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Super kreacja 
z folii, nakrętek, 
makulatury… 
Więcej w artykule 
„Eko-bal w Zespole 
Szkół Specjalnych nr 101 
w Poznaniu”.
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Profesjonalny, fi nanso-
wo efektywny, nowocze-

sny, a przede wszystkim na-
stawiony na rozwiązywanie 
problemów osób z niepeł-
nosprawnościami. Taki ma 
być Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. O pracach nad 
zmianą wizerunku tej insty-
tucji mówił Robert Kwiat-
kowski, prezes PFRON 1 lu-
tego na spotkaniu z dzienni-
karzami. 

PFRON kojarzy się nega-
tywnie, bo z wpłatami, kara-
mi, wyłudzeniami środków 
publicznych. Ten stan rze-
czy podsycają media, które 
co rusz publikują negatyw-
ne opinie o PFRON. Instytucja 
chce być bliżej ludzi i świad-
czyć im konkretną, profesjo-
nalną pomoc. Efekty są już 
widoczne.

– Udało się zmienić funkcje 
regionalnych oddziałów, któ-
re do tej pory były „małymi 
PFRON-ami” z własną struk-
turą i budżetem. Ich pracow-
nicy nie widzieli związku 
między swoją pracą, a działa-
niami na rzecz osób z niepeł-
nosprawnością. Dużo cza-
su poświęcono na wypraco-
wanie nowych standardów. 
Będziemy tworzyć regional-
ne porozumienia na rzecz 
osób z niepełnosprawno-
ściami z wojewodami i mar-

szałkami. Mam nadzieję, że 
ten rok będzie przełomowy i 
uda się zbudować nowy sys-
tem wsparcia – mówił prezes 
PFRON.

R. Kwiatkowski przedstawił 
nowego rzecznika prasowego 
Piotra Śliwowskiego, dyrekto-
ra Departamentu Promocji i 
Informacji. Departament zaj-
muje się m.in. rozwijaniem i 
podtrzymywaniem kontak-
tów z mediami, organizacją 

PFRON bliżej ludzi

Piotr Śliwowski, rzecznik prasowy PFRON (drugi z lewej) i Robert 
Kwiatkowski, prezes Zarządu w rozmowie z dziennikarzami.

spotkań i konferencji, budo-
waniem pozytywnego wize-
runku Funduszu oraz promo-
cją zatrudniania osób z nie-
pełnosprawnościami. 

Prezes zwrócił uwagę na 
problem zbyt dużej liczby 
osób na stanowiskach kie-
rowniczych. Tak jest w wie-
lu instytucjach publicznych, 
co dezorganizuje pracę i pro-
wadzi do konfl iktu interesów. 

– Kiedy rozpoczynałem 
pracę na stanowisku prezesa 
Zarządu PFRON, na 950 pra-
cowników 170 było kierow-
nikami. Ograniczyliśmy ich 
liczbę do 70. Dokonano oce-
ny pracy wszystkich pracow-
ników, którzy otrzymali nowe 
stanowiska i wynagrodzenia. 
Ponadto dokonaliśmy prze-
glądu zarządzeń i wdrożyli-
śmy obsługę korespondencji 
elektronicznej z urzędami. 

PFRON jest teraz lepiej 
ukierunkowany na pomoc 
niepełnosprawnym w znale-
zieniu pracy. Wprowadzono 
3 programy mające na celu 
wsparcie zatrudnienia: „Pra-
ca-integracja”, „Absolwent” i 
„Stabilne zatrudnienie w ad-
ministracji i służbie publicz-
nej”. Pomoc w znalezieniu 
pracy dzięki tym programom 
otrzyma około 7 tysięcy osób.

R. Kwiatkowski zazna-
czył, że w Polsce nie ma do-

brego systemu aktywizacji. 
Wskaźnik zatrudnienia osób 
z niepełnosprawnościami 
w instytucjach publicznych 
wciąż jest zbyt niski. Niepeł-
nosprawni boją się ubiegać 
o takie stanowiska w oba-
wie przed rywalizacją z peł-
nosprawnymi kandydatami. 
Tymczasem te właśnie insty-
tucje są w stanie zaoferować 
im bardzo dobre warunki 
pracy. Fundusz planuje prze-
prowadzić badania ankieto-
we na temat potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. Ba-
dana będzie też skala nie-
prawidłowości w zatrudnia-
niu. Obecnie przygotowywa-
ny jest algorytm opłacalności 
zatrudniania osób z niepeł-
nosprawnościami. 

– Jeśli PFRON przestanie fi -
nansować artykuły i wyro-
by medyczne, co nie jest jego 
zadaniem, uda się około 165 
milionów złotych rocznie 
skierować bezpośrednio do 
powiatów na działania zwią-
zane z rehabilitacją zawodo-
wą i społeczną. Na razie nie 
możemy tego zaprzestać, bo 
Narodowy Fundusz Zdrowia i 
Ministerstwo Zdrowia nie są 
na to przygotowane. Umoż-
liwi to ustawa o artykułach i 
wyrobach medycznych, któ-
ra musi zostać uchwalona – 
podsumował R. Kwiatkowski. 

KAROLINA KASPRZAK
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– Od pierwszego kwartału 
2017 roku zmienia się sposób 
funkcjonowania oddziałów 
PFRON. Proszę powiedzieć, 
co to oznacza dla osób z nie-
pełnosprawnościami? Na ja-
kiego rodzaju wsparcie będą 
mogły liczyć?

– Oddziały stają się miej-
scem bezpośredniego wsparcia 
osób z niepełnosprawnościa-
mi, pracodawców oraz orga-
nizacji pozarządowych. Prócz 
obsługi zadań ustawowych i 
programów, oddziały regional-
ne stawiają na wielowymiaro-
we działania, które mają słu-
żyć włączeniu osób z niepeł-
nosprawnościami do życia za-
wodowego i społecznego. Od 
stycznia 2017 roku w Wielko-
polskim Oddziale PFRON dzia-
ła punkt informacyjny, w któ-
rym można uzyskać wiadomo-
ści dotyczące na przykład za-
sad ubiegania się o dofi nanso-
wanie do zakupu sprzętu po-
mocniczego i ortopedycznego 
czy wyjazdu na turnus rehabi-
litacyjny. Nowym działaniem są 
między innymi bezpłatne szko-
lenia dla pracodawców, któ-
rzy zatrudniają osoby z niepeł-
nosprawnościami i mają trud-
ności w obsłudze systemu do-
fi nansowań. Szkolenia skła-
dają się z części teoretycznej 
i praktycznej. Pracownicy od-
działów pomagają w wypełnia-
niu wniosków o dofi nansowa-
nie, a także ułatwiają przejście 
z papierowo składanych wnio-
sków na formę elektroniczną. 
Oddziały dysponują najlepszy-
mi specjalistami, którzy mogą 
pełnić rolę eksperta i asystenta 
pracodawcy chcącego zatrud-
nić osobę z orzeczeniem. Wiel-
kopolski Oddział PFRON zreali-
zował ponadto szkolenia dla 
osób z niepełnosprawnością 
prowadzących własną działal-
ność gospodarczą.

– Jak będzie wyglądała 
współpraca Wielkopolskiego 
Oddziału PFRON z organiza-
cjami pozarządowymi zajmu-
jącymi się rehabilitacją zawo-

dową i społeczną osób z nie-
pełnosprawnościami?

– Opracowaliśmy nowe stan-
dardy współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi. Naszym 
celem jest trafne analizowanie 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nością, jednostek działających 
na ich rzecz oraz pracodaw-
ców. To zamierzenie będzie-
my realizować przez stworze-
nie regionalnej mapy potrzeb 
i barier w funkcjonowaniu za-
wodowym i społecznym oraz 
wspólne wypracowanie roz-
wiązań mających na celu ich 
eliminację. Chcemy badać ry-
nek pracy i jego uwarunkowa-
nia oraz aktywnie promować 
rozwiązania sprzyjające ak-
tywizacji zawodowo-społecz-
nej osób z niepełnosprawno-
ścią. Zależy nam, aby PFRON 
nie był postrzegany wyłącz-
nie jako instytucja fi nansują-
ca zadania realizowane przez 
organizacje pozarządowe, ale 
przede wszystkim jako insty-
tucja otwarta na dialog, współ-
pracę, zawsze gotowa do po-
dejmowania wspólnych dzia-
łań. Wielkopolski Oddział 
PFRON chciałby być uczestni-
kiem wydarzeń sportowych i 
kulturalnych z udziałem osób z 
niepełnosprawnościami. Obec-
nie trwają prace nad utworze-
niem wielkopolskiej podstro-
ny internetowej PFRON z infor-
macjami z regionu w zakresie 
możliwości uzyskania wspar-
cia. Będą tam zamieszczane 
również informacje o wydarze-

niach, ciekawych projektach 
pilotażowych i innych inicjaty-
wach, dlatego liczymy na prze-
kazywanie nam wszystkich sy-
gnałów dotyczących podejmo-
wanych działań. Można je kie-
rować na adres e-mail: elwi-
ra_zegar@pfron.org.pl Ponad-
to zależy nam na współpracy z 
przedstawicielami mediów – li-
czymy na systematyczne publi-
kacje dotyczące przedsięwzięć 
Wielkopolskiego Oddzia-
łu PFRON. Liczymy również 
na współpracę z samorząda-
mi powiatowymi – w celu wy-
miany doświadczeń oraz wy-
pracowania wspólnych inicja-
tyw. 3 marca Wielkopolski Od-
dział PFRON organizuje w sie-
dzibie Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
spotkanie z przedstawiciela-
mi jednostek samorządów po-
wiatowych, podczas którego 
zostanie omówiony między in-
nymi raport końcowy z ogól-
nopolskiego badania pod na-
zwą „Badanie realizacji przez 
samorządy powiatowe zadań 
ustawowych na rzecz osób nie-
pełnosprawnych” wraz z omó-
wieniem wybranych przykła-
dów dobrych praktyk przy re-
alizacji zadań przez powiaty. 
Pracownicy Wielkopolskiego 
Oddziału PFRON przedstawią 
też założenia trzech nowych 
programów PFRON – „Stabil-
ne zatrudnienie”, „Absolwent” 
i pilotażowego programu „Pra-
ca – Integracja”.

– Jakie konkretne działania 
Wielkopolski Oddział PFRON 
planuje realizować w kwestii 
zwiększenia aktywności osób 
z niepełnosprawnościami w 
życiu zawodowym i społecz-
nym?

– Jednym z takich działań 
jest projekt pilotażowy doty-
czący usług bankowych dla 
niewidomych. Osoby z dys-
funkcją wzroku napotykają 
poważne trudności w dostę-
pie do usług publicznych. Wy-
chodząc naprzeciw ich potrze-
bom i oczekiwaniom będzie-

my starali się zwiększać świa-
domość społeczeństwa w tym 
temacie. Wielkopolski Oddział 
PFRON nie tylko inicjuje pro-
jekty pilotażowe, ale również 
szuka pieniędzy na ich realiza-
cję. Właśnie tematowi zwięk-
szenia aktywności osób z nie-
pełnosprawnościami w życiu 
zawodowym i społecznym bę-
dzie poświęcona konferencja 
naukowa pod nazwą „Szansa – 
potencjał – możliwości zatrud-
nienia osób niepełnospraw-
nych”, która odbędzie się 31 
marca na Uniwersytecie Eko-
nomicznym w Poznaniu. Li-
czymy, że będą to interesujące 
prelekcje, które pozwolą ina-
czej spojrzeć na kwestię reha-
bilitacji zawodowej osób z nie-
pełnosprawnością, szczegól-
nie młodym badaczom i stu-
dentom planującym podjęcie 
pracy z tą grupą. Pragniemy 
też przełamywać bariery i ste-
reotypy związane z zatrudnia-
niem osób z niepełnospraw-
nością. W tym celu podczas 
konferencji zaprezentujemy 
pierwszy przegląd fi lmów pro-
mujących zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnością. Zachę-
camy organizacje pozarządo-
we do zgłaszania krótkich (do 
2 minut) fi lmów, a także propo-
zycji projektów pilotażowych 
ukierunkowanych na promo-
cję zatrudniania i aktywnego 
uczestnictwa osób z niepełno-
sprawnościami w życiu spo-
łecznym. Wielkopolski Oddział 
PFRON jest w trakcie propono-
wania współpracy oraz podpi-
sywania porozumień partner-
skich, między innymi z Uni-
wersytetem im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, ochotni-
czymi hufcami pracy i różnymi 
instytucjami. Oddział wkrót-
ce rozpoczyna też hospitacje i 
spotkania ze studentami w ra-
mach współpracy z Wydzia-
łem Nauk Społecznych UAM. 
Celem wszystkich tych działań 
jest kształtowanie nowego ob-
razu Oddziału, który staje się 
inicjatorem działań i partne-
rem dla organizacji oraz insty-
tucji publicznych. 

PFRON – 
inicjator i partner
Z ANNĄ SKUPIEŃ, dyrektorem Wielkopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozmawia KAROLINA KASPRZAK. 
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W Starostwie Powiatowym 
w Szamotułach 16 lute-

go gościła Anna Skupień, dy-
rektor Wielkopolskiego Od-
działu Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Celem wizyty 
było przedstawienie progra-
mów PFRON adresowanych 
do samorządu powiatowego. 

W drugiej części wizyty od-
było się spotkanie w Warszta-

Ponad rok temu otwarto w 
Luboniu Warsztat Terapii 

Zajęciowej przy Stowarzysze-
niu Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Wspólna droga”. 
Z tej okazji jego uczestnik RO-
BERT GRZEŚKOWIAK posta-
nowił zapytać swoje koleżanki 
MAGDALENĘ i DOROTĘ oraz 
kolegów RADOSŁAWA i AR-
KADIUSZA – również uczestni-
ków tego WTZ, co myślą na te-
mat minionego roku działalno-
ści placówki. 

– Co najlepiej wspominasz 
z wydarzeń minionego roku w 
Warsztacie? 

MAGDALENA: – Najlepiej? 
Konkursy, na których zajmowa-
łam nagradzane miejsca. Mam 
na myśli „Anielskie śpiewogra-
nie” i „Zlot talentów”. Super były 
też prace w ogrodzie. 

RADOSŁAW: – Nie zapomnę 
jasełek, bo mogłem pokazać się 
na scenie. 

cie Terapii Zajęciowej prowa-
dzonym przez Zgromadze-
nie Zakonne Sióstr Francisz-
kanek Rodziny Maryi w Sza-
motułach. Warsztat otrzymał 
dofi nansowanie ze środków 
PFRON na nowy samochód. 
Koszt pojazdu wyniósł 113 ty-
sięcy złotych, z czego prze-
szło 73 tysiące dofi nansował 
Fundusz w ramach programu 
„Wyrównywanie różnic mię-
dzy regionami III”.

W trakcie spotkania nie za-
brakło też okazji do przedsta-
wienia gościom pracowni ce-
ramiki WTZ, w której powsta-
ją piękne rękodzieła osób z 
niepełnosprawnością, zatrud-
nionych w Spółdzielni Socjal-

nej „Talent”, założonej niedaw-
no przez wspomniane wyżej 
Zgromadzenie Zakonne i Po-
wiat Szamotulski.

ANNA BRYCH
SPECJALISTA DO SPRAW PROMOCJI

I INFORMACJI PFRON

Nowy samochód
dla WTZ w Szamotułach
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W pracowni ceramiki, w której powstają rękodzieła 
Spółdzielni Socjalnej „Talent”.

Przy nowym samochodzie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Szamotułach (od lewej): Anna Skupień, dyrektor 

Oddziału Wielkopolskiego PFRON, Józef Kwaśniewicz, 
starosta szamotulski, Jaromir Zieliński, dyrektor PCPR 

w Szamotułach, Grażyna Koźlik, siostra dyrektor 
i Ewelina Grzeszkowiak, pracownik PCPR. 

ARKADIUSZ: – Najmilsza 
była wycieczka do kina z okazji 
roczku naszego Warsztatu. Bar-
dzo miło wspominam też wy-
cieczkę do Warszawy na plan 
serialu „Na Wspólnej”, bo mo-
głem zobaczyć, jak taka praca 
wygląda „od środka”. 

– Co uważasz za swoje naj-
większe osiągnięcie związane 
z pracą w Warsztacie ?

MAGDALENA: – Najwięk-
szym osiągnięciem dla mnie 
jest moja wewnętrzna zmiana, 
ponieważ czuję się teraz rado-
śniejsza. Ważne były dla mnie 
także zajęcia rehabilitacyjne, 
bo czuję, że sprawniej się poru-
szam.

RADOSŁAW: – Mój udany wy-
stęp na scenie.

ARKADIUSZ: – Wykonałem 
wiele prac stolarsko-plastycz-
nych, z których jestem dumny. 
Poza tym teraz piszę dużo szyb-
ciej na komputerze niż kiedyś. 

– Jak oceniasz zajęcia pro-
wadzone w pracowniach?

MAGDALENA: – Bardzo do-
brze. Terapeuci są mili i przyjaź-
ni. Dobrze się z nimi współpra-
cuje. Bardzo mi się tutaj podoba.

RADOSŁAW: – Ja też bar-
dzo dobrze, bo uczę się tworzyć 
piękne rzeczy z papieru i innych 
materiałów. 

DOROTA: – Są super, bo 
mogę tutaj pracować i pomagać.

ARKADIUSZ: – Jest tu miła 
atmosfera i sympatyczni lu-
dzie. We wszystkich pracow-
niach dobrze mi się pracuje, 
ale nie lubię gotować. Wolę 
męskie prace.  Z radością cze-
kamy na kolejny wspólny rok 
w Warsztacie.

„Tu mogę tworzyć piękne prace…”
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Uczestnicy „Wspólnej drogi”.
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W świecie, w którym sło-
wo „cena” dominuje nad 

wartością, stajemy się so-
bie coraz bardziej obcy. Co-
raz mniej mamy czasu dla bli-
skich. Chociaż wciąż gonimy i 
poświęcamy mnóstwo energii 
na realizację naszych planów, 
w życiu przestaje się układać. 
Wszystko wymyka się spod 
kontroli. Tracimy pracę, po-
padamy w długi i konfl ikty, 
rozpada się szczęście rodzin-
ne. Napięcie rośnie, mamy 
wszystkiego dosyć. Pojawia 
się smutek, przygnębienie, a 
w końcu depresja. Wtedy ktoś 
uświadamia nam, że najważ-
niejsze to mieć w życiu cel, 
niezależnie od sytuacji, w ja-
kiej się znajdujemy.

Ten ktoś to Piotr Pajączkow-
ski, autor książki pod tytułem 
„Warto żyć”, w której opisuje 
swoje zmagania z SLA, czyli 
ze stwardnieniem zanikowym 
bocznym. Podstępna i nieule-
czalna choroba odebrała mu 
uśmiech (dosłownie i w prze-
nośni, bo SLA skutkuje m.in. 
porażeniem mięśni twarzy), 
ale nie pozbawiła umiejętności 
kochania drugiego człowieka i 
walki o marzenia. Anna Dym-
na omawiając książkę zwraca 
uwagę, że: „…tylko wyobraża-
jąc siebie w takiej niewoli zro-
zumiemy prawdy, o których pi-
sze Piotr”. 

Autor urodził się w 1958 
roku, zachorował 6 lat temu, 
w 2011 roku. Ma żonę Joannę, 
dwójkę dzieci – Karolinę i To-
biego, a także wnuczkę Sarę. 
Pod koniec lat 80-tych wyemi-
grował z Polski do Hambur-
ga w Niemczech. Przed choro-
bą był śpiewakiem operowym. 
Współpracował z Filharmonią 
Warszawską, Teatrem Wielkim 
i innymi, liczącymi się, insty-
tucjami kulturalnymi. W pełni 
oddawał się muzycznej pasji, 
jednak choroba sprawiła, że 
musiał przewartościować swo-
je życie. Zdrowy, samodzielny 
człowiek w krótkim czasie stał 
się osobą leżącą, poruszają-
cą tylko oczami, w pełni zależ-
ną od innych. Ale osobą, która 
nie utraciła zdolności myślenia 
i emocjonalnego odczuwania 
(niestety). Jak dotkliwa musi 
być świadomość własnej bez-
radności wobec choroby!

Stwardnienie zanikowe 
boczne to schorzenie o pod-

Karolina
Kasprzak
POZNAŃ
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Napisał książkę
oczami

łożu neurologicznym (choroba 
neuronu ruchowego), które ob-
jawia się m.in. zanikami mię-
śni, spastycznym niedowła-
dem kończyn, zaburzeniami 
mowy i połykania, uczuciem 
sztywności nóg (w początko-
wym stadium). Choroba, która 
się pogłębia i na którą, póki co, 
nie wynaleziono lekarstwa. W 
SLA stosuje się co prawda le-
czenie farmakologiczne, m.in. 
lekiem o nazwie riluzol, ale 
jest to lek, który tylko spowal-
nia postęp choroby. Nie działa 
jak lek na grypę, który sprawia, 
że przykre dolegliwości po 
pewnym czasie mijają. W Sta-
nach Zjednoczonych stward-
nienie zanikowe boczne nazy-
wane jest chorobą Lou Gehri-
ga, od nazwiska Amerykanina 
Henry’ego Louisa Gehriga, któ-
ry zmarł na SLA w 1941 roku. 
(za: wikipedia.org). Częstość 
występowania SLA to 1 do 5 
przypadków na 100 tysięcy 
osób. Chorują najczęściej oso-
by po 50 roku życia, ale i dużo 
młodsze. Niewydolność odde-
chowa, która występuje w za-
awansowanym stadium cho-
roby, jest najczęstszą przyczy-
ną śmierci.

Czym jest SLA, mówi-
ła dr n. med. Danuta Lenart-
Jankowska na spotkaniu pod 
nazwą „Warto kochać, warto 
żyć” z okazji promocji książ-
ki, które odbyło się 14 lutego w 
Auli Artis Wyższej Szkoły Nauk 
Humanistycznych i Dzienni-

karstwa w Poznaniu. Frag-
menty publikacji czytał Woj-
ciech Pszoniak, polski aktor te-
atralny i fi lmowy. 

„W moich oczach nie ma już 
atramentu. Są tylko łzy, któ-
re płyną, gdy chcą” – tymi sło-
wami P. Pajączkowski tłuma-
czy pośpiech towarzyszący 
przygotowywaniu książki. Łzy, 
które płyną mimo woli i które 
osiadają na tafl i życia podzie-
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Podczas spotkania promującego książkę „Warto żyć” 
wystąpił Witek Łukaszewski z zespołem.

Wojciech Pszoniak i prowadząca spotkanie Monika Stachurska. 

lonej na dwie części – przed 
i po (czas przed chorobą i po 
diagnozie). 

„Warto żyć” to książka nie-
zwykła, w 95% napisana ocza-
mi przy pomocy specjalne-
go programu komputerowego. 
Jest to zapis rozmów interne-
towych, które autor prowadził 
z bliskimi i innymi chorymi na 
forum Stowarzyszenia „Digni-
tas Dolentium” (www.mnd.pl) 
zajmującego się pomocą oso-
bom chorym na stwardnie-
nie zanikowe boczne. Na You 
Tube znajdziemy opubliko-
wany przez P. Pajączkowskie-
go fi lm zatytułowany „Dziękuję 
za akcję „IceBucketChallenge”, 
w którym zachęca innych cho-
rych na SLA do odwagi i za-
mieszczania własnych fi lmów 
na tym portalu aby, jak mówi, 
„uwidocznić, do czego zdolne 
jest SLA”.

Książka „Warto żyć” nie jest 
dostępna w sprzedaży. Można 
ją otrzymać bezpłatnie kontak-
tując się z Wydawnictwem Po-
znańskim, tel. 61-853-99-10. 
To książka dla każdego. Bo tak 
naprawdę wszyscy jesteśmy 
uwięzieni we własnym ciele. 
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Wielkopolski Oddział 
PFRON oraz Uniwersy-

tet Ekonomiczny w Pozna-
niu organizuje 31 marca bez-
płatną konferencję nauko-
wą pod nazwą „Szansa – po-
tencjał – możliwości zatrud-
nienia osób niepełnospraw-
nych”, która odbędzie się w 
budynku UE przy Al. Niepod-
ległości 10 w sali 111. Budy-
nek jest dostępny dla uczest-
ników poruszających się na 
wózkach. 

Patronat honorowy nad wy-
darzeniem objął Krzysztof Mi-
chałkiewicz, Pełnomocnik 

Rządu do spraw Osób Niepeł-
nosprawnych.

Celem konferencji, jak infor-
mują organizatorzy, jest pod-
jęcie dyskusji na temat spo-
łecznej, ekonomicznej i kultu-
rowej roli zatrudniania osób z 
niepełnosprawnościami. Spo-
tkanie jest adresowane do na-
ukowców, teoretyków, prakty-
ków, przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych, władz sa-
morządowych, podmiotów pu-
blicznych, wykładowców, dok-
torantów i studentów, a także 
do osób z różnymi niepełno-
sprawnościami oraz wszyst-

kich zainteresowanych tema-
tem aktywizacji zawodowej. 

Będzie mowa między innymi 
o efektywności zatrudniania 
osób z niepełnosprawnościa-
mi, wdrażaniu nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych 
w zatrudnianiu, formach za-
chęty pracodawców, podmio-
tach ekonomii społecznej. 

Patronat medialny nad wy-
darzeniem objął między in-
nymi „Filantrop Naszych Cza-
sów”. Dokładnych informacji 
udziela Anna Brych: (61) 666 
46 15, 511  782  025, abrych@
pfron.org.pl red.

– Czy według Pana pojęcia 
„senior” i „osoba z niepełno-
sprawnością” mają ze sobą coś 
wspólnego? 

– Starzeniu się towarzyszy 
pogorszenie stanu zdrowia, ob-
niżenie sprawności fi zycznej i 
pogorszenie pamięci. Osoba 
starsza może stać się niepeł-
nosprawna między innymi na 
skutek wypadku komunikacyj-
nego. Ale niepełnosprawność 
może dotknąć również młode-
go człowieka. Seniorzy z regu-
ły nie mają świadomości co do 
uprawnień, które im przysłu-
gują. Nie wiedzą na przykład, 
że mogą starać się o wydanie 
orzeczenia o niepełnosprawno-
ści – dokumentu dającego moż-
liwość korzystania z różnego ro-
dzaju ulg. W Poznaniu żyje oko-
ło 140 tysięcy osób powyżej 60 
roku życia. To 25% wszystkich 
mieszkańców miasta.

– Co można zaliczyć do klu-
czowych problemów tej 140-ty-
sięcznej grupy?

