku podeszłym. Projekt pod
nazwą „Usługi społeczne dla
mieszkańców Poznania”, realizowany od 2 stycznia 2017 roku
ze środków Unii Europejskiej –
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014
– 2020, zaprzecza reﬂeksji o
nieprzemyślanym wydawaniu
pieniędzy pochodzących z UE,
która od pewnego czasu krąży na forach internetowych dla
osób z niepełnosprawnościami.
Projekt realizuje Miasto Poznań i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie z
Polskim Komitetem Pomocy
Społecznej, Stowarzyszeniem
Wzajemnej Pomocy „Flandria”,
Stowarzyszeniem „Medycyna
Polska”, Fundacją „Aktywizacja” i Fundacją „L’Arche”.
Dzięki inicjatywie z usług
opiekuńczych świadczonych
w miejscu zamieszkania skorzysta 1135 osób niesamodzielnych – starszych i z niepełnosprawnością, a 302 opiekunów – ze szkoleń w miejscu zamieszkania i na zewnątrz, dotyczących między innymi usamodzielniania osób z niepeł-

nosprawnością. Usługi opiekuńcze obejmują m.in. specjalistyczne usługi zdrowotne, usługi asystenckie, treningi samoobsługi, a ponadto usługi teleopieki dla osób starszych.
Ostatnia z wymienionych form
jest realizowana z wykorzystaniem tzw. mobilnego guzika
bezpieczeństwa w postaci wisiorka czy bransoletki pozwalającego na wezwanie pomocy
w każdej chwili, nawet w trakcie kąpieli. Osoby, które nie czują się na siłach, aby korzystać z
tego urządzenia, będą mogły liczyć na pomoc asystenta osoby niesamodzielnej. Planowane
jest uruchomienie, w ramach
projektu funkcji rzecznika praw
osób starszych, centrum opieki
środowiskowej i centrum usamodzielnienia, będą również
wyjazdowe warsztaty aktywizacji społecznej dla osób niesamodzielnych, pomoc sąsiedzka
i ze strony wolontariuszy. Projekt ma trwać 6 lat, przy czym
co 2 lata będzie przedłużana
umowa na jego realizację.
Aby skorzystać z usług opiekuńczych w ramach projektu,
należy zgłosić taką potrzebę w
ﬁlii MOPR właściwej dla miejsca zamieszkania. O zakwaliﬁkowaniu się do projektu decydują kryteria kwaliﬁkacyjne.
Pierwszeństwo w uzyskaniu
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tego typu wsparcia mają osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o najniższych dochodach. Pracownicy MOPR mają
świadomość, że realizacja projektu nie zaspokoi potrzeb
wszystkich mieszkańców Poznania z niepełnosprawnościami i w wieku podeszłym.
Drugim mankamentem jest
fakt, że projekt za 6 lat się zakończy, a zatem dobiegnie też
końca wsparcie o charakterze
pielęgnacyjno-opiekuńczym i usamodzielniającym.
Niepełnosprawni i starsi znowu zostaną bez pomocy, chyba że pojawi się kolejny projekt z tego obszaru. Co prawda będą mogli, jak dotychczas, korzystać z usług opiekuńczych świadczonych przez
PCK i PKPS, ale to za mało. Zapewnienie ciągłego kompleksowego wsparcia osobom niesamodzielnym i starszym, a
także ich opiekunom w miejscu zamieszkania to kwestia,
z którą państwo jeszcze długo
nie będzie potraﬁło sobie poradzić.

OPIEKA
GERIATRYCZNA
Problem opieki geriatrycznej i hospicyjnej w gruncie rzeczy dotyczy nas wszystkich,
niezależnie od wieku. Społeczeństwo się starzeje. Osoby
w wieku produkcyjnym za jakiś czas przejdą na emeryturę
i będą potrzebowały wsparcia.
Na posiedzeniu MRS dr Anna
Jakrzewska-Sawińska zwróciła uwagę na sprawę kiepskiej
opieki geriatrycznej i braku łóżek w hospicjach. Że w Polsce
brakuje lekarzy geriatrów pisała już w kwietniu 2015 roku
na swojej stronie internetowej
Najwyższa Izba Kontroli. Ludzie starsi – to grupa pacjentów wymagających szczególnego podejścia. Często cierpią
na kilka schorzeń równocześnie. Chaos w służbie zdrowia
powoduje, że seniorzy biegają od lekarza do lekarza, przy
czym żaden z medyków nie
konsultuje z drugim zastosowanego leczenia.
Niekiedy bywa tak, że dopiero siedząc przy łóżku kogoś z
rodziny, uświadamiamy sobie
wagę problemu opieki geriatrycznej i hospicyjnej. Często
wówczas, gdy odchodzi ktoś
bliski, a na łóżku obok leży
inny pacjent, który także kończy życie. Nie ma miejsca na
intymność, na spokój, na modlitwę.

KAROLINA KASPRZAK
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Nie przejdę
tej drogi sam…
M

am 29 lat i od 13 lat jestem uzależniony od patologicznego hazardu. Jest to
dla mnie ciężka, koszmarna
choroba.
Zaczynałem jako osoba niepełnoletnia, co łatwo policzyć.
Wskazuje to na fakt, że w tamtym czasie świata hazardu nie
obejmowały
uregulowania
prawne. Niepełnoletni mógł łatwiej popaść w nałóg rujnujący
życie. Co nie znaczy, że i dzisiaj
nie brakuje takich zagrożeń.
Obstawianie sportu – to był
mój hazardowy „konik”. Rozpoczęło się w święta 2003
roku. Doskonale pamiętam to
uczucie, gdy wpłaciłem pierwsze pieniądze na portal oferujący tego typu usługi. Niestety, pierwsza była wygrana. Nie
chcę gdybać i wracać do tego,
ale być może, gdyby los był
wtedy dla mnie mniej łaskawy, to moja historia potoczyłaby się inaczej. Myślałem wówczas, że złapałem Pana Boga
za pięty! Co za uczucie! Jakbym odkrył lekarstwo na raka!
Trzynastolatek, który widział
swoją świetlaną przyszłość:
bogaty i zarabiający pieniądze
w wymarzony sposób! Idylla.
Przez kilka następnych lat
choroba postępowała bardzo
podstępnie. Internet był wówczas na nieco innym poziomie i nie wszędzie był dostępny, a usługi hazardowe dopiero raczkowały, więc odwiedzaliśmy z kolegami głównie tak
zwane „punkty naziemne”. Nie
było tu żadnych przeszkód dla
niepełnoletnich, by spokojnie
zagrać kupon. Pieniądze zdobywałem handlując różnymi
rzeczami na aukcjach internetowych. Nie były to wówczas
małe pieniądze. Tamte lata nie
były dla mnie jeszcze najgorsze. Ale już zauważałem u siebie niebezpieczny pociąg do
uprawiania hazardu.
Uzależnienie nabrało rozpędu na studiach. Gdy rozpocząłem życie akademickie,
umarł mój ojciec. Jego śmierć
przeżyłem bardzo mocno i
długo nie mogłem się z tego
otrząsnąć. Nie miało ono jednak żadnego wpływu – tak to

widzę dzisiaj – na moje podejście do hazardu.

cie i jest za to nagradzany. Nie
dało mi to nic do myślenia.

Mieszkałem z kolegami w
wynajmowanym
mieszkaniu, oddalonym od rodzinnego domu. Byłem więc zdany na samego siebie, nikt nie
ograniczał moich działań, nie
mówił, że to, co robię, jest złe.
Rozpoczął się okres, w którym
zacząłem ukrywać swój nałóg. Z niewieloma osobami o
tym rozmawiałem, a jeśli już,
to było to przelotem, zdawkowo. Czasem pochwaliłem się
wygraną, bo kto nie lubi zaimponować kolegom… A prawda była taka, że przegrane pochłaniały nie tylko moje „kieszonkowe”, ale też pieniądze,
które sobie dorabiałem różnymi pracami.

Kryzys przyszedł, gdy zakręcone zostały kurki z kranem.
Byłem już absolwentem, a więc
osobą pracującą na siebie, więc
przestałem być doﬁnansowywany z domu. Z kolegą z powodu różnicy poglądów zaprzestaliśmy naszej działalności. W dodatku mój pracodawca nie utrzymał się na rynku,
wskutek czego straciłem posadę. Wszystko się posypało.

Zaczęły się robić coraz większe długi, a wraz z nimi coraz
większe kłamstwa dla zdobycia większych pieniędzy. Zawsze byłem dosyć kreatywny.
Już na studiach razem z kolegą
stworzyliśmy małą ﬁrmę, która dawała nam całkiem godziwe pieniądze. Do tego wszystkiego pod koniec studiów pojawiła się też dobra praca. Tu, o
paradoksie, rozpocząłem pracę jako kierownik regionalny w
ﬁrmie bukmacherskiej. Zawsze
uważałem, że to moja pasja.
Podejmując się tego typu zajęcia myślałem, że z łatwością
zastąpi mi to granie. Oczywiście, tak nie było.
O naturo złośliwa! Temat
mojej pracy magisterskiej był
taki: „Uwarunkowania alkoholizmu i hazardu w Polsce”. Jak
widać, całe moje życie kręciło
się wokół jednego.
Firma plus praca plus w dalszym ciągu jakieś tam pieniądze z domu, bo zawsze mi brakowało. Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego, przecież tyle
zarabiam. Nie tylko nie mogłem nic zaoszczędzić, ale też
pojawiły się pierwsze zadłużenia w banku. Poniekąd byłem
z tego dumny: przecież bank
bardzo mi ufa i daje pieniądze
bez wizyty w oddziale. Czułem się jak usatysfakcjonowany, lojalny klient, który generuje duży ruch środków na kon-

Próbowałem jeszcze jakoś
temu stawić czoła, ale okazało
się to nonsensem. Długi, opłacanie mieszkania... nie dałem
rady.
Wtedy wyszła na światło
dzienne prawda, że nie posiadam żadnych oszczędności. Do tej pory wprowadzałem
otoczenie w błąd, wytwarzając wokół siebie złudzenie osoby zamożnej. Pojawił się pomysł wyjazdu za granicę. Namówiłem kolegę, a następnie
sprowadziłem kolejne osoby.
Stworzyłem sobie świetną izolację, świat, który wydawał mi
się idealny. Szybko znalazłem
dobrze płatną pracę, a moje
uzależnienie tu sięgnęło punktu kulminacyjnego. Kilkakrotnie wydawało mi się, że sięgałem dna, że to już ten punkt
ostateczny, później znów dryfowałem i miałem to fałszywe,
złudne uczucie, że tak po prostu można żyć. Zamykałem
konta na jednych portalach, by
otwierać nowe. Oszukiwałem
wszystkich dookoła, a przychodziło mi to z niezwykłą łatwością.
Za granicą stałem się jeszcze bardziej aspołeczny, a było
to bardzo proste. Zawsze wmawiałem sobie, że nie muszę tu
mieć przyjaciół czy znajomych,
bo tych mam w rodzimym kraju. Mocno ograniczyłem kontakt
z tymi, których ściągnąłem ze
sobą. Wręcz umarła we mnie potrzeba rozmowy z drugim człowiekiem. Miałem swój świat. Od
jakiegoś czasu naprawdę sporo myślę o życiu i przyszłości.
Mam prawie 30 lat, nigdy nie byłem w poważnym związku, odnoszę wrażenie, że przez walkę

z moim uzależnieniem mogłem
również zachorować.
Ciągłe zmęczenie i bóle głowy napawają mnie pesymizmem. Ostatnio zaczęła mnie
dręczyć bezsenność. Jest sobotnia noc, a ja siedzę przed
komputerem i zawieram zakład za zakładem. Tak wyglądał do tej pory mój każdy dzień.
90% moich myśli kierowało się
w stronę obstawiania i tylko to
dawało mi samopoczucie, którego potrzebowałem.
Od jakiegoś czasu sen z
powiek spędzają mi przede
wszystkim moje długi, a zadłużony jestem po uszy. Kredyt w banku spłacam regularnie i raczej nie miałem z tym do
tej pory problemu, ale „zjadają”
mnie chwilówki. Nie wiem, co
robić. Muszę zapłacić czynsz i
nie mam pojęcia, jak to zrobić.
Moje ostatnie granie ukierunkowane było na wygranie chociaż minimalnych kwot i próbę
spłat zaległych zobowiązań.
Wiem jedno. Przyświeca
mi optymistyczna myśl. Próbowałem już kilkukrotnie zerwać z uzależnieniem, ale jak
do tej pory bezskutecznie. Zaczynam trzeźwieć. Myślę, że to
jest moje dno, właśnie je osiągnąłem i chcę się odbudować.
Nadal chcę żyć, odzyskać radość i tę swobodę, której nie
zaznałem od lat. Chcę być wolnym człowiekiem, bo wiem,
że życie potraﬁ być naprawdę
piękne. Pisząc to, jestem bardzo podekscytowany, bo mam
wrażenie, że właśnie się wybudzam. Odczuwam też uczucie
ulgi, bo nigdy nikomu się tak
nie zwierzyłem.
Pragnę, by następny dzień
był tym, w którym przebudzę
się tak naprawdę. I cały rok
będzie dla mnie przełomowy.
Mam pomysły na życie i chciałbym je z czasem zacząć realizować. Chcę przed trzydziestymi urodzinami podjąć trafne i
ważne decyzje, takie jak powrót
do kraju, odbudowanie więzi z
najbliższymi, kontaktów z przyjaciółmi i wyjście ﬁnansowe na
prostą. Wiem, że nie przejdę tej
drogi sam ze względu na zaawansowanie choroby, potrzebuję profesjonalnej pomocy, porad i przyjaciela u boku.
Każdy z nas ma pewne predyspozycje. Ja, jak się okazało,
mam tendencje do przesady i łatwego uzależniania się. Podobnie sprawa miała się z alkoholem, choć udało mi się w porę
nad tym zapanować. Wierzę, że
z hazardem też się uda. Bez tej
nadziei trudno byłoby mi żyć.

ALBIN
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Trening oddechowy
J
Joanna
Szostek
S
LLESZNO

P

rawidłowy rozwój mowy
jest nieodłącznie związany z oddychaniem. Ćwiczenia oddechowe uczą właściwej regulacji wdechu i wydechu, aby odpowiednio dysponować powietrzem w czasie
mówienia.
Brak prawidłowego oddechu
powoduje, że mówienie następuje na wdechu lub bezdechu
i powoduje zaburzenia w artykulacji. Osobie z zaburzeniami oddechowymi brakuje powietrza do wypowiedzenia całego wyrazu, a nawet sylaby
czy głoski. Trening oddechowy
pozwala zniwelować niepłynność oddechową i brak koordynacji oddechowo-artykulacyjnej zarówno u dzieci jąkających się, u których można zauważyć tzw. płytki obojczykowy oddech, jak i u dzieci astmatycznych i alergicznych, ponieważ zapobiega tzw. głośnemu oddechowi i wyciekaniu
powietrza złym torem oddechowym.
Chciałabym zaproponować
Państwu kilka zabaw i ćwiczeń oddechowych stymulujących prawidłowy tor oddechowy, wydłużających fazę wydechową i zwiększających pracę
przepony, które są niezbędne
do prawidłowego generowania
mowy i jej płynności. Ćwiczenia oddechowe są podstawą
terapii logopedycznej, ponieważ tylko skoordynowanie oddechu z mową gwarantuje prawidłowy rozwój mowy (więcej
o roli oddechu można przeczytać w listopadowym wydaniu
„Filantropa” z 2016 r.).
1. Bańki mydlane. Zrób głęboki wdech do brzucha, wysuń mocno usta do przodu,
a następnie wdmuchuj powietrze do kółeczka aż zobaczysz piękne bańki mydlane.
2. Bąbelkowy wulkan. Nalej do szklanki wodę i płyn
do mycia naczyń. Dmuchaj
w słomkę tak mocno, aby

stworzyć pianę z bąbelków
wylewającą się ze szklanki.
3.Grubiutkie policzki. Wciągnij dużo powietrza nosem,
a następnie samodzielnie
nadmuchaj balon.
4. Wąchanie kwiatów. Powoli
wciągnij powietrze nosem
i równie wolno wypuść je
ustami. Jak pachnie Twój
kwiatek?
5. Balony. Czy potraﬁsz tak
dmuchać na balon, aby zaczął fruwać? Weź głęboki wdech do brzucha, a
następnie wysuń usta do
przodu i mocno dmuchaj
na balon, aby „tańczył” w
powietrzu.
6. Piórka. Przygotuj kolorowe
piórka i dmuchaj na nie tak,
aby jak najdłużej wirowały
w powietrzu.
7. Świeczka. Zapal świeczkę
i dmuchaj na nią delikatnie
tak, żeby płomień „tańczył”,
ale nie gasł przez jakiś
czas, a następnie weź głęboki wdech i jednym wydechem zgaś płomień świecy.
8. Zakręcony statek. Przygotuj miskę z wodą, a z papieru wykonaj kilka kolorowych łódek. Zaproś rodziców lub przyjaciół do
wspólnej zabawy i zróbcie
zawody. Każdy dmucha na
swoją łódkę i wygrywa ta
łódka, która jako pierwsza

dopłynie z jednego brzegu miski na drugi. Zabawę
można powtórzyć podczas
kąpieli w wannie.
9. Orkiestra. Przygotuj pustą
plastkową butelkę po wodzie, szklaną butelkę, słoik
i kartonowe pudełko. Dmuchaj w każdy ze swoich instrumentów i zapamiętuj,
jaki wydaje dźwięk. Następnie zamknij oczy i poproś mamę, aby zagrała na
instrumentach, a ty spróbuj odgadnąć jaki to instrument.
10. Oddechowy
ping-pong.
Przygotuj tekturowy pojemnik po jajkach. Połóż
na nim małą piłeczkę pingpongową i dmuchaj na nią
tak, aby przeskakiwała po
pustych polach.
11. Zawody. Przygotuj kuleczki z waty oraz miejsce na
podłodze na tor. Zaproś
do zabawy rodziców i rodzeństwo. Wyznaczcie start
i metę. Połóżcie kuleczki
na starcie i dmuchajcie na
nie. Wygrywa ten, którego
wacik jako pierwszy przekroczy linię mety. Następnie zadanie wykonajcie na
„trudniejszej” powierzchni,
na przykład na dywanie.
12. Chłodzenie herbaty. Codziennie dmuchaj na ﬁliżankę z gorącą herbatą albo zupą, pamiętając

o nabraniu powietrza do
brzucha, mocnym wysunięciu ust do przodu i długim wypuszczaniu powietrza.
13. Oddechowe śnieżynki. Podejdź do szyby lub lustra,
a następnie chuchaj na nie
tak, aby powstawały kółka
na ich powierzchni.
14. Aktorzy. Zabaw się w aktora
i naśladuj śmiech różnych
ludzi: a) kobiety ha-ha-ha,
b) mężczyzny ho-ho-ho, c)
chłopca he-he-he, d) małej
dziewczynki hi-hi-hi.

