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Lepiej
dla rodzin
1

kwietnia minął rok od
uruchomienia rządowego programu „Rodzina 500+”
umożliwiającego
wypłatę
świadczeń wychowawczych
dla rodzin. W Wielkopolsce
świadczeniem zostało objętych 256,5 tysięcy rodzin,
w tym – 155 tysięcy rodzin,
w których świadczenie było
przyznane na pierwsze dziecko. Łącznie do wielkopolskich
rodzin traﬁło 2,08 miliarda
złotych.
– Przed wprowadzeniem
programu „Rodzina 500+” w
sytuacji skrajnego ubóstwa
znajdowało się aż 11,9% dzieci
w całym kraju. Po wprowadzeniu programu w tym położeniu
znajduje się jedynie 0,7% dzieci. Do czasu wprowadzenia
programu właśnie dzieci były
najbardziej narażone na biedę.
Program „Rodzina 500+” przywraca rodzinom, szczególnie
wielodzietnym, poczucie wartości i godności. Ponadto jest
skutecznym narzędziem wykorzystywanym w przełamywaniu niekorzystnej sytuacji
demograﬁcznej, w której znajduje się nasz kraj, bo wzrosła liczba urodzeń – mówiła
Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski podczas konferencji prasowej 7 kwietnia
w gmachu Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Program „Rodzina 500+” już
na początku kwietnia ubiegłego roku cieszył się sporym
zainteresowaniem. Na brieﬁngu prasowym przedstawiono
wyniki badań Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) na temat wydawania przez Polaków pieniędzy
z otrzymywanych świadczeń.
22% badanych wydało pieniądze z programu na książki i
pomoce naukowe, 31% – na
ubrania, 29% – na obuwie, a
20% – na zajęcia dodatkowe
dla dzieci.
W 2017 roku kwota przeznaczona na realizację programu
została zwiększona o 21,81%,
czyli o sumę 386 976 819 złotych. W 2016 roku z kolei odnotowano spadek wykorzystanych środków pieniężnych
na zasiłki okresowe z pomocy
społecznej. Z budżetu państwa
wydano na ten cel o 11,99%
mniej pieniędzy niż w 2015
roku. oprac. red.
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Poczta Polska
bez barier
D

ostępność
instytucji
publicznych dla osób
z niepełnosprawnościami
jest sprawą coraz częściej
akcentowaną podczas różnego rodzaju spotkań adresowanych do tego środowiska. Wzrasta liczba instytucji odpowiadających na potrzeby ludzi z dysfunkcjami. 29 marca Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz prezes
Poczty Polskiej podpisali porozumienie dotyczące
współpracy na rzecz osób z
niepełnosprawnościami.
Porozumienie
zakłada podnoszenie jakości
usług dla klientów z niepełnosprawnościami,
podjęcie działań zmierzających
do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, a także
przygotowanie i realizację
programu pod nazwą „Poczta Polska otwarta na niepełnosprawnych”.
W podpisaniu porozumienia, którego dokonano w
urzędzie pocztowym przy
Placu Trzech Krzyży 13 w
Warszawie,
uczestniczyła
Elżbieta Rafalska, Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu do
spraw Osób Niepełnosprawnych, Robert Kwiatkowski,
prezes PFRON i Przemysław
Sypniewski, prezes Poczty Polskiej. Strony, jak informuje PFRON na swojej witrynie internetowej (www.
pfron.org.pl), zobowiązały
się do powołania w ciągu 14
dni zespołu odpowiedzialnego za realizację porozumienia, który raz do roku będzie
oceniał podejmowane działania i ich rezultaty. Podpisanie porozumienia zakłada ponadto przygotowanie i
przeprowadzenie szkolenia
pracowników Poczty Polskiej na temat obsługi klienta z niepełnosprawnością
oraz opracowanie syntetycz-

FOT. WWW.PFRON.ORG.PL
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Uczestnicy spotkania prezentują treść porozumienia
– dokumentu umożliwiającego przyjazną obsługę klientów
z niepełnosprawnościami w urzędach pocztowych i wzrost
ich zatrudnienia w sektorze administracji publicznej.
nego poradnika dla pracowników poczty pod tytułem:
„Klient niepełnosprawny. Jak
obsługiwać osoby niepełnosprawne”.
– Rząd polski chce prowadzić politykę istotnych
zmian w zakresie postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Kluczowe znaczenie
ma dla nas poprawa dostępności do rynku pracy, poprawa wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, likwidacja barier architektonicznych, ale też poprawa jakości usług, które
powinny być dla wszystkich
jednakowo dostępne. W Polsce wciąż mamy duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o dostępność. Po raz kolejny w
obszarze polityki społecznej
Poczta Polska jest naszym
partnerem, bo podobne porozumienie podpisywaliśmy
w zakresie polityki senioralnej – powiedziała minister
Rafalska.
Podpisane porozumienie
dotyczące współpracy na
rzecz osób z niepełnosprawnościami – to kolejny ważny
krok w kierunku wzrostu za-

trudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędach.
Wskaźnik zatrudnienia tej
grupy pracowników w naszym kraju jest bardzo niski
w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Tylko nieliczne instytucje publiczne i spółki Skarbu Państwa znacząco przekraczają
wymagany 6% wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Sporym problemem jest brak dostępności budynków instytucji publicznych. Na początku lutego tego roku portal niepełnosprawni.pl
opublikował
materiał pod tytułem: „Schody do pracy w urzędzie” na
temat braku dostępności budynku Ministerstwa Cyfryzacji dla osób poruszających
się na wózkach. Powodem
są warunki techniczne budynku, który został wybudowany w latach 50. W Ministerstwie nie ma natomiast
barier mentalnych, bo resort zatrudnia pracowników
z niepełnosprawnościami,
jednak nie są to ludzie poruszający się na wózkach.
oprac. red.
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10 LAT STOWARZYSZENIA „BIODERKO” W CHODZIEŻY

„Mój drugi dom…”
K
Karolina
Kasprzak
K
PPOZNAŃ

N

Gratulacje składa Anna Skupień, dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału PFRON (z lewej).