– Największym i jednocześnie 
najistotniejszym problemem tej 
grupy jest dostęp do świadczeń 
zdrowotnych. Nie jestem opty-
mistą w tej kwestii. Dostępność 
świadczeń służby zdrowia nie 
jest przyjazna seniorom. W Po-
znaniu na pełnych etatach pra-
cuje tylko dwóch lekarzy geria-
trów, w Katowicach jest ich 30. 
Na NFZ są kolejki do większości 
lekarzy, a osoby starsze nie mają 
pieniędzy, aby skorzystać z wi-
zyty lekarskiej prywatnie. W ho-
spicjach brakuje łóżek, jednak 
powoli coś zaczyna się zmie-
niać w tym kierunku. Trwa roz-
budowa Hospicjum „Palium” na 
os. Rusa i Hospicjum Domowe-
go przy ul. Bednarskiej. Plano-
wane jest stworzenie Centrum 
Geriatryczno-Gerontologiczne-
go w Poznańskim Ośrodku Spe-
cjalistycznych Usług Medycz-
nych przy Al. Solidarności. Klu-
czową sprawą jest też eduka-
cja lekarzy i pielęgniarek w za-
kresie problemów zdrowotnych 
pacjentów w wieku podeszłym, 
bo nadal jest niewystarczająca i 
nie realizowana tak, jak być po-
winna. 

Kolejna sprawa to budownic-
two dla seniorów. Temat trudny 
i ciągle przesuwany na dalszy 
plan. Chcielibyśmy, żeby Miasto 
Poznań dysponowało mieszka-
niami na wynajem, bo to ułatwi-
łoby ludziom starszym korzy-
stanie z oferty lokalowej. Mało 
kogo stać na kupno mieszka-
nia własnościowego. Lokum dla 
seniora musi być odpowiednio 
przystosowane – wyposażone 
w wykładziny antypoślizgowe, 
uchwyty w łazience i innego ro-

Wielkopolski Związek In-
walidów Narządu Ru-

chu, organizacja pozarządo-
wa z wieloletnim doświad-
czeniem w zakresie rehabili-
tacji, zaprosił swoich człon-
ków i sympatyków na trady-
cyjny doroczny bal karnawa-
łowy. W tym roku osoby z nie-
pełnosprawnościami spotkały 
się w Gospodzie Familijnej w 
Poznaniu 28 stycznia. Dzię-
ki organizacji tego przed-
sięwzięcia udało się pozy-
skać brakującą kwotę na za-
kup samochodu do przewozu 
uczestników Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Owińskach 
prowadzonego przez WZINR.

Szanse i możliwości

O konieczności wymiany 
auta informowaliśmy w stycz-
niowym wydaniu „Filantropa” 
na str. 2. Przypomnijmy, że or-
ganizacja pozyskała dofi nan-
sowanie z PFRON na ten cel, 
jednak aby zakupić nowy sa-
mochód, niezbędne były do-
datkowe pieniądze. Dzięki 
wrażliwości darczyńców, pod-
czas balu WZINR zebrał wy-
maganą sumę. Wkrótce nie-
pełnosprawni będą podróżo-
wać nowym autem, w pełni 
przystosowanym do ich po-
trzeb. 

W wydarzeniu wzięły 
udział osoby ze znaczną nie-

pełnosprawnością, którym 
stan zdrowia nie pozwala na 
uczestnictwo w spotkaniach 
integracyjnych w ciągu roku. 
Taniec jest przez nich najbar-
dziej lubianą formą rehabilita-
cji i terapii, stąd bal karnawa-
łowy WZINR ma zawsze naj-
większą frekwencję. Migają-
ce światła, sztuczny dym oraz 
udane interpretacje znanych 
przebojów sprawiły, że nawet 
nie zauważono, gdy nadeszła 
pora rozstania. Spotkanie było 
również okazją do omówienia 
planów na kolejny rok działal-
ności.

BŁAŻEJ FRIEDRICH

Taniec rehabilituje
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dzaju udogodnienia. Wykonaw-
cą takich mieszkań mogłoby być 
na przykład Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego. Miej-
ska Rada Seniorów zainicjowa-
ła dyskusję na ten temat, co spo-
wodowało, że Prezydent powo-
łał specjalny zespół do spraw 
strategii mieszkaniowej. 

– Interwencje to główne za-
danie Rady? 

– Rada, skupiająca osoby po 
ukończeniu 60 roku życia, po-
stawiła sobie wiele istotnych za-
dań do wykonania. W tym roku 
obchodzi 10-lecie działalno-
ści. W planie pracy na 2017 rok 
znalazły się między innymi ini-
cjatywy zmierzające do budo-
wania pozytywnego wizerun-
ku seniorów. Chcemy zabiegać 
o nowe formy opieki medycznej 
nad osobami starszymi, animo-
wać życie kulturalne mieszkań-
ców domów pomocy społecz-
nej i członków klubów seniora, 
będziemy też pracować nad no-
welizacją statutu MRS, aby był 
zgodny z ustawą o samorzą-
dzie terytorialnym. Ponadto za-
mierzamy utrzymywać syste-
matyczny kontakt z Radą Mia-
sta Poznania i władzami ad-
ministracyjnymi. MRS jest or-
ganem konsultacyjnym i opi-
niodawczo-doradczym, ma też 
funkcję inicjatywną. Staramy 
się nasze działania realizować 
tak, aby nie sprowadzały się wy-
łącznie do opiniowania projek-
tów dokumentów, lecz dawały 
konkretną pomoc ludziom star-
szym. Trzy lata temu, w kwiet-
niu, uruchomiliśmy stronę inter-
netową mrs.poznan.pl, na której 

na chwilę obecną umieszczo-
nych jest około tysiąc artyku-
łów. Strona ma przeszło 141 ty-
sięcy odsłon, przy czym licznik 
odnotowuje każdy adres IP da-
nego komputera w danym dniu 
tylko jeden raz. Jesteśmy dum-
ni, że serwis cieszy się popular-
nością. Seniorzy mogą tam zna-
leźć szereg przydatnych infor-
macji, porady, zapowiedzi i re-
lacje z wydarzeń, mogą też za-
poznawać się z bieżącymi dzia-
łaniami Rady. Osoby starsze co-
raz częściej korzystają z Inter-
netu. Aby usprawnić komuni-
kację, założyliśmy profi l MRS na 
Facebooku i Twitterze. Mamy 
też profi l w e-PUAP, czyli elektro-
nicznej platformie usług admi-
nistracji publicznej, dzięki cze-
mu nie trzeba za każdym razem 
chodzić do urzędu, aby załatwić 
jakąś sprawę. Ten system daje 
możliwość składania podpisu 
elektronicznego na dokumen-
tach, wcześniej jednak trzeba 
otrzymać potwierdzenie profi lu 
zaufanego użytkownika.

– Wspomniał Pan, że senio-
rzy coraz częściej korzysta-
ją z Internetu. Ale wielu wciąż 
nie ma dostępu do tego narzę-
dzia…

– To prawda. Nie każdy senior 
posiada komputer ze stałym łą-
czem czy telefon dotykowy z 
Androidem. I nie każdy też jest 
gotowy na naukę obsługi tych 
urządzeń. Często trzeba na to 
czasu, cierpliwości. W Poznaniu 
są miejsca, gdzie można korzy-
stać z WIFI. Takim właśnie miej-
scem jest Centrum Inicjatyw Se-
nioralnych usytuowane przy ul. 
Mielżyńskiego 24. CIS oferuje 
darmowe zajęcia z obsługi no-
woczesnych narzędzi komuni-
kacji. Badania przeprowadzone 
przez prof. Janusza Czapińskie-
go na temat społecznej aktyw-
ności ludzi starszych wskaza-
ły, że najbardziej wykluczeni cy-
frowo są seniorzy z niskim wy-
kształceniem. Badania mówią 
również, że od 2003 roku sze-
ściokrotnie wzrosła liczba se-
niorów korzystających z Inter-

netu, a w dużych aglomeracjach 
miejskich wskaźnik ten osią-
ga prawie 40% tej grupy wieko-
wej. Osoby starsze, głównie z 
powodów oszczędnościowych, 
wolą rozmawiać przez Skype 
niż dzwonić z telefonu komór-
kowego. Z drugiej strony bada-
nia pokazują, że ciągle znikomy 
odsetek seniorów korzysta z no-
woczesnych smartfonów czy ta-
bletów. Dla wielu urządzenia te 
stanowią nieodkrytą tajemnicę. 
Dla nich planujemy od kwietnia 
tego roku 4 stronicową „wkład-
kę” w miesięczniku „Poznań. In-
formator Samorządowy Metro-
polii Poznań” mającym 30 ty-
sięczny nakład.

– A jak jest z dostępnością 
komunikacji miejskiej? Czy tu-
taj seniorzy również napotyka-
ją trudności? 

– W Poznaniu mamy tabor 
niskopodłogowy, są komunika-
ty głosowe w tramwajach i au-
tobusach, a w niektórych miej-
scach tak zwane przystan-
ki wiedeńskie umożliwiające 
osobie starszej bezproblemo-
we wejście do pojazdu. Mówiąc 
o dostępności trzeba mieć też 
na uwadze ulgi oraz uprawnie-
nia do bezpłatnych przejazdów. 
W Poznaniu osoba po ukończe-
niu 70 roku życia jeździ za dar-
mo. Dla mnie osobiście jest to 
bardzo wygodne, bo nie muszę 
za każdym razem, gdy wsia-
dam do tramwaju, zastanawiać 
się, czy mam ważny bilet. Ja-
kiś czas temu ożywione dys-
kusje wywołało wprowadzenie 
karty PEKA (Poznańskiej Elek-
tronicznej Karty Aglomeracyj-
nej). Dzisiaj seniorzy coraz czę-
ściej z niej korzystają (na karcie 
PEKA może być np. zapisany bi-
let seniora dla osób 65+). War-
to próbować oswajać się z no-
wymi technologiami. To, co na 
początku wydaje się trudne, po 
pewnym czasie staje się proste, 
a my zdobytą wiedzę możemy 
przekazać innym. 

– Czy zdaniem Pana usługi 
opiekuńcze realizowane w na-
szym mieście przez Polski Ko-

mitet Pomocy Społecznej i Pol-
ski Czerwony Krzyż w pełni za-
spokajają potrzeby osób star-
szych? 

– Po pierwsze – takich usług 
jest za mało, po drugie – nie każ-
dy senior o nich wie i chce z nich 
korzystać. 2 stycznia 2017 roku 
ruszył projekt unijny pod nazwą 
„Usługi społeczne dla miesz-
kańców Poznania” realizowa-
ny przez Miasto Poznań i Miej-
ski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w partnerstwie z Polskim Komi-
tetem Pomocy Społecznej, Sto-
warzyszeniem Wzajemnej Po-
mocy „Flandria”, Stowarzysze-
niem „Medycyna Polska”, Fun-
dacją „Aktywizacja” i Fundacją 
„L’Arche”. Dzięki temu projekto-
wi z usług opiekuńczych świad-
czonych w miejscu zamieszka-
nia skorzysta 1135 osób niesa-
modzielnych, a 302 opiekunów 
zostanie objętych szkoleniem. 
W temacie usług opiekuńczych 
warto myśleć długofalowo, bo 
każdy projekt prędzej czy póź-
niej się kończy. Póki co Miastu 
nie udało się wypracować ta-
kiego rozwiązania systemowe-
go, które w pełni odpowiadało-
by potrzebom osób starszych, 
szczególnie tych po 80 i 90 roku 
życia. 

– Jak wyobraża sobie Pan ży-
cie seniorów w Poznaniu za 20 
lub 30 lat? 

– Wyobrażam sobie, że zreali-
zowany zostanie model wspar-
cia społecznego osób starszych, 
jaki funkcjonuje np. w Skan-
dynawii, gdzie seniorzy żyją w 
komfortowych warunkach. W 
Szwecji opiekunami osób star-
szych najczęściej są ludzie po 
ukończeniu 50 roku życia. Do-
stęp do usług opiekuńczych 
świadczony w miejscu zamiesz-
kania oparty jest przede wszyst-
kim na potrzebach, a nie na do-
chodzie. Sytuacja materialna nie 
ma znaczenia, liczy się, na ile i 
w jakim zakresie osoba starsza 
potrzebuje pomocy. Nowe tech-
nologie i urządzenia służące do 
przystosowania mieszkania (jak 
czujnik nocnego oświetlenia ru-
chowego czy system przypomi-
nający o wyłączeniu urządzeń 
elektrycznych) są tam w zasię-
gu ręki. W Polsce dość dobrze 
sprawdzają się przedsięwzię-
cia polegające na nieodpłatnym 
wykonywaniu drobnych napraw 
w domach seniorów, np. projekt 
poznańska „Złota rączka”. Z tej 
usługi można skorzystać dzwo-
niąc pod numer call center UM: 
61/646-33-44. Wiele wyzwań 
jeszcze przed nami. Mam na-
dzieję, że przez ten czas cho-
ciaż część uda się zrealizować i 
poprawić jakość życia seniorów. 

Poprawić jakość
życia seniorów
Ze ZDZISŁAWEM SZKUTNIKIEM, przewodniczącym Miejskiej Rady
Seniorów w Poznaniu rozmawia KAROLINA KASPRZAK. 
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Jak pomagać
seniorom

„Człowiek w wieku po-
deszłym we współ-

czesnym społeczeństwie: 
Senior w zdrowiu i choro-
bie” – to tytuł 9 ogólnopol-
skiej konferencji nauko-
wej, podczas której będzie 
mowa między innymi o ja-
kości opieki nad osobami 
starszymi. 

Konferencję tę organizuje 
2 czerwca Pracownia Pielę-
gniarstwa Społecznego Ka-
tedry i Zakładu Profi laktyki 
Zdrowotnej we współpracy z 
Pracownią Geriatrii Katedry 
i Kliniki Medycyny Paliatyw-
nej Uniwersytetu Medyczne-
go im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu. Uczest-
nictwo jest odpłatne.

Wydarzenie odbędzie się 
w Centrum Biologii Medycz-
nej UM przy ul. Rokietnic-
kiej 8. Specjaliści wypowie-
dzą się w sprawie poczu-
cia sensu życia osób star-
szych, opieki nad seniorami 
w domu i w instytucji, edu-
kacji zdrowotnej, aktywiza-
cji ludzi starszych, postrze-
gania starości przez różne 
grupy społeczne itd. 

W programie konferencji 
znalazł się również punkt 
dotyczący wykorzystywania 
sprzętu rehabilitacyjnego w 
pracy z osobą w wieku pode-
szłym. Aby wziąć udział, na-
leży dokonać rejestracji na 
stronie www.uczelnia.ump.
edu.pl/geriatria/rejestracja.
aspx 

Opłata za uczestnictwo 
wynosi 90 złotych (jeśli prze-
lew nastąpi do 31 marca), 
120 złotych (w przypadku 
wpłaty w późniejszym termi-
nie). Studenci i seniorzy pła-
cą 50 złotych. W cenę wli-
czony jest udział we wszyst-
kich sesjach i warsztatach, 
certyfi kat uczestnictwa, 
lunch i napoje. Ostateczny 
termin zgłoszeń i wpłat upły-
wa 23 maja. 

Wpłat należy dokonywać 
na rachunek: Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu 
BH 56 1030 1247 0000 0000 
4771 8000 tytułem: Kon-
ferencja geriatryczna KPZ 
(imię i nazwisko). Dodat-
kowych informacji udziela 
dr Joanna Stanisławska, tel. 
600  702  150, e-mail: stani-
slawskajoanna@wp.pl red. 

11 lutego w Publicznym 
Gimnazjum Katolickim 

im. św. Stanisława Kostki w Po-
znaniu pojawiło się wielu po-
znaniaków, którzy mogli sko-
rzystać z bezpłatnych badań i 
porad lekarzy. A to za sprawą 
„Białej soboty” zorganizowanej 
przez Urząd Miasta Poznania 
i Caritas Archidiecezji Poznań-
skiej z okazji Światowego Dnia 
Chorego.

– Jest to już 25. Światowy 
Dzień Chorego ustanowiony dla 
całego Kościoła na świecie przez 
świętego papieża Jana Pawła II. 
To on właśnie zapragnął, by ten 
dzień był przypomnieniem, że 
są pośród nas osoby chore, do-
tknięte cierpieniem. Każdy ko-
lejny papież, także Franciszek, 
przygotowuje na ten dzień spe-
cjalne orędzie – mówił ks. Mar-
cin Janecki, zastępca dyrekto-
ra Caritas Archidiecezji Poznań-
skiej. – Patrząc na korytarze 
szkoły widać, że to wydarzenie 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców Poznania. 
Dzięki współpracy Urzędu Mia-
sta Poznania i Caritas Archidie-
cezji Poznańskiej ta akcja nabra-
ła rozmachu i ma sens. Widać to 
chociażby dzisiaj, gdyż pojawi-
ło się sporo ludzi. To nas moty-
wuje, aby „Białą sobotę” konty-
nuować i rozwijać w kolejnych 
latach.

– Bardzo się cieszę, że jest 
to już dziewiąta edycja nasze-
go wspólnego przedsięwzię-
cia. Wielu mieszkańców nie wie 
o możliwościach badań, które 
mogą wykluczyć choroby bądź 
wskazać na problem ze zdro-
wiem. Stąd pomysł na organiza-
cję „Białej soboty”, która jest ini-
cjatywą wychodzącą naprzeciw 
potrzebom mieszkańców zain-
teresowanych własnym zdro-
wiem i polepszeniem jakości ży-
cia – mówił wiceprezydent Po-
znania Jędrzej Solarski. – W ze-
szłym roku skorzystało z porad 
specjalistów i wykonało podsta-
wowe badania ponad 300 osób. 
Mam nadzieję, że dzisiaj pojawi 
się jeszcze więcej ludzi, tym bar-
dziej, że z porad i badań mogą 
skorzystać wszyscy, również 
osoby nieubezpieczone. 

Do dyspozycji biorących 
udział w „Białej sobocie” byli le-
karze wielu różnych specjaliza-
cji: geriatra, internista, kardiolog, 
diabetolog, urolog, dermatolog, 
neurolog, chirurg, onkolog, psy-
cholog i dietetyk. Organizatorzy 
zapewnili poznaniakom moż-
liwość wykonania badań krwi 
m.in. morfologię, kreatyninę, he-
moglobinę dla chorych na cu-
krzycę, badanie trójglicerydów, 
cholesterolu i glukozy we krwi, 
jak również inne badania np. 
 pomiar ciśnienia tętniczego czy 
badanie słuchu. Ponadto można 
było zbadać znamiona skórne 
przy pomocy odpowiedniej apa-
ratury. Natomiast panie w wieku 

„BIAŁA SOBOTA” W ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO W POZNANIU

Bezpłatne 
badania i porady
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Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania (z lewej) 
i ks. Marcin Janecki, zastępca dyrektora Caritas 

Archidiecezji Poznańskiej.

Poznaniacy mogli skorzystać z bezpłatnych badań i porad lekarzy.

50-69 lat, które w okresie dwóch 
ostatnich lat nie miały wykona-
nego badania mammografi czne-
go piersi, mogły wykonać to ba-
danie w mammobusie.

Takie spotkania jak „Biała so-
bota” nie zastąpią służby zdro-
wia, ale w tym dniu wiele osób 
mogło skorzystać z porad spe-
cjalistów, do których, aby się do-
stać na co dzień, czeka się mie-
siącami. Warto je organizować 
częściej, niż tylko podczas Świa-
towego Dnia Chorego, ponieważ 
profi laktyka jest bardzo ważna. 
Nie zapominajmy o niej.

 STANISŁAW FURMANIAK
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Pomoc w sporządzaniu pism 
o zwolnienie z kosztów są-

dowych, udzielanie informa-
cji o przysługujących prawach 
oraz wsparcie w rozwiązy-
waniu problemów prawnych 
– takie między innymi zadania 
mają adwokaci i radcy praw-
ni, którzy świadczą usługi w 
ramach nieodpłatnej pomocy 
prawnej. System nieodpłatnej 
pomocy prawnej funkcjonuje 
w całym kraju od stycznia 2016 
roku na mocy ustawy o nieod-
płatnej pomocy prawnej i edu-
kacji prawnej. 

Nieodpłatna pomoc prawna 
była jednym z tematów posie-
dzenia Komisji Polityki Społecz-
nej i Ochrony Zdrowia Rady Po-
wiatu w Poznaniu, które odby-
ło się 21 lutego w Starostwie Po-
wiatowym. W spotkaniu uczest-
niczył Zygmunt Jeżewski, czło-
nek Zarządu Powiatu, Elżbieta 
Tonder, Pełnomocnik Starosty 
Poznańskiego do spraw Osób 
Niepełnosprawnych, Marek Lis, 
przewodniczący Komisji Poli-
tyki Społecznej i Ochrony Zdro-
wia, Teresa Gromadzińska, dy-
rektor Wydziału Spraw Społecz-
nych i Zdrowia Starostwa Powia-
towego, Elżbieta Bijaczewska, 
dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, radni powia-
tu oraz członkowie Powiatowej 
Społecznej Rady do spraw Osób 
Niepełnosprawnych. 

T. Gromadzińska przedstawi-
ła informacje o funkcjonowa-
niu systemu nieodpłatnej pomo-
cy prawnej w powiecie poznań-
skim w 2016 roku. W minionym 
roku na terenie powiatu poznań-
skiego działało 14 punktów po-
mocy prawnej (od tego roku jest 
ich 15). Porady prawne odbywa-
ły się w pomieszczeniach gmin-
nych wyznaczonych przez wój-
tów i burmistrzów, spełniających 
standardy dostępności dla osób 
starszych i z niepełnosprawno-
ściami. 

Nieodpłatna pomoc prawna 
– to zadanie fi nansowane z bu-
dżetu państwa. Wysokość do-
tacji jest ustalana każdego roku 
przez Ministra Sprawiedliwo-
ści w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw budże-
tu. Dotacja przeznaczana jest w 
97% na wynagrodzenia z tytułu 
zawartych umów z adwokatami, 
radcami oraz organizacjami po-
zarządowymi, w 3% – na pokry-
cie kosztów związanych z ob-
sługą techniczną. 

Nieodpłatna pomoc praw-
na przysługuje: uczniom i stu-
dentom do 26 roku życia, oso-
bom posiadającym ważną Kartę 
Dużej Rodziny, seniorom powy-
żej 65 roku życia, osobom otrzy-
mującym świadczenia z pomocy 
społecznej, kombatantom, wete-
ranom, ludziom zagrożonym lub 

poszkodowanym katastrofą na-
turalną, klęską żywiołową albo 
awarią techniczną oraz kobie-
tom w ciąży. 

Wyżej wymienieni mogą ko-
rzystać z nieodpłatnej pomo-
cy prawnej związanej z prawem 
rodzinnym, pracy, prawem cy-
wilnym, sprawami dotyczący-
mi rozpoczęcia działalności go-
spodarczej, prawem administra-
cyjnym, ubezpieczeniem spo-
łecznym, sprawami rodzinny-
mi, prawem podatkowym (z wy-
łączeniem spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej). Nie-
odpłatna pomoc prawna nie 
obejmuje spraw z zakresu pra-
wa celnego, dewizowego i han-
dlowego. 

Dyrektor Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia zwróciła 
uwagę, że warto poszerzyć gru-
pę uprawnionych do korzystania 
z nieodpłatnej pomocy praw-
nej o osoby z niepełnospraw-
nościami (w ustawie nie jest ja-
sno określone, że ta właśnie gru-
pa może z nieodpłatnej pomo-
cy prawnej korzystać, a nie każ-
da osoba z niepełnosprawnością 
otrzymuje świadczenie z pomo-
cy społecznej), bezrobotne oraz 
o ofi ary przestępstw i repatrian-
tów. Równie istotne, zdaniem T. 
Gromadzińskiej, jest poszerze-
nie zakresu przedmiotowego 

(między innymi o to, aby pomoc 
nie była świadczona wyłącznie 
na etapie przedsądowym), a po-
nadto wdrożenie mechanizmów 
badających jakość udzielanej 
pomocy prawnej. 

Z. Jeżewski poinformował, że 
w skali kraju jest aż 21 milio-
nów osób uprawnionych do ko-
rzystania z nieodpłatnej pomocy 
prawnej. W ubiegłym roku w po-
wiecie poznańskim udzielono 
2857 nieodpłatnych porad praw-
nych, co zostało udokumento-
wane w kartach nieodpłatnej 
pomocy prawnej – najwięcej w 
punktach w Swarzędzu, Lubo-
niu i Kostrzynie. Uprawnionych 
do korzystania z nieodpłatnej 
pomocy prawnej nie obowią-
zuje rejonizacja, co oznacza, 
że nie muszą być mieszkańca-
mi danej gminy, aby w tej gminie 
z pomocy skorzystać. Udając się 
do punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej należy zabrać ze sobą 
dokument tożsamości oraz po-
świadczenia o prawie do korzy-
stania z pomocy (np. zaświad-
czenie lekarskie o ciąży). Wykaz 
punktów nieodpłatnej pomo-
cy prawnej na terenie gmin po-
wiatu poznańskiego wraz z har-
monogramem ich funkcjono-
wania w 2017 roku jest dostęp-
ny na stronie www.bip.powiat.
poznan.pl 

KAROLINA KASPRZAK

Bezpłatne badanie EKG, 
pomiar ciśnienia oraz ba-

danie poziomu cholestero-
lu będzie można wykonać 22 
kwietnia w godzinach 10.00 – 
18.00 w Centrum Handlowym 
Auchan Swadzim w Tarnowie 
Podgórnym w powiecie po-
znańskim (ul. św. Antoniego 
2). Badania będą realizowa-
ne w ramach kampanii edu-
kacyjno-profilaktyczno-spo-
łecznej pod nazwą „Teraz ser-

ce” fi rmy Telemedycyna Pol-
ska S.A. 

Kampania ma zasięg ogól-
nopolski, a jej celem jest pro-
fi laktyka, wczesne wykrywanie 
chorób układu krążenia i edu-
kacja pacjentów. Jednodnio-
we akcje medyczne odbywają-
ce się na terenie centrów han-
dlowych w całym kraju zwra-
cają uwagę Polaków na tro-
skę o własne zdrowie. Chodzi 
o wzrost świadomości w te-

macie choroby niedokrwiennej 
serca, nadciśnienia i tak zwa-
nej hipercholesterolemii (pod-
wyższonego stężenia chole-
sterolu), które występują coraz 
częściej. 

Prócz wyżej wymienionych 
badań będzie można skorzy-
stać również z porad dietetyka 
i innych specjalistów, obliczyć 
wskaźnik BMI, czyli spraw-
dzić, czy waga ciała jest pra-
widłowa. Medycy zajmą się też 

określeniem czynników ryzy-
ka zawału mięśnia sercowe-
go. Wykonane na miejscu ak-
cji badania EKG są przesyłane 
do Centrum Monitoringu Kar-
diologicznego i po wydaniu 
opinii lekarza odsyłane z po-
wrotem do mobilnej poradni. 
Udział w akcji jest bezpłatny. 
Patronat medialny nad wyda-
rzeniem objął między innymi 
„Filantrop Naszych Czasów”. 
Więcej: www.terazserce.pl red.

POSIEDZENIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA RADY POWIATU W POZNANIU 

Dla kogo bezpłatna 
pomoc prawna 

Znajdź czas dla serca
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W artykułach, które mam 
zaszczyt tutaj publiko-

wać, omawiam rozmaite kwe-
stie związane z całkowitym lub 
częściowym brakiem wzroku. 
Czasem są to materiały lekkie, 
wręcz żartobliwe, jak na przy-
kład nasze wakacyjne przygo-
dy. Kiedy indziej przedstawiam 
naszą dziedzinę w ujęciu me-
rytorycznym, gdzie wyjaśniam 
znaczenie podstawowych po-
jęć i różnorodne zagadnienia 
utrudniające zwyczajne życie 
osobom, które nie mogą wi-
dzieć jak inni. 

W poprzednim, lutowym wy-
daniu „Filantropa” pokrótce opi-
sałem świat, jaki by powstał, 
gdyby ludzie w ogóle nie widzie-
li, a brak widzenia nie byłby nie-
pełnosprawnością, lecz normą. 
W takich warunkach nasza cy-
wilizacja rozwijałaby się prze-
cież zupełnie inaczej. Inaczej 
rozwijałaby się także, gdyby nor-
mą było słabe widzenie, gdzie 
nikt nie byłby w stanie odczyty-
wać tekstu wydrukowanego i w 
którym nikt by nie widział obiek-
tów znajdujących się w dalszej 
odległości. 

Konsekwencje związane z 
niewidzeniem byłyby różne za-
leżnie od tego, na ile byłoby to 
powszechne. Gdyby wszyscy byli 
w tej samej sytuacji, inwalidz-
two wzroku by nie istniało. Po-
dobnie, gdyby wszyscy widzieli 
tylko trochę. Gdy jednak niemal 
wszyscy widzą świetnie, a tylko 
stosunkowo mała społeczność 
nie widzi, konieczne jest przy-
znanie takim ludziom statusu 
osoby niepełnosprawnej. 

Co to właściwie oznacza? 
Chodzi o podkreślenie różni-
cy pomiędzy tymi, którzy mogą 
wykonywać czynności uznane 
za zwyczajne, codzienne oraz 
tymi, którzy z powodu ułomno-
ści wykonywać ich nie są w sta-
nie. W takich przypadkach ludz-
kość miała i ma dwa bardzo róż-
ne podejścia. Pierwsze skazy-
wało niewidomych i słabowi-
dzących na margines społecz-
ny. Kiedyś było to powszechne, a 
więc nie było dla nich miejsca. W 
zasadzie mogli zniknąć i nikt by 
tego nie zauważył. 

Drugie podejście jest zupeł-
nie inne, nacechowane społecz-
ną empatią. Wychodzi się z zało-
żenia, że każdy człowiek zasłu-
guje na normalną egzystencję. 
W tej sytuacji powstaje koniecz-
ność stworzenia nowej dziedzi-

Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

ny wiedzy – rehabilitacji, albo le-
piej – usprawniania, adaptowa-
nia, niwelowania skutków in-
walidztwa, czy lepiej – niepeł-
nosprawności wzroku. To dru-
gie podejście jest współczesne, a 
pierwsze archaiczne, starożytne, 
albo co najwyżej dziewiętnasto-
wieczne. 

Na szczęście omawiana dzie-
dzina teraz rozrasta się nieby-
wale. Dlaczego? Gdyż w dzisiej-
szych warunkach osób chorych, 
starych i niepełnosprawnych jest 
coraz więcej. Wynika to z wy-
dłużającego się życia oraz pro-
blemów, z jakimi się borykamy 
na co dzień, a powodujących 
uszczerbki na zdrowiu: wojna, 
choroby, wypadki, przepraco-
wanie, nałogi, bezdomność itd. 
Mówimy, że nowoczesne społe-
czeństwa wytyczyły sobie am-
bitny plan pomagania ludziom, 
którzy znaleźli się w takiej sy-
tuacji. 

Jak zatem pomagać osobom 
niewidomym i słabowidzącym? 
Będę o tym pisał w kolejnych 
artykułach. Nie można przed-
stawić odpowiedzi na to pyta-
nie w jednym materiale. Zacznę 
od relacji z niebywałego spotka-
nia, które miało miejsce pod ko-
niec roku 2016. Około 60 osób 
dyskutowało o sytuacji niewi-

domych i słabowidzących oraz 
o sposobach niwelowania skut-
ków ich niepełnosprawności. In-
stytut Rehabilitacji Niewidomych 
Fundacji Szansa dla Niewido-
mych (jestem prezesem zarządu 
i zarazem dyrektorem tych or-
ganizacji) oraz Studio Tyfl ogra-
fi ki „TYFLOGRAF” Marka Jaku-
bowskiego zorganizowały kon-
ferencję naukową pod hasłem: 
„Nowocześni niewidomi i słabo-
widzący w dostosowanym dla 
nich świecie”. Odbyła się ona w 
hotelu Pan Tadeusz w Seroc-
ku pod Warszawą. Zaprosiliśmy 
do udziału przedstawicieli wie-
lu instytucji, które zajmują się tą 
dziedziną. 

Mieliśmy wiele obaw, czy na-
sze zaproszenie będzie intere-
sujące. Okazało się, że nasz po-
mysł trafi ł w sedno i został przy-
jęty pozytywnie, by nie rzec 
– entuzjastycznie. Na konferen-
cję przybyli m.in.: pedagodzy z 
Ośrodków Szkolno-Wychowaw-
czych dla Niewidomych i słabo-
widzących, naukowcy ze świata 
akademickiego, menadżerowie, 
architekci, wybitni niewidomi. 
Konferencja trwała dwa dni, to-
też mieliśmy możliwość szcze-
gółowego omówienia różnorod-
nych zagadnień. W związku jed-
nak z tym, że wszystkie kwestie 

są złożone, namówiliśmy zebra-
nych na dwa rodzaje spotkań – 
plenarne i w grupach tematycz-
nych. Jaki schemat organizacyj-
ny zaproponowaliśmy gościom?

- Przedstawienie przygotowa-
nych przez ekspertów referatów 
stanowiących punkt wyjściowy 
do dyskusji.

- Obrady plenarne dla wszyst-
kich uczestników konferencji 
oraz panele dyskusyjne w gru-
pach tematycznych, prowadzo-
ne przez autorów wygłoszonych 
referatów.

- Przeprowadzenie dyskusji 
merytorycznej dla porównania 
sytuacji osób z dysfunkcją na-
rządu wzroku na świecie i w na-
szym kraju.

- Omówienie dostępnych 
możliwości w dziedzinie niwe-
lowania skutków inwalidztwa 
wzroku. 

- Przekazanie rezultatów au-
dytu dostosowania otoczenia do 
potrzeb niewidomych i niedo-
widzących; dotyczy to zarówno 
najbliższego otoczenia osób z 
dysfunkcją wzroku (mieszkanie, 
dom, miejsce nauki i pracy, hob-
by), jak i obiektów użyteczności 
publicznej.

- Zaprezentowanie najnow-
szych osiągnięć technicznych 
i metodologicznych w tej dzie-
dzinie.

- Wypracowanie standardów 
stanowiących zbiór wymagań, 
których spełnienie jest niezbęd-
ne dla realizacji praw tej grupy 
obywateli. 

W dobie dynamicznego roz-
woju świata (nowych techno-
logii, sposobów przekazu in-
formacji, zorganizowania no-
woczesnych społeczeństw in-
formacyjnych) pojawiła się ko-
nieczność zareagowania na ro-
snące potrzeby osób niewido-
mych i niedowidzących. Nowe 
rozwiązania techniczne wy-
chodzą naprzeciw potrzebom 
przede wszystkim ludzi zdro-
wych. Są następnie adaptowane 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, ale proces ten jest tak po-
wolny i wyrywkowy, że niemal 
nigdy nie dochodzi do pełnego 
włączenia osób niepełnospraw-
nych w świat ludzi sprawnych. 
Zanim zostaną osiągnięte zado-
walające rezultaty, nadchodzą 
kolejne wynalazki projektowa-

Nowocześni 
w dostosowanym

Posłanka Małgorzata Wypych ogląda sprzęt.
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ne z myślą o masowych konsu-
mentach. 

Ten nie dający się przerwać 
ciąg wydarzeń zmusza do refl ek-
sji – jak pomóc naszemu środo-
wisku? Przyspieszenie prac ada-
ptacyjnych oraz ich komplekso-
wość może wiele ułatwić, ale 
następuje zderzenie z faktem, 
iż wprowadzanie kolejnych roz-
wiązań będzie z czasem jesz-
cze szybsze. Jedynym prawdzi-
wym antidotum na to zagroże-
nie jest prawny nakaz, by nowo 
powstające produkty i rozwią-
zania były dostosowane do po-
trzeb wszystkich obywateli już 
na etapie autorskiego zamysłu i 
wdrażania rozwiązań. Na szczę-
ście są już tacy autorzy i produ-
cenci, którzy planują swoją wy-

twórczość zgodnie z zasada-
mi projektowania uniwersalne-
go. Dla przykładu smartfon iPho-
ne jest wyposażony przez fi rmę 
Apple w funkcje udźwiękowie-
nia i ubrajlowienia, co daje nie-
widomym swobodę korzystania 
z tych komórek.

Omawianą tematyką muszą 
zajmować się nie tylko osoby 
bezpośrednio związane ze śro-
dowiskiem osób niewidomych i 
słabowidzących, ale całe społe-
czeństwo i władze. Aby to stało 
się normą, najpierw muszą zak-
tywizować swoje działania na-
ukowcy, rehabilitanci, instytu-
cje i organizacje zajmujące się tą 
dziedziną. Wypracowanie stan-
dardów jest kwestią prioryteto-
wą. Aby wymuszenie dbałości o 
inwalidów wzroku stało się sku-
teczne, należy najpierw stwo-
rzyć te standardy, by móc zobo-
wiązywać do ich przestrzegania. 

Nasze środowisko, a więc nie-
widomi, słabowidzący, ich bli-
scy, eksperci, nauczyciele oraz 
urzędnicy mający z nami kon-
takt, niejednokrotnie demon-
strowali zdolność do mobilizacji 
i twórczego działania. Wspólna 
praca nad uniwersalnymi i prak-
tycznymi zasadami przekłada 
się na polepszenie jakości życia 
wśród widzących. Wszyscy pra-
gniemy, by wszyscy mogli brać 
aktywny udział w życiu spo-
łecznym i byli świadomi swo-
ich możliwości, które powinny 
być doceniane i wykorzystywa-
ne bez uprzedzeń. 

Jakie referaty wygłoszono w 

Serocku? Poniżej przedstawiam 
najważniejsze z nich:

Tyfl ografi ki „widziane” doty-
kiem - weryfi kacja dotychcza-
sowych standardów tyfl ogra-
fi cznych oraz opracowanie no-
wych; technologia uwypuklania 
obrazów: papier brajlowski, folia 
pęczniejąca, termoformowanie, 
wypukła grafi ka wielowarstwo-
wa PMMA, odlewy; zasady do-
tyczące szczegółowości przeka-
zywanych informacji; niezbęd-
ne oznaczenia i opisy uwypuklo-
nych obrazów; zasady dotyczą-
ce opracowywania legend.

Udźwiękowienie i ubrajlowie-
nie otoczenia – raport z audytu 
kilkudziesięciu przykładowych 

nie niwelowania skutków inwa-
lidztwa wzroku; analiza stan-
dardów dotyczących potrzeb tej 
grupy obywateli na różnych eta-
pach rozwoju edukacyjnego i za-
wodowego.

Systemy zapisu informacji od-
powiednie dla niewidomych - 
wydawanie publikacji, książek i 
czasopism; adaptowanie pod-
ręczników; brajlowskie skróty; 
specjalistyczne notacje brajlow-
skie, oznaczenia rozmaitych po-
jęć i obiektów, np. kartografi cz-
nych, chemicznych i fi zycznych. 

System oznakowania kolorów 
i tekstur „Tyfl oetykieta”.

Sytuacja osób z dysfunkcją 
narządu wzroku na świecie i w 
Polsce - kształtowanie nowo-
czesnych społeczeństw w kie-
runku otwartości na różnorod-
ność; specyfi czne prawa jedno-
stek i małych społeczności, na 
przykład środowisk niewido-
mych i niedowidzących. 

 Niewidomi i słabowidzący 
w urzędach, placówkach służ-
by zdrowia i innych instytucjach 
publicznych - p rocedury obsługi 
interesantów i pacjentów.

 System wspomagania osób 
niewidomych i słabowidzących 
na miarę naszych marzeń.

Podczas omawianej konferen-
cji opracowano dokumenty, któ-
re mają szansę stać się meryto-
ryczną podstawą dla stanowie-
nia w Polsce prawa. Jeśli to się 
uda, zorganizowane przez Fun-
dację spotkanie będzie miało 
znaczenie historyczne.

W następnym artykule przed-
stawię owoce tego spotkania. 
Owszem, nie wszystkie. Skupię 
się na tych, które są najistotniej-
sze oraz przemawiają do każde-
go. Dyskusja o systemie zapisu 
Braille’a, wprowadzeniu do pol-
skiego piśmiennictwa brajlow-
skiego skrótów, być może nie 
nadaje się do omawiania w szer-
szym gronie. Co innego z wy-
mogami dotyczącymi udostęp-
nienia niewidomym i słabowi-
dzącym tak popularnych obiek-
tów użyteczności publicznej jak 
dworce kolejowe, lotniska, te-
atry, stadiony czy place zabaw 
dla dzieci i ich rodziców. Nie po-
zostaje mi nic innego, jak po raz 
kolejny zaprosić Państwa do 
świata, gdzie się nie widzi, ale 
się słyszy i czuje. 

niewidomi i słabowidzący 
dla nich świecie

Panel dyskusyjny.

Pokaz technologii.

O ubrajlowieniu
i udźwiękowieniu otoczenia 

mówi autor tekstu 
Marek Kalbarczyk.

obiektów użyteczności publicz-
nej; standardy dotyczące dosto-
sowania takich obiektów do po-
trzeb naszego środowiska. 

Magnigrafi ka – antidotum na 
niedosyt informacji – specjal-
na grafi ka dla osób słabowidzą-
cych; ocena istniejących stan-
dardów i próba ich zaktualizo-
wania.

Dostosowanie najbliższego 
otoczenia niewidomych i słabo-
widzących do ich potrzeb - miej-
sce zamieszkania, stanowisko 
nauki i pracy, realizacja oso-
bistych zainteresowań i hob-
by; zorganizowanie funkcjo-
nowania obiektów odwiedza-
nych przez niewidomych i sła-
bowidzących na co dzień: skle-
py, urzędy, biblioteki, muzea itd. 

Technologia informacyjna - 
aktualne możliwości w dziedzi-
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Uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Kuźnicy Gra-

bowskiej prowadzonego przez 
Fundację Inwalidów i Osób Nie-
pełnosprawnych „Miłosierdzie” 
w Kaliszu, 15 stycznia wybrali 
 się na pięciodniową wycieczkę 
autokarową do Włoch. 

Pierwszym przystankiem było 
wzgórze Kahlenberg, z którego 
oglądaliśmy panoramę Wiednia. 
Następnego dnia pojechaliśmy 
do San Marino. Podziwialiśmy 
tu średniowieczne domy, place 
i fortyfi kacje, a na trzech wierz-
chołkach góry Titano obronne 
zamki połączone murami z licz-
nymi bramami i basztami. Stąd 
wyruszyliśmy do Rzymu, gdzie 
zatrzymaliśmy się w Domu Piel-
grzyma im. Jana Pawła II, przy-
stosowanym do przyjmowania 
osób niepełnosprawnych. 

W Wiecznym Mieście zwie-
dziliśmy Forum Romanum, Ko-
loseum, plac Maltański, Usta 
Prawdy, Kapitol, Fora Cesarskie 
z kolumną Trajana, Pałac Anio-
ła, Panteon, fontannę di Tre-
vi, a także schody hiszpańskie. 
Te monumentalne zabytki uwi-
daczniają, jak potężnym pań-
stwem było niegdyś Cesarstwo 
Rzymskie. 

Byliśmy na audiencji Ojca 
Świętego. Gdy papież Franciszek 
zbliżał się do nas, można było od-
czuć narastającą radość i wzru-
szenie. Każdy z nas poczuł się 
wyróżniony. Wspólna modlitwa z 
Ojcem Świętym była czymś nie-
zwykłym. Na koniec uroczystości 
papież pobłogosławił przyniesio-
ne przez wiernych dewocjona-
lia. Niezwykłym przeżyciem było 
zwiedzanie Bazyliki Świętego 
Piotra. Modliliśmy się przy grobie 
Świętego Jana Pawła II. 

Byliśmy też na cmentarzu żoł-
nierzy polskich na Monte Cassi-

21 lutego w restauracji 
„Margo” w Kaliszu od-

był się integracyjny bal wa-
lentynkowy, w którym udział 
wzięło około 200 osób nie-
pełnosprawnych z placó-
wek rehabilitacyjnych z Ka-
lisza i sąsiednich powiatów. 
Byli to uczestnicy dziewięciu 
warsztatów terapii zajęcio-
wej i Środowiskowego Domu 
Samopomocy. 

Organizatorami byli: Fun-
dacja Inwalidów i Osób Nie-
pełnosprawnych „Miłosier-
dzie” w Kaliszu, Fundacja 
„Aktywni zawodowo” i Sto-
warzyszenie „Wszystko dla 
Kalisza”, a oprawę muzyczną 
zapewnił zespół „Przyjaciele” 
z Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Przygodzicach.

Dzieci z zaburzeniami 
rozwojowymi boryka-

ją się nie tylko z nadwraż-
liwością w okolicach twa-
rzy i jamy ustnej, ale tak-
że z anomaliami w budowie 
warg, języka, podniebienia 
oraz wadliwym zgryzem i 
obniżoną sprawnością ru-
chową artykulatorów. 

Zaburzenia w rozwo-
ju funkcji komunikacyjnych 
powodują również niepra-
widłowości w napięciu mię-
śniowym, które może być 
wzmożone lub nadmiernie 
obniżone. Warto pamiętać, 
że mowa to także ruch i wy-
maga zajęć rehabilitacyjnych 
tak samo jak ręce czy nogi. 

Sprawny aparat mowy 
umożliwia prawidłowy roz-
wój mowy i komunikacji, 
a także znacząco ułatwia 
przyjmowanie przez dziec-
ko pokarmów o stałej kon-
systencji. Bardzo ważne jest 
zatem usprawnianie warg, 
języka, policzków, podnie-
bienia i żuchwy już od naj-
młodszych lat. 

Zachęcam, aby rozwi-
jać świadomość językową 
dziecka i stymulować jego 
rozwój mowy w formie za-
bawy, ponieważ ta forma te-
rapeutyczna jest pozytywnie 
przyjmowana przez dzieci. 

Należy pamiętać, że wszel-
kie działania terapeutyczne 
przynoszą najlepsze efekty 
jeśli wykonuje się je systema-
tycznie. Przedstawione prze-
ze mnie propozycje ćwiczeń 
należy dopasować do możli-
wości i umiejętności dziecka, 
także osoby dorosłej:

Rozciąganie – kierowanie 
języka do nosa, do brody, w 
prawą i w lewą stronę, robić 
ruchy okrężne.

Joanna
Szostek
LESZNO

POROZMAWIAJ Z LOGOPEDĄ(13)

Usprawnianie 
aparatu mowy

Całuski – przesyłanie cału-
sków, wargi wysunięte moc-
no do przodu, cmokanie.

Kołysanki – wymowa wy-
dłużonego aaa, aaa, aaa przy 
szeroko otwartych ustach.

Miny – naśladowa-
nie min najlepiej ćwi-
czyć przed lustrem:
wesoła – wargi rozciągnię-
te od ucha do ucha, smut-
na – podkówka z warg, zła 
– groźna mina, ściągnięte 
brwi i zaciśnięte usta, obra-
żona – wargi nadęte.

Rybka – wysuwanie warg 
do przodu  i rozszerzanie na 
końcu jak u ryby.

Ziewający lew – maksy-
malne oddalenie od siebie 
wargi górnej i dolnej.

Zbliż palec wskazujący do 
ust (ale ich nie dotykaj) i po-
staraj się dotknąć go czub-
kiem języka. Udało się? To 
teraz oddal trochę palec od 
ust i spróbuj ponownie.

Wkładamy słony paluszek 
do ust i staramy się go zjeść 
bez pomocy rąk (obie dłonie 
na biodrach).

Naśladowanie śmiechu: 
małej dziewczynki hihihi, 
chłopca hahaha, dziadka ho-
hoho, mamy hehehe itp.

Warczący pies – naślado-
wanie złego psa, unoszenie 
górnej wargi, wyszczerzanie 
zębów.

Gorąca zupa – dmuchanie 
na talerz gorącej zupy lub na 
herbatę.

Kocury – naśladowanie 
ziewania kota, oblizywania 
się (czubek języka okrąża 
szeroko otwarte wargi), ko-
tek pije mleko (szybkie ruchy 
języka w przód i w tył).

Masaż warg – nagryzanie 
zębami wargi dolnej, potem 
górnej.

Chowanie warg – górne 
zęby „chowają” dolną war-
gę, a potem dolne „chowają” 
górną wargę.

Wkładamy kredkę do ust 
i staramy się narysować na 
kartce np. kółeczko.

Rysujemy w powietrzu 
kółka słomką trzymaną w 
ustach.

Na ratunek – e-o – naśla-
dowanie karetki pogotowia, 
i-u – naśladowanie policji, 
e-u – naśladowanie straży 
pożarnej.

Koniki – czubek języka 
uderza o podniebienie i opa-
da na dół, kląskanie.

Jaszczurki – czubkiem ję-
zyka zbieramy płatki kuku-
rydziane lub małe chrupki z 
talerzyka.

Nabierz dużo powietrza do 
buzi i przytrzymaj je chwilę, 
a teraz udawaj, że płuczesz 
zęby po ich szczotkowaniu i 
przesuwaj powietrze z jed-
nego policzka do drugiego.

Grubasek – mocno nady-
mamy policzki.

Chudzinka - mocno wcią-
gnij policzki.

Sztuczka – przyłóż kredkę 
do górnej wargi, wysuń usta 
mocno do przodu i spróbuj 
utrzymać ją samymi ustami.

Kładziemy kawałek jabł-
ka lub żelowego misia na ję-
zyku i próbujemy przejść kil-
ka kroków, pilnując, aby nie 
spadł.

Mocno przyciskamy języ-
kiem kawałek jabłka do pod-
niebienia.
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no. To szczególne dla wszystkich 
Polaków miejsce, w którym żoł-
nierze dowodzeni przez genera-
ła Władysława Andersa po nie-
zwykle zaciętych walkach zdo-
byli to wzgórze. Obecnie znaj-
duje się tam klasztor i cmentarz 
poległych żołnierzy. Dzięki ta-
kim jak oni bohaterom my dzi-
siaj możemy cieszyć się wolno-
ścią i żyć w niepodległym kraju. 

Przed powrotem do Polski by-
liśmy w Weronie, mieście zna-
nym z dramatu Williama Szek-
spira „Romeo i Julia”. Space-
rowaliśmy jego uliczkami od 
rzymskiego amfi teatru do Casa 
Capuletti ze słynnym balkonem 
Julii. 

Ta wyjątkowa wycieczka po-
zostanie na zawsze w naszej 
pamięci. 

 BOGUMIŁA OFIARA

My w Wiecznym Mieście 
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Pamiątkowe zdjęcie.

W oczekiwaniu na papieża Franciszka.Byliśmy na Monte Cassino.

Bal na 200 osób
Mimo braku dofi nansowa-

nia impreza doszła do skut-
ku dzięki prezesowi Fundacji 
„Miłosierdzie” Stanisławowi 
Bronzowi, darczyńcom oraz 
właścicielom lokalu Margo-
cie i Cezaremu Suszyńskim.

Gośćmi balu byli: dyrektor 
kaliskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, członkowie Za-
rządu Fundacji oraz przed-
stawiciele zaprzyjaźnionych 
instytucji.

Organizacji tego typu im-
prez przyświeca idea szer-
szej integracji osób niepeł-

nosprawnych, spotkania się 
w większym gronie, nawią-
zanie nowych kontaktów i 
utrwalenie już istniejących. 
Od blisko dziesięciu lat coraz 
mniej jest tego typu działań, 
ponieważ stale maleją środ-
ki na rehabilitację społecz-
ną osób niepełnosprawnych. 
Mimo to Fundacja Inwalidów 
i Osób Niepełnosprawnych 
„Miłosierdzie” w Kaliszu, 
dzięki aktywności Zarządu, 
organizuje w ciągu roku kil-
ka działań takiego formatu, 
co jest godne uznania.
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Z okazji Światowego Dnia 
Walki z Rakiem 4 lutego 

odbyły się drzwi otwarte w 
Wielkopolskim Centrum On-
kologii w Poznaniu. Współor-
ganizatorem był Wielkopolski 
Oddział Wojewódzki Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Ce-
lem było uświadomienie ro-
snącej zachorowalności na 
nowotwory i ważnej roli pro-
fi laktyki w przeciwdziałaniu 
tej chorobie.

– Do tej pory centra onko-
logiczne najczęściej otwierały 
swoje drzwi dla potencjalnych 
pacjentów, którzy tego dnia 
mogli wykonać badania. Była 
to wąska grupa osób. Dlatego 
teraz zorganizowaliśmy w ra-
mach drzwi otwartych spotka-
nie z szerszą publicznością: 
nie tylko z osobami chorymi, 
ale też między innymi ze stu-
dentami medycyny, przedsta-
wicielami organizacji poza-
rządowych, które wspomaga-
ją chorych po leczeniu nowo-
tworowym, z rodzinami osób 
chorych. Uczulaliśmy zwłasz-
cza na potrzebę profi laktyki, 
mówiliśmy o możliwościach 
leczenia. Jesteśmy otwarci na 
rozmowy z ludźmi. Kiedy pa-
cjent dowiaduje się o nowo-
tworze, jego świat zmienia się 
diametralnie. Jesteśmy po to, 
aby mu pomóc. Często dzięki 
wczesnej diagnozie nowotwór 
można wyleczyć. Zapraszamy 
wszystkich do korzystania z 
drzwi otwartych, podczas któ-

rych udzielamy porad i wyko-
nujemy podstawowe badania – 
powiedział dr n. med.  Piotr Ła-
ski, chirurg z Wielkopolskiego 
Centrum Onkologii.

Podczas tegorocznych drzwi 
otwartych miały swoje stoiska 
organizacje i instytucje, które 
na co dzień zajmują się profi -
laktyką, zdrowiem i odpowied-
nim odżywianiem. Byli też 
przedstawiciele Narodowego 
Funduszu Zdrowia.

– Wielkopolski Oddział Wo-
jewódzki NFZ chętnie współ-
uczestniczy w takich akcjach. 
Propagujemy programy profi -
laktyczne, które NFZ od wie-
lu już lat fi nansuje, między in-
nymi trzy programy, które są 
związane z chorobami no-
wotworowymi, czyli: program 
wczesnego wykrywania raka 
piersi, program wczesnego 
wykrywania raka szyjki ma-
cicy oraz program profi lakty-
ki chorób odtytoniowych, naj-
bardziej związany z rakiem 
płuc oraz z wykrywaniem 
przewlekłej obturacyjnej cho-
roby płuc. Na naszym stoisku 
zainteresowane osoby mogły 
uzyskać odpowiedzi na nurtu-
jące je pytania, otrzymać fol-
dery, broszury, w których są 
zawarte wszystkie niezbęd-
ne informacje na temat da-
nego programu. Przypomi-
namy również, że poza pro-
gramem każdy pacjent, który 
ma wątpliwości, konsultuje je 
ze swoim lekarzem, a on ma 

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM

Wczesna diagnoza 
– szansą wyleczenia
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Magdalena Rozumek z Narodowego Funduszu Zdrowia
informowała o programach profi laktycznych.