*
Przygotujcie kulki z waty różnej wielkości, a następnie, zasysając każdą z kulek słomką, przenieście je ze stołu na
namalowany na kartce płatek
śniegu. Powtórzcie czynność
tyle razy, aż wszystkie waciki będą na kartce. Pamiętajcie,
aby nie pomagać sobie rękoma
(płatek śniegu i kulki z waty obrazuje rysunek). Powodzenia!
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Downa.
Wszyscy na ciebie patrzą, wskazują palcami, szepczą sobie coś do ucha, przyglądają się, nie wiedzą, co teraz zrobisz… A ty czujesz się
wspaniale! Bo jesteś sportowcem! Judoką! Stoisz na
macie przed walką, a cała publiczność czeka na twoją akcję, po czym wstaje z miejsc i
bije brawo po pięknie wykonanym rzucie i kolejnej wygranej walce!

Jasełka
„Wspólnej Drogi”

FOT. ARCHIWUM WTZ

JUDO
JAKO SPORT OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W

sobotę 7 stycznia w budynku ﬁrmy Luvena w
Luboniu, wraz z innymi osobami ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”,
wystawiliśmy przedstawienie
jasełkowe. Przy cudownych
dźwiękach kolędy „Cicha noc”
zagłębiliśmy się w historię
Bożego Narodzenia.

tować nasze umiejętności sceniczne przed tak liczną publicznością. Miło wspominamy
także wspólne kolędowanie,
jak również wspólne pozowanie do pamiątkowego zdjęcia.
Dla jasełkowych gości przygotowano słodki poczęstunek,
a także kiermasz prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Wspólna Droga”.

Bardzo nam się podobała
scenograﬁa i muzyka oraz nastrojowe oświetlenie. Ogromne
wrażenie wywarła na nas duża
liczba ludzi na sali. Cieszyliśmy się, że możemy zaprezen-

IZABELA WINKEL
DANIELA JAGŁOWSKA
GRZEGORZ WOŹNIAK
JAROSŁAW MASERAK

Sport uprawiany przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności wciąż zyskuje na
popularności na całym świecie.
Wśród niepełnosprawnych sportowców, często z formy spędzania wolnego czasu, przeradza
się w pasję i sposób na życie.
Na świecie istnieją trzy największe ruchy, zrzeszające niepełnosprawnych sportowców: Special

W Polsce judo dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach Olimpiad Specjalnych, oﬁcjalnie istnieje od 2014
roku, kiedy to Stowarzyszenie
Olimpiady Specjalne Polska zorganizowało ogólnopolskie szkolenie, które zostało w głównej
mierze poprowadzone przez nauczyciela i trenera Szkolnej Sekcji Judo Olimpiad Specjalnych
przy Zespole Szkół Specjalnych
nr 101 w Poznaniu.
Sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną trenowali jednak już dużo wcześniej. W
2005 roku swoje treningi rozpoczęli zawodnicy Klubu Sportowego Sakura z Elbląga. Na polu
bitwy przez wiele lat byli jednak
sami i dopiero w roku 2011 dołączyli do nich sportowcy ze Szkolnej Sekcji Judo Olimpiad Specjalnych przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu, będący
jednocześnie zawodnikami Klubu Sportowego Akademia Judo
z Poznania, przyczyniając się w
znaczny sposób do dynamicznego rozwoju judo wśród osób

UCZESTNICY WTZ

ZBIGNIEW NOWAK
KOŁOBRZEG

Miłość
Słońca, które chyli się ku zachodowi
I nocy ciemnej nadejście zwiastuje,
Nawet wola najtęższa cofnąć nie zdoła.
I jutra treści tragicznie nieznośnej,
Co świata posady w ruinę przemieni,
Wiara najgłębsza zda się nie unieść.
Też tę, co podobno ostatnia umiera,
Trudno już zatrzymać przy sobie,
Gdy w zwątpieniu i ona chce odejść.
Tylko wierna po kresów końce,
Z nich wszystkich najmocniejsza,
Miłość zostanie nadal, gdzie była.

Olympics (Olimpiady Specjalne) dla sportowców z niepełnosprawnością intelektualną, Deaﬂympics dla osób niesłyszących
i niedosłyszących oraz Paralympics (ruch paraolimpijski), przeznaczone głównie dla zawodników z niepełnosprawnością ruchową (także niewidomych i
niedowidzących).

JUDO WŚRÓD OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE
Special Olympics, jako największa na świecie organizacja
zrzeszająca sportowców z niepełnosprawnością intelektualną
(około 4 miliony zawodników),
od 2002 roku przyjęły do grona
swoich dyscyplin także judo, które tym sposobem stało się jedynym sportem walki, uprawianym przez sportowców Olimpiad Specjalnych.

z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. W swoim kilkuletnim dorobku mają już między
innymi występy na trzech Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Judo (zawody te
organizowane są poza Olimpiadami Specjalnymi), zdobywając na ostatnich tytuł Drużynowych Mistrzostw Polski, dwukrotny udział w Europejskim Mitingu Judo Olimpiad Specjalnych
w Sankt Petersburgu, a także w
pięciu już edycjach Memoriału imienia Jigoro Kano w Judo,
który ostatnim razem odbył się
w największej hali widowiskowo–sportowej w Poznaniu – hali
„Arena”.

DLACZEGO JUDO?
Judo uznawane za jedną z
najbardziej ogólnorozwojowych
dyscyplin sportu, niewątpliwie
w pozytywny sposób wpływa
na każdą sferę funkcjonowania
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Niepełnosprawni
wojownicy
czyli radość judo
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stawionego sobie celu, uczy szacunku do innych i postępowania
według określonych zasad. Pozwala także na nabywanie nowych umiejętności oraz zdobywanie wiedzy, co bezpośrednio wpływa na zwiększanie potencjału intelektualnego trenujących.
O zaletach płynących z uprawiania judo przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną można by pisać jeszcze długo. Sumując jednak wszystkie
pozytywy uważam, że największą zaletą i taką, która w głównej mierze skupia na treningach coraz większą liczbę zawodników, jest radość, radość z
judo! Pozwólmy więc i pomóżmy radować się z judo jak największej liczbie osób, także, a
może i przede wszystkim tym,
którzy tego najbardziej potrzebują!
Jeśli chcesz spróbować, zadzwoń, napisz, poczytaj: koordynator Judo Olimpiad Specjalnych Polska: Dariusz Migdałek (migdalek@akademiajudo.pl) www.olimpiadyspecjalne.pl, http://www.paralympic.
org, http://www.ton-poznan.pl,
http://www.deaflympics.com,
www.akademiajudo.pl

DARIUSZ MIGDAŁEK

FOT. (6X) DARIUSZ MIGDAŁEK

osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Sfera ﬁzyczna wzbogacana
jest zarówno w aspekcie utylitarnym jak i rehabilitacyjnym.
Nabywanie nowych umiejętności, podnoszenie poziomu poszczególnych zdolności motorycznych, wzmacnianie mięśni
posturalnych, to tylko niektóre z
zalet, jakie niesie za sobą uprawianie judo.
W zakresie funkcjonowania społecznego zalety leżą zarówno po stronie trenujących
jak i całego społeczeństwa. Zawodnicy poznają nowych ludzi,
nowe miejsca i środowiska, nawiązują przyjaźnie, wzrasta ich

akceptacja wśród rówieśników,
a także rodziny i bliskich. Społeczeństwo natomiast uczy się
tolerancji i zrozumienia, nabywa zaufania, wyzbywa się lęku
i uświadamia sobie, że osoby z
niepełnosprawnością intelektualną także wiele potraﬁą i mogą
bez ograniczeń funkcjonować w
społeczeństwie.
W sferze psychicznej uprawianie judo z całą pewnością przyczynia się do rozwijania cech
wolicjonalnych,
związanych
ze wzrostem wiary we własne
możliwości, wzmaga poczucie
własnej wartości, wpływa na
kształtowanie samodyscypliny
i wytrwałości w dążeniu do po-
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Liczy się każda
chwila
rużyna Szpiku we współpracy z Zespołem Szkół
Gimnazjalno-Licealnych nr 37
w Poznaniu zorganizowała 14
stycznia trzeci koncert charytatywny im. Bartka Hadyńskiego. Tytuł koncertu brzmiał:
„Wznieś serce nad zło”. W budynku szkoły zbierano pieniądze na leczenie dzieci z chorobą nowotworową.
– Wydarzenie jest dedykowane Bartkowi, dla którego 2 lata
temu i w ubiegłym roku zbieraliśmy fundusze. Chłopca nie ma

FOT. (2X) STANISŁAW FURMANIAK

D

Zespół Szkoły Podstawowej nr 11 „Koliberki” w Poznaniu.

rużyna Szpiku lubi robić niespodzianki swoim podopiecznym, którzy
na co dzień walczą z ciężkimi chorobami. Tym razem na oddział dziecięcy
Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera
w Poznaniu zaprosiła Michała Szpaka, popularnego obecnie w Polsce piosenkarza, który w zeszłym
roku zajął wysokie miejsce
podczas Eurowizji wykonując piosenkę „Color Of Your
Life”. Spotkanie odbyło się
15 stycznia.
Dni w szpitalu są podobny do siebie. Dzieci otrzymują chemię, jeżdżą na radioterapię, na badania. Czekają na kolejne wyniki. Dlatego
pojawienie się na V oddziale Michała Szpaka było dla
wielu z nich niecodziennym
przeżyciem. Mini koncert
odbył się na korytarzu, ale
rozmowy z dziećmi trwały
już na salach. Niektórzy rodzice maluchów z III oddziału pojawili się na V oddziale, by wraz ze swoimi pociechami mogli posłuchać artysty.
– To jest w ogóle moja
trzecia wizyta na takim oddziale. Kiedy się pojawiłem,
dzieci mnie zaskoczyły, bo
sądziłem, że będą chciały
ze mną zaśpiewać piosenkę z Eurowizji „Color Of Your
Life” lub z Opola „Jesteś bohaterem”. A one wybrały jedną z moich ulubionych piosenek „Ostatni zakręt”. To
ważna utwór, ponieważ opo-

Przy stoiskach Drużyny Szpiku można było nabyć między innymi „cegiełki”.
już wśród nas, ale są inne dzieci
potrzebujące wsparcia. Często
liczy się każda chwila, leczenie
jest bardzo kosztowne, a rodziców nie stać, aby je opłacić. Na
ten koncert przyszło wielu ludzi, by wesprzeć swoją cegiełką, a przy okazji posłuchać muzyki na żywo – powiedział Lechosław Rybka, dyrektor Zespołu Szkół.
Pomysłodawcą
koncertów
jest Krzysztof Sierant, 20-letni
student, koordynator wolontariatu Drużyny Szpiku.
– To był wyjątkowy czas, gdyż
dzięki lokalnej społeczności podzieliliśmy się życiem z drugim
człowiekiem. Podczas koncertu
zebraliśmy 7234 złote i 98 groszy. Ta suma nie obejmuje wpłat
na konto. Trwają licytacje, dzięki którym kwota może wzrosnąć. Z całego serca wszyst-

kim dziękuję – mówił pomysłodawca.
Podczas rozpoczęcia koncertu tata ś.p. Bartka, Paweł Hadyński powiedział:
– Nigdy nie pomyślałbym, że
moje dziecko może ciężko zachorować. Niesamowite jest to,
że Bartek potraﬁł skraść serca
nie tylko tych osób, które przekroczyły próg naszego domu,
czy miały okazję poznać go
osobiście w szpitalu, ale zjednał
sobie setki przyjaciół, dla których był przykładem męskiej,
twardej walki z nieuleczalną
chorobą. Na pewno jego historia otworzyła serca wielu ludzi,
uwrażliwiła na cierpienie, dała
lekcję pokory.
W organizację koncertu włączyło się wiele instytucji, ﬁrm, a
także wolontariusze.
– Tym koncertem chcemy

uwrażliwić młodych słuchaczy.
Po pierwsze pokazać, że bycie
zdrowym, niezależnym i wolnym jest darem. Po drugie – że
talentem można się dzielić, jak
zrobili to nasi goście. Jestem
wdzięczna wszystkim, którzy
poświęcili swój czas, pracę i
pieniądze, abyśmy mogli świętować. „Wznieś serce nad zło”
– to zdanie, które powinno nam
towarzyszyć każdego dnia – powiedziała Dorota Raczkiewicz,
prezes Fundacji Anny Wierskiej
„Dar szpiku”.
Wystąpiła między innymi Patrycja Michalczak, Michał Sobierajski, Kamil Czeszel, Adam
Stachowiak, zespół „Kaajj”, zespół uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 „Koliberki” oraz grupa
„Wicherki Boże”.

STANISŁAW FURMANIAK
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tysięcy złotych – tyle
brakuje na zakup windy, dzięki której niewidomy i
obarczony innymi niesprawnościami Bartek mógłby wychodzić na zewnątrz, a jego
mamie, pani Danucie, byłoby lżej.
Pani
Danuta
Zawadzka mieszka wraz z niespełna 22-letnim niewidomym synem Bartkiem w Gdyni. Robi
wszystko, aby zebrać brakującą kwotę 20 tysięcy złotych na
zakup windy, przy pomocy której jej syn mógłby swobodnie
opuszczać mieszkanie.
– Moim celem i marzeniem
jest, aby jak najszybciej zebrać
tę kwotę i zamontować windę,
by syn miał możliwość wychodzenia na zewnątrz. Z PFRON
-u otrzymałam 20 procent ceny
samej windy (winda kosztuje
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Michał Szpak
na dziecięcej onkologii

Michał Szpak w towarzystwie Szymona i jego taty.
– Przygotowaliśmy dla Michała małą niespodziankę,
bransoletkę, którą własnoręcznie wykonaliśmy. Michał od razu ją założył na
rękę. Lubimy słuchać jego
piosenek. Jest bardzo miły i
otwarty. Takie spotkania są
dla nas ważne, bo pokazują,
że oprócz rodziców mamy
też wsparcie innych ludzi. To
jeszcze bardziej motywuje
do walki z chorobą – powiedziała czternastoletnia Ola.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. (2X) EMILIA STASZKÓW

wiada o historii, która może
się przydarzyć każdemu. Bez
względu na to, co się dzieje
w naszym, życiu musimy być
wytrwali, dążyć do celu i nigdy się nie poddawać, ponieważ nie wiemy, co stoi za rogiem. Czasami jesteśmy już
tak blisko celu, że nie można
odpuścić. Jestem tutaj, aby
przekazać dzieciom jak najwięcej radości i dobrej energii. Każdego dnia zmagają
się z ciężką chorobą. Uczę
się od nich siły i wytrwałości
– powiedział Michał Szpak.

Michał ma bardzo dobry kontakt z dziećmi.

ok. 47 tysięcy złotych – przyp.
red.), pozostałą kwotę muszę
zebrać sama – mówi Danuta
Zawadzka, mama Bartka.
Pani Danuta zwróciła się
również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z prośbą o doﬁnansowanie.
Otrzymała je w wysokości 12
tysięcy złotych. Zakup windy
to jednak nie jedyny wydatek
dla mamy Bartka, ponieważ
musi również zrobić m.in. podjazd, wymienić okno balkonowe na szersze z zamkiem,
usunąć próg. To są wszystko
dodatkowe koszty.
Brakująca kwota jest dla

mamy Bartka niewyobrażalnie duża. Na co dzień boryka się z wieloma problemami, a jej syn, oprócz tego, że
jest niewidomy, ma jeszcze
m.in. dziecięce porażenie mózgowe, skoliozę, a ostatnio powróciła padaczka. To powoduje, że Bartek wymaga stałej
opieki mamy, która sama wychowuje syna.
Pani Danucie brakuje już siły,
aby codziennie znosić syna po
schodach. Zaczyna odczuwać
jego ciężar. Coraz częściej boli
ją kręgosłup. W pomoc zaangażowała się Fundacja „Polak Pomaga”, która na swojej
platformie uruchomiła zbiórkę

pieniędzy. Do tej pory udało się
zebrać około 1200 złotych.
– Kiedy pani Danuta zgłosiła się do nas, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że musimy
jej pomóc. To właśnie dla takich osób założyliśmy Fundację „Polak Pomaga”. Nasza społeczność niejednokrotnie udowadniała, że nie jest
obojętna na potrzeby innych i
mam nadzieję, że tym razem
crowdfunding także się sprawdzi. Kampanię ,,Wywinduj Bartosza – akcja charytatywna”
można w bardzo łatwy sposób
wesprzeć na www.polakpomaga.pl, do czego z całego serca
zachęcam – powiedział Jakub

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Winda dla Bartka

Danuta Zawadzka
z synem Bartkiem.
Sobczak, prezes Fundacji „Polak Pomaga”.

STANISŁAW FURMANIAK
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Z INICJATYW WARSZTATU

1% dar serca Sportowo
ziękujemy wszystkim, którzy okazują serce dzieciom i osobom z niepełnosprawnościami z naszego Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu.
Prosimy, pamiętajcie o nas w tym roku.
Przekażcie nam 1% swojego podatku, wpisując w zeznaniu podatkowym KRS 0000021128.

FOT. ARCHIWUM SPDST

Opowieść
o pięciu aniołach

Nasz anioł – praca uczestników
pracowni krawieckiej WTZ
w Swarzędzu (III nagroda).

O

„Wieczorze z aniołami”,
zorganizowanym w Puszczykowie 8 grudnia 2016 roku
przez tamtejszy Dom Pomocy
Maltańskiej, pisaliśmy w styczniowym wydaniu „Filantropa”
(„Radosny dzień nastał”, str.
6). Tym razem publikujemy reﬂeksje na temat tego wydarzenia autorstwa Agaty Kiejdrowskiej, niewidomej uczestniczki
Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Swarzędzu. red.

*

Boże Narodzenie to czas, gdy
nasze serca przepełnione miłością otwierają się na potrzeby
drugiego człowieka. Już przed
świętami są organizowane różne imprezy charytatywne i bale
mikołajkowe, które wlewają w

serca ludzi radość i przypominają nam, że narodził się Chrystus,
nasz Zbawiciel.
W czwartek, razem z moją koleżanką Mirką Penczyńską oraz
z instruktorami naszego WTZ z
Kobylnicy Agnieszką Michalską
i Łukaszem Czajką, uczestniczyliśmy w „Wieczorze z aniołami”
organizowanym co roku przez
Dom Pomocy Maltańskiej Fundacji Kawalerów Maltańskich
„Pomoc maltańska” w Puszczykowie. Licznie przybyli zaproszeni goście i darczyńcy. Wysłuchaliśmy wzruszającego przedstawienia o „Pięciu aniołach”,
przygotowanego przez uczestników Domu Pomocy Maltańskiej. Po przedstawieniu dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy
sobie świąteczne życzenia. Wysłuchaliśmy występów wokalnych w wykonaniu naszych koleżanek i kolegów z innych stowarzyszeń. Kolędy i pastorałki
porywały publiczność do wspólnego śpiewu.
Po występach wokalnych nadeszło oczekiwane przez nas
rozstrzygnięcie konkursów. Nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka w Swarzędzu otrzymało trzecie miejsce
za anioła wykonanego przez
pracownię krawiecką. Jesteśmy
wdzięczni wszystkim, którzy organizują takie piękne imprezy,
ponieważ są one wspaniałym
darem, pozwalają spotkać się z
przyjaciółmi i chociaż na chwilę oderwać od codzienności. Życzymy, by nowo narodzony Jezus
obdarzał wszystkich organizatorów wieczoru łaskami miłości.