Honorata Pilarczyk, prezes Stowarzyszenia „Bioderko”
dziękuje przedstawicielom instytucji publicznych i darczyńcom
za okazane wsparcie.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

ajpierw był strach, bezradność wobec własnej choroby i brak wiedzy, jak żyć ze
sztucznym stawem biodrowym.
W styczniu 2007 roku była pacjentką Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. prof. Wiktora Degi w
Poznaniu. Na własnej skórze
przekonała się, co oznacza długie oczekiwanie na rehabilitację. Siedem miesięcy później z
jej inicjatywy w Chodzieży w
województwie wielkopolskim
powstało Stowarzyszenie Osób
po Endoprotezoplastyce Biodra
„Bioderko”. To jedyna taka organizacja w całym kraju.
Honorata Pilarczyk, bo o niej
mowa, jest osobą z niepełnosprawnością od dzieciństwa, na
skutek choroby Heinego-Medina (ostrej wirusowej choroby zakaźnej). Od wielu lat aktywnie
działa na rzecz środowiska osób
z niepełnosprawnościami, głównie w zakresie dostępu do leczenia i rehabilitacji oraz proﬁlaktyki zdrowotnej.
24 kwietnia w Chodzieskim
Domu Kultury odbyła się uroczystość jubileuszowa, która była
okazją do podsumowania dekady działalności Stowarzyszenia.
Gratulacje składał m.in. Mieczysław Augustyn, senator RP, Maria Małgorzata Janyska, poseł
na Sejm RP, Anna Skupień, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON, Aleksandra Kowalska,
dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Jacek Gursz, burmistrz Chodzieży, Julian Hermaszczuk, starosta chodzieski, radni miejscy,
przedstawiciele organizacji pozarządowych. Członkowie Stowarzyszenia dziękowali prezesce Stowarzyszenia za okazane
serce. Także za to, że w krytycznych momentach swojego życia nie byli sami. Mottem Stowarzyszenia są słowa prof. Wiktora
Degi: „Nieludzkim jest uratowanie człowiekowi życia i pozostawienie go samemu sobie”.
H. Pilarczyk najpierw założyła
grupę wsparcia dla osób po wszczepieniu endoprotezy biodra.

Podziękowania dla zespołu „Lombard”.
Okazało się, że na terenie Chodzieży i powiatu chodzieskiego,
a także poza granicami tego regionu, jest wiele osób po zabiegu, które nie wiedzą, jak radzić
sobie z problemami pooperacyjnymi, gdzie szukać wsparcia rehabilitacyjnego i psychologicznego. W innych regionach Polski
nie ma organizacji zajmujących

się niesieniem pomocy osobom
po wszczepieniu endoprotezy
biodra.
Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami medycznymi, m.in. z
oddziałem ortopedycznym Szpitala Powiatowego w Chodzieży.
Dzięki temu możliwe są prelekcje i spotkania z lekarzami czy
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rehabilitantami. Systematycznie
do pacjentów oddziału docierają też informacje na temat codziennego życia ze sztucznym
stawem biodrowym. Organizacja obejmuje wsparciem nie tylko osoby dorosłe, ale i dzieci z
porażeniem mózgowym oraz
chorobami genetycznymi, które
korzystają z rehabilitacji.
– Mamy 55 stałych członków.
Z pomocy Stowarzyszenia korzystają również osoby niezrzeszone (na czas swoich zabiegów
i w ramach realizowanych przez
Stowarzyszenie projektów). To
pacjenci z całego powiatu chodzieskiego, także z Czarnkowa,
Piły i Ujścia. „Bioderko” to mój
drugi dom i moja druga rodzina.
Osoby po wszczepieniu endoprotezy biodra to w większości
ludzie starsi, którzy prócz choroby stawów cierpią na inne jeszcze dolegliwości. Czerpię ogromną satysfakcję z tego, że mogę robić coś dla innych, udzielać się
społecznie – mówiła H. Pilarczyk.
Początki Stowarzyszenia były
trudne. Brakowało pieniędzy, pomieszczeń na organizację zajęć rehabilitacyjnych, spotkań i
wydarzeń. Pilarczyk jednak nie
poddawała się. Dzięki jej determinacji młoda organizacja
szybko zyskała aprobatę instytucji wspierających zadania publiczne realizowane przez stowarzyszenia i fundacje. W 2009
roku, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego i darczyńców, Stowarzyszenie uruchomiło salę rehabilitacyjną dla swoich członków. W
2011 – otrzymało srebrny medal
w konkursie „Lodołamacze” w
kategorii pracodawca-nieprzedsiębiorca na etapie regionalnym.
„Bioderko” kilkakrotnie odwiedziła Telewizja Polska Oddział w
Poznaniu, aby pokazać, jak choroba zwyrodnieniowa stawów
zmienia życie człowieka.
Istotnym elementem działalności „Bioderka” jest rehabilitacja społeczna. Stowarzyszenie
organizuje różne imprezy prozdrowotne jak festyn „Zdrowa sobota” czy akcja „Dzień mocnych
kości”, podczas której można
skorzystać z darmowego badania gęstości kości. Zrzesza wolontariuszy, wśród których są
również osoby ze znacznymi
dysfunkcjami ruchowymi. Podczas uroczystości padło wiele
ciepłych słów i wyrazów uznania dla „Bioderka”. Łukasz Dymek z okazji 10-lecia istnienia
przekazał organizacji na działalność statutową czek o wartości
10 tysięcy złotych od Wielkopolskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji. Spotkanie zakończył występ zespołu
„Lombard”.
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Kongres
rodziców
iezwykli rodzice – nie„N
zwykłych dzieci” – tak
brzmi tytuł II Kongresu Rodziców Dzieci Niewidomych, który
odbędzie się 10 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Udział
w wydarzeniu jest bezpłatny
po dokonaniu wcześniejszej rejestracji. W programie ciekawe
wykłady oraz warsztaty.
SOS-W w Owińskach, którego organem prowadzącym
jest Powiat Poznański, szeroko
upowszechnia wiedzę na temat
potrzeb, problemów, oczekiwań i
osiągnięć osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Pierwszy kongres odbył się 18 października 2014 roku. Przyjechało
na to spotkanie wielu rodziców
i opiekunów z całej Polski. Głos
zabrali specjaliści, którzy omówili zagadnienia związane z
edukacją, rehabilitacją i terapią
dziecka niewidomego.
Również w tym roku przewidziano wystąpienia na takie właśnie tematy – m.in. prof. dr hab.
Anny Brzezińskiej i dr hab. Lucyny Bakiery z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Każdy uczestnik może
wziąć udział w jednym wybranym warsztacie: „Porozumienie
bez przemocy – model komunikacji NVC, czyli językiem serca”,
„Orientacja przestrzenna od kołyski”, „Pomoce dla dzieci niewidomych z 20 prostych przedmiotów domowych” lub „Konﬂikt w
rodzinie niejedno ma imię – jak
rozwiązywać konﬂikty w relacji z dzieckiem”. Ponadto będzie
można zwiedzić Park Orientacji
Przestrzennej i Muzeum Tyﬂologiczne, a także skonsultować się
z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Zgłoszenia: (61) 812 67 37, biuro@niewidomi.edu.pl kk