Dr n. med. Piotr Łaski, chirurg 
z Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Swoje stanowiska miało kilka organizacji pozarządowych.

Studenci z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów
Medycyny IFMSA-POLAND badali m.in. procentową zawartość 

tkanki tłuszczowej i oceniali prawidłowość masy ciała. 

także prawo skierować go na 
te rodzaje badań, które są do-
stępne w ramach profi laktyki. 
Sami również organizujemy 
drzwi otwarte – powiedzia-
ła Magdalena Rozumek, p.o. 
rzecznika prasowego Wiel-
kopolskiego Oddziału Woje-
wódzkiego NFZ.

Była też możliwość nauki sa-
mobadania piersi, zmierzenia 
ciśnienia tętniczego i poziomu 
cukru we krwi. Do zdrowego 
gotowania zachęcała prezen-
tacja kulinarna, a do aktywno-
ści fi zycznej – warsztat rehabi-
litacji.

STANISŁAW FURMANIAK
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Czterdziestoletni Jarosław 
Wilczyński z Wągrowca to 

sportowiec z niepełnospraw-
nością, który łamie wszel-
kie stereotypy na temat osób 
z dysfunkcjami, wciąż obecne 
w dość powszechnej, ludzkiej 
mentalności. Urodził się z prze-
pukliną oponowo-rdzeniową, 
porusza się na wózku inwa-
lidzkim. 

– Jak postawię sobie jakiś cel, 
to prędzej czy później go osią-
gam – mówi. – Oczywiście, nie 
stawiam sobie celów wygóro-
wanych, ale takie, które w moim 
przekonaniu są do zdobycia. Je-
stem raczej realistą, bo w dzi-
siejszym świecie, zwłaszcza w 
Polsce, osobie niepełnosprawnej 
trudno być optymistą.

Swoje dzieciństwo, mimo „by-
cia innym” czyli niepełnospraw-
nym, wspomina dobrze. Miał ko-
leżanki i kolegów, był wspierany 
przez rodziców, siostry i brata. 
Nie zmieniło się to także teraz: 
Jarek jest osobą bardzo towarzy-
ską, lubi rozmowy z przyjaciółmi 
i dobrą zabawę. Jako dziecko i 
nastolatek dwa, trzy razy w roku 
jeździł na rehabilitację, która w 
jakimś stopniu podtrzymywała 
jego sprawność ruchową. Obec-
nie ze względu na pracę i inne 
obowiązki nie może już często 
uczestniczyć w turnusach. Od 
17 lat prowadzi także auto do-
stosowane do swoich dysfunkcji. 
Przejechał nim już ponad 260 ty-
sięcy kilometrów.

Jest absolwentem Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu i podyplomowych stu-
diów w Wyższej Szkole Banko-
wej. Z wykształcenia jest poli-
tologiem i socjologiem, ale nie 
pracuje w zawodzie. Niepełno-
sprawność nie przeszkadza mu 
w życiu rodzinnym.

– Jestem szczęśliwym mężem 
Beaty i ojcem 14-letniej Róży – 
opowiada. – Z rolą ojca radzę 
sobie jak każdy inny, w miarę 
dobry tata. Wózek nie jest w tym 
przeszkodą w najmniejszym 
stopniu. 

Jarek od ponad 20 lat pasjo-
nuje się sportem osób niepeł-
nosprawnych. W latach 1993 
do 2007 i później w latach 2012 
do 2014 grał w koszykówkę na 
wózkach. Dzięki uporowi, sys-
tematycznym treningom i od-
powiednim predyspozycjom od-
niósł znaczące sukcesy w tej 
dziedzinie. Jest pięciokrotnym 

Monika
Janc
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mistrzem Polski i trzykrotnym 
wicemistrzem w tej dyscyplinie, 
a ponadto dwukrotnym brązo-
wym medalistą Mistrzostw Pol-
ski (medale zdobył jako zawod-
nik klubu UKS Poznań). W la-
tach 1994 do 2002 roku był tak-
że reprezentantem Polski w ko-
szykówce na wózkach. Mówi z 
dumą: 

– Rozegrałem 67 meczów z 
orzełkiem na piersi. 

Od dwóch lat Jarek ma nową 
pasję: „bieganie” na wózku, czy-
li wyścigi na wózkach. W paź-
dzierniku 2016 roku ukończył 
swój pierwszy maraton, a wcze-
śniej kilka półmaratonów. Jego 
marzeniem jest udział w Igrzy-
skach Olimpijskich w Tokio w 
2020 roku. Do tego potrzebny 
jest jednak wysokospecjalistycz-
ny wózek. Jego cena, niestety, 
jest bardzo wysoka. Mimo trwa-
jącej zbiórki pieniędzy na koncie 
zebrano zaledwie 1/5 potrzeb-
nej kwoty. Jarek nie traci jednak 
nadziei i wierzy, że niebawem 
będzie właścicielem wymarzo-
nego „Lamborgini”, wózka naj-
lepszego wśród innych. Na py-
tanie, skąd czerpie siły do reali-
zacji tak ambitnych zadań, Jarek 
odpowiedział z przekonaniem i 
radością: 

– Po prostu nie poddaję się. 
Kocham sport. Nieraz sił brak, 
ale wyjście na trening powodu-
je, że mimo zmęczenia, gdy póź-
niej przyjdzie jeden, drugi suk-
ces, cieszę się i siły wracają. Nie 

siedzę więc bezczynnie w fotelu, 
lecz robię to, co kocham. 

Przykład Jarka może pobu-
dzać do działania wiele osób z 
niepełnosprawnością. Ludzie 
niepełnosprawni bowiem często 
nie wierzą w swoje siły, boją się 
zaryzykować i podjąć wyzwanie. 
Jarek z siłą lodołamacza kruszy 
te uprzedzenia i obawy. Całym 
swoim życiem dowodzi, że moż-
na mimo niepełnosprawności 
spełniać się w życiu rodzinnym 
i zawodowym, a przy tym rozwi-
jać swoje zainteresowania. Czy 
jest zadowolony z życia? Odpo-
wiedział refl eksyjnie: 

– Po części tak, jednak do peł-
ni szczęścia, oczywiście, brakuje 
pełnej sprawności, której nigdy 
nie będzie. Jednak dzięki niepeł-
nosprawności chociażby spor-
towo osiągnąłem o wiele wię-
cej, niż niejeden zdrowy czło-
wiek. Często zastanawiam się, 
kim byłbym w życiu, gdyby nie 
wózek… 

Takie pytanie zapewne za-
daje sobie wiele osób niepełno-
sprawnych. Czy ma ono sens? 
Jeśli motywuje do działania, to 
warto je stawiać. Jeśli natomiast 
dołuje nas, wpływa negatywnie 
na nasze życie i rozwój, to lepiej 
odpuścić.

Jarek jest przede wszystkim 
człowiekiem umiejącym cie-
szyć się każdą chwilą życia i do-
strzegającym jego piękno. Ma 
niespożyte pokłady energii i za-
wsze jest gotowy do podejmo-
wania nowych wyzwań – nie tyl-
ko sportowych. Potwierdza każ-
dego dnia – na boisku, czy pod-
czas maratonu – słowa św. Au-

gustyna: „Dopóki walczysz, je-
steś zwycięzcą” (Św. Augustyn, 
http://www.augustianie.pl/sw-
augustyn/sw-augustyn-mysli). 

Niestety, w naszym kraju 
sportowcy niepełnosprawni nie 
są doceniani, chociaż na igrzy-
skach paraolimpijskich zdoby-
wają znacznie więcej meda-
li niż sportowcy na olimpiadach 
dla zdrowych. Dostęp do wy-
sokospecjalistycznego sprzę-
tu umożliwiającego treningi jest 
ograniczony, gdyż jest on bar-
dzo drogi i zazwyczaj bez do-
fi nansowań. Niepełnosprawny 
sam musi na początek zorga-
nizować sobie sprzęt – w przy-
padku Jarka wózek. Paraolim-
pijczycy nie są też odpowiednio 
opłacani i honorowani za swo-
je osiągnięcia, mimo że wie-
lokrotnie dzięki nim na arenie 
międzynarodowej rozbrzmiewa 
„Mazurek Dąbrowskiego”. Przy-
kry jest też fakt, że w polskiej te-
lewizji igrzyska olimpijskie osób 
niepełnosprawnych nie są nale-
życie transmitowane. Moi roz-
mówcy informowali, że chętnie 
obejrzeliby, jak to powiedział je-
den z nich, „prawdziwe zmaga-
nia z samym sobą, a potem z 
przeciwnikami. To jest prawdzi-
wa walka i sport”. Do Igrzysk w 
Tokio są jeszcze trzy lata, więc 
ufamy, że do tego czasu sytuacja 
sportowców z dysfunkcjami – 
ale wybitnie sprawnych w swo-
ich konkurencjach – zmieni się 
na lepsze. Wierzymy, że igrzy-
ska paraolimpijskie i inne za-
wody sportowe znajdą wreszcie 
należne im miejsce we wszyst-
kich mediach. 

Prawdziwa 
walka i sport

Jarosław Wilczyński z Wągrowca łamie wszelkie stereotypy 
na temat osób z niepełnosprawnościami.
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22 stycznia po raz 11 wy-
startował „Charytatyw-

ny Bieg z Maltańskim Świa-
tełkiem” wokół Jeziora Mal-
tańskiego w Poznaniu. Ce-
lem wydarzenia było wspar-
cie potrzebujących. Dochód z 
opłat startowych został prze-
znaczony na pomoc pod-
opiecznym Drużyny Szpiku. 
Współorganizatorem biegu 
była Fundacja Anny Wierskiej 
„Dar szpiku”, która na co dzień 
wspiera dzieci chore na raka 
oraz ich rodziny.

Pomysłodawcą inicjaty-
wy jest maratończyk Przemy-
sław Walewski. W tym biegu 
nie chodzi o zwycięstwo, lecz o 
niesienie pomocy chorym. Tu-
taj nie ma przegranych ani wy-
granych. Wszyscy zwyciężają.

– W naszym biegu nie ma 
mierzenia czasu, kategorii wie-
kowych, dekoracji. Każdy bie-
gacz ma numer startowy „001”. 
Bieganie to najprostsza droga 
do dobrego zdrowia i najlep-
sza inwestycja na lata. Na me-
cie, przy gorącej herbacie, jest 
okazja do spotkania w sym-
patycznym gronie tych, którzy 
chcą pomóc innym. Przedsię-
wzięciem wspierającym Dru-
żynę Szpiku jest również „Bieg 
Czekoladowy”. Z opłat starto-
wych zebrano 4200 złotych. W 
tym roku wystartowało ponad 
300 osób. We wszystkich do-
tychczasowych edycjach udział 
wzięło prawie 3000 biegaczek 

i biegaczy – powiedział P. Wa-
lewski. 

W biegu uczestniczyli wolon-
tariusze Drużyny Szpiku, sym-
patycy oraz rodzice dzieci, któ-
re przebywają lub przebywa-
ły na oddziale onkologicznym 
Szpitala Klinicznego im. Karola 
Jonschera w Poznaniu. 

– Było wzruszająco. Doro-
ta Raczkiewicz, prezes Funda-
cji wspomniała naszego syn-
ka Konrada, dla którego w ze-
szłym roku został zorganizo-
wany bieg. Piotr Przybylski i 
Mateusz Szagżdowicz zapalili 
race i była minuta ciszy dla nie-

Nie było przegranych
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Dorota Raczkiewicz i Przemysław Walewski (z lewej) 
z uczestnikami biegu.

 W tym biegu każdy ma numer „001”. Wszyscy wygrywają.

go. Biegacze to ludzie z wielki-
mi sercami i dobrą energią, któ-
ra dodaje dzieciom sił do walki 
z chorobą – mówiła Magdalena 
Cierniak, mama śp. Konrada.

Nad Maltą pojawiła się też 
Ewa, mama Oli, byli także ro-
dzice Konrada i Piotrka (obaj 
chłopcy zmarli w styczniu 2016 
roku). Był również pan Karol po 
przeszczepie serca. 

– Uwielbiam nasz światełko-
wy bieg. To za każdym razem 
dowód, że ludzie są dobrzy. Kil-
kaset osób, mimo zimna i lo-
dowiska, stawiło się nad Mal-
tą, aby oddać swój trud i radość 
chorym. To cudowny gest. Po-
maganie jest naprawdę fajne – 
podsumowała D. Raczkiewicz. 

STANISŁAW FURMANIAK

Uczestnicy wznoszą światełko do nieba. 
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Grupę dyskusyjną pod 
taką nazwą, urucho-

mioną na Facebooku, sku-
piają ludzie, którym nie 
jest obojętny los człowie-
ka w potrzebie. Konkretnie 
26-letniego, wybitnie zdol-
nego naukowca, Micha-
ła Włodarskiego z Katowic, 
dla którego 2017 rok zaczął 
się fatalnie. 

2 stycznia młody mężczyzna 
był przeziębiony i postanowił 
wziąć kąpiel. Po paru godzi-
nach nieprzytomnego i leżą-
cego w wannie syna znalazła 
matka. Jest w stanie apalicz-
nym, co oznacza, że nie ma z 
nim kontaktu.

Michał nie zdążył wziąć 
kąpieli, zrelaksować się. Od-
kręcił wodę i zasłabł. Ma 
uszkodzenie obu półkul mó-
zgowych. Przyczyną była 
najprawdopodobniej wada 
wentylacji w piecu gazowym 
ogrzewającym wodę.

 Na stronie Fundacji „Sto-
noga”, która zbiera pienią-
dze na leczenie i rehabilita-
cję Michała, czytamy: „Po-
gotowie zabrało Michała 
do szpitala w Katowicach, 
a następnie do Regional-
nego Ośrodka Ostrych Za-
truć z Oddziałem Toksyko-
logii Klinicznej w Sosnow-
cu. Przeprowadzone bada-
nia wykazały 33% zawartość 
tlenku węgla we krwi, tomo-
grafi a nie wykazała żadnych 
zmian. 

7 stycznia Michał się wy-
budził, był z nim kontakt 
słowny, odpowiadał na za-
dawane pytania, jadł posił-
ki, ruszał rękami i nogami. 
W następnych dniach nastą-
piło pogorszenie stanu zdro-
wia. Michał stracił przytom-
ność. Nie odzyskał już umie-
jętności porozumiewania się 
ani słowami, ani gestami”. 

O jego aktywności przed 
wypadkiem, zamiłowaniu 
do nauk ścisłych i ogrom-
nym darze zjednywania so-
bie ludzi opowiada przedsta-
wicielom mediów Alicja, sio-
stra Michała. To ona utwo-
rzyła na FB wyżej wymienio-
ną grupę. Pojawiają się tam 
coraz to nowsze komentarze 
internautów, propozycje po-
mocy i inne wirtualne gesty 
solidarności. 

Od 12 stycznia Michał 
przebywa w Szpitalu Murcki 
w Katowicach. Tam właśnie 
została postawiona diagno-
za: uszkodzenie półkul mó-
zgowych. Potrzebna jest sta-
ła, systematyczna rehabili-
tacja. Dzięki niej młody na-
ukowiec będzie mógł powo-
li wracać do zdrowia. Bez 
rehabilitacji nie ma na to 
szans. 

Na powrót Michała do nor-
malnego życia czekają naj-
bliżsi, rodzina, przyjaciele i 
współpracownicy z Polskiej 
Akademii Nauk. I czeka też 
doktorat o grafemie zapisa-
ny na dysku twardym kom-
putera. Gdyby nie to zdarze-
nie, żyłby normalnie, odby-
wał zajęcia i pracował. Jed-
nak stało się inaczej… 

Darowizny na rehabilita-
cję Michała można wpłacać 
na konto Fundacji „Stono-
ga”: 74 1020 2528 0000 0702 
0277 3166 z dopiskiem: Da-
rowizna dla Michała Włodar-
skiego. Można również prze-
kazać 1%. KRS 0000353992 z 
dopiskiem: Michał Włodar-
ski.

STANISŁAW FURMANIAK

Młody! Obudź się!
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ALDONA WIŚNIEWSKA
POZNAŃ

*
Znalazłam ciebie
w młodym listeczku,
w jąkającym się
wietrze,
w modlitwie dnia
pierwszej.
Podałam serce 
i duszę
na skrawku papieru,
mój ty majaku
wiosenny. 

*

Czy kochasz nas,
o dobrotliwe niebo,
utkanie chmurami
jak puchem?
Gdy cierpisz,
Cierpimy wraz z tobą. 
Gdy szlochasz,
Wyciskasz nam łzy.
Złościsz się, 
gdy biedni my
na Ziemi.
Lecz ty nas kochasz.
Ciepłem swoim
Otulasz nasze ciała.
Podniebną muzykę
tego lata
przekułeś w upał.
Nie zawiedziesz,
gdy jesień,
otulisz w zimę.
Początkiem jesteś
i końcem. 

W tym roku bal karnawa-
łowy w Zespole Szkół 

Specjalnych nr 101 w Po-
znaniu miał zupełnie wyjąt-
kowy charakter. Uczestnicy 
przebrali się w stroje „eko” 
i pokazali w ten sposób, 
że dla społeczności szkol-
nej ważna jest idea ochrony 
środowiska oraz recyclingu 
zużytych materiałów. 

Z makulatury, nakrętek, 
plastikowych butelek, fo-
lii i innych surowców wtór-
nych zrobiono wspaniały wy-
strój sali balowej, a każdy z 
uczestników zabawy mógł 
pochwalić się własnoręcznie 
wykonanym strojem w sty-
lu „eko”. 

Gazety zamieniły się w 
spódnice, krawaty, kapelusze. 
Z nakrętek wykonano nieba-
nalną biżuterię. Folia stała 
się bogato zdobionymi suk-
niami. 

Chętni zaprezentowali swe 
stroje podczas rewii mody 
balowej. Wszystkie kreacje 
zasłużyły na gromkie brawa, 
a te najbardziej oryginalne 
zostały nagrodzone. Muzy-
ka przerywana była od cza-
su do czasu przez konkursy. 
Nie zabrakło więc konkuren-Aldona Wiśniewska – Irys. 

EKO-BAL 

Suknie z folii,
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cji jedzenia jabłek bez użycia 
rąk, a także pląsów z butel-
ką umieszczoną między ple-
cami tancerzy. 

Podczas balu został tak-
że rozstrzygnięty konkurs 
na eksperta sportowego. 
Uczniowie, którzy w I seme-
strze najlepiej typowali wyni-
ki meczów, zostali nagrodze-
ni przez szkolny Klub Kultu-
ralnego Kibica. 

Ci, którzy potrzebowa-
li chwili oddechu mogli od-
począć, zjeść pyszny poczę-
stunek lub serwowane na sali 
balowej zdrowe przekąski. 

Uczestnicy zabawy, któ-
rzy ubrani byli w przebrania 
„eko”, otrzymywali naklej-
ki, które mogli wymienić na 
stoisku Szkolnego Koła To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci 
na wybraną przez siebie pa-
miątkę z balu. 
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W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 W POZNANIU

biżuteria z nakrętek
ca, nadszedł czas na demon-
towanie wystroju sali i zdję-
cie kreacji balowych. Było to 
kolejną okazją do tego, by 
zaakcentować konieczność 
dbania o środowisko natural-
ne: wszystkie surowce zosta-
ły posegregowane i umiesz-
czone w odpowiednich po-
jemnikach. 

To był naprawdę nieza-
pomniany bal, po raz kolej-
ny profesjonalnie zorganizo-
wany przez nasz niezawod-
ny Samorząd Uczniowski. 
Można się o tym przekonać, 
oglądając zdjęcia umieszczo-
ne na stronie internetowej 
www.zss101.poznan.pl oraz 
na FB szkoły.

 GRAŻYNA PAWLACZYK
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Jak postrzegane są oso-
by z niepełnosprawno-

ścią intelektualną? Czy spo-
łeczeństwo wystarczająco 
okazuje im szacunek i zro-
zumienie? 

Mając na uwadze coraz licz-
niejsze akcje społeczne podej-
mowane z myślą o wyrówny-
waniu szans życiowych tych 
osób, można by na to pytanie 
odpowiedzieć twierdząco. Ale 
gdy przypomnimy sobie histo-
rie ludzi np. z zespołem Do-
wna, którzy niejednokrotnie 
doświadczyli niesprawiedli-
wego traktowania, dociera do 
nas, że zrozumienie ze strony 
zdrowych nie jest wystarcza-
jące. 

Trzeba zatem kolejnych 
inicjatyw edukujących społe-
czeństwo, że człowiek z nie-
pełnosprawnością ma takie 
same prawa jak inni ludzie. 
Więcej – że potrafi  cieszyć 
się z życia i dawać tę radość 
innym. Taką właśnie inicja-
tywą było zorganizowane po 
raz czwarty „Wielkie przy-
bijanie piątki”. To akcja po-
znańskiego Stowarzyszenia 
„Na Tak”, obchodzona z oka-
zji Międzynarodowego Dnia 
Przytulania, której celem jest 
propagowanie idei integracji 
i równości. 

31 stycznia przed połu-
dniem na dworcu głównym 
w Poznaniu zebrali się pod-
opieczni Stowarzyszenia z 
terapeutami i opiekunami. 
Udział wzięły m.in. dzieci z 

wieloraką niepełnosprawno-
ścią z Przedszkola Specjal-
nego „Orzeszek” prowadzo-
nego przez Stowarzyszenie. 
Uczestnicy przez kilkanaście 
minut przybijali piątkę z po-
dróżnymi przechodzącymi 
przez hol dworca. Ten sym-
boliczny gest, jak poinfor-
mowali organizatorzy akcji, 
dostarcza wiele ciepła i do-
brych emocji. 

Przybicie piątki było szcze-
gólnie istotne dla ludzi, któ-
rzy wcześniej nie mieli kon-
taktu z osobami z niepełno-
sprawnością intelektualną. 
Dzięki wydarzeniu przeko-
nali się, że ludzie z zespo-
łem Downa odznaczają się 
wyjątkową wrażliwością i 
poczuciem humoru. 

Stowarzyszenie „Na Tak”, 
prócz wyżej wymienione-
go Przedszkola Specjalnego 
„Orzeszek”, prowadzi 10 pla-
cówek rehabilitacyjno-tera-
peutycznych ukierunkowa-
nych na wspomaganie roz-
woju osób z dysfunkcjami 
intelektualnymi. 

Niedawno uruchomiło 
klub dla rodziców dzieci z 
zespołem Downa nie obję-
tych edukacją szkolną. Klub 
ma na celu wsparcie rodzi-
ców, którym urodziło się 
dziecko z niepełnosprawno-
ścią oraz ich wzajemną wy-
mianę doświadczeń. 

KAROLINA KASPRZAK

Wyjątkowo wrażliwi

Entuzjazmem i otwartością uczestnicy akcji 
zachęcali do przybicia piątki.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną
mają w sobie dużo ciepła i radości.

Tak przełamywano bariery…
W tym roku akcja „Wielkie przybijanie piątki” 

miała rekordową frekwencję. 
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Uczniowie Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 101 im. 

Jana Brzechwy w Poznaniu z 
rodzicami po raz kolejny mie-
li okazję uczestniczyć w cie-
kawym spotkaniu. 21 lutego 
gościem Klubu Rodzica był 
Stanisław Rakowski z żoną, 
artysta i malarz, który wyko-
nuje obrazy olejne, akryle, pa-
stele na płótnie, a także zdobi 
wnętrza placówek edukacyj-
nych. Dzięki jego instruktażo-
wi każdy uczestnik spotkania 
namalował obraz pod tytułem 
„Letni zachód słońca”.

– Prowadzę Klub Rodzica 
społecznie, z potrzeby serca 
i na zapotrzebowanie rodzi-
ców – mówi Maria Gawron, 
nauczyciel ZSS nr 101. – Nasi 
uczniowie są mieszkańcami 
nie tylko Poznania, ale też róż-
nych gmin powiatu poznań-
skiego. Dzieci są dowożone 
do szkoły. Dowóz zapewnia 
miasto i gmina, w zależno-
ści od tego, skąd dziecko po-
chodzi. Dlatego doceniam to, 
że rodzic dociera z dzieckiem 
na spotkania Klubu Rodzica, 
często pomimo niedogodno-
ści komunikacyjnych, atmos-
ferycznych, czasowych. Każ-
de spotkanie jest poświęcone 
innemu tematowi. Dzisiaj ma-
lujemy obrazy, niebawem wy-
bierzemy się do teatru, odwie-
dzi nas też osoba, która przy-
bliży zasady stosowania tech-
nik antystresowych. 

Szkoła kształci dzieci i mło-
dzież z niepełnosprawnością 
intelektualną. Jest najstarszą 
placówką kształcenia specjal-

prezentowaliśmy na łamach 
„Filantropa Naszych Czasów”. 
Ciepła, rodzinna atmosfera i 
współpraca zespołowa poma-
ga zrelaksować się oraz uwol-
nić od trudnych emocji, które 
wiążą się z wychowywaniem 
dziecka z niepełnosprawno-
ścią. Klub Rodzica to miejsce, 
w którym rodzice mogą spę-
dzić twórczo czas, podysku-
tować, wymienić się doświad-
czeniami. To także miejsce, 
które w pełni sprzyja kształto-
waniu pozytywnego wizerun-
ku człowieka z niepełnospraw-
nością w społeczeństwie.

Nim uczestnicy spotkania 
wzięli pędzel do ręki, malowa-
nie obrazu wydawało się zada-
niem dość trudnym, być może, 
dla niektórych, nawet niemoż-
liwym do wykonania. Ale pro-
fesjonalny instruktaż malarza, 
a przede wszystkim artystycz-
ne uzdolnienia uczniów i ro-
dziców, zrobiły swoje. Po pew-
nym czasie wszyscy z dumą 
pozowali do zdjęć ze swoimi 
dziełami. Obrazy były potem 
prezentowane w szkolnej ga-
lerii.

S. Rakowski jest artystą-sa-
moukiem. Maluje między in-
nymi wnętrza naramowickich 
szkół, gdzie uwiecznia krajo-
brazy i bajkowe postacie. Na 
początku tego roku był nomi-
nowany do tytułu „Człowiek 
Roku” w plebiscycie „Człowiek 
Roku” Głosu Wielkopolskiego. 
Więcej informacji o artyście na 
stronie: www.stanislawrakow-
ski.pl.tl 

KAROLINA KASPRZAK

W KLUBIE RODZICA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 W POZNANIU

Malujemy obrazy…
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Uczestniczki odkryły swoje talenty.

Stanisław Rakowski z żoną.