AGATA KIEJDROWSKA
UCZESTNICZKA WTZ

u przyjaciół
9

grudnia 2016 roku już po
raz piętnasty zostaliśmy zaproszeni przez zaprzyjaźnione
liceum Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu do
udziału w zawodach sportowych, zwanych „Olimpiadą u
przyjaciół”, przygotowaną specjalnie dla naszego Warsztatu
Terapii Zajęciowej”.
Oprawę igrzysk oraz konkurencje opracowali uczniowie
tej szkoły. „Olimpiadę u przyjaciół” otwarli dyrektor Witold
Gromadzki i Barbara Kucharska, przewodnicząca naszego Stowarzyszenia Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski. Złożyliśmy olimpijską przysięgę: „Pragnę zwyciężyć i zdobywać medale…”.
Następnie z wolontariuszami ruszyliśmy na stanowiska
sportowe. Uczestniczyliśmy w
różnych konkurencjach, m.in.:
ucieczka przed miasteczkowym
stworem, skok po zwycięstwo,
latające ciasteczka, strzały do
paszczy potwora, król celności,
zakręcony bieg, fruwające woreczki. Każdy sportowiec otrzymał na pamiątkę medal i dyplom. Dziękujemy licealistom i
dyrekcji za długoletnią przyjaźń
i miłą atmosferę na igrzyskach.

MICHAŁ OGONIAK
UCZESTNIK WTZ
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Folklor – skarb narodowy
6

Piękne stroje góralskie.
dzień muzyce. Wielkopolski kozioł weselny wydawał charakterystyczne dźwięki, których nie
da się z innymi pomylić.
Wspaniała opowieść konfe-

Kaszubskie
skrzypce diabelskie.

ransjerki przybliżyła nam historię tego, co grano na weselach i
rodzinnych spotkaniach. Rzadko teraz można posłuchać ludowej muzyki, z której wywo-

FOT. (3X) ARCHWUM WTZ

grudnia 2016 roku wybraliśmy się do Poznańskiej Areny na Mikołajkowy koncert zespołu Mazowsze. Mogliśmy nie
tylko posłuchać muzyki i pieśni
ludowych z różnych stron naszego kraju, ale także przyjrzeć
się odmiennym strojom i poznać różnorodność instrumentów muzycznych.
Ubiory w każdym regionie naszego kraju są w innym kolorze, mają różne hafty. Podziwialiśmy odmienne tańce i obrzędy przekazywane przez pokolenia. Wszystko to stanowi nasze
dziedzictwo narodowe. Kaszubi słyną nie tylko z wycinanek,
ale również z tego, że posiadają własny język i kuchnię. Największe wrażenie zrobiły na nas
piękne, pełne ekspresji tańce góralskie przy niespotykanej na co

Obrzędy przekazywane przez pokolenia.

4

FOT. ARCHIWUM WTZ

W zorganizowaniu uroczystości pomógł nam zarząd
Stowarzyszenia, pracowni-

Halina Benedyk śpiewa razem z dziećmi i uczestnikami WTZ.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA
UCZESTNICZKA WTZ

Wesoło z Mikołajami
grudnia 2016 roku podopieczni Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka i młodsze dzieci objęte opieką Ośrodka Pomocy
Społecznej w Swarzędzu u
uczestniczyły w „Balu z Mikołajami”, który odbył się
w holu Gimnazjum nr 3 w
Swarzędzu.

dzi się wiele gatunków muzycznych. Zespół Mazowsze ma własną kapelę, balet, oraz chór i solistów. Koncertuje w kraju i poza
jego granicami, szerząc dzięki
temu ojczysty język i kulturę. Zespół ciągle tworzy, nagrywa płyty z utworami ludowymi i kolędami, by zachować dziedzictwo
narodowe.
Dzięki temu koncertowi mogliśmy sami przekonać się, w jakim pięknymi kraju żyjemy i jaką
wartość ma to, co po sobie pozostawili nam przodkowie. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy
uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu, które na długo pozostanie w naszej pamięci.

cy WTZ i wolontariusze. Powitała wszystkich przewodnicząca Stowarzyszenia Barbara Kucharska. Bal rozpoczęła Halina Benedyk piosenką „Święta, Święta”, którą
wykonała wspólnie z dziećmi i uczestnikami WTZ.
Darczyńcom i wolontariuszom zadedykowaliśmy słowa o przyjaźni i piosenkę
„Rzeka marzeń”. Przez prawie dwie godziny bawiliśmy
się na dyskotece z Mikołajami – wolontariuszami z Firmy Blum, którzy obdarowali nas upominkami i słodyczami.

MICHAŁ OGONIAK
UCZESTNIK WTZ
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Pobiedziska
dla WOŚP

Dla wcześniaków

W

sobotę 14 stycznia w
Zespole Szkół w Pobiedziskach rozegrany został Turniej Charytatywny Piłki Nożnej dla Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Trzecia edycja tego wydarzenia zgromadziła na hali
sportowej 8 drużyn. Były to
zespoły: Gmina Czerwonak,
OSP Pobiedziska, Policja Pobiedziska, Dream Team Koziegłowy, UMiG Pobiedziska,
Koziołek Poznań, ZS Pobiedziska i OSP Biskupice.
Zwyciężyła drużyna Dream Team Koziegłowy, II
miejsce zajął Koziołek Poznań i III – Czerwonak.
Kilkugodzinna rozrywka i
w miarę upływu czasu zapełniająca się kolejnymi datkami puszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to
znakomity efekt, na który liczyli organizatorzy tego wydarzenia. Turniejowi towarzyszyła wspaniała zabawa
tłumnie zgromadzonej publiczności.

Bieg „Policz się z cukrzycą” w Poznaniu.

MARCIN WOJCIESZAK

FOT. (2X) ARCHIWUM
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łońce nie zachodziło nad
Orkiestrą – tak o 25 ﬁnale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powiedział Jerzy
Owsiak, organizator największej w Polsce akcji charytatywnej. W niedzielę 15 stycznia kwestowano na rzecz ratowania życia i zdrowia dzieci na
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. W 25 ﬁnał WOŚP zaangażowało się przeszło 120 tysięcy wolontariuszy (w Poznaniu
było ich blisko półtora tysiąca)
w prawie 1700 sztabach, w tym
56 zagranicznych.
Dzięki ubiegłorocznemu ﬁnałowi WOŚP udało się zakupić wysokiej jakości kardiomonitory, urządzenia do wspomagania oddychania noworodków, na oddziałach geriatrycznych wymieniono ponad 1500
łóżek, a ponadto wyposażono te
oddziały w aparaty EKG i inhalatory. Pediatria i geriatria to nadal zaniedbane obszary. W polskich szpitalach brakuje specjalistycznego sprzętu, a lekarze są
bez niego bezradni.
Muzyka rozbrzmiewała niemal we wszystkich miastach
kraju już od południa. Puszki
szybko zapełniły się datkami.
Wśród wolontariuszy były osoby

WOŚP wspierały również dzieci.
młode, którym kiedyś orkiestrowy sprzęt uratował życie. Teraz
pomagają innym rozdając czerwone serduszka.
Pierwszy ﬁnał WOŚP zorganizowano w styczniu 1993
roku. Zbierano wówczas pieniądze na sprzęt (kardiomonitory, pompy strzykawkowe, respiratory, pulsoksymetry i inne)
dla małych dzieci z wadami serca. Dzięki kolejnym ﬁnałom także zakupiono różnego rodzaju
sprzęt medyczny – stanowiska
do resuscytacji wykonywanej w
przypadku zatrzymania krąże-

nia, lampy do fototerapii, kołnierze ortopedyczne, terenowe
karetki pogotowia, stabilizatory
kości, łóżka rehabilitacyjne, aparaty do hemodializ itd. Cieszy
fakt, że organizatorzy Orkiestry
nie zapomnieli o osobach starszych i od paru lat kwestują także na ich rzecz.
W trakcie jubileuszowej orkiestry w Warszawie wystartował bieg „Policz się z cukrzycą”. Grupa blisko 5 tysięcy osób
przebiegła dystans 5 kilometrów. Za pieniądze z opłat startowych Fundacja WOŚP zakupi
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i seniorów
pompy insulinowe dla kobiet w
ciąży z cukrzycą oraz fantomy
do nauki udzielania pierwszej
pomocy. Taki właśnie bieg wystartował spod Centrum Kultury
Zamek w Poznaniu, zorganizowano go też w innych miastach.
W stolicy zagrał Enej, Lao
Che, Urszula, Kamil Bednarek i
inni znani muzycy. Jak co roku
przeprowadzono liczne licytacje cennych przedmiotów czy
zaproszeń na spotkania ze znanymi ludźmi. W Śremie w województwie wielkopolskim za
1600 złotych zlicytowano dzień
z burmistrzem tego miasta, a za
200 złotych model wieży ciśnień
z wikliny papierowej. Z licytacji
i darowizn do puszek zebrano
tam kwotę przeszło 59 tysięcy
złotych. Aż 425 tysięcy złotych
uzbierał sztab przy Politechnice Poznańskiej. W poznańskim
CK Zamek za 400 złotych zlicy-

towano koszulkę z logotypem
WOŚP, a za 90 złotych kalendarzyk WOŚP. Przedmiotów do licytacji było dużo więcej, a kwoty ich sprzedaży rosły z chwili na
chwilę.
Długa kolejka chętnych ustawiła się w Sali Wielkiej, gdzie
honorowo oddały krew 322 osoby. Zebrano 145 litrów krwi.
Można było również zarejestrować się w bazie dawców szpiku.
Przedstawiciele Drużyny Szpiku
zachęcali do uczestnictwa w 11
już edycji „Biegu ze światełkiem
maltańskim”, który w tym roku
odbył się 22 stycznia. Wpływy z
opłat startowych przeznaczono
na pomoc podopiecznym Drużyny Szpiku.
190 tysięcy złotych (o 70 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku)
uzbierali wolontariusze w Swarzędzu w powiecie poznańskim.

Mobilny punkt poboru krwi pod CK Zamek.

FOT. (7X) KAROLINA KASPRZAK

Orkiestrze żaden śnieg ani mróz nie straszny.

Poznańskiemu ﬁnałowi WOŚP jak zwykle towarzyszyły psy
rasy golden retriever.

Trwa licytacja kalendarzyka WOŚP.

Poznaniacy oglądają występy artystyczne.

Ponad 500 tysięcy złotych zebrano we Wrocławiu. Sporym
zainteresowaniem cieszyły się
koncerty w stolicy Wielkopolski. Wystąpił między innymi Second Child, Hot Water, Camping
Hill. Przed południem na Placu
Mickiewicza było niewiele osób,
ale około 16.00 zebrał się już całkiem spory tłum. Wtedy to właśnie Poznaniacy otworzyli swoje serca biorąc udział w licyta-

cjach. 25 ﬁnał WOŚP zakończyło
tradycyjne „Światełko do nieba”,
czyli wypuszczone w górę fajerwerki. Osoby, które z uwagi na
stan zdrowia, nie mogły uczestniczyć w wydarzeniu, oglądały
transmisję w Internecie. Wynik
tegorocznej zbiórki i inne informacje można znaleźć na stronie
www.wosp.org.pl

KAROLINA KASPRZAK
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Noworocznie
w „Klaudynce”

W

niedzielę
8
stycznia w restauracji „Biała Dama” w Kórniku odbyło
się spotkanie noworoczne
„Idzie styczeń, niesie wiele życzeń” zorganizowane
przez Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z
Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”.

Noworoczne
spotkanie
koncertem kolęd z własnym
akompaniamentem wzbogaciła Karina Kominek, uczestniczka
Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kórniku, zarazem podopieczna
Stowarzyszenia „Klaudynka”.
Atrakcją spotkania był również gwiazdor z prezentami
dla wszystkich i na koniec –
wspaniała zabawa.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. (3X) ROBERT WRZESIŃSKI

Prezes Dagmara Horodecka przywitała burmistrza Jerzego Lechnerowskiego, podopiecznych i ich rodziny oraz
wolontariuszy. Podziękowała wszystkim, którzy bezinteresownie wspierają „Klaudynkę”. Wspólne kolędowanie prowadziły wolontariuszki pod kierunkiem Weroniki
Bukczyńskiej.

worzą prace plastyczne, doskonalą umiejętności wokalne i kulinarne, biorą
udział w ćwiczeniach usprawniających, nagrywają i montują ﬁlmy, wystawiają przedstawienia. Takie możliwości
daje dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy i Ośrodku Terapii Zajęciowej. Obie formy wsparcia
prowadzi Stowarzyszenie na
rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra” w Poznaniu.
Działalność tej organizacji
przybliżaliśmy czytelnikom „Filantropa Naszych Czasów” dwa
lata temu, gdy Stowarzyszenie
miało kłopot lokalowy (mieściło się wówczas w starych barakach przy ul. Grunwaldzkiej 55). Od stycznia ubiegłego roku ma swoją siedzibę przy
ul. Pamiątkowej 28 A, w budynku, którego zarządcą jest Dom
Dziecka nr 2. Stowarzyszenie
zajmuje powierzchnię 500 m2
(parter i I piętro). Na II piętrze
działa Warsztat Terapii Zajęciowej „Pomost” Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Poznaniu, który wcześniej także miał fatalne
warunki lokalowe.
Przez rok w „Iskrze” zrealizowano ciekawe inicjatywy, które przyczyniły się do wzrostu
samodzielności i życiowej zaradności podopiecznych. Są to
osoby z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, otwarte na kontakty z ludźmi. Chętnie chwalą się nabytymi umiejętnościami aktorskimi, demonstrują jak ćwiczą z rehabilitantem. W Centrum Kultury Zamek prezentowany był
ﬁlm „Gorzka prawda” w wykonaniu uczestników ŚDS, który można oglądać również na
kanale You Tube. Dzięki takim
przedsięwzięciom mieszkańcy Poznania mogą dowiedzieć
się, jak postrzegają świat osoby z ograniczeniami intelektualnymi.
– Zapraszamy mieszkańców
Wildy i każdego, kto chciałby
nas poznać. Poszukujemy wolontariusza do pomocy w prowadzeniu zajęć terapeutycznych. Nie jest wymagane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością,
zdolności plastyczne czy muzyczne. Ważne, aby była to osoba odpowiedzialna, zdyscyplinowana i systematyczna, dyspozycyjna raz czy dwa razy w
tygodniu albo raz na dwa tygodnie. Współpracujemy m.in.
z Uniwersytetem Medycznym
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„Iskra”
w nowej siedzibie
zajęcia i z powrotem lub pod
opieką rodzica. W celu uczestnictwa w OTZ nie trzeba skierowania z MOPR. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Więcej
na stronie www.iskrapoznan.pl
Rehabilitacja ruchowa.

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK

KAROLINA KASPRZAK

Zajęcia plastyczne.

Muzykoterapia wyzwala radość.

ZAPIEKANKA BYŁA PYSZNA
W pracowni komputerowej.

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Iskra” aktualnie uczestniczę w zajęciach pracowni kulinarnej. Tu, w kuchni, sprzątamy, myjemy naczynia, pieczemy i gotujemy. Przygotowujemy też przepisy na różne dania. Uczymy się tego wszystkiego. Także zmywania naczyń, ładowania do zmywarki, układania
czystych naczyń do posiłków, wycierania stołów. Parzymy kawę
i herbatę. Robiliśmy już kisiel, budyń, zupę marchewkową, jarzynową, rogaliki, naleśniki z serem, frytki, galaretkę z owocami. Nawet podlewamy kwiaty, które zdobią również naszą kuchnię. Niedawno byliśmy w Biedronce, kupowaliśmy ziemniaki, czerwoną
paprykę, cebulę, śmietanę i kiełbasę. Potem wróciliśmy do „Iskry”
zrobić zapiekankę. Pokroiliśmy ziemniaki, żółty ser, czerwoną paprykę, pieczarki i kiełbasę, dodaliśmy sosy, sól i pieprz – i włożyliśmy wszystko do piekarnika. Zapiekanka była pyszna. Jestem zadowolona, że pracuję w grupie kuchennej. Bardzo lubię gotować
i uczyć się tej sztuki.

WERA BANDACHOWSKA

im. Karola Marcinkowskiego
(studenci tej uczelni przychodzą do nas na praktyki) i z Zespołem Szkół Specjalnych nr
101 – mówi Tomasz Popadowski, prezes Stowarzyszenia.
ŚDS obejmuje wsparciem 45
osób z niepełnosprawnością
intelektualną, OTZ – 10. Zajęcia
w ŚDS odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach

od 7.30 do 15.30, a w OTZ także późnym popołudniem. Są
wolne miejsca w OTZ. Osoba
z niepełnosprawnością może
twórczo spędzić tam czas wolny, na przykład kiedy opiekun
jest w pracy. Stowarzyszenie
nie zapewnia dowozu uczestników OTZ w godzinach popołudniowych i wieczornych
– docierają samodzielnie na

FOT. ARCHIWUM

Przygotowania do nagrania ﬁlmowego.
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W OSIEDLOWYM DOMU KULTURY „ORBITA”

Z INICJATYW
Artyści z domów
pomocy
Nadzieja i radość

20

grudnia 2016 roku w naszym Warsztacie Terapii Zajęciowej odbyło się spotkanie wigilijne. Zasiedliśmy
do stołu, by skosztować potrawy, które wcześniej przygotowaliśmy z dużą starannością.
Śpiewaliśmy kolędy i cieszyliśmy się tą chwilą. Dzieliliśmy
się opłatkiem przekazując sobie życzenia, pełne wzajemnej
sympatii.
Wspaniałą
niespodzianką
była wizyta przyjaciela naszego Warsztatu Hansa-Jorga Otto
wraz z żoną, którzy obdarowali nas upominkami, za co serdecznie dziękujemy. Odwiedził nas również Gwiazdor, który wręczył nam wspaniałe prezenty.
Napełnieni cudowną atmosferą udaliśmy się do domów na

Zespół „Akord” z ZDDP Filia nr 5 „Klub Winogrady”.
pokazało, że wiek nie ogranicza – seniorzy, mimo znacznych
utrudnień zdrowotnych i ﬁzycznej niesprawności, udzielają się
społecznie, osiągają sukcesy, co
przyczynia się do budowania ich
pozytywnego wizerunku i przeciwdziałania dyskryminacji.
– Ludzie starsi czekają na takie spotkania. Dla nich to wydarzenie jest dużym przeżyciem,
tu integrują się ze społecznością lokalną, doskonalą umiejętności wokalno-aktorskie – mówiła Aneta Kustal-Toporek, kierownik ZDDP Filia nr 5 „Klub Winogrady”.
Nagrodę publiczności otrzymał „Teatr z kulturką” DPS przy
ul. Ugory za widowisko pt. „Nie
ma jak u babci”. Upominki ufundowała ﬁrma „Pryzmat”. Wyłoniono również najlepsze zespoły w kategoriach: gra aktorska,
oprawa muzyczna, oryginalny
scenariusz, ciekawe kostiumy,
artystyczna scenograﬁa i wymowa przedstawienia. Patronat nad
wydarzeniem sprawował „Filantrop Naszych Czasów” i Winogradzka Telewizja Kablowa.