ZBIGNIEW NOWAK
KOŁOBRZEG

Bezsilność
Bezsilności!
Pobity,
Na kolana
Padłbym przed tobą
I zapłakał
łzą gorzką.
Ale chyba już i na to
Nie mam siły.

NOWE BUSY DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LUBONIU,
OWIŃSKACH I KONARZEWIE

Koniec kłopotów
z transportem
FOT. ARCHIWUM WTZ W LUBONIU
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marca był ważnym
dniem dla osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu poznańskiego.
Tego właśnie dnia oﬁcjalnie
przekazano do użytku dwa
nowe busy, które będą służyły uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Luboniu i Owińskach. Pojazdy zostały zakupione dzięki wsparciu ﬁnansowemu
PFRON w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”, do którego przystąpił Powiat Poznański.
Wyżej wymieniony program jest adresowany do samorządów powiatowych i zakłada między innymi pomoc
w likwidacji barier transportowych, barier w urzędach,
placówkach edukacyjnych i
środowiskowych domach samopomocy oraz wsparcie w
tworzeniu spółdzielni socjalnych osób prawnych i warsztatów terapii zajęciowej.
Powiat Poznański otrzymał z tego programu 260 tysięcy złotych, dzięki czemu
mógł zakupić busy dla WTZ
w Luboniu i Owińskach oraz
bus dla WTZ „Promyk” w Konarzewie. Dotacja nie pokryła w całości kosztu zakupu
tych pojazdów – przedstawiciele organizacji prowadzących WTZ dodatkowe środki pozyskiwali z odpisu 1%
podatku, ze zbiórek charytatywnych, a także od darczyńców. Podjęli wiele sta-

rań, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły jak
najlepiej rehabilitować się i
brać aktywny udział w życiu
społecznym.
W uroczystości przekazania aut uczestniczyła Anna
Skupień, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON,
Zygmunt Jeżewski, członek
Zarządu Powiatu w Poznaniu i Wojciech Mól, wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Osoby z niepełnosprawnościami
wreszcie będą mogły brać
udział w wydarzeniach, które do tej pory, z powodu braku właściwego pojazdu, były
dla nich niedostępne.
– Nowe busy dla uczestników WTZ ułatwią im codzienne
funkcjonowanie.
Brak odpowiedniego środka
transportu, w pełni przystosowanego do potrzeb osób
z
niepełnosprawnościami,
utrudniał im aktywność społeczną. Teraz mogą bez przeszkód docierać na zajęcia i
wracać do domów, a także
brać udział w wydarzeniach
o charakterze rehabilitacyjnym oraz integracyjnym, których w powiecie poznańskim
jest sporo. Każdy bus posiada dwa miejsca dla osób poruszających się na wózkach,
jest też wyposażony w inne
udogodnienia. Widok takiego busa na drodze jest okazją do pozyskania informacji, czym zajmuje się PFRON,
jakie działania wspiera i w

jaki sposób pomaga osobom
z dysfunkcjami w pokonywaniu barier. Radość uczestników była ogromna. To uczucie dzieliła z nimi kadra terapeutyczna, bo zakup pojazdów oznacza koniec kłopotów związanych z troską
o transport – powiedział Jeżewski.
WTZ w Luboniu działa od
grudnia 2015 roku. Prowadzi
go Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
„Wspólna droga”. Celem placówki jest wszechstronna rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną
oraz umożliwianie im rozwoju, aby były na miarę możliwości samodzielne i niezależne. Niektórym uczestnikom prócz niepełnosprawności intelektualnej towarzyszą
ograniczenia związane z poruszaniem się, dlatego nie są
w stanie samodzielnie docierać na zajęcia terapeutyczne. Z kolei WTZ w Owińskach
działający od sierpnia 2004
roku prowadzi Wielkopolski
Związek Inwalidów Narządu
Ruchu. Uczestnicy nabywają różne przydatne umiejętności, między innymi w pracowni gospodarstwa domowego. Ich relację z uroczystości przekazania busa można
przeczytać obok.
Zakup busa dla WTZ „Promyk” (placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie na
rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach), który został przekazany do użytku 12 kwietnia
(o czym piszemy na stronie 6 i 7), także zwiększy
udział uczestników w wydarzeniach, konkursach i
spotkaniach integracyjnych.
Wspieranie inicjatyw zmierzających do likwidacji barier transportowych oraz architektonicznych jest nadrzędną sprawą dla rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. red.

STRONA

MAJ 2017

5

Mamy nowe auto!
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marca z rąk Anny Skupień, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON,
odebraliśmy kluczyki do nowego samochodu. „Auto dla
Tomka” – tak brzmiała nazwa
projektu dotyczącego doﬁnansowania na zakup busa
dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Owińskach.
Zakup auta przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znacznie poprawił jakość życia i codzienne funkcjonowanie naszych
uczestników. Umożliwił swobodne przemieszczanie się na
dalsze odległości, korzystanie
z zabiegów rehabilitacyjnych
i usprawniających, aktywne
uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym – co znacznie poprawiło
samoocenę i wpłynęło pozytywnie na rozwój uczestników
WTZ. Nowy pojazd zwiększył
możliwość uczestnictwa w
różnego rodzaju spotkaniach
integracyjnych.