Malowanie „Letniego zachodu słońca”. Wspólna praca.

nego w Polsce (została założo-
na w 1897 roku). Na uwagę za-
sługują realizowane w placów-
ce zajęcia specjalistyczne (do-
goterapia, masaż klasyczny, 
hipoterapia) służące uspraw-

nianiu i rehabilitacji ruchowej 
uczniów. 

W społecznej zaś rehabilita-
cji nieocenioną rolę pełni wy-
żej wymieniony Klub Rodzica, 
którego inicjatywy kilkakrotnie 
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10 lutego w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim 

w Poznaniu odbyła się zbiór-
ka krwi. Była także możli-
wość zarejestrowania się w 
bazie potencjalnych dawców 
szpiku – tym razem zwłasz-
cza dla 15-letniej Klaudii Sta-
wickiej, która szuka dawcy 
wskutek ostrej wznowy bia-
łaczki szpikowej. Krwiodaw-
cy i rejestrujący się w bazie 
nie zawiedli. W urzędzie po-
jawiło się wiele osób, by po-
dzielić się darami życia.

– Od ponad sześciu lat, co 2, 
3 miesiące, oddaję krew. Pro-
paguję krwiodawstwo wśród 
studentów, znajomych i rodzi-
ny. Zachęcam też ludzi, przy 
okazji różnych wydarzeń, by 
oddawali krew oraz rejestro-
wali się w bazie potencjalnych 
dawców szpiku. Dużo osób 
potrzebuje krwi, wielu czeka 
na przeszczep szpiku. Krew i 

szpik ratują życie – mówi Sła-
womir Bińkowski.

Do rejestrowania się w bazie 
potencjalnych dawców szpi-
ku i oddawania krwi zachęcała 
Drużyna Szpiku.

– Od sześciu lat, cztery razy 
w roku, wspólnie z Wielkopol-
skim Urzędem Wojewódzkim i 
Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w 
Poznaniu, organizujemy zbiór-
ki krwi połączone z rejestracją 
potencjalnych dawców szpiku. 
Krew tradycyjnie zbierana jest 
dla dzieci z onkologii dziecię-
cej. Rejestrację dawców szpi-
ku zadedykowaliśmy tym razem 
Klaudii chorej na ostrą białaczkę 
szpikową. Dziewczyna leży na 
onkologii dziecięcej Szpitala Kli-
nicznego im. K. Jonschera w Po-
znaniu. Musi mieć przeszczep 
szpiku, ponieważ w styczniu 
dowiedziała się, że ma wznowę 

ostrej białaczki szpikowej, a w 
rejestrze światowym, wśród 30 
milionów potencjalnych daw-
ców, nie ma dla niej genetyczne-
go bliźniaka. Szansą dla niej jest 
każda nowa osoba, która się za-
rejestruje. Na takich akcjach jak 
dzisiejsza jesteśmy po to, aby 
zachęcać krwiodawców do re-
jestracji w bazie dawców szpi-
ku. Jego dawcą może być każ-
dy krwiodawca. Jedynym ogra-
niczeniem jest wiek – 45 lat. Za-
chęcamy, edukujemy, by poten-
cjalny dawca wiedział, na czym 
polega pobranie szpiku czy ko-
mórek macierzystych krwiotwo-
rzenia i rejestrował się świado-
mie. Najgorsze, co może spo-
tkać chorego, to odmowa dawcy. 
Niestety, zdarza się to dość czę-
sto – mówi Maria Homan, koor-
dynator w Drużynie Szpiku.

Każdego dnia wielu oso-
bom w Polsce podaje się krew 
w szpitalach. Kiedyś brakowa-
ło jej w okresie letnim, obecnie 
braki występują przez cały rok. 
Dlatego warto wejść na stronę 
na przykład regionalnego cen-
trum krwiodawstwa i zoba-
czyć, gdzie najbliżej można od-
dać krew. W Poznaniu można 
ją oddawać stacjonarnie przy 
ul. Marcelińskiej 44, gdzie znaj-
duje się Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa oraz w krwiobusie, który 
podstawiany jest przez RCKiK 
w różne miejsca Poznania. Wy-
starczy wejść na stronę www.
rckik.poznan.pl i sprawdzić. 

STANISŁAW FURMANIAK

Krew w urzędzie

Przed oddaniem krwi konieczne jest wypełnienie formularza.

Wielu ludzi oddało krew w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
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Wolontariusze, lekarze, 
opiekunowie medycz-

ni, przedstawiciele samo-
rządów, fi rm i instytucji, a 
także bliscy osób z choro-
bą nowotworową spotkali 
się 18 lutego w Auli Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu na dorocz-
nym koncercie dla dobro-
dziejów i przyjaciół Hospi-
cjum „Palium”. 

Hospicjum „Palium” pro-
wadzone przez Polskie To-
warzystwo Opieki Paliatyw-
nej Oddział w Poznaniu jest 
największym w stolicy Wiel-
kopolski ośrodkiem opieki 
paliatywnej, w którym cho-
rzy terminalnie i ich najbliż-
si mogą uzyskać komplek-
sową opiekę oraz wsparcie 
psychologiczne. W tym roku 
mija 20 lat, gdy na os. Rusa 
powstał pierwszy oddział 
opieki dziennej. 

W 1987 roku przy Klini-
ce Onkologii uruchomio-
no również poradnię wyjaz-
dową leczenia bólu. Obec-
nie w kolejce na wolne miej-
sce oczekuje wielu cierpią-
cych chorych. Trzeba dodat-
kowych łóżek, dlatego trwa 
rozbudowa Hospicjum. Po-
znański oddział Polskiego 
Towarzystwa Opieki Palia-
tywnej zbiera na ten cel pie-
niądze, między innymi pod-
czas koncertów charytatyw-
nych. 

Słowo „hospicjum” kojarzy 
się z chorobą, przemijaniem, 
śmiercią. Ale dzięki wolon-
tariuszom, którzy spędza-
ją wiele godzin przy łóżkach 
pacjentów, kojarzy się także 
ze spokojem, cierpliwością i 
empatią. Koncerty hospicyj-
ne to, jak zaznaczyła Barba-
ra Grochal, koordynator wo-
lontariatu, szczególne po-
dziękowanie dla wszystkich, 
którzy pomagają cały rok. 

Właśnie ona wraz z dr hab. 
med. Szczepanem Coftą, le-
karzem Szpitala Kliniczne-
go Przemienienia Pańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, 
w imieniu Zarządu Polskie-
go Towarzystwa Opieki Pa-
liatywnej Oddział w Pozna-
niu, wręczyła podczas kon-
certu honorowe odznacze-
nia Złotego i Srebrnego Mo-
tyla. Złotego Motyla otrzy-
mała Anna Orska i pracow-
nicy fi rmy „Orska”, Dorota i 
Wojciech Pawłowscy, Ewa 
i Wojciech Dobosiewiczo-
wie oraz Magdalena i Adam 
Morawscy. Srebrnego Moty-
la otrzymała Dominika So-
kala, uczennica XXV Liceum 
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DLA DOBRODZIEJÓW I PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM „PALIUM”

Złote i Srebrne Motyle

W koncercie wzięli udział wolontariusze, lekarze, samorządowcy.

Julia Wolańska-Gajda i Michał Gajda.

Wręczanie Złotych i Srebrnych Motyli.

Osoby zasłużone w społecznej działalności na rzecz Hospicjum „Palium”. 

Ogólnokształcącego w Po-
znaniu, która od 5 lat jest 
hospicyjną wolontariuszką. 

Wystąpił między inny-
mi duet Julia Wolańska-Gaj-
da (fortepian) i Michał Gaj-
da (akordeon). Można wspo-
móc poznańskie Hospicjum 

„Palium” przekazując 1% po-
datku na rzecz Polskiego To-
warzystwa Opieki Paliatyw-
nej Oddział w Poznaniu: KRS 
00000 31654. Więcej infor-
macji na stronie: www.ho-
spicjum-palium.pl

KAROLINA KASPRZAK
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Jako Fundacja „Szansa dla 
niewidomych” nie odkryliśmy 

jeszcze tej tajemniczej grani-
cy, poza którą osoby niewido-
me nie powinny się zapędzać. 
Do tej pory razem z naszymi 
podopiecznymi zdążyliśmy już 
wzbić się w powietrze na mo-
tolotniach, jeździć samochoda-
mi, stworzyć fantastyczne rę-
kodzieła, nauczyć się obsługi 
komputera, języków obcych i 
wielu, wielu innych umiejętno-
ści. Na czym polega tajemnica 
naszych sukcesów? 

Przede wszystkim ciągle po-
szukujemy sposobów na aktyw-
ne spędzanie czasu i ludzi, któ-
rzy uwielbiają to, co robią. Dlate-
go, gdy chcemy zagrać w kręgle 
i własnoręcznie przyrządzić piz-
zę, to pytamy – kiedy? A nie – jak? 

15 lutego podopieczni po-
znańskiego oddziału Fundacji 
spróbowali swoich sił w grze w 
kręgle. Jako że hołdujemy zasa-
dzie fair play, to każdy, kto przy-
padkiem mógłby coś „podpa-
trzeć”, miał zawiązane oczy. W 
utrzymaniu kuli na torze pomo-
gły nam wysunięte barierki. 

Szczerze mówiąc, nie pamię-
tamy, kto wygrał, bo zaraz po-
tem zabraliśmy się za przy-
rządzanie pizzy. Dzięki uprzej-
mości poznańskiej fi rmy „Piz-
za Express” wszystkie składni-
ki były już dla nas przygotowa-
ne. Wystarczyło własnoręcznie 
rozrobić ciasto (stąd nasze piz-

Czy jest coś, 
niewidome
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czego osoby 
nie powinny robić? 

ze miały niekonwencjonalne 
kształty) i dobrać składniki we-
dług własnego uznania. 

W takie dni jak ten najważ-
niejsze jest dla nas wspólne spę-
dzanie czasu i pokonywanie 
własnych barier. Najlepiej jed-
nak atmosferę naszego spotka-
nia, nasze zwycięskie zmagania 
z kręglami i pizzą, oddaje fotore-
portaż Sławomira Seidlera... 

MAGDALENA 
KUJAWSKA-WATERS

FUNDACJA 
„SZANSA DLA NIEWIDOMYCH” 
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W Centrum Rehabilitacyj-
no-Kulturalnym w Ko-

narzewie otwarto fi lię Biblio-
teki w Dopiewie. Uczestni-
ków Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej „Promyk”, również miesz-
czącego się w CR-K, ucieszy-
ło miłe sąsiedztwo. Piętnastu z 
nich pilnie zapisało się do Bi-
blioteki, odebrało zaszczyt-
ne karty stałego czytelnika i 
utworzyło „Promykowy” Klub 
Czytelnika.

Co środę odwiedzamy biblio-
tekę. Bariery architektonicz-
ne nie są dla nas przeszkodą, 
ponieważ działa już winda dla 
osób niepełnosprawnych. Od-
dajemy przeczytane książki i 

22 lutego w Warszta-
cie Terapii Zajęciowej 

„Promyk” w Otuszu odbyło 
się wyjątkowe wydarzenie 
zorganizowane przez naszą 
psycholog Monikę Kolendo-
wicz. Wzorem telewizyjnego 
programu muzycznego „The 
Voice of Poland” naszemu 
koncertowi nadaliśmy na-
zwę „The Voice of Otusz”. 

W warsztatowym show 
„promykowi” artyści zapre-

pożyczamy nowe. Osoby, które 
maja problemy ze wzrokiem czy 
umiejętnością czytania, z chęcią 
pożyczają audiobooki. Odsłu-
chujemy je w pracowni muzycz-
no-teatralnej, po czym rozma-
wiamy na temat tego, co usły-

zentowali się w wybranych 
przez siebie piosenkach. Mi-
chał Bręk, Marcin Kasperski i 
Michał Szymanowicz razem 
zaśpiewali piosenkę Mary-
li Rodowicz „Ale to już było”; 
„Statki na niebie” zespołu De 
Mono, również jako trio – Go-
sia Turowska, Wirginia Kaź-
mierska i Maria Dela; duet 
Aleksandra Tonder i Mar-
ta Nowak –utwór zespołu Ira 
„Ona jest ze snu”; piosenkę 
Majki Jeżowskiej „Na raz, na 
dwa” – kwartet Karolina Krze-
mińska, Agnieszka Andra-
szyk, Teresa Kobiela i Małgo-
rzata Turowska; hit radiowy 
Mroza „Nie mamy nic do stra-
cenia” – Paulina Woroch; je-
dyną piosenkę w języku an-
gielskim „Dangerous” – Mi-
chał Szymanowicz. Po Micha-
le Szymanowiczu jeszcze raz 
pokazała klasę Aleksandra 

Tonder, wykonując solo pio-
senkę Anity Lipnickiej „Histo-
ria jednej miłości.” 

Po przesłuchaniach niespo-
dzianką była piosenka zespo-
łu Rotary „Na jednej z dzikich 
plaż’’ zaśpiewana przez na-
sze terapeutki i rehabilitanta. 
Paulina Woroch za zapamię-

tanie długiego tekstu piosen-
ki „Nie mamy nic do strace-
nia” wykonała ten utwór jesz-
cze raz, a na bis usłyszeliśmy 
Michała Symanowicza w pio-
sence zespołu Zero ,,Nie sta-
ło się nic.” 

PATRYCJA ORACZ
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
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„Promykowy” 
Klub Czytelnika 

Z INICJATYW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KONARZEWIE I FILII W OTUSZU

Głosy z Otusza
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szeliśmy. Dzięki książce wcho-
dzimy w świat dostępny naszej 
wyobraźni.

Przeczytane książki inspiru-
ją do pisania nowych scenariu-
szy, prowadzenia wspólnych 
rozmów i dzielenia się pozna-
ną wiedzą. Kiedy przeczyta-

my nową książkę, to tak, jakby-
śmy znaleźli nowego przyjacie-
la, który nigdy nie zawiedzie, a 
doda otuchy i radości. Czytanie 
staje się dla nas pasją.

MARZENA
GOLEŃ-NIEDZIELA
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
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Nauczyciele z wielu pol-
skich przedszkoli chcą 

zmieniać świat pomagając 
dzieciom bez względu na ko-
lor skóry, miejsce zamieszka-
nia czy religię – liczą się chę-
ci, dobra wola i zrozumienie 
trudnej sytuacji, w jakiej się 
znalazły. Przypadek sprawił, 
że celem pomocy stała się 
Uganda. 

Projekt „Nauczyciele przed-
szkola dla dzieci Ugandy” two-
rzy piątka ludzi rozproszonych 
po całym kraju. Alicja Buczek 
mieszka w Mikołowie, Agata 
Buczek w Warszawie, Dagma-
ra Szczecińska w Nowej Soli, 
Aleksandra Bazela w Piasecz-
nie, a Robert Halik w Krako-
wie. Ich wirtualne znajomości i 
wspólne cele przełożyły się na 
opracowanie projektu  pomo-
cowego dla ugandyjskich dzie-
ci, realizowanego przez Fun-
dację „Polak Pomaga”. 

– Do utworzenia projek-
tu zmotywowała mnie moja 
córka Agata, która podróżu-
je po świecie – opowiada Ali-
cja Buczek, jedna z pomysło-
dawczyń projektu „Nauczy-
ciele przedszkola dla dzie-
ci Ugandy”. – W czasie jednej 
ze swoich wypraw i półrocz-
nym pobycie na Hawajach po-
znała wolontariuszy z Ugandy 
i nawiązała kontakt z dyrekto-
rem generalnym Fundacji „Ta-
ata Kids”. W ten sposób otrzy-
mała z „pierwszej ręki” infor-
macje o trudnościach, z jaki-
mi boryka się Fundacja, która 
wspomaga dzieci opiekując się 
nimi oraz budując szkoły i sie-
rocińce. Po powrocie do Polski 
córka chciała jechać do Ugan-
dy jako wolontariusz, ale splot 
wydarzeń nie pozwolił jej na 
to. Organizowała więc własne 
zbiórki pomocowe i wysyłała 
do Fundacji „Taata Kids”. Za-
raziła mnie swoją determina-
cją i sprawiła, że chciałam ro-
bić to samo. Czułam wdzięcz-
ność i prawdziwą radość, że 
moje dziecko ma w sobie tak 
wielki dar, jakim jest bezinte-
resowna pomoc. 

Pani Alicja wiedziała, że jako 
pedagog i administrator du-
żej wirtualnej grupy społecz-
nościowej nauczycieli przed-
szkola może realnie włączyć 

re wyślą do Ugandy. Pomagają 
im również nauczyciele przed-
szkoli skupieni w grupach spo-
łecznościowych, rodzice dzie-
ci przedszkolnych i wszyscy 
sympatycy tejże grupy zawo-
dowej.

– W Ugandzie zdobywanie 
wiedzy jest przywilejem naj-
bogatszych. Nie ma tam obo-
wiązku uczęszczania do szko-
ły, a dzieci często pozostawio-
ne są same sobie. Obarczane 
ogromem obowiązków w wie-
lodzietnych rodzinach i cięż-
ką pracą fi zyczną pozbawiane 
są możliwości uczęszczania 

Nauczyciele przedszkola 
przemieniają świat

Plakat projektu „Nauczyciele przedszkola dla dzieci Ugandy”. 

Dzieci z Ugandy. 

Alicja Buczek, 
pomysłodawczyni projektu 
„Nauczyciele przedszkola 

dla dzieci Ugandy”.

do szkoły. Dzieci wielokrotnie 
muszą same znaleźć pienią-
dze, aby utrzymać resztę ro-
dzeństwa. Duża część z nich 
po wieloletniej wojnie domo-
wej w tym kraju pozostała sie-
rotami. Dzieci marzą o tym, by 
móc chodzić do szkoły i uczyć 
się – dodaje pani Alicja. 

Ostatecznym celem projektu 
jest zebranie 6 tysięcy złotych 
na zakup tornistrów z pełnym 
wyposażeniem (zeszyty, piór-
niki z całą zawartością, far-
by, nożyczki, kolorowanki, pa-
piery kolorowe, bloki rysunko-
we) dla dzieci z Kamokoli i wy-
słanie ich do Roberta Abraha-

ma Kintu, dyrektora generalne-
go Fundacji „Taata Kids” – za-
rejestrowanej organizacji po-
zarządowej non profi t, która 
wspomaga sieroty i bezdom-
ne ugandyjskie dzieci. Kampa-
nia trwa do 23 marca, a ilość 
zebranych środków warunkuje 
wielkość paczki, w której może 
znaleźć się 20 plecaków, lub w 
mniej optymistycznej wersji 
tylko kilka. 

Aby wesprzeć projekt nale-
ży:

Zalogować (zarejestrować 
się) na stronie www.polakpo-
maga.pl .
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się w pomoc dzieciom Ugan-
dy. W ten właśnie sposób zro-
dził się w jej głowie projekt, 
który zakładał zebranie pie-
niędzy na zakup w pełni wypo-
sażonych plecaków i wysłanie 
ich dzieciom do nowo budo-
wanej przez „Taata Kids” szko-
ły – sierocińca w Mbale/Ka-
mokoli. Nauczycielka postawi-
ła na edukację, ponieważ ona 
właśnie – jak mówił Nelson 
Mandela – jest najpotężniejszą 
bronią, której można użyć, aby 
zmienić świat. Wraz z przyja-
ciółmi organizuje zbiórkę pie-
niędzy na zakup plecaków z 
przyborami szkolnymi, któ-

Odszukać projekt „Nauczy-
ciele przedszkola dla dzieci 
Ugandy” (w kategorii eduka-
cja).

Wesprzeć projekt wpłacając 
na kampanię dowolną kwotę. 
Można także wesprzeć Funda-
cję „Polak Pomaga”.

Oznaczyć, czy chce się 
wpłacić anonimowo (suwak 
przesunąć w prawo), czy wid-
nieć na stronie wspierających 
jako osoba zalogowana.

Dokonać płatności według 
systemu płatności online.

Więcej informacji na stro-
nach projektu: www.uganda.
pomoc.przedszkolanki.com; 
www.pomoc.przedszkolan-
ki.com; www.facebook.com/
przedszkolankipomoc.

STANISŁAW FURMANIAK
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Imponującym występem 
teatralnym nawiązującym 

do bajki „Rzepka” Juliana 
Tuwima podopieczni Sto-
warzyszenia Społecznego 
na rzecz Dzieci i Młodzieży 
Specjalnej Troski w Szamo-
tułach dziękowali darczyń-
com i przyjaciołom za mi-
niony rok. „Popołudnie roz-
rywki i kultury – „Sercem za 
serce”, bo taką nazwę no-
siło wydarzenie zorganizo-
wane 18 lutego w Zespole 
Szkół nr 3 im. Hugona Koł-
łątaja 1, dostarczyło wielu 
wrażeń.

Stało się tak przede 
wszystkim dlatego, że do-
roczne spotkanie było okazją 
do prezentacji różnych dzia-
łań o charakterze rehabilita-
cyjno-terapeutycznym, któ-
re Stowarzyszenie realizuje 
w celu poprawy jakości ży-
cia osób z niepełnosprawno-
ścią ruchową i intelektualną. 
Właśnie te działania zyska-
ły największą aprobatę go-
ści sobotniego wydarzenia. 
Omówiono je z wykorzysta-
niem prezentacji multime-
dialnej.

Uczestników przywitała 
Barbara Prętka, prezes Sto-
warzyszenia. Poinformowa-
ła, że dzięki 17 zbiórce pu-
blicznej pod nazwą „Wspo-
magamy dzieci i młodzież 
niepełnosprawną”, którą zor-
ganizowało Stowarzyszenie, 
zebrano 50 tysięcy 635 zło-
tych. Pieniądze zostały prze-
znaczone na cele statutowe 
organizacji. Dzięki ofi arno-
ści darczyńców osoby z nie-
pełnosprawnościami mogą 
korzystać z rozmaitych form 
rehabilitacji, a także brać 
udział w ciekawych projek-
tach jak np. realizowany od 
2012 roku projekt pod na-
zwą „My, niepełnosprawni na 
szczyty polskich gór”. 

Stowarzyszenie powstało 
w 1995 roku. Prowadzi indy-
widualne i grupowe zajęcia 
rehabilitacyjne, organizuje 
turnusy, prelekcje, wycieczki, 
zajęcia na basenie, cykliczne 
imprezy sportowe jak Powia-
towe Igrzyska Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej, 
festyn sportowo-rekreacyj-
ny „Taka ryba”, a także sze-
reg wydarzeń kulturalno-ro-
zrywkowych, których celem 
jest integracja członków Sto-
warzyszenia ze społeczno-
ścią lokalną. W 2016 roku od-
było się między innymi po-
nad 1200 zabiegów fi zjotera-
peutycznych dla podopiecz-
nych organizacji. Bezpłat-
na rehabilitacja jest kluczo-

W Niepublicznym Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 

„Pro Novo” w Bogaczowie w 
zielonogórskim powiecie Dzień 
Zakochanych to nie tylko czas 
wręczania kartek walentynko-
wych. To dzień, kiedy okazuje 
się serce potrzebującym. I tak 
było w tym roku.

– Jeszcze podczas naszej ak-
cji mikołajkowej „I ty możesz zo-
stać świętym Mikołajem” zapla-
nowaliśmy, że część środków 
przeznaczymy na sprawienie ra-
dości chorym dzieciom. Za zgro-
madzone pieniądze zakupiliśmy 
23 piękne miśki, które właśnie 
w Dzień Zakochanych zosta-
ły zapakowane przez naszych 
uczniów. Każdy zaopatrzony w 
ręcznie wykonaną kartkę z ży-
czeniami. Już niebawem uradują 
serduszka chorych dzieci leczo-
nych na onkologii Szpitala Kli-
nicznego im. Karola Jonschera w 
Poznaniu – podopiecznych Dru-
żyny Szpiku – mówi Aneta Ziół-
kowska, dyrektor Niepubliczne-
go Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego „Pro Novo”.

W Walentynki uczniowie nie 
byli świętymi Mikołajami, a ra-
czej zakochanymi w pomaga-
niu. Bo Walentynki to czas da-
wania... nie tylko osobie, któ-
rą się kocha, to czas otwierania 
serc na potrzeby innych.

Dzieci i młodzież z Bogaczo-
wa pokazały, że można połączyć 

Zakochani 
w pomaganiu

przyjemne z pożytecznym. Wie-
dzą, że są inne dzieci, nie ma-
jące tyle szczęścia co one, któ-
re każdego dnia walczą z bia-
łaczką. Dlatego chcą im takim 
małym gestem pokazać, że nie 
są same. Takie pomysły są war-
te naśladowania przez innych. 

Jak widać po czynach uczniów 
z Niepublicznego Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego „Pro Novo,” 
pomagać można na różne spo-
soby. Niech Walentynki dla 
wszystkich chorujących dzieci 
trwają cały czas. 

STANISŁAW FURMANIAK

Misie dla dzieci z onkologii 
Szpitala Klinicznego

im. K. Jonschera w Poznaniu.

Kartki własnoręcznie 
przygotowane przez uczniów.

Uczniowie pakują misie dla chorych dzieci.

Również i dorośli pomagali pakować misie.

Dzieci przesyłają walentynkowe serca swoim rówieśnikom, 
którzy przebywają w szpitalu.
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Zaśpiewała Gabriela Brzo-
stowska, młoda, utalentowa-
na podopieczna Stowarzy-
szenia. Grupa uczestników 
zajęć teatralnych, prowadzo-
nych pod kierunkiem Pio-
tra Witonia, pokazała efek-
ty swojej pracy w pełnym hu-
moru przedstawieniu. Pre-
zes B. Prętka składała in-
dywidualne podziękowania 
darczyńcom i przyjaciołom, 
wśród których był między in-
nymi Jan Filip Libicki, Sena-
tor RP, Zbigniew Ajchler, Po-
seł na Sejm RP, Józef Kwa-
śniewicz, starosta szamo-
tulski, Beata Hanyżak, wice-
starosta, Mirosław Wieczór, 
burmistrz Miasta i Gminy 
Wronki i inni, licznie zebra-
ni na scenie goście. 

Na zakończenie zorgani-
zowano zabawę taneczną 
przy utworach zespołu „RO-
YA-JA”. W organizacji „Popo-
łudnia rozrywki i kultury” po-
mogli wolontariusze szkol-
nego koła „Caritas” przy Ze-
spole Szkół nr 3. 

KAROLINA KASPRZAK

Aktywni w kulturze
– i na szczytach gór
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„Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie…”.

Wspólny wysiłek – jeden cel.

„Artyści otrzymali upominki ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach 

oraz Urząd Miasta i Gminy Szamotuły. 

Podziękowania dla samorządowców, darczyńców i przyjaciół.