EWA KWIATKOWSKA
UCZESTNICZKA WTZ

KAROLINA KASPRZAK

Grupa „Atena” z ZDDP Filia nr 1 „Klub Centrum”.

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ

onad 50 osób starszych z
dziennych domów pomocy społecznej, domów pomocy społecznej i klubów seniora uczestniczyło w dorocznym
przeglądzie jasełek zorganizowanym 26 stycznia w Osiedlowym Domu Kultury „Orbita” na
poznańskich Winogradach. Seniorzy przygotowali prezentacje wokalne i inscenizacje teatralne. Najlepsze widowisko
nagrodziła publiczność.
Tegoroczna edycja wydarzenia przebiegała pod hasłem:
„Bracia, patrzcie jeno”. Organizatorem był Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 5
„Klub Winogrady” we współpracy z ODK „Orbita”. Udział wzięli przedstawiciele ZDDP Filia nr 1
„Klub Centrum”, Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Ugory, Dziennego Domu Pomocy „Słoneczna
przystań”, ZDDP Filia nr 4 „Klub
Starówka”, ZDDP Filia nr 3 „Klub
Promień” i ZDDP Filia nr 5 „Klub
Winogrady”.
Osoby starsze wcieliły się w
postacie Maryi, Józefa, aniołów.
Niektórzy recytowali teksty z
pamięci, inni czytali. Spotkanie

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

P

świąteczny urlop z wiarą, że gdy
spotkamy się w Nowym Roku,
wciąż będzie nam towarzyszyć
nadzieja i radość, która zagościła w naszych sercach.
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WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OWIŃSKACH

Anioł, diabeł, trzej królowie
stycznia do Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Owińskach przybyli kolędnicy z zaprzyjaźnionego Zakła-

du Opiekuńczo-Leczniczego w
Owińskach. Kogo tam nie było!
Gospodarz i gospodyni, anioł,
diabeł, trzej królowie… Było
przedstawienie, były wierszowane i śpiewane życzenia, było
wspólne kolędowanie, nie brakowało uśmiechów i radości. W
zamian za życzenia, które mają
nam przynieść pomyślność i powodzenie, obdarowaliśmy kolędników smakołykami. Tradycji stało się za dość. Do zobaczenia za rok!

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ

12

MICHAŁ SZULAWSKI
UCZESTNIK WTZ

Dziękujemy naszym gościom
17

timedialną w codziennej rehabilitacji, a także jak wyglądają zajęcia z ﬁzjoterapeutą i na sali relaksacyjnej.

FOT. ARCHIWUM WTZ

stycznia mieliśmy zaszczyt gościć Komisję
Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu
w Poznaniu. Komisja zapoznała się z codzienną pracą
Warsztatu Terapii Zajęciowej, z naszymi uczestnikami i planami.
Goście obejrzeli linię do
produkcji świec, zobaczyli,
jak się tka dywanik, dowiedzieli się jak można wykorzystać xboxa i tablicę mul-

Przed rozpoczęciem obrad
Komisji pracownia gospodarstwa domowego przygotowała poczęstunek. Cieszymy się, że mogliśmy zapoznać kolejne osoby z pracą
naszego Warsztatu.

KAROLINA NOWACKA
UCZESTNICZKA WTZ

Pchła szachrajka przeprosiła
P

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ

iątek 9 grudnia 2016 roku
był dla nas wyjątkowy.
Tego dnia wybraliśmy się do
Teatru Muzycznego w Poznaniu na przedstawienie pod tytułem „Pchła szachrajka”.
W spektaklu brało udział
sześciu aktorów: pięciu panów
i pani, która grała role główną
szachrajki. Artyści w zabawny
sposób przedstawili przygody i
intrygi podstępnej pchły. Szachrajka swoim zachowaniem
często sprawiała przykrość innym. Jednak skrzywdzonych
przeprosiła, gdyż przekonała się, że intrygi nie popłacają i warto być życzliwym. Bardzo podobały nam się piosenki
śpiewane przez aktorów. Wy-

stęp nagrodziliśmy gromkimi
brawami.

KAROLINA NOWACKA
UCZESTNICZKA WTZ
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ażdy człowiek ma takie dni, o których mówi,
że zmieniły jego życie. Ja
wspominam dwa. Pierwszy
to ten, kiedy wpadłem do
wody, a tym samym – jak
się później okazało – do
„życiowej otchłani”. „Wypłynąłem” z niej po kilku latach. W drugim dniu, który zmienił mój los, usłyszałem: „wsiadaj w pociąg
i przyjeżdżaj do Konina,
miejsce w „Akademii życia”
już na ciebie czeka”.

Chwile
malowane ustami
„O

rzeł polujący na lisa”,
„Żaglowiec w zachodzącym słońcu”, „Ogier na
łące” i „Galopujący koń w
śniegu” – to tytuły prac Marioli Wower ze Stęszewa w
powiecie poznańskim, autorki książki pt. „Dwie sekundy” wydanej w 2009 roku
przez Fundację „Filantrop”.
Obrazy malowane ustami oglądano 18 stycznia w
Domu Kultury w Stęszewie
przy ul. Poznańskiej 11 na
otwarciu wystawy „Zatrzymane chwile”.

Artystka opowiada o swoich obrazach.
konie czy koty, nie brakuje też
urokliwych widoków przyrody. Wystawę otworzył Włodzimierz Pinczak, burmistrz
Stęszewa i Mateusz Niedź-

wiedź, dyrektor DK w Stęszewie. Była to również okazja
do prezentacji wyżej wymienionej książki „Dwie sekundy”, w której M. Wower opisuje swoje życie przed i po wypadku.

FOT. ARCHIWUM

M. Wower zatrzymuje
chwile na obrazach pozwalając odbiorcy w codziennej gonitwie cieszyć się nimi. Kiedy
maluje, czuje się spełniona. W
prezentowanym w DK w Stęszewie zbiorze prac znajdziemy zwierzęta jak sowy, ptaki,

Mariola Wower (w środku) z mężem Wojciechem i Barbarą Bawer,
emerytowanym dyrektorem Domu Kultury w Stęszewie.

FOT. (2X) KAROLINA KASPRZAK

M. Wower urodziła się w
Strykowie. W 1978 roku przeprowadziła się z rodziną do
Stęszewa. W 1992 roku miała
wypadek samochodowy, który spowodował tetraplegię,
czyli paraliż rąk i nóg. Malować zaczęła po wypadku, od
momentu, kiedy pokazywała córce jak się rysuje drzewo. Jest stypendystką Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami z
siedzibą w Księstwie Lichtenstein – VDMFK. Współpracuje również z Wydawnictwem
„Amun”, które rokrocznie wydaje kalendarze i pocztówki z
pracami artystów malujących
ustami i nogami.

Miałem 23 lata i harde
przekonanie, że nie ma takich przeszkód, których bym
nie pokonał. Miałem żonę i
synka, planowałem wybudować dla nas dom i założyć ﬁrmę budowlaną, żeby
pracować na swoim. Miałem
zatem wszystko, co czyniło
mnie szczęśliwym: rodzinę,
przyjaciół, pracę, plany, marzenia i hobby – byłem ratownikiem wodnym.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania.

Artystka pisze też wiersze.
Otrzymała II nagrodę poetycką w Ogólnopolskim Konkursie „Wakacje z Funduszem”,
który zorganizowało Polskie
Towarzystwo Walki z Kalectwem i Fundacja „Mielnica” pod patronatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wystawa w DK w Stęszewie
(w budynku „Siódemka”) trwa
do 18 lutego. Istnieje możliwość zakupu prac. Kontakt
do autorki: tel. (61) 8134 911,
joawow@wp.pl

KAROLINA KASPRZAK

Z dnia, który przewrócił mój życiowy ład do góry
nogami, pamiętam niewiele. Był czerwiec 2011 roku.
Odpoczywałem na kąpielisku na rzece Pilicy w moich
rodzinnych Białobrzegach
Radomskich. Nie wiem, jak
to się stało, że wpadłem do
wody. Znajomi mówili mi, że
po to, aby ratować tonącego.
Sam jednak z tej wody nie
wypłynąłem.
Po latach doceniam szczęście, że wypadek przytraﬁł mi się niecałe sto kilometrów od stolicy. Szybko przewieziono mnie do Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie-Jeziornej koło Warszawy i tam zoperowano. Kiedy
ocknąłem się na dobre, wpadłem w panikę.
Czułem się jak w potrzasku. Nie mogłem się ruszyć.
Obcy ludzie karmili mnie,
poprawiali pościel, ubierali i
rozbierali, układali moje drętwe ciało. Diagnozę już znałem. Przerwany rdzeń kręgowy na odcinku szyjnym. Porażenie czterech kończyn.
Na oddziale intensywnej terapii w STOCER-ze leżałem półtora miesiąca. Na
czas rehabilitacji poprosiłem o przeniesienie do szpitala w Radomiu. Żeby żonie
i mamie było bliżej do mnie
dojeżdżać. Po czterech miesiącach powolnych ruchów,
którym towarzyszyły ból i
łzy, wróciłem do rodziny. Nie
przeczuwałem, że i ta zacznie się niedługo rozpadać.
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Nie jestem tylko
„człowiekiem na wózku”
Ja na zasiłku, jeszcze bez
renty, żona bezrobotna, małe
dziecko, wynajęte mieszkanie. Nie mieliśmy z czego żyć, a co dopiero planować przyszłość. Zadecydowaliśmy o bolesnym rozstaniu – żona z dzieckiem
przeniosła się do Warszawy, gdzie znalazła pracę, a
ja, porzucony przez przyjaciół i znajomych, zamieszkałem w domu pomocy społecznej (DPS) niedaleko naszego miasta.

stem silny, bo przekonany, że
nie jestem tylko „facetem na
wózku”, ale mężczyzną, który decyduje o swoim życiu
i kształtuje je według własnych potrzeb.
Postanowiłem pozostać w
Wielkopolsce. Tutaj spotkałem ludzi, na których mogę
liczyć. Mieszkam w Kole. To
prawda, znowu w DPS-ie,
ale na razie w codziennych
czynnościach wciąż potrzebuję pomocy innych osób.
Marzę o samodzielnym
mieszkaniu. Wiem, że to będzie trudne, ale może kiedyś,
z kimś…?

Myśleliśmy: podreperujemy ﬁnanse, ja nabiorę więcej
sił na zajęciach rehabilitacyjnych i wrócimy do siebie.
Wyszło inaczej – dziś małżeństwem jesteśmy tylko na
papierze.

Na razie skupiam się na
pracy. Ja, który kiedyś nie
znosiłem siedzieć przy komputerze, teraz pracuję zdalnie dla ﬁrmy, która projektuje strony internetowe i portale handlowe. Taki mam plan,
żeby najpierw zdobyć doświadczenie, a potem założyć własną ﬁrmę. Mówiłem
przecież, że od dziecka ciągnie mnie do tego, żeby tworzyć. Nie będę ukrywać. Lekko nie jest. Ale teraz wiem,
że dam radę. Żeby syn był ze
mnie dumny.

Monotonia i rutyna – to
dwa słowa, w których zamykam swoje wspomnienia z prawie półtorarocznego pobytu w domu pomocy
społecznej. Każdy dzień, od
śniadania do kolacji, smutno przewidywalny. Bolesne uczucie braku – rozmowy zwykłej i takiej męskiej,
normalnych, ludzkich relacji, aktywności i jakiejś przyszłości.

ERYK GOSPODARCZYK

Dzień, który sprawił, że
mój wózek inwalidzki wskoczył w nowe koleiny życia,
pamiętam doskonale. To był
czwartek. Dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach
znalazła w internecie informację o projekcie „Akademia życia” Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ
DALEJ z Konina.

Pobyt i szkolenia w „Akademii zycia” odrodziły we
mnie wiarę w przyszłość. Je-

*

FOT. (3X) ARCHIWUM „PODAJ DALEJ”

Zadzwoniłem. Na drugi dzień w DPS-ie odwiedził mnie Karol Włodarczyk
i opowiedział o „Akademii” –
pokazał mi światło… Do Konina chciałem jechać już w
poniedziałek, ale zatrzymały mnie formalności związane z zasiłkiem. Załatwiłem je
w tempie ekspresowym – do
„Akademii życia” przystąpiłem dokładnie w tydzień od
rozmowy z Karolem.

BIAŁOBRZEGI RADOMSKIE

„Akademia życia” to autorski projekt aktywizacji życiowej młodych osób z niepełnosprawnością ruchową.
Kilkumiesięczny
program
„Akademii” obejmuje m.in.
treningi samodzielności, zajęcia aktywnej rehabilitacji,
ﬁzjoterapię, zajęcia komputerowe i językowe, warsztaty z psychologiem i coachem
zawodowym, a także płatne staże zawodowe. Projekt
realizowany jest od września 2013 roku do czerwca 2018 roku przez Fundację
im. Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ i Miasto Konin
przy wsparciu ﬁnansowym
duńskich Fundacji VELUXA.
Informacji o projekcie
udziela Karol Włodarczyk,
tel. (63)-211-22-19, k.wlodarczyk@podajdalej.org.pl.,
www.akademiazycia.org.
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soby z różnymi niepełnosprawnościami oraz
dzieci i młodzież zagrożona
wykluczeniem społecznym
walczyła we ﬂorecie, szpadzie i szabli w wersji olimpijskiej i paraolimpijskiej.
17 grudnia 2016 roku Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Z ﬂoretem
do gwiazd” zorganizowała 8 edycję integracyjnego
turnieju szermierczego pod
taką samą nazwą.
W zawodach na terenie hali sportowej AWF „City
Zen” wzięło udział 48 osób
z IKS Jamalex Leszno, Warta Śrem, Warta Poznań, AZS
AWF, AZS UAM i z sekcji „Z
ﬂoretem do gwiazd”. Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć
naszego kolegi szermierza,
Marcina Cieśli, walczącego
na wózku, który odszedł w
2016 roku.

Nie udało się
pokonać mistrza…
piesków była ciekawą atrakcją dla uczestników.
Zwyciężyli wszyscy. Wręczano złote medale i dyplomy, nagrody rzeczowe, upominki, słodycze. Było to możliwe dzięki wsparciu Ewy Siemińskiej, właścicielki „Chaty Polskiej” oraz przedstawicieli Fundacji „Enea”. Najlepsi z najlepszych dostali puchary. Następny integracyjny
turniej szermierczy odbędzie
się 10 czerwca tego roku.

ALICJA TWARDOSZ

Jacek Gaworski, wicemistrz paraolimpiady w Rio de Janeiro
(w środku).

Turniejowe walki.

Psy husky – atrakcja turnieju.

Część walk miała charakter integracyjny. Walczyły osoby z zespołem Downa,
autyzmem, czterokończynowym porażeniem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uczestnicy brawami dziękowali za
impresję taneczną w wykonaniu Joasi Kuczora i Darii Falkowskiej z grupy „Cloud”, studentek Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Zawodnicy mogli zaprzyjaźnić z pieskami z Fundacji „Sfora Husky”. Wizyta

FOT. (4X) ARCHIWUM

Honorowym gościem i zawodnikiem był Jacek Gaworski z KS Wrocławianie, wicemistrz paraolimpiady w Rio
de Janeiro w 2016 roku we
ﬂorecie na wózkach. Chociaż wielu próbowało, nikomu nie udało się pokonać
mistrza.

Zwyciężyli wszyscy…
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Teraz i zawsze
Ojcze,
już nie ujmiesz
w dłonie kosy,
zgrzytu ostrzonej
nie usłyszysz.
Niegdyś z radością
zboża pokosami
kładłeś.
Przed każdym
posiłkiem
zdejmowałeś
czapkę na słońcu,
suszyłeś czoło
zroszone potem.
Wyżłobione
zmarszczki
sześćdziesięciu
ośmiu lat
wstawania o świcie,
zakładania
cuchnących onuc
o chłodzie poranka.
A teraz
zostało ci
siadanie na pieńku
w cieniu wiaty
ze wzrokiem
wpatrzonym
w przeszłość.
Przywołujesz
siłę swych dłoni,
gdy z namaszczeniem
kładłeś pokos zboża
z radością,
na nowy chleb.
Kiedyś,
teraz
i na zawsze.

Taki jestem
mamo
W twoich słowach
moje imię
zawsze jednakowe.
Wołałaś za mną
na podwórzu
gdy zmrok zapadał.
Słychać było
wyliczanki
i jaśmin

Wiersze
Jerzego Sałaty
roznosił po wsi
dzienne raporty:
kto ile zwiózł siana,
skosił trawy
na łące
przy wywróconym
dębie.
Zapach Łyny
w opadającej rosie
mówił o pogodzie
na jutro.
W twoich słowach
moje imię
od zawsze brzmi
jednakowo.
Szeptałaś po nocach
modlitwy,
abym tam w mieście
nie ugrzązł
w przekorze
innych nauk
na zatracenie
swojego ja.
W twoich słowach
moje imię
od zawsze
jednakowo brzmi
mamo.
A ja
tylko jestem
taki jaki jestem.

U mamy
w ogródku
Zwyczajne wróble
na podwórzu skaczą,
zatrzymują wzrok
na sobie.
Ciekawie zaglądają
przez sztachety,
a potem wylegują się
na grządkach.

Liczą ziarna kwiatów
dopiero zasianych,
aż mama straszy je
kułakiem:
„A sio
wy zarazy jedne”.
A one nic.
Tylko zwyczajnie
przyglądają się
styranej kobiecie
i wracają na rabatkę
z tylko co zeszłymi
astrami.

w napisanym
wierszu.
Niedaleko odejdę.
Za dotyk
twoich włosów,
na krótko,
wspominając
kroki na ścieżce.
Nikt już
tego nie pamięta.
Ja jestem.