FOT. (4X) ARCHIWUM WTZ W OWIŃSKACH

Dla niektórych osób uczestnictwo w zajęciach warsztatowych to jedyna możliwość dotarcia do środowiska rówieśniczego, poszerzania horyzontów, zwiększenia kontaktów społecznych w lokalnym
środowisku. Szczególnie ważna jest możliwość przewozu nowym samochodem osób
na wózkach, a także poprawa
bezpiecznego wsiadania do
pojazdu oraz sprawnie funkcjonująca klimatyzacja.
65% środków na zakup auta
otrzymaliśmy z PFRON-u, 16%
sﬁnansował nasz przyjaciel
i darczyńca Hans Joerg Otto.
Miłą niespodziankę sprawili
nam Kibice Lecha Poznań FC
Owińska: podczas obchodów
swojego 10-lecia również zebrali dla nas pieniądze na zakup auta. Pozostałą część zebraliśmy dzięki ludziom dobrego serca przez portal Pomagam.pl na konto Zarządu.
Wszystkim,
którzy
nas
wsparli, dziękujemy z całego
serca: Hansowi, Ewie, Markowi, Asi, Zbyszkowi, Kasi, Uli,
Pawłowi, Marcelowi, Sławkowi. Dziękujemy osobom znajomym i nieznajomym. Bez was
by się nie udało. mw
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kwietniowym wydaniu
„Filantropa Naszych Czasów” na str.7 opublikowaliśmy
artykuł pt. „Ambitni malarze
z „Promyka”” na temat aukcji
charytatywnej prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Konarzewie
i Otuszu w powiecie poznańskim. Czytelnikom „Filantropa” przedstawiliśmy również
w postaci zdjęć kilka obrazów
zlicytowanych na tej właśnie
aukcji. To dzieła osób z niepełnosprawnością intelektualną
oraz schorzeniami sprzężonymi wyrażające głęboki zachwyt i podziw nad światem.

Laureaci konkursu
„Znaki Dobra”

Karolina Kasprzak i Zdzisław
Szkutnik – przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów
w Poznaniu.

O

Prorektor dr Agnieszka
Woch-Juchacz w rozmowie
z Karoliną Kasprzak.

w „Filantropie Naszych Czasów” w sierpniu 2016 roku. Jest
to dla autorki jak i dla całego
miesięcznika ogromne wyróżnienie. Cieszy nas tym bardziej,
że od 23 lat, nie wiedząc o tym
konkursie, systematycznie realizowaliśmy ideę „Znaków Dobra” (i czynimy to nadal), służąc
rehabilitacji społecznej osób z
niepełnosprawnościami i publikując ich własne teksty. Karolina
Kasprzak poświęciła swój tekst
walce z wykluczeniem osób
starszych i zarazem o bezwarunkowe uznanie ich godności.
I nagrodę zdobył Franciszek
Szklennik za tekst „Byłam niewolnicą”, opublikowany w „Głosie Wągrowieckim”; II – Izabela
Skorzybót za tekst „Nie ma się
co zastanawiać”, opublikowany
w „Życiu Gostynia”; III – Anna
Domagalska za tekst „Jaka jest
kobieta, taką będzie rodzina,
takie społeczeństwo”, opublikowany w „Głosie Wolsztyńskim”.
Annie Borczykowskiej przyznano nagrodę Stowarzyszenia
Prasy Lokalnej za tekst „Pomóżmy Łukaszowi”, opublikowany
w „Głosie Wągrowieckim”.
W skład kapituły konkursu
„Znaki Dobra” weszli: prof. dr
hab. Michał Iwaszkiewicz – rektor WSUS, Tadeusz Kierys –
Fundacja Edukacji Zdrowotnej i
Psychoterapii, Jerzy Mianowski
– prezes Stowarzyszenia Prasy
Lokalnej w Poznaniu, Maria Rybicka – redakcja „Życia Uniwersyteckiego”, dr Agnieszka Woch-Juchacz – prorektor WSUS,
Grażyna Wrońska – Radio „Merkury i Aleksandra Wyganowska
– Radio „Emaus”.

Uczestnicy WTZ „Promyk”
we wnętrzu wiaty biesiadno-rehabilitacyjnej.

MARCIN BAJEROWICZ
FOT. (3X) MARCIN BAJEROWICZ

rganizator konkursu dziennikarskiego „Znaki Dobra”,
którym jest kapituła powołana
przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu i
jej partner Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, po raz jedenasty już
realizowały istotny cel: nagradzać publikacje i akcje prasowe
tych autorów, którzy, ogólnie
mówiąc, dzięki swoim tekstom
i działaniom promują społeczne
dobro i tego dobra przysparzają.
Kopalnią tematów społecznego dobra są setki publikacji i akcji prasowych w wielkopolskiej
prasie regionalnej, lokalnej, samorządowej, studenckiej, paraﬁalnej, także wydawanej przez
stowarzyszenia i fundacje. Do
tych właśnie zasobów sięgnęli
organizatorzy „Znaków Dobra”,
ukazując w tekstach nadesłanych na konkurs przykłady pomocy dla słabszych, uzależnionych, niepełnosprawnych, organizowania rodzin zastępczych i

akcji dobroczynnych, wsparcia
dla starszych, tworzenia przyjaznych wspólnot ludzkich, w których jest miejsce na dobro. Warto poznawać lokalne czasopisma i ich autorów, bo tam właśnie, w powiatach, gminach, paraﬁach i na wsiach często powstają istotne, ludzkie wartości. Tymczasem w mediach codziennych i państwowych, zajętych sensacjami politycznymi i kryminalnymi, znaki dobra
bywają, niestety, marginalizowane.
Uroczysta gala wręczenia
nagród w konkursie „Znaki Dobra” odbyła się 21 kwietnia w
siedzibie WSUS. Zaszczytną
nagrodę Rektora Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych
w Poznaniu kapituła konkursu
przyznała naszej autorce Karolinie Kasprzak za tekst „Młodzi
wobec starości”, opublikowany

Organizatorzy „Znaków Dobra”
i laureaci.