Druga od lewej Gabriela Brzostowska, młoda, 
utalentowana podopieczna Stowarzyszenia. 

wą sprawą, bo rodziny osób 
z niepełnosprawnościami, z 
powodu trudnej sytuacji ma-
terialnej, nie są w stanie za-
pewnić bliskim dostępu do 
płatnych zabiegów. Stowa-
rzyszenie przez swoje dzia-
łania dąży do wyrównywa-
nia szans osób z niepełno-
sprawnościami we wszyst-
kich sferach życia zawodo-
wego i społecznego. Współ-
pracuje z licznymi instytucja-
mi jak Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Szamo-
tułach, Szamotulski Ośro-
dek Kultury czy Zgromadze-
nie Sióstr Franciszkanek Ro-
dziny Maryi.
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Sprawą likwidacji barier ar-
chitektonicznych, przysto-

sowaniem wydarzeń miejskich 
dla osób z niepełnosprawno-
ściami, dostępem do audiode-
skrypcji, pętli indukcyjnych i 
usług tłumacza języka migo-
wego, a także monitoringiem 
prac związanych z inwestycja-
mi miejskimi zajmuje się od 
stycznia tego roku Donata Koń-
czyk, Pełnomocnik Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawy 
do spraw dostępności. 

To nowe stanowisko, wcze-
śniej Warszawa nie miała takie-
go pełnomocnika. Zakres swo-
ich obowiązków D. Kończyk 
przybliżyła podczas konferen-
cji prasowej 27 stycznia. Zwró-
ciła uwagę, że kluczową sprawą 
jest niwelowanie barier architek-
tonicznych i realizacja inwestycji 
w oparciu o projektowanie uni-
wersalne, dzięki któremu osoby 
z niepełnosprawnościami, se-
niorzy oraz dzieci mogą w peł-
ni korzystać z przestrzeni miej-

skiej. Równie ważny jest dostęp 
do edukacji i pracy. Urząd Mia-
sta Stołecznego Warszawy wraz 
z dzielnicami chce osiągnąć 6% 
wskaźnik zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnością. Aktualnie 
wskaźnik ten wynosi 3%. 

D. Kończyk poinformowała, 
że zostanie ogłoszony konkurs 
ofert, który wyłoni organizację 
pozarządową odpowiedzialną 
za przygotowanie osób z niepeł-
nosprawnościami do podjęcia 
pracy. Niepełnosprawni zainte-
resowani zatrudnieniem w war-
szawskim urzędzie będą musie-
li wykazać się wysokimi kwalifi -
kacjami i odpowiednimi kompe-
tencjami.  

Nowa pełnomocniczka jest 
z wykształcenia tyfl opedago-
giem oraz instruktorem orienta-
cji przestrzennej. Wcześniej zaj-
mowała się rehabilitacją osób z 
dysfunkcjami wzroku. Pracowa-
ła m.in. w Biurze do spraw Osób 
Niepełnosprawnych Uniwersyte-
tu Warszawskiego. red.

Mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach 

w powiecie poznańskim wła-
snoręcznie przygotowali pra-
ce artystyczne, które wręczy-
li przedstawicielom Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Było 
to 27 stycznia podczas trady-
cyjnego noworocznego spo-
tkania Starosty Poznańskiego z 
mieszkańcami DPS. 

Zygmunt Jeżewski, członek 
Zarządu Powiatu złożył pen-
sjonariuszom, w imieniu Jana 
Grabkowskiego, starosty po-
znańskiego, życzenia noworocz-

ne. W spotkaniu uczestniczy-
ła także Elżbieta Tonder, Pełno-
mocnik Starosty Poznańskiego 
do spraw Osób Niepełnospraw-
nych, Teresa Gromadzińska, dy-
rektor Wydziału Spraw Społecz-
nych i Zdrowia oraz Elżbieta Bi-
jaczewska, dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie. 

Osoby starsze odśpiewały na 
tę okoliczność polskie kolędy. 
Na zakończenie wszyscy miesz-
kańcy otrzymali upominki ufun-
dowane przez Powiat Poznań-
ski. red.

Walentynki, czyli dzień 
zakochanych obchodzo-

ny 14 lutego to okazja, aby 
przypomnieć sobie, jak nie-
ocenioną wartością w życiu 
jest miłość. Właśnie 14 lute-
go przy pomniku Starego Ma-
rycha, koło Kupca Poznań-
skiego, zebrali się podopieczni 
Polskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Koło w 
Poznaniu. 

 – Spotykamy się tutaj po raz 
trzeci. W ubiegłym roku i dwa 
lata temu także organizowali-
śmy taką akcję w Walentynki. 
Przez to wydarzenie pragniemy 
uświadomić, że osoby z nie-

Jak powstaje książka? Jaką 
drogę musi pokonać, by w 

końcu mogła znaleźć się w rę-
kach czytelnika? Czy łatwo pi-
sze się książki? Te i tym podob-
ne pytania padały na spotka-
niu z pisarką Grażyną Pawla-
czyk, autorką książki „Czcigod-
na Matka Włóczęga”, nauczy-
cielką w Zespole Szkół Specjal-
nych nr 101 w Poznaniu, opie-
kunką szkolnego kółka literac-
kiego „Kalipso”. 

Dostępność 
i miejsca pracy

Nowy rok w Lisówkach

pełnosprawnością intelektual-
ną mają serce, potrafi ą kochać 
ludzi, są wobec nich szczere, 
empatyczne i otwarte – powie-
działa Kamilla Tomkowiak, te-
rapeuta zajęciowy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej „Przyjacie-
le”, który prowadzi wspomnia-
ne Stowarzyszenie.

W „Wielkie pomaganie”, bo 
taką nazwę nosiła akcja spo-
łeczna, zaangażowali się 
uczestnicy WTZ „Przyjaciele” i 
„Pomost” oraz Środowiskowego 
Domu Samopomocy „Pogodni”. 
Pełni optymizmu szli wzdłuż ul. 
Półwiejskiej zatrzymując prze-
chodniów i obdarowując ich 
sercami z papieru. W ten spo-

Trójka dorosłych mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną 
za chwilę wyruszy do ludzi.

Spotkanie odbyło się w wy-
mienionym Zespole Szkół Spe-
cjalnych. Licznie zgromadzona 
szkolna społeczność miała nie-
powtarzalną okazję, by poznać 
proces powstawania wspomnia-
nej książki o życiu i przygodach 
hiszpańskiej świętej Teresy z 
Awili. Opowieść ta ukazała się 
nakładem Wydawnictwa Kar-
melitów Bosych w Krakowie. 

W trakcie rozmowy z pisar-

Pisarka Grażyna Pawlaczyk z uczennicą Patrycją Głuchą. 
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nie podopiecznych – treningi w 
pracowni kulinarnej, nauka go-
spodarowania pieniędzmi i po-
dróżowania komunikacją miej-
ską, prezentacje twórczości ar-
tystycznej i inne. 

Udział w akcji zostawił na 
dłużej w mojej pamięci słowa: 
„Osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną mają serce”. Tylko 
czy my, zdrowi, zawsze umie-
my im to serce okazać? 

KAROLINA KASPRZAK

Niepełnosprawni mają serce
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Wzdłuż poznańskiego deptaka. 

Podopieczni Stowarzyszenia rozdają balony.

ką okazało się, że aby książka 
mogła pojawić się na półkach w 
księgarniach, musi przejść przez 
wiele rąk. Najpierw są to ręce 
autora tekstu, który na papier 
przelewa, nie bez trudu i z wie-
loma przygodami, swoją wiedzę 
i pomysły. Później są to ręce wie-
lu pracowników wydawnictwa, 
zainteresowanego wydaniem 
książki – korektorów, recenzen-
tów, redaktorów. 

Gdy wydawnictwo podejmie 
decyzję o podjęciu współpra-
cy z autorem książki, do pracy 
przystępują grafi cy, projektan-
ci szaty grafi cznej i okładki. Póź-
niej do akcji wkraczają ręce pra-
cowników drukarni – egzempla-
rze książki trzeba nie tylko wy-
drukować, ale i fachowo uło-
żyć oraz zapakować w taki spo-
sób, by mogły być bezpiecznie 
transportowane. Wydrukowane 
książki trafi ają najpierw do ma-

gazynu, a stamtąd do księgarni. 
W końcu książkę może wziąć do 
ręki czytelnik.

Celem spotkania było nie tylko 
przedstawienie tego, jak powsta-
je książka. Ważnym powodem 
jego zorganizowania było tak-
że wdrażanie uczniów do posta-
wy poszanowania książek jako 
owocu pracy wielu ludzi i źródła 
cennej wiedzy z różnych dzie-
dzin nauki i sztuki.

PATRYCJA GŁUCHA
UCZENNICA ZSS NR 101

PRZY WSPÓŁPRACY PISARKI

GRAŻYNY PAWLACZYK

*
Spotkanie z pisarką zrodziło po-

mysł stworzenia Szkolnego Kółka 
Literackiego „Kalipso”. Obecnie 
zajmuje się ono przygotowaniem 
książki zatytułowanej „Niezwycię-
żone”. Fabułę, bohaterów oraz ich 

dzać treści opowiadania, ale zgo-
dziła się na podanie kilku szcze-
gółów. Jest to książka o przyjaź-
ni niepełnosprawnej dziewczyny i 
konia, który także ma problemy z 
poruszaniem się, gdyż urodził się z 
utykającą nogą. Los chciał, że dro-
gi życia bohaterki książki i dzielne-
go konia pewnego dnia się skrzy-
żowały. Co wyniknie z tej przy-
jaźni? Tego na razie nie możemy 
zdradzić! Do tematu jeszcze wró-
cimy. gp

Narodziny książki
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Spotkanie z uczniami w szkolnej bibliotece.

liczne przygody i perypetie wymy-
śliła uczennica Patrycja Głucha, 
która fascynuje się końmi i jazdą 
konną. Brała udział w jeździec-
kich zawodach sportowych, z któ-
rych wracała z medalami. Autor-
ka książki nie chce na razie zdra-

sób zachęcano do przekazania 
1% podatku na działalność sta-
tutową Stowarzyszenia. Pozna-
niacy otrzymali też pomarań-
czowe balony z numerem KRS 
0000027919, cukierki „Krów-
ki” i drobne upominki. Reago-
wali przyjaźnie – była wymiana 
uśmiechów, uściski dłoni, a na-
wet krótkie rozmowy.

Walentynkowa inicjatywa 
PSONI Koło w Poznaniu mia-
ła również na celu przełama-
nie stereotypowego myślenia 
o osobach z niepełnosprawno-

ścią intelektualną. Społeczeń-
stwo często postrzega je jak 
„wieczne dzieci” niezdolne do 
życia w związku, założenia ro-
dziny i wychowywania potom-
stwa. Uszanowanie podmioto-
wości osób z niepełnospraw-
nością intelektualną, a tym sa-
mym ich prawa do niezależ-
nego i samodzielnego życia na 
miarę możliwości, jest spra-
wą nadrzędną, do której dąże-
nie powinno zajmować uwa-
gę każdego człowieka. Krocząc 
ulicą podopieczni Stowarzy-
szenia podkreślali: „Chcę ko-

chać”, „Chcę być rozumiany i 
akceptowany”.

PSONI Koło w Poznaniu pro-
wadzi różne działania zwią-
zane z rehabilitacją zawodo-
wą i społeczną osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną: 
realizuje m.in. inicjatywy ma-
jące na celu ich pełną integra-
cję ze społeczeństwem. W pla-
cówkach terapeutycznych jak 
WTZ czy ŚDS codziennie odby-
wają się zajęcia, których celem 
jest społeczne usamodzielnia-
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Dzięki nim osoby z różnymi 
niepełnosprawnościami 

odwiedzają ciekawe miejsca i 
zabytki, nawiązują przyjaźnie, 
gromadzą pamiątkowe znacz-
ki rajdowe. Mowa o inicjato-
rach rajdów turystycznych, 
których nagrodzono w II ogól-
nopolskim konkursie dla od-
działów Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego na najlepszą programo-
wą ofertę turystyczną realizo-
waną dla niepełnosprawnych 
turystów i krajoznawców w 
2016 roku. 

Miniony rok był dla miłośni-
ków turystyki szczególnie ak-
tywny. Oddziały PTTK w całym 

Tego samego dnia z inicjatywy Oddziału Środowiskowego PTTK 
Poznań – Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka przy współpra-
cy Miasta Poznań i Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w 
Poznaniu odbył się 41 doroczny ogólnopolski zlot „Bądź turystą w 
swoim mieście”. 

Uczestnicy mieli do wyboru kilka tras pieszych i rowerowych. 
Zwiedzili między innymi Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Mu-
zeum Uzbrojenia oraz Muzeum Historii Miasta Poznania. W raj-
dzie wzięło udział 450 osób, w tym 97 z niepełnosprawnościami. 
Gościem zlotu był Włodzimierz Łęcki, członek honorowy PTTK, 
dr Lech Drożdżyński, członek Zarządu Głównego PTTK i Krystian 
Grajczak, członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK. Opiekę nad 
turystami sprawowali przewodnicy PTTK. kk

niono Oddział PTTK im. Ziemi 
Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, Od-
dział PTTK Poznański im. Ber-
narda Chrzanowskiego w Po-
znaniu i Oddział PTTK im. Zie-
mi Gorzowskiej w Gorzowie 
Wlkp. 

Jednocześnie podsumowano 
etap wojewódzki ogólnopol-
skiego młodzieżowego konkur-
su krajoznawczego pod nazwą 
„Poznajemy ojcowiznę”. Wśród 
szkół gimnazjalnych w katego-
rii indywidualnej I miejsce za-
jęła Agata Wybierała, wśród 
szkół podstawowych w tej sa-
mej kategorii na I miejscu upla-
sował się Norbert Paulus i Woj-
ciech Cichy, II miejsca nie przy-

Najciekawsze
inicjatywy turystyczne
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Wojciech Cichy, zdobywca I miejsca w kategorii indywidualnej
z przedstawicielami Zarządu Głównego PTTK.

Wyróżnienie dla Oddziału PTTK im. Ziemi Gorzowskiej 
w Gorzowie Wielkopolskim. 

Dyplom, statuetka i książka za zdobycie I miejsca 
w konkursie na najlepszą programową ofertę turystyczną 

realizowaną dla niepełnosprawnych turystów i krajoznawców 
w 2016 roku dla Oddziału Środowiskowego PTTK 

Poznań – Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka. Od lewej 
Zbysław Kaczmarek, Eugeniusz Jacek i dr Lech Drożdżyński. 

41 ZLOT „BĄDŹ TURYSTĄ”
kraju zrealizowały szereg inte-
resujących spotkań i wypraw, 
których celem było włączenie 
osób z niepełnosprawnościami 
w aktywność turystyczno-kra-
joznawczą. Ta właśnie aktyw-
ność w czasach pospiesznie 
rozwijającej się cyfryzacji jest 
wyjątkowo potrzebna. Więk-
szość osób z niepełnosprawno-
ścią, zwłaszcza z małych gmin, 
nie ma pieniędzy ani pomy-
słów na wyjazdy czy wyciecz-
ki. Z pomocą przychodzi PTTK, 
które organizuje cykliczne wy-
darzenia dla członków, sympa-
tyków i wszystkich zaintereso-
wanych aktywnym spędzaniem 
czasu wolnego.

25 lutego w Bibliotece Ra-
czyńskich w Poznaniu Rada do 

znano, zaś III miejsce zajęła 
Wiktoria Powaga. Wśród szkół 
podstawowych w kategorii 
multimedialnej I nagrodę otrzy-
mała Iga Paprocka. Podzięko-
wania i wyróżnienia otrzymali 
również opiekunowie uczniów. 

Eugeniusz Jacek, przewodni-
czący Rady do spraw Turystyki 
Osób Niepełnosprawnych od-
czytał list od Joanny Jędrzejew-
skiej-Debortoli, dyrektora De-
partamentu Turystyki Minister-
stwa Sportu i Turystyki, zwra-
cający uwagę na różnorodność 
inicjatyw PTTK, dzięki którym 
osoby z niepełnosprawnościa-
mi mogą podziwiać piękno 
przyrody i dziedzictwa kulturo-
wego. 

KAROLINA KASPRZAK

spraw Turystyki Osób Niepeł-
nosprawnych Zarządu Głów-
nego PTTK uhonorowała zwy-
cięzców konkursu. I miejsce 
otrzymał Oddział Środowisko-

wy PTTK Poznań – Nowe Mia-
sto im. Franciszka Jaśkowiaka, 
II – Oddział PTTK im. Ziemi Tar-
nowskiej w Tarnowie, a III – Od-
dział PTTK w Turku. Wyróż-
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ROZDZIAŁ 34
PRZYGOTOWANIA 
DO WYJAZDU 

Myśląc o wyjeździe do 
Warszawy nie staję prze-

rażona nad stosem pakun-
ków, które trzeba zabrać. Te-
raz wystarczy jedna torba. 
Kilka ubrań, reszta czeka w 
stolicy. Jakieś drobiazgi… za-
wsze się coś znajdzie do no-
wego mieszkania. Jedziemy z 
prezentem, jak dla przyjacie-
la. To dywanik, to poduszka, 
to kwiatek. 

Trochę gratów już wróciło 
do Szczecina. Nie sprawdzi-
ły się, albo już swoje odsłuży-
ły jako tak zwane rozwiązania 
tymczasowe. 

Staramy się nie zagracać 
małej przestrzeni, zresztą tej 
większej szczecińskiej też nie. 
W Warszawie musimy trzymać 
dużą dyscyplinę w tej kwe-
stii. Jeden za dużo przedmiot 
i psuje się cała harmonia i gi-
nie urok. 

Jedziemy za 5 dni. Pawełek 
już wspomina swoje warszaw-
skie zabawki. Ma tam trochę 
inny zestaw. Zabawki z nami 
nie jeżdżą, taka jest zasada. 
Dzięki temu wciąż są atrakcyj-
ne, bo widywane od czasu do 
czasu. 

Badania mamy pod koniec 
tygodnia więc będę z Paw-
kiem tych kilka dni sama. Spo-
kojny to będzie czas. Mam na-
dzieję. Zawsze staramy się od-
począć, bo nigdy nie wiadomo 
co czeka nas po badaniach. 
Na wszelki wypadek waliz-
kę mam zawsze w bagażniku. 
Żeby w razie czego już póź-
niej nie jeździć. Zestaw starto-
wy zawsze jest gotowy. Resz-
tę zawsze można nawet za kil-
ka dni podrzucić. Ale może nie 
będzie trzeba. Może zamiast 
tego Kraków…

Pawełek snuje już plany spo-
tkania ze Smokiem Wawel-
skim, z gołębiami przy Su-
kiennicach. A ja bym chciała 
mu pokazać obrazy Chełmoń-
skiego w Muzeum zaraz obok. 
Gdy sama je zobaczyłam jako 
dziecko, to siedziałam i patrzy-
łam jak zaczarowana. Czwór-
ka rozpędzonych koni zdawa-
ła się mknąć z zawrotną pręd-
kością nad moją głową. Pola, 
łąki… Takie piękne wszystko, 
ogromne i prawdziwe.

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

Dwa życia(30)

Czytałam gdzieś, w którejś 
z teorii pedagogik, że dziecko 
uczy się przez doświadczenie, 
poznając naukę i przez sztu-
kę. Chciałabym móc pokazać 
jej Pawełkowi jak najwięcej, 
by mógł wybierać to, co go fa-
scynuje, do czego będzie chciał 
kiedyś wrócić. 

W Szczecinie rozpoczęła 
się właśnie wystawa malar-
stwa batalistycznego. Wybiera-
my się. Myślę, że spodoba się 
Pawkowi.

ROZDZIAŁ 35
MROŻONKOWE
WYJAZDY

Zaczęły się wakacje. Wyni-
ki „w normie” naszej indywidu-
alnej normie. Nie za dobre, nie 
za złe. Ruszamy więc na pod-
bój świata. Na początek nasze-
go. Za pierwszy cel wybraliśmy 
Kraków. Żar się z nieba leje. 30 
stopni w cieniu. Ile w słońcu… 
wolę nie wiedzieć. Zapakowa-
liśmy torbę i koło południa wy-
ruszyliśmy ze stolicy… w kie-
runku dawnej stolicy. 

Pierwszym przystankiem był 
sklep spożywczy gdzie kupili-
śmy sześć mrożonek. Nie że-
byśmy byli głodni. Chociaż 
może przy takim upale mrożo-
ne marchewki to niegłupi po-
mysł. 

Mrożonki wykorzystaliśmy 
w innym celu. Jeden z leków 
Pawełka musi być przechowy-
wany w lodówce. Nasza torba 
lodówka takiego skwaru nie 
wytrzyma. Rapamune wkła-
damy więc do etui na butelkę 
dla niemowlaka wraz z wkła-
dem z zimnym żelem. Etui za-
mykamy i obkładamy trzema 
wkładami do lodówek podróż-
nych ciasno upakowanymi w 
niebieską torebkę z Ikea. Za-
wiązujemy gumkę. Owijamy 
dwoma warstwami folii alu-
miniowej. Wkładamy lodów-
ki do torby, którą wypełniamy 
naszymi zapasami i wrzucamy 
do niej cztery do sześciu mro-
żonek. Po jakichś pięciu go-
dzinach mrożonki trzeba wy-
mienić i można tak jechać w 
nieskończoność. Lek ma sta-
ła temperaturę. Patent na lato 
genialny. Sprawdził się nawet, 
gdy auto stało na parkingu w 
pełnym słońcu czekając na 
nas, gdy eksplorowaliśmy ko-
palnię soli Wieliczka. 

Przy okazji warto wspo-
mnieć, że różnorodność mro-
żonek jest imponująca. Naj-
bardziej podobał mi się bry-
kiet ze szpinaku. Warta pole-
cenia jest jednak marchewka 
z groszkiem, bo można ją do-
brze dopasować do wolnych 
przestrzeni w torbie, a poza 
tym jest najtańsza. 

Kraków powitał nas pogo-
dą wakacyjną. Mieszkaliśmy w 
miłym hostelu. Daleko od cen-
trum i przy bazie Intercity, ale 
wygodnie, z klimatyzacją i za 
rozsądną cenę. 

Poznaliśmy krakowskie 
tramwaje, w których miękkie 
siedzenia są w Lajkoniki. 

Stare Miasto roztoczyło nam 
nami swe uroki już pierwszego 
popołudnia. Cudownie, pięk-
nie, bajecznie…

Wolno snujący się turyści z 
całego świata, przysiadający 
w kawiarnianych ogródkach 
w scenerii kamieniczek, wśród 
gołębi, z bazyliką Mariacką w 
tle i Sukiennicami pośrodku. 
Dla mnie bardziej wakacyjne-
go scenariusza nie ma. 

Czas płynął inaczej. Słoń-
ce świeciło popołudniowo, zło-
to. Wtopiliśmy się w tę scene-
rię, stając się aktorami przed-
stawienia odgrywającymi swe 
role intuicyjnie. 

Pawełek oglądał, pytał, traj-
kotał radośnie. A na koniec, 
czyniąc zadość rodzinnej tra-
dycji, zakupił szachy w Su-
kiennicach. Mój brat je od 
dawna zbiera. I wszystkie po-
chodzą z tego właśnie źródła. 
Pawełek dumnie niósł je sam i 
chyba dodawały mu skrzydeł, 
bo nie czuł zmęczenia. 

Kolejny dzień był dniem z 
kolekcji tych, które długo pa-
mięta się jako idealne… W 
słońcu spacerowaliśmy po Wa-
welu, po Starym Mieście oglą-
dając uliczki, zakątki, kościo-
ły. Chłonęliśmy atmosferę tego 
niezwykłego miasta.

Posmakowawszy Krakowa, 
kolejny dzień spędziliśmy w 
Wieliczce. Nie poszliśmy jed-
nak z wycieczką, która pędzi 
za przewodnikiem podziem-
nymi korytarzami pstrykając 
zdjęcia na każdym kroku.

My wyruszyliśmy na poszu-
kiwania Solilandii. 

Ośmioro dzieci z rodzica-

mi miało swojego przewodni-
ka, swoją trasę, która wiodła 
tylko przez najciekawsze, naj-
bardziej atrakcyjne miejsca w 
kopalni i krzyżowała się z tak 
zwaną trasą turystyczną. Po-
malutku, bez ścisku ruszyli-
śmy za naszymi dziećmi, któ-
re zasłuchane w opowiadania 
przewodnika, szukały tajemni-
czej krainy zamieszkałej przez 
Soliludki – spotkaliśmy jedne-
go – a rządzonej przez Skar-
bika, który na koniec zaprosił 
nas do swojej sali tronowej.

Wspaniały był pomysł na 
podziemną przygodę w Wie-
liczce. Zasłuchane w baśnie i 
legendy były nie tylko dzieci. 
Zresztą przewodnik również 
nas nazywał duże dziewczyn-
ki i chłopczyki… Po drodze od-
krywaliśmy jaja smoków, same 
smoki i inne osobliwości pod-
ziemnej krainy. Był czas na 
wszystko, a trzy godziny minę-
ły jak 15 minut. 

Gorąco polecam tę formę 
zwiedzania kopalni. Dobrze 
jest wcześniej kupić książecz-
kę, w której jest opis Solilan-
di, a na koniec kupić książkę, 
która przenosi do świata spo-
tkanych bohaterów. Chyba nie 
tylko Pawełek żył tą przygo-
dą przez dwa kolejne dni… W 
noc po wyciecze śniła się So-
lilandia…

Dziećmi podobno nigdy nie 
przestajemy być…

Cały nasz wyjazd był bajko-
wo-baśniowy. Przeczytaliśmy 
wszystkie znalezione o Krako-
wie i okolicach legendy. Wypa-
trywaliśmy wszystkiego, co z 
nimi związane. 

Niewiele pamiętam ze swo-
ich wyjazdów do Krakowa z 
lat dziecinnych. Teraz miałam 
okazję spojrzeć, być może po-
nownie, na to wspaniałe mia-
sto z innej perspektywy. Z per-
spektywy dziecka, które jesz-
cze trochę wierzy w niezwykłe 
opowieści o historii Krakowa. 

Pewnie to był już ostat-
ni dzwonek na taki baśnio-
wy wyjazd, bo Pawełek drąży 
każdy temat i próbuje dokład-
nie ustalić, co jest prawdą, a 
co jest wymyślone. Ale jeszcze 
angażuje się całym sercem i z 
zapałem odkrywa kolejne ta-
jemnice. Na refl eksje przycho-
dzi czas później.

cdn.
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Sto trzydzieści osób ba-
wiło się 28 stycznia pod-

czas karnawałowego balu 
przebierańców, zorganizo-
wanego przez Dom Kultury 
„Jędruś” i Klub Seniora „Tę-
cza”. Do tańca jak zawsze 
grał zespół „Trojka”.

Atrakcją balu była loteria 
fantowa. Można było wyloso-
wać 65 nagród przekazanych 
przez seniorów (w tym mię-
dzy innymi skarpety wykona-
ne przez Martę Krysik; ofi aro-
dawczynię nagrodzono okla-
skami). 

Jeszcze większą atrakcją 
był konkurs na najciekawsze 
przebranie balowe. 

Wprawdzie kierująca „Tę-
czą” Danuta Gaca przebrała 
się za Cygankę, ale zwycię-
żył Janusz Hadyniak z Klubu 
Seniora „Bajka” przebrany za 
Meksykanina. 

Jest podróżnikiem, zwie-
dził Amerykę Południową i 
Chiny. Na balu śpiewał i grał 
na gitarze. 