Na zawsze
Z samym sobą
Idziemy.
Splecione palce rąk.
Myśli
złocone pszenicą
jakby ptakiem
ulatywały.
Przy gościńcu
stał dziadek.
Na dzień dobry
uśmiechał się.
Wierzba zaszumiała.
My spojrzeliśmy
w niebo.
Słońce stoczyło się
za las.
W pamięci
utknął nam ptak
na zawsze.

Pożegnanie
z wioską
Niedaleko odejdę.
Za lasem
jest wołanie serca.
Gwiazdy.
Koślawe słowa

Moje myśli
biją się we mnie.
Szamoczą się
jak do okien ćmy
wieczorną ciszą.
Nie boją się klątwy
nad jestestwem.
Może to tylko
wynaturzone
chwile kołaczą się
wozem
na polnej drodze,
kiedy woźnica
popędza konie?
Może w zaułkach
dziecięcego serca
istnieje kleks
tępionej
wrażliwości?
Biją się myśli
rozdygotane
w samym sobie
z samym sobą.
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a oknem szaro i ponuro…
a ja siedzę przed komputerem i szukając nowych wiadomości i stron o mojej chorobie
rozmyślam o swoim życiu pełnym cierpienia.

Choroba

Myślami wracam do okresu dzieciństwa, gdy ﬁbrodysplazja zaatakowała po raz pierwszy.
Już wtedy jej atak był bardzo bolesny, nie spodziewałem się jednak, że ten ból będzie już mi towarzyszył przez cały czas… bo
nigdy mnie nie opuszcza. Czasem sobie żartuję, że gdy pewnego dnia obudzę się i nic mnie
nie będzie boleć, to będzie znaczyło, że umarłem.
Po powrocie ze szpitala starałem się żyć w miarę normalnie,
ale nie do końca mogłem. Musiałem uważać na to, co robię,
aby nie doznać jakiegoś urazu
(gdyż już wtedy byłem świadomy
tego, że uderzenie się czy upadek może spowodować nowe
ataki bólu), musiałem po prostu
żyć nad wyraz ostrożnie, co dla
dziecka nie jest takie proste. Ale
nawet ta ostrożność nie zapobiegła kolejnym atakom FOP… aż w
rezultacie zmuszony byłem zasiąść w wózku inwalidzkim.

Potem gdy dowiedziałem się
prawdy o tej chorobie, to był dla
mnie prawdziwy koszmar. Bo lepiej chyba nie wiedzieć do końca, na co się choruje, mieć nadzieję że wszystko będzie dobrze. A ja dowiedziałem się

Samotność
25 MARCA 2009 ROK

W

łaściwie przez całe
swoje życie byłem samotny. Już w dzieciństwie,
gdy pojawiła się moja paskudna choroba, gdy dwa
lata spędziłem w szpitalach… już wtedy odczuwałem
samotność. Dokuczała mi
zwłaszcza nocą, gdy niejednokrotnie z powodu bólu nie
mogłem spać, tylko płakałem cicho w poduszkę. Niestety, nie było przy mnie nikogo, kto mógłby mnie wtedy
przytulić i otrzeć łzy.
Reszta dzieciństwa też
upłynęła mi samotnie. Jakoś
tak nie odczuwałem ochoty na spotkania towarzyskie,
głównie ze względu na moją
chorobę oraz nieśmiałość.
Wolałem sobie iść na spacer
do lasu czy zamknąć się w pokoju i słuchać muzyki lub czytać książki. Bywałem czasem

po sąsiedzku w restauracji,
ale długo tam nie wytrzymywałem, towarzystwo innych
osób szybko mnie męczyło…
Potem, gdy choroba posadziła mnie na wózku inwalidzkim… wtedy już całkiem
zamknąłem się w sobie. Najczęściej wtedy czytałem,
książki sprawiały, że moja wyobraźnia przenosiła mnie w
odległy świat, daleko od mojej choroby i problemów. Gdy
dostałem później swój pierwszy komputer, to stał się on dla
mnie źródłem nowej wiedzy, a
także sposobem na zorganizowanie sobie czasu. Mogłem
przy nim siedzieć cały dzień –
poznawałem jego tajemnice,
uczyłem się, jak optymalnie z
niego korzystać, a także służył
mi do celów rozrywkowych. I
nie potrzebowałem innego towarzystwa.
Gdy

rozpocząłem

swo-

wszystkiego od razu – zupełnie
jak skazaniec, któremu odczytano wyrok – dożywocie bez prawa do wcześniejszego zwolnienia.
W pierwszej chwili załamałem się, bo nie mogłem sobie

ją przygodę z Internetem…
na początku stał się on moim
oknem na świat. Najpierw
strony internetowe (zwiedzanie portali internetowych,
stworzenie własnych stron),
potem grupy dyskusyjne, komunikacja bezpośrednia (gadu-gadu, irc, czaty). Wszystko to tak bardzo mi się podobało, bo było na wyciągnięcie
ręki, nie musiałem wychodzić
z domu aby sobie z kimś porozmawiać.
Ale z czasem zaczęło mnie
to męczyć. Każda nowa znajomość przebiegała według
tego samego schematu – najpierw poznawanie się, częsty
kontakt (mailowy lub przez
gg), a potem… potem kontakt
coraz rzadszy, coraz mniej
wspólnych tematów, aż w
końcu kontakt się urywał. I tak
było bardzo często.
Teraz komputer znam na
wylot, Internet też już mnie nie
bawi. Jeszcze tak z przyzwyczajenia sprawdzam garść
moich ulubionych stron internetowych, z przyzwyczajenia

uświadomić, że moje zdrowie
nigdy już się nie poprawi, że powoli będę coraz bardziej ograniczany ruchowo, aż w końcu…
nie, tego nawet sobie nie wyobrażam i mam nadzieję, że do
tego nie dojdzie.
Wielokrotnie
zadawałem
sobie pytanie „dlaczego ja?”.
Czemu mnie spotkało coś tak
strasznego jak FOP? Do dziś
nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jeśli to nie jest przypadek, tylko świadome działanie Boga, to chyba wybrał odpowiednią osobę. Bo w życiu z
ﬁbrodysplazją trzeba mieć bardzo dużo sił, zarówno tych witalnych jak i psychicznych. A ja,
mimo że czasem chcę się poddać, bo mam już dość… to jednak coś mi mówi, żebym się
nie poddawał, żebym nie oddał swojego życia bez walki.
I mimo okropnego bólu, jaki
mi towarzyszy każdego dnia,
mimo braku nadziei na lepsze jutro… jakoś nie umiem się
poddać. Będę walczył z FOP do
samego końca, niech wie, że ze
mną nie pójdzie jej tak łatwo.
Pamiętajcie – nawet gdy wasze
życie jest beznadziejne i bez
przyszłości – nie poddawajcie
się. Walczcie do końca…

ściągnę czasem jakąś nową
grę czy ﬁlm, z przyzwyczajenia posiedzę na gg. Ale coraz
częściej mam tak, że siedzę,
patrzę przez okno, ale nic nie
widzę. Myślami błądzę gdzieś
po moim wyimaginowanym
świecie, oderwany od rzeczywistości… i coraz mniej pragnę kontaktu z innymi ludźmi.
Zupełnie jakbym miał autyzm.
Te myśli, żeby się całkowicie
zamknąć w sobie, odizolować
od reszty świata, przychodzą do mnie coraz częściej,
są bardzo kuszące. Jeszcze
jakoś się trzymam, ale ostatnio czuję się tak bardzo zmęczony życiem, choroba wysysa ze mnie energię… Czasem,
gdy rano się budzę i otwieram oczy, to leżę w łóżku i nie
mam ochoty wstać, chciałbym
z powrotem zamknąć oczy i
zasnąć na dobre. I tylko moja
silna wola sprawia, że jednak
wstaję.
Ciekaw jestem jak to długo
jeszcze potrwa, kto wygra w
tej nierównej walce? Mam nadzieję że to jednak będę ja…
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TOMASZA PRZYBYSZA

O

d maja ubiegłego roku publikujemy fragmenty bloga
Tomasza Przybysza – świadectwo życia z ultrarzadką chorobą genetyczną zwaną postępującym kostniejącym zapaleniem mięśni (Fibrodysplazja Ossiﬁkans Progressiva – w
skrócie FOP). W kolejnych wydaniach „Filantropa” ukazywać
się będą zarówno aktualne jak
i archiwalne „wpisy” tego niezwykłego pamiętnika, dla których wartości upływ czasu nie
ma żadnego znaczenia. Każdy z nich stanowi swego rodzaju odrębną całość, dlatego
nie wymagają druku według
chronologicznego następstwa.
Ważne jest przede wszystkim
to, że każdy z nich to zwycięstwo chorego człowieka, który mimo zabójczej FOP w pełni realizuje swój literacki talent
i dzieli się z innymi swoim życiem.

O niepełnosprawności
sem też myślałem o tym,
jakby moje życie się potoczyło, gdybym był zdrowy…
Kiedy
stworzyłem
stronę o FOP i odezwała się do
mnie pierwsza osoba z tą
chorobą, to byłem taki trochę przerażony, a jednocześnie ucieszony. Cieszyłem
się, że nie jestem sam (chociaż w stowarzyszeniu IFOPA było dwóch Polaków, ale
nie miałem z nimi kontaktu), a z drugiej strony trochę
mnie przeraziła myśl, że kolejna osoba cierpi tak jak ja.
Gdy po jakimś czasie zgłosiły się kolejne osoby, to już tej
radości nie było. Było przerażenie, a jednocześnie ból
w sercu. Ból, ponieważ nie
chciałem aby ktoś jeszcze
przeżywał ten koszmar.

„Wpisy” zdobić będą zdjęcia
Tomasza Przybysza, wykonane przez niego podczas spacerów na wózku inwalidzkim w
urokliwych okolicach jego rodzinnego Żabna w śremskim
powiecie. mb

8 LUTY 2013 ROK
Jak to jest być osobą niepełnosprawną? Zmagać się
codziennie z bólem i chorobą, z własną niemocą…
Mój świat zmienił się w
szóstym roku życia, gdy FOP
zaatakowała mnie po raz
pierwszy. Mimo upływu tylu
lat wciąż pamiętam niektóre sceny ze szpitala – pobieranie wycinka mięśnia z ramienia, wizyta u dentysty,
operacja usunięcia migdałków, wizyta rodziców i trzy
banany zjedzone po ich wyjściu, niezliczone ilości kroplówek i tabletek…
Gdy po dwóch latach wróciłem do domu z unieruchomionymi ramionami, to nawet w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem,
że choroba może tak bardzo
zniszczyć mój organizm.
Oczywiście jako dziecko
wtedy nie myślałem o chorobie, chciałem po prostu
żyć normalnie. Częściowo
mi się to udawało. FOP czasem mnie ograniczała, nie
mogłem zrobić czegoś, co
jako zdrowy zrobiłbym bez
trudu… chociażby sięgnięcie

czegoś z wyższej półki czy
uczesanie się lub założenie
czapki na głowę.
Dzieciństwo minęło mi w
miarę bez większych problemów, dopiero w wieku 13 lat
choroba dała po raz pierwszy tak na poważnie znać o
swoim istnieniu. Kładąc się
spać nie przypuszczałem, że
rano zacznie się koszmar…
Obudziłem się z wielkim bólem szczęki, każdy ruch powodował
niewyobrażalne
cierpienie. Cienki plasterek
żółtego sera jadłem przez
pół godziny, bo ledwie mogłem zacisnąć zęby. Potem
przez resztę dnia żyłem na
tabletkach przeciwbólowych
i płynach, bo nie byłem w
stanie niczego pogryźć. Ból
z wolna zaczął ustępować,
ale przebłysk zablokował mi
żuchwę, nie byłem już w stanie otworzyć szeroko buzi,
między zębami z trudem
mieścił się palec – szczękościsk pierwszego stopnia.

Kolejne lata upłynęły dość
spokojnie, FOP tym razem
nie manifestowała swojej
obecności, tylko po cichu realizowała swój plan. I z wolna jej się to udawało. Najpierw ograniczyła mi ruch
w prawym nadgarstku, a potem ruszyła w dół. Powolutku unieruchamiała mi biodra, a jednocześnie zabrała
się za lewą nogę – zaczęła
mi ograniczać ruch w kolanie, przykurczyła mi ścięgno
i zacząłem mieć problemy z
chodzeniem… zacząłem kuleć, a chodzenie mnie męczyło. Również prawa noga
została wzięta na celownik,
dla odmiany kolano zostało
usztywnione w pozycji wyprostowanej.
Gdy w końcu nie mogłem
już chodzić samodzielnie i
siedząc w domu czekałem
na wózek, to wiele razy myślałem o swojej chorobie.
Zastanawiałem się, dlaczego mnie to spotkało, cza-

Niestety, ból nie zelżał, tylko się powiększał. Zwłaszcza gdy po raz pierwszy dowiedziałem się o małym
dziecku z FOP. Wiedziałem,
że jego życie nie będzie takie jak innych dzieci, że będzie się zmagał z cierpieniem i ﬁzycznymi ograniczeniami własnego ciała…
W przypadku dorosłych choroba jest inaczej przyjmowana, dorosły szybko zaakceptuje swoją niemoc. Małe
dziecko, niestety, nie zrozumie czemu ma spuchnięte
ramiona, czemu sztywnieją
mu ręce czy nogi…
Ostatnio zdarza się, że
nowi chorzy z FOP to głównie dzieci. I to najczęściej te
małe, kilkuletnie. Za każdym
razem bardzo przeżywam
informację o chorym dziecku, sam mam siedmioletnią bratanicę i nie wyobrażam sobie, co by się stało,
gdyby ona zachorowała. Takie małe dzieci nie powinny
cierpieć, niezależnie od wieku i choroby. Czasem tak sobie myślę, że chętnie bym
przyjął na siebie cierpienie tych maluchów, byle one
miały spokojne dzieciństwo.
Niestety, mimo moich najlepszych chęci nic z tym nie
mogę zrobić…
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„O

ni kochają latać”. Tak
odpowiadał Neil Armstrong, amerykański kosmonauta, kiedy pytano go, jak
mu się chodziło po księżycu. Takie też motto nosili na
koszulkach niepełnosprawni
ruchowo uczestnicy zakończonej 31 grudnia 2016 roku
II edycji projektu „Rozwiń
skrzydła” Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj dalej” z Konina.

LUTY 2017

Na wózkach
i na skrzydłach
otworzyć”. „Na skrzydłach
dumy”. To nie tylko tytuły 6 reportaży przygotowanych podczas realizacji projektu i wzbogaconych powietrznymi i naziemnymi zdjęciami z lotów i
szkoleń. To przede wszystkim
słowa opisujące emocje niepełnosprawnych uczestników
szkoleń. Przyznają, że nie bez
powodu ich mottem stały się
słowa Neila Armstronga. Jedna wypowiedź człowieka, który jako pierwszy postawił nogę
na księżycu, nadała życiu przyszłych pilotów poruszających
się na wózkach inwalidzkich
i o kulach zupełnie nowe znaczenie.

TYLE STARTÓW
CO LĄDOWAŃ
A było ich dokładnie: 924 na
3 szybowcach i 350 na kilkunastu paralotniach o różnych
rozmiarach skrzydeł. Wszystkie odbyły się szczęśliwie na
trzech, zaproszonych do realizacji II edycji projektu „Rozwiń skrzydła” lotniskach położnych w różnych częściach
Polski. Pierwsze w Michałkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego, drugie w Kazimierzu
Biskupim koło Konina, a trzecie w Turbii niedaleko Stalowej Woli.
Wszystkie starty i lądowania nadzorowało pięciu doświadczonych w szkoleniach
instruktorów lotnictwa, w
tym dwóch z niepełnosprawnością, profesjonalna kadra
lotnisk i 15 wolontariuszy z
Centrum Wolontariatu w Koninie. Loty przeplatano z zajęciami teoretycznymi, na które
przeznaczono 780 godzin.

KTO IM DA
SKRZYDŁA?
Kiedy w 2014 roku Fundacja
im. Doktora Piotra Janaszka
„Podaj dalej” z Konina przygotowała autorski projekt zachęcający osoby niepełnosprawne ruchowo do uprawiania sportów lotniczych,
wielu w niego wątpiło. Tymczasem Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który przyznał
środki ﬁnansowe na realizację
zarówno pierwszej jak i drugiej edycji, dostrzegł w tym
projekcie o wiele więcej niż
tylko kolejną akcję społeczną. Do organizacji obu edycji
przyczynili się także darczyńcy indywidualni przekazując
na ten cel 1% ze swoich podatków.