12 kwietnia członkowie Stowarzyszenia z rodzinami i
przyjaciółmi zaprosili na uroczyste śniadanie wielkanocne, podczas którego nastąpiło poświęcenie wiaty biesiadno-rehabilitacyjnej usytuowanej obok budynku Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w
Konarzewie przy ul. Poznańskiej 19, gdzie swoją siedzibę
ma WTZ, oraz nowego busa do
przewozu uczestników.
Wiata powstała przy wsparciu ﬁnansowym ﬁrmy „Mondi” sp. z.o.o. w Dopiewie, Stowarzyszenia na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk”
i Urzędu Gminy w Dopiewie.
Bus natomiast został zakupiony m.in. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w
ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
– PFRON doﬁnansował aż
64% kosztów zakupu pojazdu
w kwocie przeszło 110 tysięcy
złotych. Zadaniem „Programu
wyrównywania różnic między
regionami III” jest likwidacja
największych barier rozwojowych oraz dostosowanie
środków transportu do obsługi i przewozu osób niepełnosprawnych. W ubiegłym roku
kwota przeznaczona na realizację programu wyniosła w

STRONA

MAJ 2017

7

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK

Dar serca dla „Promyka”

Nowy pojazd do przewozu osób z niepełnosprawnościami
– w pełni dostosowany do ich potrzeb.
skali kraju ponad 49 milionów
złotych. Oddział Wielkopolski PFRON miał do dyspozycji ponad 3,5 miliona złotych.
Jednym z 44 zrealizowanych
projektów było właśnie sﬁnansowanie zakupu busa dla WTZ
„Promyk” w Konarzewie i Otuszu – powiedziała Anna Skupień, dyrektor Wielkopolskiego
Oddziału PFRON.
Osoby z niepełnosprawnościami od samego rana były
podekscytowane i z niecierpliwością oczekiwały na to wydarzenie. Przyjechał wicestarosta
poznański Tomasz Łubiński,
członek Zarządu Powiatu w
Poznaniu Zygmunt Jeżewski,
dyrektor WO PFRON Anna
Skupień, dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych i Zdrowia
Starostwa Powiatowego Teresa Gromadzińska, wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Wojciech Mól,
przedstawiciele władz samorządowych i duchowieństwa,
instytucji pomocy społecznej,
reprezentanci organizacji pozarządowych.
Ten wyjątkowy dla „promykowej” społeczności dzień,
wdzięczność za dar serca, a
jednocześnie przypomnienie,
aby bezwzględnie starać się
pomagać innym w potrzebie,
pięknie ilustrowały widniejące
na scenie, ułożone z liter, sło-

FOT. ARCHIWUM WTZ W OTUSZU

Widowisko teatralne przygotowane przez uczestników WTZ.

Bus oddany do użytku.

Od lewej: Adrian Napierała, wójt gminy Dopiewo,
Bogdan Maćkowiak, prezes Stowarzyszenia „Promyk”,
Anna Skupień, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON,
Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu w Poznaniu
i Michał Szymanowicz, uczestnik WTZ „Promyk” – Filia w Otuszu.

Przy wielkanocnym stole.

wa: „Ludzie budują za dużo
murów, a za mało mostów”.
Niepełnosprawni artyści w
przygotowanej na tę okoliczność inscenizacji muzycznoteatralnej uświadomili, że dobro potrzebne jest cały czas,
nie tylko w czasie świąt. Ilekroć oglądam przedstawienia
z udziałem uczestników WTZ
„Promyk”, zawsze traﬁa do
mnie ich prostota, a jednocześnie wyrażanie słowami i gestami głębokich emocji, które
przecież nikomu nie są obce.
Ujmuje także fakt, że każdy
uczestnik, nawet z najgłębszą
niepełnosprawnością, ma w
tych inscenizacjach swoją rolę,
dzięki czemu czuje się pełnowartościowym człowiekiem,
społecznie akceptowanym i
docenianym. Doniosłe znaczenie ma tu też praca arteterapeutyczna, która nie byłaby
możliwa bez zespołu rehabilitantów i terapeutów czuwających nad wszystkim.
Śniadanie wielkanocne było
ponadto okazją do złożenia
podziękowań osobom i instytucjom, które Stowarzyszeniu „Promyk” pomagają na co
dzień. Składał je prezes Stowarzyszenia Bogdan Maćkowiak.

KAROLINA KASPRZAK
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POD PATRONATEM PEŁNOMOCNIKA RZĄDU
DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dlaczego tak trudno
znaleźć pracę?
każdym regionie działa
silna reprezentacja środowiska osób z niepełnosprawnościami, która swoim głosem
i społeczną aktywnością dąży
do poprawy sytuacji tej grupy w
sferze edukacji, na rynku pracy czy w obszarze zdrowia. W
województwie wielkopolskim
licznie zebrani przedstawiciele instytucji publicznych oraz
organizacji
pozarządowych
spotkali się 31 marca na konferencji naukowej pt. „Szansa – potencjał – możliwości
zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.
Organizatorem wydarzenia
był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
i Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu. Patronem honorowym – Krzysztof Michałkiewicz,
Pełnomocnik Rządu do spraw
Osób Niepełnosprawnych, a patronami medialnymi – TVP 3 Poznań, Radio Merkury, „Głos Wielkopolski” i „Filantrop Naszych
Czasów”.
Podczas obrad w gmachu UE
podpisano porozumienie dotyczące współpracy na rzecz
osób z niepełnosprawnościami
między PFRON a UE. Dokument
podpisał Tomasz Maruszewski,
zastępca prezesa PFRON do
spraw ﬁnansowych oraz prof.
zw. dr hab. Maciej Żukowski,
rektor UE. Treść porozumienia
odnosi się między innymi do
wypracowywania
wspólnych
rozwiązań w zakresie wyrównywania szans oraz zwiększenia
udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu zawodowym
i społecznym. Zakłada wspólną
otwartość i wrażliwość.
Konferencja była zorganizowana w budynku bez barier architektonicznych. To duży plus,
bo uczestnikami były osoby z
niepełnosprawnością narządu
ruchu. Wystąpienia były krótkie
(każde trwało około 8 minut), ale
rzeczowe. Pomocą w sprawach
organizacyjnych służyli pracownicy Wielkopolskiego Oddziału
PFRON. Obecnością zaszczycili m.in. posłowie na Sejm RP
– Tadeusz Dziuba i Bartłomiej
Wróblewski, Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski, Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu

FOT. KAROLINA KASPRZAK

W

Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa PFRON
do spraw ﬁnansowych (z lewej) i prof. zw. dr hab.
Maciej Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
podpisują porozumienie dotyczące współpracy na rzecz osób
z niepełnosprawnościami.
Powiatu w Poznaniu oraz Anna
Skupień, dyrektor WO PFRON.
Zaproszenie na wydarzenie
przyjęli również reprezentanci
instytucji rynku pracy, placówek oświatowych, poznańskich
uczelni, stowarzyszeń i fundacji
zajmujących się aktywizacją zawodową osób z różnymi niepełnosprawnościami.
– PFRON niedawno obchodził
25-lecie istnienia. Przez ten czas
zdarzyło się wiele dobrego, ale
jeszcze więcej przed nami. Fundusz zajmuje się m.in. wspieraniem zatrudnienia – na pierwszym miejscu wśród zadań tej
instytucji są doﬁnansowania do
wynagrodzeń. Na ten cel PFRON
przeznaczył 3 miliardy złotych.
Jesteśmy w trakcie szeroko rozumianych konsultacji, które
zmierzają do wdrożenia nowego
modelu wspomagania osób niepełnosprawnych – powiedział T.
Maruszewski.
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – to temat
który, głównie dzięki zaangażowaniu instytucji publicznych i
organizacji, coraz częściej traﬁa
do społecznej świadomości. Temat, o którym powiedziano już
tyle, że kolejne dyskusje zdają
się być wyłącznie powielaniem
wcześniej wypracowanych postulatów. A jednocześnie temat
wciąż niewyczerpany i konieczny w tych właśnie dyskusjach,
bo znalezienie przez osobę z
niepełnosprawnością stałej pra-

cy zarobkowej ciągle nie jest
sprawą prostą. Chyba, że mamy
na myśli pracę w ﬁrmach sprzątających i ochroniarskich. W tym
przypadku będzie się jednak
mówiło o ograniczaniu możliwości, nie o dobrych praktykach
w zatrudnianiu. Dlaczego? Odpowiedzią na to pytanie jest zawarte w tytule konferencji słowo
„potencjał”. Ludzie z niepełnosprawnościami posiadają spory
potencjał możliwości. Ale pracodawcy nie zawsze umieją go
dostrzec sprowadzając ich rolę
do „sprzątaczek” lub „stróżów”.
Szczególnie zainteresowało
mnie wystąpienie dr med. Haliny
Bogusz z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. „Niepełnosprawny nauczyciel akademicki
– wyzwania i bariery”. Okazało
się, że w artykułach naukowych
osoby z niepełnosprawnością
pokazywane są jako pełniące
różne role społeczne, ale brakuje
informacji na temat niepełnosprawnych nauczycieli akademickich. Na większości uczelni
nie ma odpowiednich udogodnień. Nauczyciel akademicki z
dysfunkcją organizmu jest rzadkością (choć szkoły wyższe powinny wychowywać, a nie tylko
nauczać), bo jego zatrudnienie
wiąże się z kosztami, koniecznością wprowadzenia rozmaitych zmian.
Równie ciekawe było wystąpienie prof. dr hab. Stanisława

Kowalika z poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego pt.
„Dlaczego nie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, czyli jak zwiększyć efektywność zatrudniania
osób niepełnosprawnych?”. Tytuł
ten może nasuwać czytelnikom
reﬂeksję, w jaki sposób to zrobić,
kiedy wciąż mamy do czynienia
z tak licznymi barierami na rynku pracy. Profesor zaznaczył, że
przez 30 lat reformujemy system
rehabilitacji bez efektu, a między
rehabilitacją szpitalną a środowiskową jest tak zwana „pustka
rehabilitacyjna”. Uważa, że te
obie formy rehabilitacji należałoby połączyć ze sobą, a przede
wszystkim poszerzyć kategorie
osób z niepełnosprawnościami
poddawanych rehabilitacji zawodowej i zwiększyć odpowiedzialność samorządów lokalnych za ich zatrudnianie. Także
tworzyć „centra kształtowania
zdrowia” dla wszystkich osób z
dysfunkcjami i kierować te osoby po wyjściu ze szpitala właśnie
do tych centrów, dzięki czemu
skróci się ich pobyt w szpitalu:
– Nową tendencją w rehabilitacji jest opóźnianie przejścia ludzi z uszkodzeniami organizmu
z fazy leczenia do fazy rehabilitacji. Możliwości medycyny są
coraz większe, ale w rezultacie
tego dopiero po wyczerpaniu
możliwości leczenia pacjent jest
uznawany za osobę niepełnosprawną – mówił.
Każda prezentacja wniosła cenne i celne spojrzenie
na temat zatrudniania osób z
niepełnosprawnościami.
Wyodrębniono ponadto trudności
pracujących osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności związane
z utrzymaniem zatrudnienia, do
których zalicza się m.in. praca
na zmiany, problem z dojazdem
do pracy, bariery występujące
w miejscu pracy, pomijanie niepełnosprawnych pracowników
przy kierowaniu na szkolenia,
mniejsza dyspozycyjność, brak
wsparcia w wykonywaniu obowiązków zawodowych ze strony
kierownictwa i współpracowników.
W ramach konferencji odbył
się I Przegląd Filmów Integracyjnych promujących zatrudnianie
osób z niepełnosprawnością
zorganizowany przez PFRON i
UE. Przegląd był adresowany do
szerokiego kręgu twórców i producentów ﬁlmów reklamowych
promujących w Polsce ideę integracji osób z niepełnosprawnościami. Nagrodę jury oraz publiczności otrzymał ﬁlm pt. „Nie
chcę być strażakiem” w reżyserii
Macieja Kowalczuka zgłoszony
przez Fundację „Integracja”.