Drugie miejsce zajęło mał-
żeństwo Małgorzata i Robert 
Graczykowie przebrani za 
czarownicę i diabła. 

Trzecia była Bożena Dziur-
dza prowadząca zespół ludo-

Poszliśmy szerokim łukiem 
omijając trop. Wuj obawiał 

się, że zostawimy świeży za-
pach, który spłoszy czujnego 
odyńca… Kiedy znaleźliśmy 
się pod ścianą lasu, bez tru-
du spostrzegłem buchtowisko. 
Grunt był tu doszczętnie roz-
orany. Głębokie bruzdy widać 
było wokół rosnących tutaj 
kilku dębów. Tam dziki szuka-
ły żołędzi.

– Jak skończą w tym miej-
scu, to przeniosą się gdzieś w 
uprawy – powiedział wuj. – Ale 
dziś w nocy wyjdą jeszcze tu-
taj, a my zasadzimy się na nie 
na tamtej ambonie.

Spojrzałem w tamtą stro-
nę i dopiero wtedy zauważy-
łem konstrukcję z drewnianych 
okrąglaków. Wznosiła się cie-
niu kilku świerków, a że zama-
skowana gałęziami, z tej odle-
głości była ledwie widoczna. 
Zwykle dziki żerują do wscho-
du słońca, ale dojrzałe samce 
kończą wcześniej, więc musie-
liśmy być czujni.

Do leśniczówki wracaliśmy 
w dziarskim nastroju. Wuj da-
wał mi jeszcze ostatnie wska-
zówki.

– Zmyj z siebie wszystkie 
pachnące dezodoranty, bo cię 
wyniuchają i pójdą w las. Mają 
fantastyczny węch i słuch, a 
szczególnie ostrożne są do-
świadczone stare samce. Z tymi 
nie ma żartów…

Nasz zapał udzielił się Kiry-
sowi. Niestety, na noc miał zo-
stać w swoim kojcu. Z przezor-
ności został w nim zamknięty 
zaraz po powrocie. Biedak nie 
mógł zrozumieć, dlaczego i z 
błagalnym wzrokiem skamlał 
po cichu.

Czas, który nam pozostał, 
wuj poświęcił na ostatni prze-
gląd broni. Miał starą belgijską 
nadlufkę i był z tego powodu 
bardzo dumny. To była dobra 
strzelba. Wreszcie powiedział: 

– No, Józuś… Darz Bór. Wy-
chodzimy. Przez las przemyka-
my w milczeniu jak duchy, a na 
ambonie porozumiewamy się 
tylko w najwyższej konieczno-
ści, a i to ostrożnymi gestami 
jedynie.

Zaczęło się. Prawie pół 
nocy przesiedzieliśmy, lustru-
jąc przez lornetki przeciwległy 
kraniec polany. Niebo mieliśmy 
cały czas bezchmurne i było 

Robert
Wrzesiński
POZNAŃ
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Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG
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Śpiewa „Meksykanin” Janusz Hadyniak.

Prezentacja strojów.

Podczas zabawy.

wego tańca wielkopolskiego 
w Domu Kultury „Polan STO”, 
przebrana za lalkę Barbie.

Pomysł podsunęła synowa, 
a torebkę pożyczyła wnuczka 
Marysia. 

Wyróżnienie otrzyma-
ła między innymi kowbojka 
Wanda Towińska.

Poczęstunek zapewniła re-
stauracja „Trojka”. 
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nieźle widać. Toteż nie umknę-
ły naszej uwadze pierwsze 
sztuki wychodzące z zarośli 
prosto naprzeciw naszego sta-
nowiska. Początkowo ostroż-
ne, a potem, nie wietrząc za-
grożenia, spokojnie zaczynały 
rozorywać ziemię. Były wśród 
nich dorodne okazy, można by 
się pomylić i wziąć je za sam-
ce. Ale wiedziałem już, że to lo-
chy, a te mieliśmy oszczędzać…

Siedzieliśmy bez ruchu, aż 
cały ścierpłem, w łydki łapały 
mnie kurcze, a naszego dzika 
wciąż nie było. W duchu zaczą-
łem powątpiewać, czy w ogóle 
wyjdzie tej nocy. „Wyczuł nas – 
mówiłem w myślach. – Na pew-
no nas wyczuł”. Nie przestawa-
łem patrzeć przez lornetkę…

Aż pojawił się. Wyszedł z 
prawej strony. Wielki, wspania-
ły, piękny. Wydawało mi się, że 
w świetle księżyca widzę błysk 
jego szabel1. Naprawdę, robił 
wrażenie. 

Poczułem w sobie żądzę, in-
stynkt… Obudziło się we mnie 
coś z pierwotnego łowcy. W 
sercu zapłonął mi ogień. Wi-
działem jak wuj bierze go na 
cel. Wstrzymałem oddech. Kie-
dy huknął strzał, kula szarpnęła 
dzikiem i zwaliła go z nóg. 

– Mamy go! – krzyknąłem, 
chętny gnać w stronę zdobyczy, 
ale wuj zatrzymał mnie.

– Ostrożnie, Józek! – zawołał. 
– Ostrożnie! Postrzałki są bar-
dzo niebezpieczne.

Ale dzik leżał bez tchu. Zbie-
gliśmy z ambony. Biegłem 
pierwszy i do dzika dobiegłem 
przed wujem. Zwierz leżał tra-
fi ony na komorę2. W świetle la-
tarki widać było wlot kuli. Mie-
liśmy go, był nasz… Na tym po-
lowaniu zapaliłem się do ło-
wiectwa. 

Józiu spojrzał po zasłucha-
nych przyjaciołach, by oce-
nić, jakie to wrażenie opowie-
ścią swoją zrobił. Potem rzucił 
okiem na sporawy stos wafl i. 

– Co jest? – z nadzieją spoj-
rzał na Henia, lecz ten odmó-
wił. 

– A ty, Elu?... – był wyraźnie 
zawiedziony.

Basia zajrzała do makutry. 
Poziom ciasta, owszem, ob-
niżył się wyraźnie, ale do dna 
jeszcze trochę pozostało.

– Gdybyś od razu zrobił jedną 
porcję… – powiedziała.

– Przecież wiesz, serce moje, 
że tak się nie da – odrzekł Jó-
ziu szarmancko i również zaj-
rzał do miski. – Poza tym za-
brakłoby…

– A co z resztą?
– Trudno, wypiekę resztę na 

jutro. Zimne też zachowują swą 
chrupkość i dalej są smaczne – 
dał za wygraną.

ROZDZIAŁ 
DWUDZIESTY

Dwa dni później, w sobot-
nie przedpołudnie, pogoda była 
równie ciepła jak przez cały ty-
dzień i pobyt w parku zapowia-
dał się obiecująco. Ale tylko na 
początku. Potem, wraz z deli-
katnym wiaterkiem, który ruszył 
się, by przynieść zapach świeżo 
ściętej trawy, powiało nudą.

– Siedzimy tu jak te stare po-
sągi przed wielką świątynią w 
Abu Simbel – powiedział Po-
strzelony, rozglądając się do-
okoła z nadzieją na jakąś roz-
rywkę. 

Artur obserwował biegnące-
go wzdłuż krawężnika kowala 
dwuplamka. Deseń, który owad 
miał na sobie cały czas, wydawał 
mu się znajomy. Gdzieś widział 
ten rysunek. Może na tarczach 
Zulusów z ostatniego reportażu 
z Afryki? Jemu właściwie nie nu-
dziłoby się aż tak bardzo, gdyby 
był sam. To dziwne stwierdzenie 
zrodziło się w jego głowie, kiedy 
uzmysłowił sobie, jak destruk-
cyjny wpływ ma na niego narze-
kający Postrzelony. Chłopak, od-
kąd wrócił na wózek, nieustan-
nie utyskiwał. Akurat o tym nie 
chciał mówić, ale wszyscy już 
wiedzieli, że po wypiciu spiry-
tusu Julki czeka go dużo dłuższe 
leczenie. „Mało kto chce prawić 
o swojej głupocie” – myślał Artur. 
Ale mimo wszystko podziwiał 
go, że się całkiem nie załamał.

– Rzuciłabym się w tę mura-
wę i poleniuchowała – rzekła 
Julka. 

Siedziała między nimi i z pa-
sją wystawiała się do słońca. 
Była zadowolona, że choć raz 
nie musi przesiadywać na te-
rapii i wdychać oparów tem-
pery. Zajęcia były obowiązko-
we dla wszystkich, jednako-
woż niektórym od dawna nie 
przypadały do gustu. Julka nie-
nawidziła ćwiczeń przy szta-
lugach. Po nieudanym ukoń-
czeniu pierwszej martwej na-
tury uznała, że malarstwo nie 
dla niej i musi rozejrzeć się za 
czymś innym. Co miało być tym 
czymś, nie miała pojęcia. Obo-
je z Arturem wiedzieli, że kloc-
ki dla doświadczonych naj-
okrutniejszym paraliżem mają 
już odrobione i cokolwiek cze-
kało ich teraz na terapii, musia-
ło być zawsze o wiele ciekaw-
szym zajęciem. 

– Mówiłam wam, że od ponie-
działku zaczynam hydroterapię? 
– spytała.

– Masaże wirowe? – zaintere-
sował się Postrzelony, któremu 
nawet głowy nie chciało się ob-
rócić w stronę dziewczyny. 

– Perełki – oznajmiła Julka.
– Aaa, to już wiem, kto za tym 

stoi.
– Uważam, że to dobry po-

mysł… – odparł Artur .
– Ja tam wolę prądy Kotza – 

rzekł Postrzelony w poczuciu 
absolutnej racji. 

Trudząc się chwilę włożył 
okulary i dżinsowym kapelu-
szem nakrył zaczerwienioną ły-
sinę.

– A idź mi! Ja się boję prądu! – 
zawołała Julka cokolwiek za gło-
śno. 

Speszona rozejrzała się i już 
znacznie ciszej dodała: 

– Boję się elektryczności jak 
nie wiem co. Wolę wodę. Gdy 
patrzę na Artura, jak jemu się 
polepsza, to jestem tego samego 
zdania co on. Tylko woda i pe-
rełki…

– Artur też poddawał się elek-
trostymulacji. Nie mówił ci? – w 
głosie Postrzelonego pobrzmie-
wała drwina.

Jednak dziewczyna ożywi-
ła się.

– To prawda? – spytała zaafe-
rowana.

– Prawie… – odparł Artur i 
otarł czoło. – Postrzelony ma na 
myśli bioenergię… – wyjaśnił. 
Nie pamiętał już, że mu o niej 
opowiadał.

Julka niemal eksplodowała 
ciekawością.

– Nie mów! Byłeś u bioener-
goterapeuty? – spytała, zapomi-
nając o słońcu.

– To raczej on był u mnie…
– Ściągnęliście uzdrowiciela 

do szpitala? – rzekła z niedowie-
rzaniem. – Profesor się zgodził?

– To ciebie zdumiewa? 
– A nie? 
– Gadaj – ponaglił Postrzelony. 
– Miałem indywidualny se-

ans… Ale to nie był jakiś tam 
uzdrowiciel… To był Bruno Hall…

– Ten Bruno Hall?… Miałeś in-
dywidualne spotkanie z Bruno-
nem Hallem?!… – omal nie unio-
sła się w zachwycie. – I co? Jak 
było?… Opowiadaj! – ponaglała. 
– Czułeś coś?…

– Coś czułem… 
– Ale co?… Przykładał ci 

ręce?… Co robił?…
– Zbliżał je… I przykładał też…
– A ty?
– A mnie się zdawało, że jakaś 

kosmiczna moc we mnie wni-
ka…

– Gadasz.
– Naprawdę. Czułem to.
Oczy dziewczyny zaszkliły się.

cdn.

Opowieść 
osobliwie inna(28)

1 szable – gw. myśl. dolne kły dzika
2  komora – gw. myśl. klatka piersiowa 
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FOTOGRAFIA
W KOLORZE SEPII

Na starej, 
czarno-białej 
fotografi i
zastygł w bezruchu
czas.
Wspomnienia
wygrzewają się
w słońcu jak kot
w jesienne 
popołudnie.
Jestem na powrót
młoda.
Nie dzielą nas 
tysiące kilometrów,
ani cicha nienawiść.
Tamtego lata, 
dawniej… 
Umierają 
wspomnienia
pod ciężarem
brudnego śniegu.
I my odchodzimy,
szurając nogami.
Pozostanie po nas
chłód granitowych
pomników
i fotografi a
w kolorze sepii.

JAKA RÓŻA
TAKI CIERŃ

Tulisz
w swych dłoniach
purpurową różę.
Jej płatki 
mają kolor
świeżej krwi.
Czas zaprzeszły
jest realny jak dziś 
– samotne.
Tulisz 
w swych dłoniach
różę purpurową,
wspominasz czas

tak szybko utracony,
jutrzenki, 
które nigdy już
nie zaświtają
przyszłym godzinom.
Pamięć kaleczy
jak cierń,
rozcina serce na pół.
Co dzień 
bliżej jesteś 
królestwa
nieśmiertelności.
Oceanu życia. 

MOON RIVER

Opowiedz mi 
tę historię,
że będziemy razem
już na całe życie 
motyla.
Świt 
nad Księżycową Rzeką,
czas stanie jak wryty.
Nad jej tonią 
ze srebra 
roztopionego
wybuduje most
od ciebie do mnie
i wschód słońca
go nie zburzy.
Wszystko 
Będzie dobrze…
przestanę 
ciągle biec,
od siebie samej
jak najdalej
i nadam imiona
wszystkiemu,
co wokół mnie.

Lecz to ja,
która we mnie 
codziennie obumiera
i odradza się 
jak feniks
pozostanie bezimienne.
Opowiedz mi 
tę historię…

PIEŚŃ O SŁOWIE

Słowo,
bądź pochwalone.
Ty, które jesteś
pierwszym i ostatnim.
Zdawane celnie
niczym rana,
bandażem się stajesz
dla tak wielu.
Rośniesz jak owoc,
z szeptu w krzyk,
by opisać nieme ja,
co się w nas szamoce.
Nadajesz imiona
wszystkiemu, co żyje,
aby potem zgładzić
wszelkie skojarzenia 
wyrażeniem „śmierć”,
albo prościej „koniec”.
Wyryte w kamieniu
Jesteś trwalsze
od trawy,
a ta wieczna przecież. 
Lecz gdy człowiek 
odejdzie tam,
gdzie się zwykle 
odchodzi,
któż cię ożywi?
Słowo,
bądź pochwalone

w pięknie i prawdzie.
Stań się balsamem
na nienasycenie
życiem.

MOWA CIAŁA

Ręce – razy.
Nogi – kopniaki.
Język – wyzwiska,
drwiny i obelgi.
Usta – krzyk 
rozdzierający ciszę.
Oto Człowiek 
– korona stworzenia.
Pan wód, lądów
i oceanów,
zdobywca Kosmosu. 
Dokąd zmierza
ten głupiec żałosny?
Przecież
dano mu ręce,
by przygarniał
bliźnich.
I nogi, by wyszedł
drugiemu naprzeciw.
A nawet niepełny,
jest powołany
przez miłość
do miłości.
To ona
ma mieszkać w tobie
niczym dłoń
w ciepłej rękawiczce,
przemawiać 
przez twe ciało.
Stawajmy się więc, 
chwila po chwili,
ludźmi.
Niech nasze ciała
mówią za nas. 

Wiersze 
Katarzyny Kusek
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Czasem, gdy rozmyślam so-
bie o różnych rzeczach, 

moje myśli krążą też wokół 
FOP. Teraz moja wiedza na ten 
temat jest bardzo duża, gdy-
bym jednak miał tę wiedzę 
wcześniej, to uniknąłbym wie-
lu błędów i może choroba nie 
byłaby tak mocno rozwinięta. 

Już na samym początku, gdy 
trafi łem do szpitala i zaczyna-
łem być diagnozowany, miałem 
pobierany wycinek mięśnia z ra-
mienia. Do dziś mam to w pa-
mięci, chociaż byłem wtedy pod 
narkozą, kojarzę tylko kwadra-
towe nacięcie na skórze, krwa-
wienie, a potem założony opa-
trunek. Ten wycinek spowo-
dował pierwszy poważny pro-
blem w moim ciele, dzięki niemu 
usztywniło mi ramiona, których 
potem nie mogłem już podnieść 
do góry. Koniec z podrapaniem 
się po głowie czy za uchem, nie 
mogłem sobie wytrzeć oczu, gdy 
mi coś wpadło, a nawet nie mo-
głem już jeść rękami (pozosta-
ło mi tylko jedzenie sztućcami). 
Leki, które wtedy dostawałem 
(tabletki, zastrzyki, kroplówki), 
również nie były dla mnie obo-
jętne, ale dziś już nie wiem, co 
dostawałem i jak to na mnie 
wpłynęło.

Po powrocie do domu ży-
łem normalnie jak każde dziec-
ko – biegałem, skakałem, wspi-
nałem się na drzewa, skakałem 
z dwumetrowej piwnicy. Miałem 
oczywiście wiele upadków czy 
innych urazów. Gdy raz stałem 
pod jabłonią i strącałem kijem 
jabłka, owoc antonówki wielko-
ści dużej pomarańczy spadł pro-
sto na moje ramię. Przez do-
brą godzinę nie mogłem w ogó-
le ruszyć ręką. Kiedyś także ska-
kałem po kuchni, podwinęła mi 
się noga i poleciałem do przodu. 
Uderzyłbym mocno głową o ka-
loryfer, ale w ostatniej chwili oj-
ciec złapał mnie za prawą rękę. 
Jednak straciłem już równowa-

Tomasz
Przybysz
ŻABNO

Z BLOGA TOMASZA PRZYBYSZA

Błędy przyspieszające 
chorobę

gę i… zwichnąłem ramię. Poje-
chaliśmy do sąsiedniej wsi do 
„lekarza”, który „nastawił” mi to 
ramię. Chrupnięcie w stawie i 
ból były okropne. Wszystko to 
oczywiście przyspieszyło rozwój 
choroby.

Kolejnym poważnym błędem 
było szukanie „cudotwórcy”, któ-
ry mógłby mi pomóc. W latach 
80-tych było sporo znachorów, 
kręgarzy i innych „terapeutów”, 
odwiedziłem wielu z nich. Nie-
które zabiegi nie były szkodli-
we (kąpiele w czarcim żebrze, 
picie ziół), ale jeden zaszkodził 
mi najbardziej. Jeździłem wtedy 
do Leszna na masaże. Żyła tam 
taka starsza zakonnica, starusz-
ka małego wzrostu, ale wielkiej 
siły w rękach. Kładłem się u niej 
na kozetce, a ona przez pół go-
dziny masowała moje plecy i tu-
łów. Po tym masażu byłem cały 
obolały, ale jednocześnie tro-
chę rozluźniony. Jeździłem tam 
przez jakieś półtora roku (raz 
w miesiącu), ale widząc, że mi 
to nie pomaga, a wręcz robię 
się coraz bardziej sztywny, zre-
zygnowałem z tych wizyt. Być 
może to właśnie jeden z tych 
masaży sprawił, że dostałem w 
żuchwie przebłysk (czyli stan 
zapalny), przez który przez kil-
ka dni prawie nie mogłem jeść, 
bo każde poruszenie szczęką 
przynosiło mi okropny ból. Gdy 
po kilku dniach przebłysk minął, 
okazało się, że mam usztywnio-
ną żuchwę i już nie mogę nią ru-
szać ani otworzyć szeroko ust.

W kolejnych latach było kil-
ka upadków, które spowodowa-
ły dalszy rozwój choroby, szcze-
gólnie sztywnienie poszło mi 
na nogi. Prawa noga była jesz-
cze w porządku, za to lewa do-
stała skostnienia w kolanie, ścię-
gno pod kolanem usztywniło się 
w pozycji półzgiętej i chodzenie 
przychodziło mi z pewnym tru-
dem, bo zacząłem dość poważ-
nie kuleć…

Kiedy pojechałem do interna-
tu do Konstancina pod Warsza-
wą, to tam oprócz sali do ćwi-
czeń mieliśmy jeszcze indywi-
dualne zajęcia z rehabilitanta-
mi. Mój pan od ćwiczeń był bar-
dzo fajny, ale on również maso-

wał mnie tak jak ta staruszka z 
Leszna. Po masażu byłem roz-
luźniony, ale na drugi dzień zno-
wu moje mięśnie były sztyw-
ne. Miałem też nogi podwiesza-
ne na linkach, ale ćwiczyłem je 
we własnym zakresie, więc nie 
były przeforsowane. Może wła-
śnie dlatego zachowałem w nich 
sprawność do końca.

Po tych masażach zdrowie 
zaczęło mi się pogarszać, więc 
zdecydowałem o powrocie do 
domu. Tu przeżyłem jeden z mo-
ich ostatnich poważnych proble-
mów zdrowotnych. Będąc w 
gminnej bibliotece i idąc między 
regałami z książkami zahaczy-
łem nogą o brzeg wykładziny. 
Poleciałem do przodu, nie mo-
gąc się asekurować rękami wal-
nąłem twarzą o podłogę. Stra-
ciłem przytomność na pół go-
dziny, po masażu serca odzy-
skałem świadomość, ale wy-
lądowałem na tydzień w szpi-

talu z lekkim wstrząsem mó-
zgu. Gdy wróciłem do domu, to 
moje nogi robiły się coraz słab-
sze, a po kilkunastu tygodniach 
były już za słabe, aby mnie no-
sić. Od tego czasu poruszam 
się na wózku inwalidzkim…
Chociaż na wózku nie doznaję 
już żadnych urazów, ale mimo 
to FOP nadal postępuje. Atakuje 
moje dłonie i nogi, próbując ode-
brać mi resztki sprawności, jaka 
mi w nich jeszcze została.

Ciekaw jestem, w jakim stanie 
byłbym teraz, gdybym nie po-
zwolił sobie na te masaże, któ-
re przyczyniły się chyba w naj-
większym stopniu do rozwo-
ju choroby i skostnienia organi-
zmu? Może nadal bym jeszcze 
chodził? Ale niestety, nie da się 
cofnąć czasu i naprawić swoich 
błędów. Jedynie mogę ostrzec in-
nych chorych, żeby nie szli moją 
drogą…
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We wspaniałej zabawie, 
towarzyszącej III Rataj-

skiej Gali Piosenki Biesiadnej 
w niedzielę 19 lutego w Domu 
Kultury „Jubilat”, uczestniczy-
li przede wszystkim seniorzy, 
przebrani w stroje ludowe, lub 
przynajmniej ozdobieni ludo-
wymi akcesoriami (w rodzaju 
wianków na głowach kobiet). 

Organizatorami, oprócz „Ju-
bilata”, były domy kultury „Na 
Pięterku” i „Polan” STO”. Przygry-
wała kapela „Średzioki” ze Środy 
Wielkopolskiej, wykonując zna-
ne i lubiane piosenki biesiadne, 
a w części koncertowej i patrio-
tycznej – wzruszające pieśni 
żołnierskie i partyzanckie. 

W konkursie na najładniej-
szy strój zwyciężyli: Czesława 
Warzych z Klubu Seniora „Wi-
gor” przebrana za krakowiankę, 
Adam Lewandowski w stroju 
Szkota z osiedla Tysiąclecia 
i Nina Bogaczyńska z osiedla 
Polan – świtezianka. 

Koncert „Średzioków” był 
przeplatany monologami w 
gwarze poznańskiej w wykona-
niu Sylwii Prętkiej-Galas.

ROBERT WRZESIŃSKI 

Gala na ludowo
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17 lutego w piątek w naszej 
„Iskrze” była karnawało-

wa zabawa taneczna, w której 
uczestniczyli zaproszeni przez 
nas nasi przyjaciele z Warszta-
tu Terapii Zajęciowej „Pomost” 
w Poznaniu. 

Powitaliśmy ich serdecznie w 

naszym Środowiskowym Domu 
Samopomocy. Pan Marcin Ksią-
żak włączył nam wspaniałą mu-
zykę, tańczyliśmy wspólnie z 
naszymi przyjaciółmi, a na s ufi -
cie były kolorowe balony. Do mi-
krofonu śpiewały moje koleżan-
ki Marta Szymańska, Karolina 

Tańczyliśmy 
z naszymi przyjaciółmi

Chudzicka i Asia Smelka. Były 
też słodycze, owoce, napoje. 

Królem zabawy został Piotr 
Wojciechowski, a królową Mag-
dalena z „Pomostu”. Pan Mar-
cin Kaczyński zrobił nam dużo 

zdjęć, które wstawił na naszego 
Facebooka. Ja tańczyłam z moim 
partnerem Pawełkiem Krzewin-
ką.

MAGDALENA SZYMAŃSKA
UCZESTNICZKA ŚDS „ISKRA” 
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Przy 
muzyce 
o planach
21 stycznia członko-

wie Wielkopolskie-
go Związku Inwalidów Na-
rządu Ruchu Koło w Owiń-
skach z rodzinami i przyja-
ciółmi spotkali się w miej-
scowości Potasze w gmi-
nie Murowana Goślina w 
powiecie poznańskim, aby 
podsumować 2016 rok oraz 
omówić inicjatywy plano-
wane do realizacji w 2017 
roku.

O wydarzeniach, których 
celem była rehabilitacja spo-
łeczna, powiedziała Urszula 
Zaworska, prezes Koła. Do 
przedsięwzięć o tym wła-
śnie charakterze zalicza się 
letni wyjazd rehabilitacyj-
ny nad morze, piknik w Tra-
perskiej Osadzie w Bole-
chówku, dwudniowy wyjazd 
do Wągrowca. Członkowie 
Koła w ubiegłym roku bra-
li również udział w projekcie 
pod nazwą „W zdrowym cie-
le, zdrowy duch” realizowa-
nym przy wsparciu fi nanso-
wym Powiatu Poznańskiego, 
uczestniczyli w działaniach 
Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Owińskach. 

Wyżej wymienione działa-
nia realizowano i ze środków 
publicznych, i z pieniędzy 
pozyskanych od darczyń-
ców. Nieocenioną rolę w re-
alizacji wszystkich tych ini-
cjatyw odgrywa zaangażo-
wanie i wola bezinteresow-
nego działania na rzecz in-
nych. Osobą szczególnie od-
daną członkom Koła WZINR 
w Owińskach jest właśnie 
Urszula Zaworska. Ma dużo 
ciekawych pomysłów. W tym 
roku planowany jest wyjazd 
do Kotliny Kłodzkiej, kolej-
ny piknik oraz inne działania 
zmierzające do pełnej inte-
gracji osób z niepełnospraw-
nościami z lokalną społecz-
nością. 

Ciepła i serdeczna atmos-
fera sprawiła, że uczestnicy 
długo rozmawiali. Do wspól-
nego śpiewu zachęcał wy-
stęp Anity Krzymieniewskiej 
i Jarosława Trepto, uczestni-
ków WTZ w Owińskach. 