Łez szczęścia wylanych w
kabinach szybowców, okrzyków zachwytu, wybuchów
śmiechu i zwierzeń, które padły podczas setek rozmów o
lataniu – nie zdołaliśmy policzyć. Staraliśmy się za to opisać co innego…

W POWIETRZU
WSZYSCY SĄ RÓWNI
„W powietrzu wszyscy są
równi”. „Lataniem się żyje”.
„Gdy lecę, bólu nie czuję”. „Popatrzeć na ziemię z wysokości”. „By niebo przed sobą

FOT. (3X) FUNDACJA „PODAJ DALEJ”

W II edycji programu „Rozwiń skrzydła”, w całym roku
2016 zorganizowano 8 obozów, a przeszkolono na nich
37 osób z niepełnosprawnościami, głównie z urazami
rdzenia kręgowego i mózgowym porażeniem dziecięcym.
Dominowali mężczyźni –było
ich 24. Na szkolenia szybowcowe i paralotniowe zdecydowało się 13 pań. Jedna osoba uzyskała już licencję pilota
szybowcowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

31 grudnia 2016 roku „złożyliśmy skrzydła”. Mamy nadzieję, że na krótko. Czekamy na decyzję Funduszu i już
dziś prosimy o Waszą pamięć
i wsparcie, gdy będziecie wypełniać deklaracje podatkowe
za rok 2016. Pomóżcie kolejnym młodym ludziom z niepełnosprawnością „Rozwinąć
skrzydła”! Wystarczy do PIT-u wpisać numer KRS: 0000
197 058.
Informacji o projekcie „Rozwiń skrzydła” udziela Karol
Włodarczyk, tel. 63-211-2219, k.wlodarczyk@podajdalej.org.pl, http://podajdalej.
org.pl. na
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– Czemu ja wcześniej tego nie
jadłam? – dziwiła się Ela.
– Cóż… – odparła Basia.
Wystawiła pudełko z cukrem
pudrem, słoik domowych konﬁtur z moreli, które zostały jeszcze z poprzedniego sezonu i syfon z bitą śmietaną.
– Proszę, to jeśli ktoś chciałby
do waﬂi – zaproponowała.
Pan Józiu wlał następną porcję ciasta.
– Ja z cukrem pudrem – poprosił Artur i sięgnął po sitko.
– Nigdy nie mogę pojąć, dlaczego smakuje inaczej od zwykłego – rzekł posypując obﬁcie
swoją porcję. – Jak by nie patrzeć, to wciąż jest ten sam cukier.
– To jest jedna z tych niewyjaśnionych zagadek, które od lat
gnębią ludzkość – zaśmiał się
pan Heniu. – Jak piktogramy w
zbożu.
– Tyle kalorii? – rzekła Julka.
– Może ktoś będzie miał
ochotę – nie zrażała się Basia . –
Szczególnie polecam przetwory.
– To może ja spróbuję tych
twoich moreli – Ela nałożyła sobie łyżeczkę konﬁtur.
– Może jeszcze komuś? – spytała zatrzymując rękę tuż nad
słoikiem. – Tobie też? – skinęła
łyżeczką w stronę Artura.
– Ja dziękuję. Mnie chyba najlepiej smakują ze słodkim pudrem, tak na sucho.
– Czemu tak rzadko bierzesz
się do tych waﬂi? – spytał Henio.
– Muszę czuć wenę twórczą,
nie da się ukryć – przyznał Józiu.
– Jak do wszystkiego, co później
okazuje się wybitnym dziełem.
– Skromny pan jest – zaśmiała się Elżbieta.
– Ja to rozumiem – szczerze
wyznała Basia.
– Zatem jesteś niezastąpiony,
przynajmniej przy waﬂach.
– Nie tylko! Nie tylko, mój drogi! – Pan Józiu rozdzielał następną porcję serc. – Bez większego
szukania znalazłoby się jeszcze
parę dziedzin.
Teraz wszystko odbywało się
cyklicznie. Pan Józiu wyjmował
upieczone gofry i zaraz nalewał
nowe miarki ciasta. Stos upieczonych serc rósł tylko trochę,
zaraz na bieżąco zjadany.
– Więc powiem ci całkiem
szczerze, że jestem dziś bardzo
ukontentowany twoją twórczością.
– No? – Józiu pokazał Basi gorącego gofra.
– To mój przedostatni, jestem

Opowieść
(28)
osobliwie inna
syta – łakomie powiedziała Basia, odruchowo macając okolice
wątroby. – Żeby tylko znów mi
nie nawaliła. Ja to się z nią mam
– sapnęła.
Nagły strzał petardy targnął
wszystkimi.
– Co to? – zlękła się Julka.
– Nowy Rok – rzucił rozbawiony Heniu.
– Któś poluje w parku na sroki – roześmiała się Basia próbując wzrokiem przeniknąć mrok
panujący za oknem.
– Albo z korkowcem na komary – przyłączyła się Julka.
– Albo… – zaczął Artur, lecz
Józiu wszedł mu w słowo:
– À propos! Czy ja już opowiadałem wam o moim pierwszym
polowaniu? – spytał i nie czekając odpowiedzi zaczął:
– Swego czasu mój wuj był
nadleśniczym i mieszkał wygodnie w uroczym mateczniku. Żył
sam i być może dlatego brał do
siebie na lato wszystkie dzieciaki w rodzinie. Ja z tej czeredy byłem najstarszy i okrutnie mi się
u wuja podobało. Szczególnie
zachwycał mnie gabinet wuja.
Miał tam dębowe meble – biurko,
w którym trzymał dokumentację
swych badań, i rzeźbioną szafkę,
taki biedermeier… W niej przechowywana była broń, rozmaite
dubeltówki, sztucery, drylingi…
niektóre rytowane, ze scenkami
myśliwskimi albo wyobrażeniami zwierzyny łownej… i strzelba, z której wuj był najbardziej
dumny… cieszynka – rusznikarskie arcydzieło, urodą przewyższająca wszystkie inne. Trzymał
ją osobno i nigdy nie używał. Podobno była zabytkowa… A ściany obwieszone miał tam trofeami łowieckimi – wieńcami kapitalnych byków, parostkami kozłów i medalionami z budzącym
respekt orężem dzików…
– I pewnie były tam jeszcze
wypchane ptaki – wzdrygnęła się Natasza. – Takie jastrzębie z pootwieranymi dziobami,
siedzące na upiłowanych gałęziach.
– Nie, nie… Ani ptaki, ani jeże…
i żadne skrzydlate drapieżniki…
ani wypchane łasice… – odparł
niezrażony jej wtrąceniem Józef.
Wyjął z gofrownicy dopieczonego waﬂa i podał jej.
– Te trofea – kontynuował –

FOT. JERZY DOLATA

Zbigniew M.
Nowak
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od początku pobudzały moją
wyobraźnię. Oglądałem je tyle
razy i tyle razy zachwycałem…
W końcu zacząłem marzyć o łowach… I już wiedziałem, że też
będę polować, oczywiście w
swoim czasie. A póki co, prosiłem wuja, żeby zabrał mnie kiedyś na czarnego zwierza…
– Czarnego?
– Na dzika.
– I co, doczekałeś się? – zapytał Henio.
– Tak. Akurat były moje piętnaste urodziny. To miał być prezent. Wuj wszystko zaplanował.
Mieliśmy zapolować na dzika, a
konkretnie na odyńca. Ślady pozostawione przez buchtującą
watahę wskazywały, że w rewir
weszło kilkanaście sztuk. Poszliśmy tam za dnia, żeby policzyć
tropy. Wuj wziął na smycz foksteriera. Kirys nie bał się nawet
największych zwierząt i tropił z
pasją rasowego dzikarza.
Był wrzesień… Las tonął w
opadających liściach. Jeszcze
ciepły wiatr zawiewał je delikatnie, zasuszone, kruche, fantazyjnie rozrzucone, jak opadły na
ziemię woal. Z szelestem ścielił nimi drogę, którą szliśmy, wysoko, aż do kolan. Brodziliśmy w
nich, jak dwa niepohamowane,
spragnione zdobyczy rohatyńce.
Pachniało grzybami… Ich aromat mieszał się z eterem żywic
i łączył z ciepłem słońca w balsamiczne tchnienie wypełniające nozdrza, uderzające do głowy, upajające… Życie rozpierało
płuca, jakby chciało unieść w powietrze… Tak, chciało się wtedy
żyć… I ta paleta barw… ta wspaniała kompozycja… Miało się poczucie, że woń kniei urealnia się

w jej kolorycie – w ugrach, starym złocie i burgundach. Czasem to piękno było tak nieprawdopodobne, że niemal aż nierealne. Dziś, kiedy myślę o tym,
kiedy się zastanawiam, wiem, że
jeśli szczęście ma jakiś kształt,
to z pewnością jest on taki jak
tamten las…
Przerwał na chwilę, by wyjąć
kolejnego gofra, a wszyscy zaciekawieni czekali z niecierpliwością, by mówił dalej.
– Uszliśmy dość daleko szeroką przesieką, by w końcu traﬁć na miejsce… Olchowy młodnik, rzadszy bliżej podmokłej polany, pełen był śladów dziczych
rapet1. Miejscami ziemia została rozbuchtowana2. W powstałe doły podsiąkała woda. Patrząc, łatwo było się domyślić,
że zwierz tarzał się tu i pławił w
błocie. Na niektórych pniach widać było szczecinę i ślady czochrania. W powietrzu unosił się
specyﬁczny zapach. Kirys dygotał z podniecenia.
– Tu dziki odpoczywały kilka
dni temu – szepnął wuj. – Duże
lochy, warchlaki i kilka wycinków3. Teraz są gdzieś po drugiej
stronie tego zagajnika. A tam –
wskazał ręką w kierunku ciemnego pasa świerków – jest rozległa polana i tam dziki żerują nocą. Tam też wychodzi nasz
samotnik. Pójdźmy tam – powiedział. – Popatrzymy.
cdn.
1
2

3

rapety – gw. myśl. nogi dzika
gw. myśl. zryta przez dziki w poszukiwaniu żeru
wycinek – gw. myśl. trzyletni dzik samiec
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eżeliśmy w sali z chłopcem upośledzonym umysłowo. Pawełek nad podziw
cierpliwie z nim rozmawiał. Zachęcał go nawet do
wspólnego rysowania i zabawy.
Gdy C. spał, to mnie tylko pytał, dlaczego taki duży
chłopiec nie umie tego i tamtego. Czy jest mu smutno? Jak
może go rozweselić. Pawełek
przerobił kolejną lekcję życia.
W szpitalu dzień czy dwa
spędziliśmy w sali sąsiadującej z Księżniczką. Znów się
spotkaliśmy! Ale jakże inne
to były okoliczności. Maleńka N. dostała nerkę z nieba.
Przed samą Wielkanocą zadzwonił TEN telefon. Karetką, w wielkim pośpiechu,
z duszą na ramieniu tata,
mama i N. jechali po nowe
życie. Wszystko się udało, a
mała Księżniczka kwitnie. Z
dnia na dzień czuje się coraz
lepiej, bryka i mówi… gada i
gada… za te wszystkie szpitalne dni milczenia.
Byłam sama z Pawełkiem.
Tym razem wybrałam opcję
spania na rozkładanym krześle. Wypróbowawszy wiele
możliwych wariantów, wróciłam do pierwszego, do poprzeszczepowego.
Gdy byliśmy w szpitalu,
świat się zmienił. Przyjechaliśmy w zimowych kurtkach.
Dzień po wyjściu ze szpitala
było 27 stopni na plusie.
Wiosna wybuchła ze zdwojoną siłą. Napatrzyć się z Pawełkiem nie mogliśmy na
listki, na kwiaty. Musieliśmy
czekać na Jacka. Mieliśmy
gdzie. W naszym mieszkanku.
Oswoiliśmy je na dobre.
Poznaliśmy okolicę. Odkryliśmy piekarnię i warzywniak.
Dwa dla mnie najważniejsze były sklepy. Chleb z chrupiącą skórką i świeże warzywa… wspaniałości.
Jedliśmy więc i jedliśmy.
Ziemniaki głównie, bo Pawełek na diecie ziemniaczanej. Ale młode, więc pyszne,
z masełkiem. Ziemniaki gotowane, pieczone, opiekane,
smażone. Ziemniaki z koperkiem i czosnkiem. Ziemniaki
z cebulą. Zupa ziemniaczana
na śniadanie.

Pawełek robił sałatki. Sam
kroił warzywa, ciął nożyczkami szczypior. Spacerowaliśmy po lesie.
I kupiliśmy sobie lody.
Pierwsze tej wiosny lody. W
kubeczkach, z łyżeczką, w
trzech smakach. Jedliśmy je
siedząc na ławeczce w słońcu… pod kościołem.
Kościół jest w stylu zakopiańskim i zastanawiam się,
co robi w takiej okolicy. Cały
z drewna. I wcale nie jest to
maleńki kościółek, a średniej
wielkości świątynia. Pięknie
położony na małym wzgórzu. Otoczony parkiem. Obok
dzwonnica.
W niedzielę na Mszy
straszny ścisk. Pewnie dlatego obok powstaje betonowy,
z kolumnami, nowy kościół.
Ogromny…
Ostatnio zdarzyło mi się
stać w korku po Mszy. Tak,
tak. Warszawa. Ale okazja była, więc korek pod kościołem
usprawiedliwiony.
Ksiądz święcił pojazdy. Po
jednej strony ulicy stał z kropidłem, po drugiej zaś ministrant z tacą. A przed nimi
próg zwalniający. Sprytne
rozwiązanie.
Było tak ciepło, że przedpołudnia spędzaliśmy na spacerach po okolicy, a popołudnia
„na tyłach”, jak mówił Pawełek. Czyli za naszym domem.
Działka jest ogromna. Prawie
jak boisko piłkarskie. Jeszcze
nie zagospodarowana. Ale
dla Pawełka to raczej atut.
Biegać po piachu, górach z
gliny. Chować się za gałęziami sosny. To była zabawa. I w
piłkę graliśmy. Potem Pawełka żołnierze wyszli w teren.
Porozstawiał ich na pniach,
gałęziach. Atakowali się nawzajem. Aż pies sąsiadów z
dołu przybiegł zainteresowany. Zabawa była popołudniami super.
Łapaliśmy promienie słońca i cieszyliśmy się wolnością. Taką prawdziwą po raz
pierwszy. Nie żadną hotelową. Naszą wolnością.
Rano Pawełek ma w zwyczaju przybiegać do naszego łóżka. I myk pod kołdrę.
W szczecińskim domu raczej
było to niemożliwe, bo Pawełek na dole, a my na górze
śpimy. A tu dwa kroki nas tylko dzielą.
I jak już wskoczy, to się zaczyna szalona zabawa. W gilanie.
Potem

rozkłada

sobie

ubranka i powoli się ubiera.
A ja, jak mnie nie zepchną
chłopaki w swoich szaleństwach na podłogę, to jak się
dobrze wyciągnę, mogę herbatę nastawić nie wstając z
łóżka.

Dwa

Przed laty śpiewaliśmy w
Hermanicach …to jest moje
miejsce, to jest mój własny,
ale ciasny dom…to jest moje
miejsce, to jest mój dom…

nia, rysowania. Jest mini biuro Jacka i moje miejsce do
pracy.

Wtedy to było o namiotach.
Ale można to samo o naszym
warszawskim
mieszkaniu
zaśpiewać.
Hermanice to osobna historia. To wspomnienia, to
czas przeżyć duchowych, intelektualnych, ale i szkoła życia: jak myć menażkę błotem, jak nie zasnąć na nocnej
warcie, jak ugotować zupę
dla 100 osób, jak okopać namiot.
Do naszej dyspozycji dominikanie oddali łąkę, a w zasadzie ściernisko. Tam zjeżdżali
ludzie z całej Polski. Każdy z
plecakiem, namiotem. Zjeżdżali też dominikanie. Wybitni znawcy różnych dziedzin.
Słuchaliśmy ich godzinami,
pracowaliśmy w grupach,
chodziliśmy w góry. Napiszę kiedyś o Hermanicach. O
Dżamblach…
Ale do mieszkania wracając.
To rzeczywiście drugie życie. Pomimo faktu, że jak w
Szczecinie na poddaszu, że
numer domu ten sam i że w
sąsiedztwie cmentarza, to
wszystko inne… jest inne.
Mamy białe meble malutkie, minimalistyczne. Mamy
stół i składane krzesła. Do
tego system małych stolików,
które się chowają pod duży,
podobnie jak taborety. Kuchnia też jasna. I czerwone dywany.
W Szczecinie w życiu byśmy się na coś takiego nie
zdecydowali. Mamy mieszkanie ciepłe, beżowo-brązowe. Stonowane, miękkie i
przytulne.
W Warszawie nowoczesne,
odważne… zupełnie, zupełnie inne. Ale równie dobrze
nam w tej aranżacji. Miałam
okazję wcielić w życie zasady ergonomii, które wykładam. Wszystko ma swoje miejsce. Przestrzeń spełnia
wiele funkcji. Wystarczy tylko coś przesunąć, przenieść.
Na naszych 23 metrach może
spać 7 osób. Mamy salę kinową, mamy miejsce do kreśle-

W piłkę się nie da grać, ale
całą resztę z powodzeniem
można robić.

ROZDZIAŁ 32
A TERAZ DOKOŁA
MAJ…
Z ręką na sercu i duszą na
ramieniu wyruszyliśmy jak
zwykle w piątkowe popołudnie do Warszawy, by przygotować się do poniedziałkowych badań. Tylko dwa tygodnie spędziliśmy w domu, bo
wyniki na wyjściu ze szpitala
były zaledwie zadowalające.
W mieszkaniu czekała na
nas… mama! Poprzedniego dnia miała swoje badania w poradni. Planowaliśmy wspólny weekend. Tylko mama złamała nogę…w
szpitalu i musiała wracać do
Szczecina. Zobaczyła jednak
jako pierwsza nasze mieszkanie. Była naszym pierwszym gościem, chociaż to w
zasadzie ona witała nas u
nas w domu.
Weekend był upalny. W sobotę się organizowaliśmy. Jacek zakładał okap, coś majsterkował. My z Pawkiem
spacerowaliśmy po okolicy.
Pobliski plac zabaw to punkt
obowiązkowy
programu,
chociaż tak naprawdę to w
Wesołej nie mamy programu
obowiązkowego. Budzimy się
rano i robimy to, na co mamy
ochotę. Gotujemy to, na co
mamy ochotę (z repertuaru
diety ziemniaczanej oczywiście). Odpoczywamy.
Kojąco działa las. Szumi
i pachnie… Teraz soczyście
zielony. Po drodze łażą ślimaki, żuki, mrówki. Latają nad
głowami dzięcioły, szpaki.
Leniwie płynie czas. Sąsiedzi zapraszają, by posiedzieć
na ich tarasie, przystają, by
pogadać. Pies sąsiad radośnie merda ogonem, wie, że
my to „swój”. Zostaliśmy włączeni do stada.
I gdyby tylko nie ten szpital, do którego trzeba iść bladym świtem na badania, to
byłyby to wakacje…
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życia
Najgorsze jest czekanie na
wyniki. Pobranie krwi to nie
problem. Późniejsze siedzenie w poradni, stres, to najtrudniej znieść. Czekanie na
decyzje: oddział czy dom?
To wykańcza. Kiedyś głównie nas, teraz i Pawełka. Dopytuje się co 10 sekund, czy
będzie musiał iść na oddział.
Bardzo się teraz już wszystkim przejmuje. Dokładnie
zna scenariusze…
Tym razem pomimo pogorszenia kreatyniny wróciliśmy do domu. Kamień z serca, chociaż nie tak do końca,
bo wyniki przecież wciąż raczej złe niż dobre.
W przelocie widzieliśmy
się z Księżniczką. Rozchorowała się bidulka i jest na oddziale. Tym razem tatę zastąpiła mama. Chyba po raz
pierwszy.
Słyszeliśmy, kto jeszcze
jest na oddziale. Znajomi,
niestety….
My wróciliśmy do naszej
wesołej idylli. Mieliśmy jeszcze jeden dzień dla siebie. Jacek pojechał na targi do Kielc,
a ma pojechaliśmy autobusem na plac zabaw, który jest
w innej części dzielnicy. Niby
nic, a jednak wycieczka. Pawełek na co dzień nie korzysta ze środków komunikacji miejskiej. Ja sama nie wiedziałam, jak skasować bilet
w warszawskim kasowniku.
Zdziwiłam się gdy połknął bilet… Na szczęście oddał go
za chwilę.
Fajnie było. Tak zwyczajnie
i codziennie. Tego nam brakuje. Wyjść na dwór, pobawić
się z dziećmi. Za niczym nie
gonić. Chyba że za piłką.
Pawełek roześmiany, ciekawy świata. Ciekawy życia…

ale i atrakcją. Na inne atrakcje już ani czasu ani pieniędzy nie ma.
Jadąc przez Polskę staramy
się zbaczać z drogi, by przyjrzeć się, jak żyją inni. Pokazać Pawełkowi domy wiejskie, lasy, łąki i pola. Ostatnio zatrzymaliśmy się w Licheniu. Pawełek był pod wrażeniem ogromu świątyni. My
też. Szukać tam jednak ciszy i skupienia, szukać tam
Boga… jest trudno. Moje kościoły to małe kościółki pachnące ziołami i wiatrem. Tam
Anioły siedzą w ławkach. W
Licheniu latają zapewne nad
świątynią. Wysoko, by nie
uszkodzić sobie skrzydeł.
A w parku stoi anioł budda.
Anioł pomalowany na złoto
i dość pulchny jak na anioła. Do tego zupa pomidorowa
dla pielgrzymów jest sztuczna w smaku i wyglądzie. Golgota… zatłoczona i kolorowa.
A przy źródełku tłum ludzi
czeka na swoją kolej żartując,
polewając się wodą.
Na pewno warto to wszystko zobaczyć i doświadczyć
tego ogromu i rozmachu,
chyba jednak raczej na zasadzie atrakcji turystycznej,
niestety…
Może w lesie, tam, gdzie
objawiła się Matka Boska,
jest inaczej. Następnym razem pójdziemy do lasu.
W naszych podróżach jedno jest piękne: na początku
i na końcu jest zawsze dom.
Dom, z którego się wyjeżdża
i dom, do którego się przyjeżdża.
Wspaniałe to uczucie nie
tułać się po hotelach, nie organizować ciągle wszystkiego.