KAROLINA KASPRZAK
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kwietnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tegoroczne obchody były poświęcone
depresji. Na depresję choruje coraz więcej Polaków. Liczba chorych rośnie w zastraszającym tempie. Według danych na całym świecie cierpi na nią aż ponad 350 milionów osób. Konsekwencją długotrwałego obniżenia nastroju
jest najczęściej samobójstwo.
Hasło międzynarodowej kampanii wspieranej przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO) – „Depresja – porozmawiajmy o niej” – miało nie tyle
skłonić do dialogu, ile do poszerzenia wiedzy w tym temacie który, niestety, wciąż pozostaje tematem tabu.
Depresja zalicza się do chorób psychicznych, a tych najbardziej się wstydzimy. Nie bez
powodu. Osoby z problemami
zdrowia psychicznego są narażone na piętnowanie, dyskryminację i stygmatyzację. Takie właśnie postawy społeczne odbierają im szansę na pełnoprawne życie. Chorzy oraz ich
bliscy nie potraﬁą zwrócić się o
pomoc do specjalistów, dlatego często pomoc przychodzi za
późno.
Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, o zróżnicowanym
poziomie wykształcenia, sytuacji materialnej, zdrowotnej
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estem uczestniczką Warsztatu Terapii Zajęciowej, który organizuje wspólne tańce,
bale, wyjazdy. Zazwyczaj się
wykręcam od takich zabaw,
ale wcale nie dlatego, że nie
chcę się integrować, jak to
niektórzy twierdzą; ja po prostu nie lubię od zawsze takich
imprez, bo jest mi przykro,
gdy patrzę, że ktoś się świetnie bawi, a ja siedzę na wózku i nie mogę.
No ale kończę o smutkach,
bo ma być o czymś innym.
Ostatnio nasz WTZ zorganizował wigilię w restauracji i właśnie tam, w WC, przyszedł mi
do głowy pomysł na wpis w
moim blogu. Dlaczego w WC?
Bo toalety zwłaszcza, w małych miejscowościach, na ogół
nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych takich jak ja.
Na próżno szukać w nich na
przykład poręczy. Więc idą ze

9

Depresję można
i trzeba leczyć
i osobistej. Zachorować może
każdy w dowolnym momencie życia. Ryzyko wzrasta w sytuacji śmierci najbliższej osoby, utraty pracy, rozpadu związku, ubóstwa oraz innych zdarzeń losowych, które mają znaczący wpływ na nasze życie. To
choroba, która objawia się długo utrzymującym się poczuciem
pustki i smutku, obniżoną samooceną, brakiem motywacji
do pracy, utratą zainteresowań,
a także niezdolnością do wykonywania zwykłych, codziennych czynności jak regularne
spożywanie posiłków czy dbałość o higienę osobistą.
Depresję można i trzeba leczyć. W terapii osób z depresją dużą rolę odgrywa wsparcie emocjonalne ze strony bliskich i przyjaciół (podtrzymywanie kontaktu, rozmowa). Stosuje się też leczenie farmakologiczne. Zaawansowana depresja wymaga leczenia szpitalne-

go. Tu zasadniczą sprawą jest
diagnostyka. Zdarza się, że psychiatrzy występujące w depresji stany lękowe identyﬁkują z
chorobą afektywną dwubiegunową i taka właśnie diagnoza
widnieje w dokumentacji medycznej pacjenta przyjmowanego do szpitala lub po opuszczeniu placówki leczniczej. Tymczasem tylko dobrze postawione rozpoznanie, odpowiednio
zaordynowane leczenie i terapia są warunkiem powrotu do
zdrowia. Powrót do aktywnego
życia po chorobie (depresja na
ogół całkowicie wyłącza chorego z aktywności zawodowej i
społecznej) wymaga intensywnego wysiłku nie tylko ze strony
chorego, ale także jego bliskich
oraz współpracowników. Różne środowiska społeczne wciąż
nie przykładają należytej uwagi do kwestii problemów zdrowia psychicznego, a szczególnie
ich wpływu na funkcjonowanie

chorego i jego najbliższego otoczenia.
Jakiś czas temu zainteresował
mnie wpływ niepełnosprawności na występowanie depresji.
Sama depresja może, a nawet
powinna być uznana za niepełnosprawność, jednak najczęściej fakt ten nie jest dokumentowany orzeczeniem. W związku z tym chorzy pozostają bez
świadczeń i nie mogą korzystać z uprawnień przysługujących osobom z niepełnosprawnością. Wrodzona lub nabyta
niepełnosprawność i pogarszający się stan zdrowia przyczyniają się do pogorszenia kondycji psychicznej, a w konsekwencji – właśnie do depresji. Dlatego
tak ważne jest całościowe spojrzenie na niepełnosprawność i
inicjowanie takich form edukacji, rehabilitacji i terapii, które
wzmocnią osobę z dysfunkcją
oraz jej środowisko.

KAROLINA KASPRZAK

Trochę żartem,
ale bardziej serio
mną terapeutki, każda chętnie
mi pomaga. Co najważniejsze,
czuję się z nimi bezpieczna, a
żadna mnie nie opuści. Na co
dzień na Warsztacie jestem
pod opieką pani Marty i to ona
mi pomaga.
Ale nie tylko. Podczas wycieczki dla osób niepełnosprawnych nad morze poznałam Asię, moją późniejszą ﬁzjoterapeutkę. Wtedy jeszcze
nie byłam uczestniczką WTZ.
Asia była jednym z opiekunów, pomagała mi we wszystkim. Hotel był piękny, z windą,
na pierwszy rzut wszystko idealne, ale w pokoju, w łazience
– niespodzianka: nie było poręczy i innych ułatwień. Z Asią
dawałyśmy sobie radę, ale dlaczego takie utrudnienie? Skąd
taka bezmyślność?

Gdy wracaliśmy z tej wycieczki, na przystanek na jakiejś stacji poszłam z Asią do
łazienki. Owszem, była, nawet oznaczona dla osób niepełnosprawnych. Weszłyśmy
– i szok. Nie wiadomo – śmiać
się czy płakać… Była poręcz,
ale pomieszczenie zamieniono chyba w lamus jakichś starych gratów.
Zapadł mi w pamięć wyjazd
z naszym Warsztatem do Jarocina na spotkanie dla osób niepełnosprawnych na rynku. Były
konkursy, występy, dużo ludzi.
z naszego warsztaty jechaliśmy w piątkę plus dwóch terapeutów pan Tomek i pani Marta. Byliśmy tam kilka godzin.
Trudno było nie wyjść do WC…
Okazało się, że łazienki są pod
rynkiem. Pomyślałam, że pani

Marta żartuje. Niestety! Trzeba było zejść na dół wysokimi
schodami. Nie znalazłyśmy WC
ze znaczkiem dla osób niepełnosprawnych. Trudno, trzeba
do zwykłego WC. Dzięki pani
Marcie jakoś się udało. Oszczędzę szczegółów…
I jeszcze u przedszkolaków
w Czeszewie. Wiadomo, czasem nie da się inaczej. Poprosiłam dwie panie, które akurat
miały chwilę czasu. Że dały ze
mną radę, bez wjazdu do malutkiej łazienki – to prawie cud.
Spadła klapa, mnie panie jakoś postawiły na nogi i… więcej opisywać nie będę.
Takich łazienkowych sytuacji w moim życiu było dużo.
Poprzestanę na tych wybranych...
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Co daje
praca

Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

P

o raz kolejny złamię słowo. Obiecałem, i to już
nie raz, że napiszę co innego, niż właśnie piszę. Nie
mam wyboru, gdy siadając
do pisania mam na myśli
zupełnie inne sprawy, niż
rozważałem wcześniej. Myślę więc i myślę – napiszę to
i tamto, a potem wpada mi
do głowy coś, co mnie przekonuje o wiele bardziej.