BŁAŻEJ FRIEDRICH

14 lutego zgodnie z trady-
cją świętowaliśmy Wa-

lentynki. Zorganizowaliśmy 
dyskotekę ze specjalnie na tę 
okoliczność dobranymi utwo-
rami. W przerwie między tań-
cami można było wziąć udział 
„Randce w ciemno”. Abyśmy 
nie czuli się głodni, zjedliśmy 
pyszne przekąski w kształcie 
serca. 

Ukoronowaniem zabawy było 
odczytanie poczty walentynko-
wej. Kartki można było wrzu-
cać przez cały tydzień poprze-
dzający Walentynki do specjal-
nie przygotowanej puszki. Two-
rzeniu kartek poświęciliśmy 
wiele uwagi i wykonywaliśmy 
je bardzo starannie, tak, by każ-
dy otrzymując swoją mógł się 

Z INICJATYW WARSZTATU
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Serca na przekąskę

uśmiechnąć odczytawszy miłe 
słowo. Czerwone serce – mo-
tyw przewodni tego dnia, to dla 
nas symbol sympatii, szacunku i 

tego, że po prostu się lubimy na 
co dzień i od święta. 

EWA KWIATKOWSKA 
UCZESTNICZKA WTZ 
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16 lutego udaliśmy się do 
Centrum Bowlingowe-

go „Grawitacja” w Poznaniu. 
Podczas wyjazdu mieliśmy 
okazję zobaczyć, jak pracuje 
się w kręgielni, zapoznać się 
z pracą recepcjonisty i kon-
serwatora. A przede wszyst-
kim graliśmy w kręgle. 

Staraliśmy się grać jak naj-
lepiej, dzięki czemu kilkakrot-
nie strąciliśmy wszystkie krę-
gle. Cieszyliśmy się bardzo ze 
wspólnie spędzonego czasu. 
Na koniec poszliśmy do ka-
wiarni na lody. 

ANITA KRZYMIENIEWSKA
UCZESTNICZKA WTZ 

21 lutego byliśmy w Cen-
trum Ceramiki w Budzy-

niu, gdzie mieliśmy możliwość 
zapoznania się z linią produk-
cyjną do wyrobu ceramiki. Wi-
dzieliśmy proces powstawania 
z form gipsowych gotowych 
produktów ceramicznych do 
wypału oraz kolejny etap, który 
polega na szkliwieniu ozdob-
nym. 

Na potrzeby naszego warsz-
tatu kupiliśmy artykuły, z któ-
rych będziemy tworzyć i deko-
rować przedmioty ceramiczne. 
Wycieczka bardzo nam się po-
dobała.

ADAM WOJCIECHOWSKI
UCZESTNIK WTZ

W tłusty czwartek trady-
cyjnie smażyliśmy pącz-

ki. Przygotowane wcześniej 

TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OWIŃSKACH

Strąciliśmy
wszystkie kręgle 

Sztuka ceramiki

Tłusto w czwartek 
składniki połączyliśmy, a na-
stępnie odstawiliśmy ciasto, 
by wyrosło. Kolejnym kro-
kiem było formowanie pącz-
ków oraz dodawanie nadzie-
nia – powideł śliwkowych. 

Gdy już wszystko zostało 
przygotowane, przystąpiliśmy 
do smażenia i lukrowania. Go-
towe pączki pięknie się pre-
zentowały i bardzo nam sma-
kowały. Wierzymy, że zgodnie 
z ludowym obyczajem zjedze-
nie pączka w tłusty czwartek 
zapewnia pomyślność i szczę-
ście na cały rok.

MARCIN GRZESIAK 
UCZESTNIK WTZ
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Jako jedna z uczestniczek 
Środowiskowego Domu 

Samopomocy „Iskra” mia-
łam okazję wyjść wraz z te-
rapeutami do Teatru Wiel-
kiego w Poznaniu na ba-
let „Jezioro Łabędzie” Pio-
tra Czajkowskiego. Jest to 
bardzo piękne widowisko, 
cudowny taniec i muzy-
ka. Bardzo mi się podobały 
stroje tancerek i tancerzy. 

Wspólne wyjścia do Teatru 
Wielkiego są dla mnie za-
wsze ogromną przyjemno-
ścią i odpoczynkiem. Oglą-
daliśmy też operę „Traviata” 
Giuseppe Verdiego. Byłam 
zachwycona ariami, bardzo 
kolorowymi strojami i wspa-
niałymi głosami aktorów. 
Śpiewali w języku włoskim, 
ale na ekranie było tłuma-
czenie na język polski, mo-
głam więc zaspokoić cieka-
wość, o czym śpiewają. Taka 
ekranizacja mi się bardzo 
podobała. 

Innym razem oglądaliśmy 
balet „Dziadek do Orzechów” 
Igora Strawińskiego. Akto-
rzy mieli wyjątkowo cieka-
we stroje. W tym widowisku 
zabawne i oryginalne było to, 
że występowało dużo dzieci 
– małych tancerzy. 

W sali rehabilitacyjnej jest 
sprzęt do ćwiczeń. Przy-

chodzimy tam do pana Macie-
ja Pelki, który prowadzi z nami 
zajęcia rehabilitacyjne na bież-
ni, stacjonarnym rowerze, dep-
taku i na innym sprzęcie. Pan 
Maciej prowadzi swoje dzien-
niczki uczestników ISKRY. Bar-
dzo lubię tu ćwiczyć po siódme 
poty. Bardzo lubię sport. 

Z INICJATYW ŚRODOWISKOWEGO

Kocham balet i operę 
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Autorka w pracowni komputerowej „Iskry”.

Ćwiczyć po siódme poty
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I W pracowni kulinarnej.

Marcin Dyl w pracowni komputerowej.

Mam czasem dyżur w pra-
cowni kulinarnej. Tutaj w kuch-
ni sprzątamy, gotujemy, pierze-
my i wieszamy pranie, płuczemy 
je lenorem. Myjemy także kub-
ki w zmywarce. Otwieram okna, 

żeby sale się wietrzyły. Wyrzu-
cam śmieci. Zamiatamy i myje-
my podłogi, krzesła kładziemy 
na stoły. Potem będzie można je 
zdjąć na czystą podłogę. Pisze-
my w zeszytach swoich przepi-
sy, układamy je w szafi e. Stawia-
my w rządku termosy, robimy w 

nich herbatę, wkładamy do nich 
torebki i lejemy wodę. Na śnia-
danie i na obiad wyciągamy ta-
lerze i kubki ze zmywarki i sta-
wiamy je na stołach. Podoba mi 
się w tej pracowni. 

MARCIN DYL
UCZESTNIK ŚDS „ISKRA”

Wspomnę jeszcze, że byli-
śmy też na przepięknej ope-
rze „Jenufa”, śpiewaną tym 
razem w języku czeskim 
(z ekranizacją tłumaczenia 

tekstów na język polski). Jest 
to wzruszająca historia nie-
szczęśliwej miłości. Aktorzy 
zachwycali barwnymi stro-
jami i jeszcze piękniejszymi 

ariami. Bardzo lubię chodzić 
do Opery. 

IZABELA ALBERTI
UCZESTNICZKA ŚDS „ISKRA”
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Jako Pedro występowałem w 
naszym fi lmie – czarnej ko-

medii „Gorzka prawda”. Scena-
riusz był taki: Maciej wystąpił 
jako tato i Magda jako mama, 
oni byli moimi rodzicami. Ma-
ciej grał Arwaro a Rysiu – 
ogrodnika. Ania była moją sio-
strą Marią. Ona to miała długi, 
dlatego chciała pozbawić życia 
(na niby) naszych fi lmowych 
rodziców, bo wtedy dostałaby 
spadek i spłaciłaby długi. 

Wcześniej ja jako Pedro ucie-
kłem od rodziców, bo moja 
dziewczyna Weronika przyję-
ła pierścionek zaręczynowy i 
zdradziła mnie z innym. Dlate-
go uciekłem i dużo występowa-
łem jako piosenkarz. Moja sio-
stra Maria uszkodziła samochód 
rodziców i spowodowała wypa-
dek, w którym oboje (na niby) 
zginęli, a samochód spłonął. 
Odbył się nawet pogrzeb. Tym-
czasem okazało się, że fi lmowy 
ogrodnik wiedział o zamiarach 
Marii, więc powiadomił naszych 
rodziców o jej złym zamiarze. 
Upozorowali wypadek, a Maria 
za niecny zamiar trafi ła… na po-
licję. Koniec fi lmu.

Jedną scenę naszego fi lmu z 
kawą, herbatą i ciastkami krę-
ciliśmy w pałacu w Swarzędzu. 
Dla potrzeb fi lmu byliśmy prze-
brani odpowiednio do ról w 
spodnie, marynarki, buty, suk-
nie. Makijaż robiła nam Marysia. 
Wykonaliśmy scenografi ę: scho-
dy, salon, ścianę z pomalowa-
nych kartonów, z którą „zderzył 
się” samochód...

Film był wyświetlany w sali 
kinowej w Centrum Kultury Za-
mek w Poznaniu. Sala była peł-
na widzów. Zdjęcia przedstawia-
ją kadry z fi lmu.

Ten fi lmowy projekt „Iskry” był 
współfi nansowany przez Wiel-
kopolski Urząd Wojewódzki.

ARKADIUSZ NOWICKI
UCZESTNIK ŚDS „ISKRA”

DOMU SAMOPOMOCY „ISKRA” W POZNANIU

Zły zamiar i kara
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Drugi od lewej w pierwszej ławie to autor tekstu 
Arkadiusz Nowicki. 
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NIEUSTĘPLIWY
RYWAL
Gdy w polemiczne
Wstępuje szranki,
Uprawia styl
Wolnej amerykanki. 

STRATEGIA
EFEKCIARZA
Dla efektów 
Politycznych,
Zwłaszcza gdy
Przygasa passa,
Wykorzysta 
Wszystkie chwyty,
Nawet te 
poniżej pasa.

MARZENIE 
WYBORCY
Mozolnie pracuję
Na własne zdanie.
I wciąż się nie mogę
Doczekać na nie. 

– Tej, Franek, coś taki połoma-
ny i co tak wleczesz tymi szkiy-
tami? 

– Wej, Knajder, tak godosz, jak 
byś nie wiedzioł, o co sie roz-
chodzi! Już bydzie ze trzy lata, 
jak jezdym na ryncie inwalidz-
kiej. Móm drugóm grupe, a wew 
„Fosforach” przerobiułym 35 lot. 

– A co ci dolygó, Franek? 
– Choruje na giry, mom fl or 

(fl uor) wew krwi i astme oskrze-
lowóm i dusi mnie w dudach, 
nie? 

– Nó to mosz rynte na chorobe 
zawodowóm. 

– Ale gdzie tam, Knajder. Słu-
chej ino: jak bułym na komisji le-
karskiyj chorób zawodowych, 
to sie mnie pytali, czy miysz-
kom blisko zakładu „Fosfory”. To 
im godom, że miyszkom jakieś 
trzysta metrów łod „Fosforów”, 
nie? A łóni mi się spytali, czy 
mom ogródek. To powiedzio-
łym, że móm, nie? A włoszczy-
zne pon uprawio? – mi sie pytali. 
– Nó pewnie – odpowiedziołym. 
– A co pon jeszczyk mo wew ło-
grodzie? – Jak to co? Wszystko 
móm! Nawet drzuzgowki, kierz-

WĘDKARZ
Wczoraj 
Nic nie złapał.
A dziś złowił ile?
Dziś, licząc
Z wczorajszym...
To dwa razy tyle. 

JAK RYBA 
– Patrz, 
Ja jestem łysy
I jak ryba zdrowy. 
– Masz rację – 
Rzekł kołtun – 
Psujesz się od głowy.

WOŁKOŃ
Leżał sobie w progu
Zamroczony całkiem.
Najpierw
Zmogła wódka,
Potem
Żona wałkiem.

DEKOWNIK
Też krew wojownika
Tętniła mu w żyłach.
Całą wojnę bił się…
Z myślami na tyłach.

WYRACHOWANY
Nie pomaga starym,
Bo po cichu liczy,
Że szybciej majątek
Po nich odziedziczy.

PIEKARZ
Dość miał
Naszej chały tu
Pod polskim niebem
I również wyjechał
Do Anglii za chlebem.

NIETAKT
Podpadł u dłużnika
Naiwny chłopina, 
Bo o pożyczony
Szmal się upomina. 

RYZYKO
Nie popisuj Jasiu
Się na hulajnodze,
Gdy Jan motocyklem
Hula po tej drodze.

JĘZYKI
Też mamy podobny
Językowy twór:
Tam – okej 
Wciąż słychać, 
A u nas – o kur…! 

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

MIMOZA
Ledwie tknie robotę
Tę, którą mu dają,
To mu czułe ręce
Zaraz opadają.

WESTCHNIENIE
ODPYCHANEGO
Jakże trudno
Jest się dorwać
Do intratnej posadki!
Ale znacznie
Trudniej od niej
Oderwać pośladki. 

NA WIELOMÓWCĘ
Lej
Zwięźlej!

POLSKI 
TELEWIDZ
Ponieważ od rana
Tkwi do wieczora
W zaklętym kręgu
Telewizora, 
Na czarno-biało
Czy kolorowo
Można mu wmówić
I to i owo.

KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

ki angrystu, świyntojanki, korbo-
le móm, jabza, aprykozy, glubki! 
– I to wszystko pon je? – Nó pew-
nie, że wcinom wszystko! – Nó 
to teroz jest jasne, że pon zacho-
rowoł nie łod „Fosforów”, ale łod 
włoszczyzny zez ogródka! – I 
nie dali mi rynty na chorobe za-
wodowóm! Widziołeś, Knajder, 
jak mnie zrobili na szaro? 

– Szkoda godać, Froncek, ta-
kie czasy! Słuchej, co mnie spo-
tkało wew autobusie, jak jecho-
łym z Hirusiym do ciebie. Byli 
my akurot przy fabryce ziymnia-
czannyj, nie. Aż tu fetor taki za-
lecioł, że łoż w kluce krynci! A 
taki istny, co siedzioł kole mnie, 
brynczy: 

– Panie, czy pon wiy, że jest 
ochróna środowiska? 

– Nó pewnie, że wiym! – go-
dom.

A łón na to: 
– To dlaczegó pon zanie-

czyszczosz powietrze i wew au-
tobusie bónka puszczosz?

A tako jedna staro babcia się 
odzywo: 

– To nie tyn pon, to łod „py-
rów” tak jedzie.

Ale i tak zrobiół mi szuszwol 
porute, że nie wiym! 

BENON MATECKI 

Rynta 
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– Jakaś tragedia? – zapytał dy-
rektor kierownika przędzalni in-
żyniera Pawlikowskiego, który 
wpadł jako ostatni na naradę. – 
Wygląda pan jak z krzyża zdjęty. 

– Szkoda mówić – Pawlikow-
ski machnął ręką. 

– Wypadek przy pracy? – za-
niepokoił się dyrektor. 

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

– Mów, co się stało! – nalegali 
zebrani na naradę. 

– Jak zwykle rozpocząłem 
przegląd od kantorków mi-
strzowskich na trzecim piętrze. I 
co widzę? Mistrz Grabowski czy-
ta statut PZPR. 

– I to takie dziwne? – przerwał 
ktoś. 

– Nawet nie do pomyślenia, 
bo Grabowski niechętnie odno-
sił się do partii – podjął Pawli-
kowski. – Poszedłem na drugie 
piętro, a tam mistrz Jankowski, 
członek egzekutywy POP, modli 
się z różańcem do świętego ob-
razka… 

– To ci paranoja! – wołali ze-
brani. 

– Wpadłem na parter i tam do-
biło mnie do reszty. – Mistrz Żół-
kiewski siedział po turecku na 
taborecie z dłońmi złożonymi do 

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Jakaś zaraza
modlitwy. Powiedział, że musi 
tak siedzieć, bo to mu pomaga 
w pracy. 

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

– O, Kowalski to drugi porucz-
nik Borewicz – wołano. 

– Borewicz nie Borewicz, ale 
wesoło będzie – mruknął Kowal-
ski. – Ale to jutro.

I narada potoczyła się już bez 
spraw ubocznych.

*
Po kilku dniach mistrz Gra-

bowski został wezwany do se-
kretarza POP. 

– Ustaliliśmy listę naszych 
pracowników, którzy pojadą po-
ciągiem przyjaźni do Związku 
Radzieckiego, do Iwanowa – po-
wiedział sekretarz. – Jednym z 
uczestników będziesz ty, nasz 
nowy towarzyszu. 

– Jaki towarzyszu – nastroszył 
się Grabowski. – Nie mam za-
miaru należeć do partii! 

– A to ciekawe. Wszyscy w za-
kładzie wiedzą, że czytacie sta-
tut PZPR. Sekretarz Komitetu 
Zakładowego tak się ucieszył, 

że zaraz cię wpisał na listę wy-
cieczki. 

– O k… – jęknął Grabowski. – 
Co w parafi i powiedzą! Co nie-
dzielę w kościele, a tu do towa-
rzyszy mam jechać. Boże, jaki ja 
jestem głupi!

Niemal w tym samym czasie 
Pawlikowski poprosił do siebie 
mistrza Jankowskiego. 

– Do naszego zakładu ma 
przyjechać papież, trzeba go 
godnie przyjąć – zaczął Pawli-
kowski. – A ty nawróciłeś się na 
katolicyzm. 

– Ja? Co ja mam wspólnego z 
kościołem?! 

– A kto to się modlił w kantor-
ku z różańcem do jakiegoś ob-
razka? 

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

– Jak to dałeś się?! Przez 
kogo? 

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

– Ten głupi żart – przerwał 
Pawlikowski – zobowiązuję cię 
do wygłoszenia powitalnego 
przemówienia do papieża. 

– Tego Pawlikowskiego chyba 
zabiję! – biadolił Jankowski. 

– Nie musisz. Da niego też 
mamy propozycję…

*
Mijały dni, papież nie przyje-

chał, pociągu przyjaźni nie było. 
Był to żart na żart mistrzów. Naj-
więcej na tym ucierpiał Żółkiew-
ski. 

Pracowano na drugiej zmia-
nie. Żona Żółkiewskiego też. 
Pierwszy z sali wrócił Moroń. 
Wiedział, że za chwilę wróci 
Żółkiewski z żoną i utnie sobie 
drzemkę na swoim stołku. Mo-
roń posmarował stołek klejem. 

Wszedł Żółkiewski, usiadł na 
stołku i zaraz zasnął. W tym mo-
mencie wpadł na obchód kie-
rownik zmiany Dygała. 

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

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

Ale nie koniec na tym. W pra-
cy nie szczędzono mu uszczypli-
wych żartów. Pewnego dnia całą 
trójkę zwolniono z pracy. Poszli 
nad Dunaj modry od ścieków 
czyli Ner, popili na zgodę, daro-
wano im wybryk, do roboty wró-
cili. 

Gorzej było z żoną Żółkiew-
skiego. Ale sposób się znalazł. 
W brygadzie remontowej praco-
wał ślusarz Jajdzicki, ogrodnik. 
Kowalski poprosił go o sto goź-
dzików „dla ratowania małżeń-
stwa Żółkiewskiego”. Żona wy-
baczyła… 
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Uczestnicy i pracownicy na-
szego Warsztatu Tera-

pii Zajęciowej spotkali się 24 
stycznia w swarzędzkim Euro-
Hotelu na balu karnawałowym. 

Na miejscu czekały już na nas 
stoły pełne pyszności. Część 
uczestników zaprezentowa-
ła krótki program artystyczny 
oparty na afrykańskich rytmach. 

Wodzirejem był Andrzej Wi-
śniewski, który także śpiewał i 
grał na keyboardzie i trąbce naj-
większe taneczne hity. Wszyscy 
świetnie się bawili, nikt nie pod-
pierał ścian. Cieszę się, że mo-
gliśmy kolejny raz spotkać się ze 
sobą, porozmawiać i potańczyć. 

ANNA ĆWIKLIŃSKA
UCZESTNICZKA WTZ

Zobaczyć Peru – krainę 
kondora, wygrzać się w 

tropikalnym słońcu, to ma-
rzenie niejednego z nas. Speł-
nił je dla nas młody podróż-
nik Emil Witt, który już w wie-
ku 18 lat wyruszył, by odna-
leźć swoje miejsce na krańcu 
nieprzebytego świata. 

Spotkaliśmy się z nim w zi-
mowe przedpołudnie 31 stycz-
nia w swarzędzkiej Bibliote-
ce Publicznej. Mogliśmy zo-
baczyć tajemniczą dżunglę 
i jej mieszkańców, pełną cu-
downych widoków i odgło-
sów przyrody. Dowiedzieliśmy 
się, że ludność mieszkająca w 
Andach buduje specjalne tara-
sy chroniące góry przed erozją 
wodną, co pozwala na upra-
wę różnych gatunków ziem-
niaków. Że nocna temperatura 
w Andach dochodzi do 0 stop-
ni Celsjusza, a dzień i noc na 
równiku trwa po 12 godzin. 
Poznaliśmy roślinność dżun-
gli peruwiańskiej, na przykład 
epifi ty, które rosną dzięki stu-
procentowej wilgotności czy 
ogromne cedry. Barwne, peł-
ne przygód opowieści, także z 
dreszczykiem, dopełniały ca-
łości. 

Ryzykowne wyzwanie, jakie 
postawił sobie Emil, to spływ 
w dół rzeki Madre de Dios tra-
są długości 140 kilometrów. 
Na tę okazję wraz z przyjacie-
lem zbudowali tratwę. Pomimo 
kontuzji, jaka spotkała towa-
rzysza podróży, wyprawa się 
udała. Trudności, jakie napo-
tykał Emil na rwącej rzece, nie 
zrażały go. Mimo wszystko, już 
w samotnym dryfowaniu, do-
tarł na wyznaczone miejsce po 
czterech dniach. 

W ramach cyklicznych spo-
tkań w swarzędzkiej Bi-

bliotece Publicznej 18 stycznia 
poznaliśmy piękną historię ko-
lęd i związane z nimi zwyczaje, 
których istnienia nawet się nie 
domyślaliśmy. Dowiedzieliśmy 
się, że polskich kolęd jest 500 i 
powstają ciągle nowe. 

Najstarsza polska kolęda po-
chodzi z 1424 roku. Zaczyna 
się od słów „Zdrów bądź, królu 
anielski”. Na początku XV wie-

Z INICJATYW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SWARZĘDZU

Afrykańskie rytmy.

Nikt nie podpierał ścian. 

Tajemnice dżungli

Odkrywając kamerą dla sie-
bie i innych dziką przyrodę i 
dalekie krajobrazy, przybliżył 
nie znany nam świat. Poka-
zał z uśmiechem, że marzenia 
mogą się spełniać, gdy ma się 
silną wolę i odwagę do ich re-
alizacji, że można pozostawić 
przeszłość i wbiec na szczyty 
przyszłości naszego życia, by 
je poznawać. Dziękujemy za 
uroczą prelekcję i oczekujemy 
kolejnych opowieści. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA 
MICHAŁ OGONIAK

UCZESTNICY WTZ

Emil Witt w towarzystwie 
współautora tekstu.

ku tłumaczono kolędy z łaci-
ny. Pieśni bożonarodzeniowe w 
Polsce swą popularność zdoby-
ły w XVIII wieku i cieszą się nią 
do dzisiaj. 

Posłuchaliśmy wspomnianej 
najstarszej polskiej kolędy wy-
konanej przez chór a cappel-
la, tej z okresu stanu wojenne-

go „Kolęda nocka”, także pasto-
rałki „Oj Maluśki, Maluśki” śpie-
wanej przez świętego Jana Paw-
ła II oraz kolęd autorstwa kom-
pozytora Zbigniewa Preisnera, 
w tym „Kolędy dla nieobecnych”, 
powszechnie znanej już od dzie-
sięciu lat. 

Ciekawie spędzony dzień był 

dla nas kolejną lekcją odkrywa-
nia piękna i zawartych w pol-
skiej kulturze tajemnic, zaklę-
tych w dźwiękach i tekstach. 
Dzięki takim spotkaniom wzbo-
gacamy swoją wiedzę i wrażli-
wość muzyczną, za co gorąco 
dziękujemy. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

500 polskich kolęd

Karnawał 
z rytmami Afryki

 F
O

T.
 (

2
X

) 
A

R
C

H
IW

U
M

 W
T

Z

 F
O

T.
  A

R
C

H
IW

U
M

 W
T

Z



STRONA 47MARZEC 2017

ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206

www.komdruk.pl � mail: komdruk@wp.pl

ZBIGNIEW M. NOWAK
KOŁOBRZEG

W ciszy zapadam

Jeśli mrok już w środku dnia się staje,
Gdy dreszcz pulsuje w gorączce
I już nawet w leku z mandragory
Pomocy próżno byłoby szukać,
W sobie zapadam się najgłębiej,
Jak zwierz raniony w gęstwinie.
Jak orzech w runie pośród liści
W ciepłych kocach się chowam,
Zamieram bezwładnie zmęczony,
By czekać wytrwale, cierpliwie
Z wiarą w natury swej siły.
Bo w nocy, nad ranem, za miesiąc
Moce wewnętrzne się zbudzą,
A ja ze Styksu głębiny wypłynę,
W piersi życie odczuję na nowo
I na dnie prześcieradła złożony,
Pogodnie wracając z daleka
Cieszyć się będę ulgą wyzdrowienia. 

15 lutego Warsztat Tera-
pii Zajęciowej w Cze-

szewie zorganizował dla 
osób niepełnosprawnych w 
Centrum Rekreacyjno-Ho-
telowym ,,Bagatelka” w Mi-
łosławiu zabawę karnawa-
łową. 

W tym roku tematem balu 

Bal myśliwych Zbigniew
Strugała
ORZECHOWO
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Prawdziwi myśliwi. Autor tekstu (lubi żarty). 

Myśliwskie trofea.

ciasto i kawa oraz zaba-
wa taneczna. Nie zabrakło 
atrakcyjnych konkursów ta-
kich jak malowanie twarzy, 
rozpoznawanie głosów le-
śnych zwierząt i pisemny 
quiz z wiedzy o myślistwie. 
Wszyscy świetnie się bawi-
li, także osoby na wózkach. 
Na koniec była myśliwska 
kolacja. 

był las, zwierzaki i myśliwi. 
Stąd nazwa „Bal myśliwski”. 
Przyjechały delegacje WTZ-
tów w Jarocinie, Środzie, 
Wrześni i Rudzie Komorskiej 
oraz z ŚDSów w Pietrzyko-
wie i Gozdowie. 

Przywitała wszystkich 
kierownik naszego Warsz-
tatu Urszula Remisz. Było 



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

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

�  kompleksowe, monitorowane leczenie stwardnienia rozsianego
�  kompleksowe, monitorowane leczenie choroby Alzheimera
�  konsultacje neurologiczne — trudne diagnostycznie zaburzenia i objawy 

neurologiczne: diagnostyka różnicowa, opracowanie programu leczenia, 
monitorowanie przebiegu choroby

�  borelioza — procedury diagnostyczne, leczenie
�  zakażenia odkleszczowe w chorobach neurologicznych

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRUM LECZENIA STWARDNIENIA ROZSIANEGO
OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH
im.  dr n.  med.  Hanki  Hertmanowskiej