ROZDZIAŁ 33
WARSZAWSKIE
KLIMATY DOMOWE

Wszystko jest i czeka
na nas. Udomowione kąty.
Mniejsze czy większe, więcej ich czy mniej. Ale są niezależne od wszystkiego. Nawet za cenę wielu wyrzeczeń
warto.

Warszawskie życie wpisało
się już na dobre w nasze życie. Comiesięczne, a czasami cotygodniowe wyjazdy to
rzeczywistość, z którą się już
nie kłócimy. Jest. Staramy się
je zaczarować, sprawić, by
były nie tylko obowiązkiem,

W Warszawie czekają na
nas nie tylko nasze kąty. Ale
mamy też poczucie wspólnoty z sąsiadami. Coś zupełnie nieznanego mi do tej
pory. W Szczecinie, w klatce, mieszkamy sami bądź z
ludźmi okresowo wynajmu-

jącymi jedno z mieszkań. W
Warszawie mamy sąsiadów
na wagę złota.
Pawełek jest takim trochę dzieckiem wszystkich.
Pawełek ma specjalne prawa. Pawełek jest gościem we
wszystkich mieszkaniach.
Pawełek ma przyjaciela.
Jest to Rudi. Pies wspaniały. Pawełek bawi się z nim do
upadłego. Pies pada, Pawełek biega, Rudi aportuje zakopując patyk w ziemi. Pod
koniec zabawy nie wiadomo,
kto jest bardziej czarny. Pies
ma całą mordę w ziemi. Pawełka ubranko też nie przypomina tego sprzed zabawy.
Za domem jest bardzo
dużo miejsca do biegania i
zabaw. Ma tam być zasiana
trawa, więc może nie będą
się już tak brudzić.
A ja mogę posiedzieć na tarasie i wypić kawę z sąsiadami. Dla mnie zupełnie nowe
doświadczenie. Dobre, miłe
doświadczenie. Zejść mogę
do sąsiadki po śmietanę, po
przysłowiową łyżkę soli.
Jacek z sąsiadem oglądał
mecz. My nie mamy telewizora. Nie rodzina… może być
bliska.
W Warszawie, gdy żar się
z nieba leje, szukamy cienia w parkach. Piękne i tak
ich dużo. A jakie place zabaw skrywają. Gigantyczne. Pawełek jest w siódmym
niebie. Uwielbia się wspinać,
zjeżdżać z sięgających chmur
zjeżdżalni. Ja bym nie weszła
na żadną z nich. Jako dziecko
nie lubiłam takich ekstremalnych atrakcji. I tak mi zostało. Ale skoro Pawełek lubi… to
niech korzysta.
Ostatnio zabrałam go do
zoo. Dumna z siebie jestem.
W końcu się odważyłam
przejechać przez Warszawę. Sama. Dzień wcześniej
studiowaliśmy z Pawełkiem
mapę. Na którym skrzyżowaniu gdzie skręcić, którędy jechać.. Pawełek nauczył się
wszystkiego i potem mi śpiewał. „Pamiętaj przed mostem
skręć w prawo, obok balona prosto”… i ze śpiewem na
ustach dojechaliśmy do zoo.
Nie bez przygód to był
dzień. Ale było super.
Pod zoo zgasło mi auto. Na
środku parkingu. Zablokowałam cały ruch. Po wielu próbach zapalenia, gdy już miałam dzwonić po pomoc, wyszliśmy z auta w celu uspokojenia nerwów, bo jak wiadomo,
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tylko spokój nas może uratować. Obeszliśmy je trzy razy i
zapaliło. Wydawało mi się, że
oberwałam podwozie zjeżdżając z krawężnika. Byłam
bliska łez, gdy zobaczyłam, że
spod auta cieknie woda… Ale
na szczęście udało nam się
dojechać na dworzec po Jacka
I Jacuś mój kochany uśmiechnął się, popatrzył z miłością…
Nie może być źle, pomyślałam.
Uświadomił mi, że to woda z
klimatyzacji.
Ech, warszawskie klimaty.
Planujemy dłużej pobyć w
Warszawie w czasie wakacji.
Pojeździć trochę, zwiedzić
okolicę. Samo miasto pewnie
będzie zatłoczone i gorące.
Ale pewnie też pospacerujemy po parkach, po Starym
Mieście. Miło będzie usiąść w
kościele, w ciszy i chłodzie.
Może jak rok temu traﬁmy na
koncert organowy. Pawełek
będzie siedział zasłuchany.
Zjemy lody, a może nawet
pierogi z okrasą w Zapiecku obok Starówki. Może pojedziemy do Wilanowa. I do
Łazienek… na pewno. Łazienki są cudowne o każdej
porze roku. Tyle w nich urokliwych miejsc. Może posłuchamy koncertu szopenowskiego. A może znów będzie
można łapać duchy i duszki w parkach i pałacach warszawskich. Rok temu to była
nasza wspaniała przygoda,
która porwała Pawełka i pozwoliła mu, jak nic innego,
zapomnieć o szpitalnych doświadczeniach.
Nie widzieliśmy jeszcze w
tym roku fontanny u stóp starówki.
Może zabierzemy Pawełka do Zamku Królewskiego, by „dotknął” historii. Zobaczył, jak żyli kiedyś ludzie.
Jak mieszkał król ze swoją
rodziną.
Z rozrzewnieniem wspominam poprzednie wakacje.
Wszystko było takie wspaniałe. Po długim czasie w szpitalu cieszyła każda chwila.
Nie wiem jeszcze, co przed
nami w tym roku, bo wszystko zależy od wyników badań,
a te za dwa tygodnie.
Mamy jeszcze plany ambitniejsze. Wieliczka. Pawełka
marzenie. I Legoland. Pewnie
ten w Niemczech, ale to dopiero we wrześniu, bo teraz
ceny są porażające. Po sezonie płaci się co najmniej o połowę mniej.
cdn.
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grudnia 2016 roku w
sali widowiskowej Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Konarzewie odbyło
się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyło ponad 200
osób, w tym członkowie Stowarzyszenia na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk”
z rodzinami i uczestnicy miejscowego Warsztatu Terapii
Zajęciowej.

Po naukę do WTZ

Był z nimi Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, Teresa Gromadzińska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Elżbieta Bijaczewska, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu,
Krzysztof Różański, ksiądz
proboszcz paraﬁi w Konarzewie, przedstawiciele władz
gminnych oraz placówek kulturalnych i pomocowych.
Powitał gości prezes „Promyka” Bogdan Maćkowiak, zapraszając do obejrzenia spektaklu „Wigilia w tradycjach”,
przygotowanego przez uczestników pracowni muzyczno-teatralnej WTZ w Konarzewie
i jego ﬁlii w Otuszu. Aktorzy
przedstawienia przenieśli nas

Dzieci ze swoimi przyjaciółmi – uczestnikami WTZ w Konarzewie.

12

i 14 grudnia 2016 roku
gościliśmy w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Konarzewie dzieci z miejscowej
Szkoły Podstawowej. Pracownia ogrodniczo-bukieciarska
przygotowała dla nich warsztaty plastyczne, związane tematycznie ze świętami Bożego Narodzenia.
Dzieci poznawały różne
sposoby wykonywania ozdób
świątecznych. Przyglądały się,
jak powstają aniołki, gwiazdki, choinki z papieru i pajacyki
z ﬁlcu, a następnie same ochoczo zabrały się do twórczej
pracy. Wykonały bardzo dużo
najróżniejszych ozdób choinkowych, którymi udekorowały
sale klasowe w swojej szkole
oraz własne domy.

6

Twórcza praca, czyli warsztaty plastyczne.

KAROLINA JURGA
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ

Podczas zajęć panowała miła, świąteczna atmosfera. Dzieci opowiadały o swoich wymarzonych prezentach,
które chciałyby otrzymać od
świętego Mikołaja. Rozmawialiśmy o tradycjach bożonarodzeniowych, śpiewaliśmy kolędy. Dzieci podczas warsztatów zbliżyły się do osób niepełnosprawnych, poznawały
ich codzienne problemy, a także ich pracę i umiejętności.
Powstają choinki z papieru.

grudnia 2016 roku odbyła się
impreza mikołajkowa zorganizowana przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Konarzewie
i jego ﬁlię w Otuszu. Tego dnia
zebraliśmy się wszyscy całą gromadą w malowniczo położonym Pensjonacie „Nad Stawem”
w Drwęsie, gmina Dopiewo.
Tu każdy z nas otrzymał piękną koszulkę z logo imprezy wraz
z czapką Mikołaja. Sporą niespodziankę sprawiło pojawienie
się animatorów, którzy w przebraniu Mikołajów umilali czas
uczestnikom, zachęcając do
wspólnych zabaw, konkursów
oraz tańca przy znanych i lubianych świątecznych szlagierach.
Chór Bel Canto z Dopiewa zaśpiewał tradycyjne, polskie kolędy wraz z uczestnikami. Na koniec obdarowano nas paczkami
pełnymi słodyczy.
Pełni niezapomnianych wrażeń podziękowaliśmy właścicielom za ciepłe przyjęcie i powróciliśmy do swoich warsztatowych zajęć.

ALEKSANDRA TONDER
UCZESTNICZKA
WTZ PROMYK W OTUSZU
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„PROMYK” W KONARZEWIE I FILII W OTUSZU

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ

Wigilia w „Promyku”

przez nich piosenki, przeniosły wszystkich w magię świąt
Bożego Narodzenia. W tym
niezwykłym nastroju złożyliśmy sobie życzenia, dzieląc
się opłatkiem. Przy stołach zastawionych wigilijnymi potrawami, przygotowanymi przez
pracownię gospodarstwa domowego, oczekiwaliśmy na
Świętego Mikołaja. Nie zapomniał o nas, przyniósł duże
paczki pełne słodkości. Widocznie wiedział, że tego roku
byliśmy grzeczni…

KAROLINA JURGA
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

do domu pewnej rodziny, w
której właśnie trwały przygotowania do wieczerzy wigilijnej. Nasi aktorzy – uczestnicy
WTZ – przedstawili ważne obrzędy i tradycje związane ze
świętami. W tle sceny znajdowała się piękna, zimowa scenograﬁa z domem rodzinnym.
Był stół wigilijny, przy którym
matka (Kamila Gibka) przygotowywała wieczerzę dla swojej rodziny (Piotr Baranowski,

Ewelina Rozwadowska, Teresa Głuchowska). Było wspólne
ubieranie choinki (Mariola Kubiak, Marita Napierała i Joanna Sapała). Scenę stajenki betlejemskiej i kolędników odegrali aktorzy z Otusza (Przemek Mikołajczak, Marcin Kasperski, Virginia Kaźmierska,
Mateusz Wiciak, Mateusz Lemański). Narratorkami przedstawienia były Anna Dudziak i
Anna Włodarek.

W przedstawieniu wykorzystano utwory Ryszarda Rynkowskiego „Dziś nadzieja rodzi się”, piosenkę tę zaśpiewał
Mikołaj Lambryczak, a także
utwory Mirka Reguły „Maleńki Jezus” i „Zaśpiewajmy kolędę”, które zaśpiewały Wiola Kosmacz i Monika Andrzejewska.
Wzruszająca gra aktorów,
uczestników WTZ, wykonane

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ

Dla każdego czapka Mikołaja
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Konkurs
„Promyka”
na kapliczkę
towarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne „Promyk” w Dębnicy we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dom
Anki” w Gnieźnie, Miejskim Ośrodkiem Kultury w
Gnieźnie, Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Kłecku
oraz Towarzystwem Przyjaciół Dębów Rogalińskich organizuje konkurs na projekt
rzeźby, płaskorzeźby bądź
innej formy artystycznej jako
kapliczki. Prace można zgłaszać do 31 maja.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie jej do
budowy ścieżki wiary, miłości i pokoju im. Św. Jana Pawła II. Autorzy nadesłanych
prac otrzymają dyplomy. Jury
wyłoni zwycięzcę konkursu
oraz laureatów II, III, IV i V
miejsca.

W konkursie mogą brać
udział uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, mieszkańcy domów
pomocy społecznej i młodzież szkolna. Celem inicjatywy jest prezentacja twórczych uzdolnień osób z niepełnosprawnościami, chorych oraz starszych.

Misją Stowarzyszenia „Promyk” jest promowanie działalności artystycznej i sportowo-rekreacyjnej osób z niepełnosprawnościami, niesienie pomocy zdrowotnej i popularyzacja ochrony zdrowia.

Zgłaszać można kapliczki,
ﬁgury lub płaskorzeźby nawiązujące do przesłania kazań Jana Pawła II, wykonane
z dowolnego materiału trwałego odpornego na warunki atmosferyczne. Rzeźba lub
kapliczka słupowa powinna
mieć format 170 centrymetrów, a płaskorzeźba – 70 x
50 centrymetrów.

Przewidziano dla nich nagrody rzeczowe i honorowe.
Szczegółowych
informacji
udziela Eugeniusz Górniak,
tel. 519 304 646, e-mail: egorniak1@o2.pl

„Promyk” działa na rzecz
wyrównywania szans osób
z niepełnosprawnościami w
dostępie do edukacji i kultury.
Stowarzyszenie w 2006
roku otrzymało zniszczone gospodarstwo rolne, które wyremontowało i przeznaczyło na ośrodek agrosocjoterapeutyczny. Odbywają się
tam zajęcia artystyczne, rehabilitacyjne i rekreacyjne.
Więcej na stronie www.promyk-debnica.pl red.

„D

okarmiamy zwierzęta”
– to nazwa rajdu zorganizowanego już po raz dwudziesty przez Koło Osiedlowe
PTTK „Łaziki” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu oraz Oddział Środowiskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Poznań – Nowe Miasto.
W realizacji rajdu pomogło
jak zwykle niezawodne Nadleśnictwo Łopuchówko. W mroźny dzień 15 stycznia grupy turystów wyruszyły na trasy rajdowe,
by się spotkać na mecie zorganizowanej w Ośrodku Turystyczno-Edukacyjnym
Dziewicza
Góra koło Czerwonaka. Organizatorzy przygotowali dla uczestników do wyboru pięć tras. Była
trasa autokarowo-piesza, dwie
piesze, jedna rowerowa oraz tradycyjnie dowolna, którą każdy
mógł opracować według wła-

snego uznania. Trasy wiodły w
większości przez tereny malowniczej, okrytej szatą zimową
Puszczy Zielonka.
Duży mróz sprawił że w rajdzie wzięło udział tylko 76 osób,
w tym 23 osoby niepełnosprawne. Nie dojechały grupy rowerowe z Pobiedzisk i Wrześni pomimo podjętych prób wyjazdu. Lód pod śniegiem spowodował, że rowerzyści z tych miejscowości ze względu na bezpieczeństwo wycofali się do domów. Dojechały natomiast grupy
z Mosiny, Poznania, Skórzewa,
Bolechowa i Kostrzyna. Wśród
piechurów znaleźli się turyści z
Owińsk, Czerwonaka, Poznania, Jarocina, Koziegłów, Swarzędza, Kicina i Gruszczyna. Pomimo zimna wszyscy z uśmiechem dotarli do Dziewiczej Góry.
Zakończenie rajdu zostało zaplanowane w tym miejscu żeby

K

nym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Trzeba zaznaczyć, że coraz
więcej osób niepełnosprawnych
oddaje krew – było ich w ciągu
roku 27.

rwiodawcy zrzeszeni w
Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni
Mieszkaniowej w Swarzędzu
w minionym roku podczas 12
zbiorowych akcji poboru krwi
oddali 317,946 litrów tego najcenniejszego leku.

FOT. JERZY DOLATA

S

Akcje poboru krwi były zorganizowane na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w
Swarzędzu, a także w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie. Pozyskano 180
nowych dawców. Byli to głównie uczniowie Zespołu Szkół nr
1 w Swarzędzu. Młodzież tejże szkoły zawsze bardzo licznie stawia się na akcje w celu
ratowania innym życia. Wśród
oddających krew nie zabrakło
również dawców szpiku kostnego, którzy zostali zarejestrowani
w bazie dawców przy Regional-

W podziękowaniu za ratowanie życia ludzkiego 10 dawców
otrzymało odznaki Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi III stopnia, 8 – II stopnia i 4 – I stopnia.
Ponadto Starosta Poznański wyróżnił pięciu członków Klubu (w
tym dwie panie) nagrodami na
corocznym spotkaniu zasłużonych dawców krwi organizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Zarząd Klubu dla swoich
członków i sympatyków organizuje wiele imprez rekreacyjnych oraz promujących krwiodawstwo. Należą do nich: ogólnopolski majowy piknik rodzinny krwiodawców, ogólnopolskie
zawody w wędkarstwie spławi-
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Dla zwierząt –
przez mroźną puszczę
duje się na wysokości 30 m. Prowadzą na nią 172 schody.
Po zapoznaniu się z historią tych terenów uczestnicy imprezy przekazali organizatorom karmę dla zwierząt, której część wyłożono w paśniku,
a część następnego dnia dostarczono do schroniska dla zwierząt w Skałowie koło Kostrzyna.
Wszyscy darczyńcy otrzymali
upominki, a najliczniejsze ekipy
puchary. Tym razem najliczniej
przybyła młodzież zrzeszona w
Szkolnym Kole PTTK „W zasięgu

EUGENIUSZ JACEK
KOMANDOR RAJDU

zaś w kilku miejscach znajduje
się starodrzew dębowy.
Cały obszar objęty jest ochroną ze względu na bogaty świat
roślin, charakterystycznych dla
zróżnicowanych środowisk: leśnych, łąkowych, stepowych a
nawet górskich. Uczestnicy rajdu mieli możliwość podziwiania
panoramy Puszczy Zielonka, jej
okolic i części Poznania zimą z
wieży widokowej, wybudowanej
w 2005 roku, przez Nadleśnictwo Łopuchówko jako dostrzegalnia przeciwpożarowa. Liczy 40 metrów wysokości, natomiast platforma widokowa znaj-

FOT. (3X) ARCHIWUM

zapoznać mieszkańców naszego regionu z historią tych terenów. Nie wszyscy wiedzą że
w XIII wieku, książę Przemysł I
nadał je osiadłym w Owińskach
cysterkom, od których wzniesienie wzięło swoją pierwotną nazwę „Dziewcza Góra”. Tutaj na
stokach góry cysterki hodowały czerwca polskiego, którego
używano do wyrobu czerwonego barwnika. To właśnie od tego
owada pochodzi nazwa koloru,
nazwa miesiąca, a nawet, jak się
przypuszcza, nazwa miejscowości Czerwonak. Teren Dziewiczej Góry porasta las mieszany,

ręki” przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno- Wychowawczym dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach. Drugie miejsce zajęła rodzina Szafrańskich ze Swarzędza, a trzecie Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Poznaniu. Wszyscy z żalem opuszczali gościnny Ośrodek prowadzony przez Nadleśnictwo Łopuchówko, umawiając się na następne spotkania w
tym miejscu.

Oddając krew ratują życie
życzymy dużo zdrowia w nowym roku.

EUGENIUSZ JACEK
PREZES KLUBU

FOT. (2X) ARCHIWUM

jaźnione Kluby. W sumie z ośmiu
imprez rekreacyjnych skorzystało 1465 osób. Wszystkim dawcom i osobom ich wspierającym

Oddając krew ratują życie.
kowym klubów HDK PCK i stowarzyszeń oraz spotkania z
okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. W ubiegłym roku
współorganizowaliśmy
ogólnopolskie obchody 75 rocznicy

męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego – patrona
krwiodawców w Polsce. Swarzędzcy krwiodawcy brali również udział w imprezach zorganizowanych przez inne zaprzy-

Ogólnopolskie noworoczno-opłatkowe spotkanie
krwiodawców, na którym panowie prezentujący (na zdjęciu)
swoje dyplomy otrzymali tytuły „Honorowego Członka Klubu
HDK PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu”.
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

LEŃ
Nie kiwnął nawet
Palcem, ale głosi,
Że dzięki niemu
Stopa się podnosi.

NIEDOROBIONY
Kupił drogie auto
I teraz, o dziwo
Już nie ma pieniędzy
Nawet na paliwo.

PRZEMINĘŁO
Miałeś okazję
Głupolu
Teraz szukaj
Wiatru w polu.

PALĄCY
Miał rzucić palenie
Szkodliwe na płuca.
Jak dotąd jedynie
Niedopałki rzuca.

AKTYWISTA
Nadgorliwy palant

Fraszki
Wciąż piął się do góry
I cały czas tylko
Szukał w całym dziury.

BABUNIA
Takie piecze ciasta,
Takie pyszne pączki,
Że paluszki lizać
I całować rączki.

NAGROBEK
BOKSERA
Tutaj leży bokser.
Pomódl się baranie
I licz do dziesięciu.
Może jeszcze wstanie.

BRUDAS
Kiedy był w łazience
Umył tylko ręce.

FILUT
Poczucie humoru
Nietypowe miał:
Gdy mu dali sera,
Dopiero się śmiał.

POBUDLIWY
Miała koguta
Kurza mać,
Który potraﬁł
Już w jajku piać.

RYCHŁO
W CZAS
Aż tak pilna
Sprawa była,
Że się nagle
Przedawniła.

URZĘDOWANIE
Już załatwiają
Petenta…
Od drzwi do drzwi
Się pałęta.

NIEDOPATRZENIA
Wysed baca
Z chałupy,
Ku górom spoziera
I nic nie obacył,
Bo mgła jak cholera.

Fraszki
RYS. ANDRZEJ ROSSA

O CZYSTOŚCI
PIENIĄDZA
Są tacy,
Co twierdzą,
Że pieniądze
Nie śmierdzą.
I są tacy
(Jest ich sporo),
Co jednak je piorą.

EKOLODZY
PRZESADZAJĄ?
Ekolodzy alarmują,
Że natura
Ledwo dyszy.
A ja wiem,
Że są chronione
Nawet farbowane lisy.

DORADCA?
Jak należy
Gospodarzyć,

Wszystkim świetne
Dawał rady,
Tylko nie wiadomo
Czemu
Sam doradca
Zszedł na dziady.

NA DZIEŃ
14 LUTEGO
Podobno
Człowiek
Od małpy pochodzi.
Choć jestem nieco
Odmiennego zdania,
Dostrzegam
Ostatnio
U moich rodaków
Przykłady
Licznego
Małpowania.
KRYSTYNA SYLWESTRZAK
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Aforyzmy
 Obowiązkiem
człowieka jest być
człowiekiem.
 Nienawiść otwiera
wrota piekieł.
 Ojczyzna się nie pyta,
jakiej grupy jest krew
przelana za nią.
 Pesymiści są byle
czym rozczarowani,
a optymiści,
byle czym oczarowani.
 Niejeden będąc na
świeczniku szybciej się
spala niż świeca.
 Głoś sumienia
słyszymy przez całe
życie.
 Przyjaciel nie jest
psem. Nie musi być
wierny.
TADEUSZ MARYNIAK

– Ady Hiruś, dej se spokój z
tym tetraniym przy klotce z królasami! Tak jak byś ni móg nowóm klotke stetrać! Ino ciyngiym klapki chrympiesz i stare
wyćpiwosz, a nowymi sztukujesz! – jazgotoł mi nad uchym
Knajder.
– Knajder zamknij sznupe, bo
ino brynczysz i jadaczki nie zamykosz jak jako przekupa.
– Co cie ugryzło Hiruś! Rapla
dostołeś czy co? Rychtyk z ciebie
gilejza! A na co trzymosz wew
altanie tóm staróm jak świat
szafóniyrke? Z tegó byś mioł
klotke, że palce lizać!
– Widze, że łeb mosz Knajder nie łod parady. Nó to bierzma sie ruk-cuk za tetranie. Wytośtómy tom szafónierke na łogródek i bydzie nowo klotka dla
królasów!
Knajder uwijoł sie jak świderek i w nie cołkie dwie godziny
nowo klotka buła stetrano. Przeniosłym królasy do nowy klotki.
Miołym jeszczyk troche zielóny
farby i zaroz my tóm klotke pomalowali.
– A widzisz Hiruś, jako fajno
klotka wyszła, nie? Nó to teroz
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Klotka
trzebno jóm zakropić, żeby sie
lepi trzymała!
Usiedli my na łowce i zaczni
my szpycować na naszóm klotke. A rychtyk na dziołke przyrechlała sie mojo Antocha. Kikła spode łba, ale jak szpycła
na klotke z królasami, to jakby ji
mowe odjeyło.
– Hiruś, kiedy żeś jóm stetroł? Chocioż roz żeś cóś dobrygó zrobiuł.
A Knajder na to:
– Nie tylko łón, bo my we
dwóch!
Antocha nazbierała jabzów,
powycinała kapuche, pozrywała korbole i jarmuż – i wlazła do
altany. Tu dopiyro zaczyła się
drzyć, jakby jóm kto zabijoł:
– Łe jery, Hiruś! Pójdź ino sa
dó mnie! Złodzieje! Przeklynte
złodzieje! Takóm pamióntke po
moi matce mi ejbli! Hiruś, gilejzo
jedna, co się gapisz! Pyndź ino
na szkiełownie, niech uchwy-

cóm tych luntrusów, co mi szafónierke zrajbowali!
– Słuchej mamulka, to nie
żadne złodzieje jóm zrajbowali, ino jo z Knjadrym z ty szafónierki nowóm klotke dla królasów stetralim.
– Hiruś, to ty żeś zrobiuł, zarazo jedna? Ty ochlapusie! Ty
Jónku z Buku! Ty szuszfolu jedyn! Takóm pmióntke zmarnować! Po babce, po moi matce!
A jo jóm chciołam Dorotce oﬁarować, jak się za Wacka wydo!
A ty, marniszu jedyn, coś dobrygó zrobił? Ino mi sie styndy oba
z Knajdrym namknijcie, bo jak
wos świgne wymborkiym, to
wos wasze kumple nie poznajóm!
I zaczyna dudlić. Knajder wioł
do chaty, łoż się skry sypały za
nim.
A co jeszczyk bydzie, jak Antocha do chaty wróci?!

BENON MATECKI

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Zjedz urzędnikowi ciastka
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

Z

osia Gawlicka, pomagaczka w przędzalni zakładów
„Alba” w Łodzi, mieszkała z
trójką dzieci w izdebce na ulicy Górnej o powierzchni piętnastu metrów kwadratowych.
Mąż już nie żył. Zmuszona
swoją trudną sytuacją, zwłaszcza mieszkaniową, udała się
do wydziału kwaterunkowego
przy Urzędzie Dzielnicowym
Łódź Górna.
Urzędniczka jedynie skinieniem głowy odpowiedziała na
słowa powitania. Była zajęta
spożywaniem kremówek. Miała
ich przed sobą pełen talerz.
Zosia kilkakrotnie powtórzyła
prośbę. Urzędniczka, niby przeglądając jakieś dokumenty, zajadała się ciastkami ignorując Zosię.
– Ta lalunia ma mnie gdzieś
– pomyślała Zosia. – Ciastka dla
niej ważniejsze, a ja jeszcze nic

dzisiaj nie jadłam. Jak tak patrzę
na tę małpę, to tym bardziej jestem głodna. Ale nie ze mną te
numery!
Po tych słowach sięgnęła po
ciastko. Urzędniczka nawet nie
spojrzała.
– Taka jesteś – pomyślała Zosia. – Zobaczymy…
Po czym zabrała się za kolejne
ciastka, aż talerz zrobił się pusty.
Po chwili urzędniczka dostrzegła pusty talerz.
– Gdzie są moje ciastka! –
wrzasnęła.
– Zjadłam – odrzekła ze spokojem Zosia.
– Jakim prawem! To były moje
ciastka! Ty złodziejko!
– Tylko nie złodziejko! - zaprotestowała Zosia. – Głodna
byłam. A pani była zajęta, zapomniała mnie poczęstować. Poczęstowałam się sama…
– Kobieto! – urzędniczka poderwała się z krzesełka. – To
były moje ciastka! To, co zrobiłaś, jest złodziejstwem!
Narobiła tyle wrzasku, że
zbiegli się wszyscy urzędnicy
z całego piętra z kierownikiem
działu na czele. Po uspokojeniu

wszystkich wysłuchał obu pań.
Następnie obie przeprosił i polecił Zosi, aby powróciła do domu
i poczekała na pisemną odpowiedź.
Dotrzymał słowa, bo po
dwóch dniach Zosia została wezwana do sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej. Gdy
się tam znalazła, oprócz sekretarza zobaczyła kierownika
przędzalni inżyniera Pawlikowskiego.
– Towarzyszko Zosiu… – zaczął sekretarz.
– Przepraszam, ale ja nie należę do partii – przerwała Zosia
jakby urażona.
– To nic – sekretarz zachował
spokój i przyjaźnie się uśmiechnął. – Chcielibyśmy porozmawiać o ostatnim pobycie pani
w wydziale kwaterunkowym,
o mieszkaniu dla pani i ciastkach…
– Panie sekretarzu! – przerwała Zosia. – Byłam w sprawie
mieszkania, mam kiepskie warunki, w wydziale ciągle mnie
zwodzą. A co do ciastek…
Tu opuściła pokornie głowę.
– Ja do niej mówiłam, a ona

jakby mnie nie słuchała, tylko zajadała ciasteczka. Miała ich cały talerz. Byłam głodna, bez śniadania, więc sięgnęłam po jedno, zjadłam. Ona nic
nie mówi, to pomyślałam, że
mogę, więc jadłam, aż talerz stał
się pusty. Wtedy ta małpa jakby
się obudziła! Zobaczyła pusty talerz i takiego rabanu narobiła, że
całe biuro się zbiegło z kierownikiem…
– No właśnie – przerwał sekretarz. – Mamy pani udzielić
napomnienia za niewłaściwe
zachowanie, co też czynimy z
towarzyszem kierownikiem.
Tu obaj powstali.
– A co do mieszkania… Otrzyma pani mieszkanie przy ulicy
Heleny, dwa pokoje z kuchnią i
łazienką. W przyszłym tygodniu
będzie pani mogła przeprowadzić się.
Zosia była szczęśliwa, jej koleżanki w pracy też. Po kilku
dniach wiedzieli o tym wszyscy
w całej „Albie”. Wśród ludzi krążył żart:
Chcesz coś załatwić w urzędzie? Zjedz urzędnikowi ciastka!
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ojego Miłoszka miałam
urodzić dopiero latem. Ale –
niestety – przyszedł na świat za
wcześnie. Był to dzień 7 kwietnia 2013 roku. Ciąża trwała zaledwie 26 tygodni, a więc o wiele
za krótko. Wydarzyło się to niespodziewanie, poczułam skurcze, odeszły wody i odwrotu już
nie było.

Przewieźli mnie z Kępna do
odległego o 150 kilometrów Poznania. Tam właśnie urodził się
Miłoszek. Ważył zaledwie 820
gramów. W pierwszym tygodniu życia przeżył operację serduszka, a później kolejne wylewy krwi do mózgu, co doprowadziło do uszkodzenia centralnego układu nerwowego i wodogłowia. Synek ma założoną zastawkę komorowo-otrzewną,
która odprowadza nadmiar płynu mózgowo-rdzeniowego. Cierpi też na retinopatię wcześniaczą, która uszkodziła mu nerwy wzrokowe. Zdaniem lekarzy Miłoszek ma tylko poczucie
światła. W kwietniu 2016 roku
do chorób synka dołączyła epilepsja.

LUTY 2017

Przyszedł na świat
za wcześnie…

Przyszedł na świat za wcześnie…

Zajęcia z rehabilitantką.
miejscu zamieszkania. Od listopada ubiegłego roku Miłoszek uczęszcza do przedszkola sióstr boromeuszek w Kępnie. Oczywiście, z wyjątkiem
tych dni, w których nie ma nas
w domu.

Mimo walki lekarzy i modlitw
rodziny nie udało się go uchronić przed niepełnosprawnością.
Dzięki rehabilitacji robi systematyczne postępy. Pod okiem
specjalistów: logopedy, pedagoga, psychologa i rehabilitantów nadrabia czas, który stracił. Cały czas walczymy o jego
sprawność ruchową i intelektualną, jeździmy na turnusy rehabilitacyjne, których nie ma w

Chory Miłoszek każdego dnia
wita mnie pięknym uśmiechem,
jakby chciał powiedzieć: nie
martw się mamo – wszystko
będzie dobrze.

FOT. (4X) ARCHIWUM RODZINNE

Miłosz w basenie z ﬁzykoterapeutą.

Miłosz ze swoim tatą.

Najbardziej skutecznym lekarstwem dla mojego dziecka
jest ustawiczna rehabilitacja,
zwłaszcza udział w corocznych
turnusach
rehabilitacyjnych.
Chcielibyśmy, aby i w tym roku
Miłosz pojechał na taki turnus,
jednak sami nie jesteśmy w stanie podołać jego kosztom. Dlatego zwracamy się do czytelników „Filantropa” z serdeczną
prośbą o pomoc. Darowizny na
ten cel można wpłacać na konto widoczne na zamieszczonej
obok ulotce. Prosimy też o przekazywanie na widoczny tu numer KRS 1% swojego podatku.

PAULINA GARSZTKOWIAK
MAMA

Od redakcji:
Skany orzeczenia o niepełnosprawności Miłosza i innych
dokumentów znajdują się w
naszym posiadaniu.
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Nasza Wigilia
U

czestnicy, terapeuci i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie
20 grudnia 2016 roku zorganizowali wspólną, warsztatową
Wigilię w Centrum Rekreacyjno-Hotelowym ,,Bagatelka” w
Miłosławiu.

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ

W uroczystości tej brali również udział rodzice i opiekuno-

wie naszych uczestników. Były
życzenia, dzielenie się opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd.
Były świąteczne potrawy na wigilijnym stole, a pod choinką –
paczki dla wszystkich uczestników od warsztatowego Gwiazdora.

czekała nas miła niespodzianka: podczas śniadania znowu
odwiedził nas zawsze miły nam
Gwiazdor, tym razem z PZU, który przywiózł i rozdawał naszym
uczestnikom świąteczne paczki,
za które serdecznie dziękujemy.

A 21 grudnia w Warsztacie

UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE

ZBIGNIEW STRUGAŁA

Dali innym życie
lub Honorowych Dawców
Krwi PCK „Lubonianka” im.
Błogosławionego
Edmunda
Bojanowskiego w Luboniu w
Szkole Podstawowej nr 1 zorganizował 8 stycznia 84. akcję
krwiodawczą.
Oddały krew 64 osoby, w tym
19 kobiet, dzięki czemu zebrano prawie 29 litrów bezcennego leku. Zbiórkę krwi sponsorowali: Pol-Car Antoninek, Urząd
Miejski w Luboniu, „Ziołolek” Sp.

z o. o., Unilever Food Solutions,
Dramers S.A. Rabowice, Kompania Piwowarska S.A. Lech Browary Wielkopolski. W przeprowadzeniu akcji pomagali: Piotr
Nowak, Maciej Kubiś, Józef Wyzujak i Zbyszko Wojciechowski.
Pomieszczenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu tradycyjnie udostępnił krwiodawcom dla
przeprowadzenia akcji dyrektor
Grzegorz Anioła.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

K

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

Jeśli bliska Tobie osoba ma problemy:
 z zapamiętywaniem informacji
 z odtwarzaniem zapamiętanych treści
 czuje się zagubiona

Może to choroba Alzheimera, a może łagodne zaburzenia pamięci?

TRZEBA TO ZDIAGNOZOWAĆ!
Zapraszamy na b e z p ł a t n e , kompleksowe konsultacje neurologiczne

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH
im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej
Zapraszamy
62-064 Plewiska, ul. Fabianowska 40
Rejestracja telefoniczna
w godz. od 10 do 16, od poniedziałku do piątku
61-863-00-68 lub 506-444-900
www.hertmanowska.pl
neurologiczny.nzoz@gmail.com

ŻYJ I CIESZ SIĘ ŻYCIEM, A TWOJĄ CHOROBĄ ZAJMIE SIĘ NASZ ZESPÓŁ