S

FOT. ARCHIWUM ZAZ W GOŁASZEWIE

zyją torby reklamowe, pościele, obrusy, ubrania robocze. Praca jest dla nich najlepszą formą rehabilitacji. Jak
wiele daje osobom z niepełnosprawnością stałe zatrudnienie
przekonali się goście, którzy 24
marca odwiedzili Zakład Aktywności Zawodowej „Niezapominajka” w Gołaszewie koło
Wągrowca. ZAZ zatrudnia 41
osób, w tym 30 z orzeczeniem
o niepełnosprawności.

Tadeusz Synoradzki,
kierownik
ZAZ „Niezapominajka”
w Gołaszewie prezentuje
prace zatrudnionych osób
z niepełnosprawnością.
Zakład odwiedziła tego dnia
Marlena Maląg, wicewojewoda
wielkopolski, Krzysztof Kosiński, zastępca dyrektora Biura
Pełnomocnika Rządu do spraw
Osób Niepełnosprawnych przy
Ministerstwie Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej oraz Łukasz
Krysztoﬁak, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
ZAZ „Niezapominajka”, prócz
wyżej wymienionych wyrobów,
zajmuje się montażem lamp
elektrycznych typu „Magnum”,
które są sprzedawane w całej
Europie. W ramach działu porządkowo-ogrodniczego pracownicy „Niezapominajki” pielęgnują tereny zielone gminy Mieścisko, ﬁrmy „De Heus” i
„Bowi” oraz osób prywatnych.
W sezonie zimowym sprzedają drewno opałowe i wykonują
różne prace zlecone.
Tematem rozmowy z gośćmi
były sprawy związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami wynikające z ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. na

Gdy nabieram pewności,
że właśnie to będzie dla Państwa ciekawsze, odkładam
obietnice ad acta i piszę, co
mi dusza dyktuje. Dlaczego
tak łatwo jej ulegam? Gdyż
właśnie to, co ona dyktuje, pisze się inaczej niż cokolwiek obiecanego. Nabieram wigoru, klawiatura aż
trzeszczy, błędów stylistycznych „chyba” nie ma, a literowych „malutko”. Myśl układa
się gładko, klarownie, zdanie
„leci” po zdaniu szybciutko,
a kolejne akapity poganiają
napisane „ciutkę” wcześniej.
Umysł się budzi i wkłada w
palce ciekawsze określenia,
porównania i reﬂeksje. Trudno temu się oprzeć. Obietnice muszą poczekać – o ciekawym sprzęcie napiszę po
prostu kiedy indziej. A co
tam! Najważniejsze jest kierować się impulsem. Może
na tym polegają cechy twórcy „pismaka”? Przecież nie
będąc dziennikarzem ani pisarzem, powinienem wykorzystywać wszelkie argumenty, jakobym jednak coś
w tej dziedzinie potraﬁł.
Razem czy osobno, to
„wielki” temat w życiu osób
niepełnosprawnych i ich bliskich. Jak mamy żyć, jak powinno się nas traktować, co
dla nas zrobić, a czego żałować. Koncepcja bycia razem
wygrywa, ale przecież od
niewielu lat. Kiedyś niewidomi żyli obok społeczeństwa,
a jedyną formą ich egzystencji było zdanie się na pomoc
najbliższej rodziny albo zdobywanie środków na życie
poprzez żebranie. Ludwik
Braille radykalnie poprawił
dostęp niewidomych do informacji. Od 200 lat mogą
pisać i czytać, tyle, że ich pisma nie zna nikt poza nimi.
Zapis brajlowski to kod w
praktyce niedostępny dla widzących. Spowodował uak-

tywnienie, ale nie uwolnił niewidomych od izolacji
i enklaw. Przeciwnie – kontynuował, a może nawet w
pewnym sensie utrwalił podział. Powstały specjalne biblioteki, szkoły, zakłady pracy, internaty i domy pomocy. Trzeba było czekać na XX
wiek, zwłaszcza na epokę
technologii informacyjnych,
by integracja stała się realna. Od tej pory „razem” zwycięża, choć nie realizuje się
bez trudności, oporów, obaw
i niechęci.
W Polsce zmiana stała się
zauważalna od roku 1989,
naszego przełomu cywilizacyjnego. Indywidualne podejście do niewidomych
stopniowo zastąpiło wcześniejsze podejście grupowe.
O ile przed tą datą skazywano nas na pracę w spółdzielniach, od momentu zmiany
ustrojowej każdy może wybrać swoją ścieżkę, zgodnie
z indywidualnymi możliwościami. W pierwszych latach
po roku 89 trwała ożywiona
dyskusja o integracji – zatem
razem czy osobno? Jej wynik był przesądzony: razem.
I wprawdzie dzisiaj większość środowisk osób niepełnosprawnych żyje wśród
zdrowych, ale to nie oznacza pełnej integracji i akceptacji. Taki cel jeszcze jest
wciąż jeszcze przed nami.
Mój przyjaciel, niewidomy profesor matematyko-ﬁzyk Witek Kondracki w roku
1992 zafascynował się zapowiedzią, że będzie można ubiegać się o koncesję na
nadawanie radia i telewizji.
Zadzwonił do mnie i przekonywał, że musimy stworzyć
radio dla niepełnosprawnych, zwłaszcza niewidomych. Przekonał mnie teoretycznie, ale nie praktycznie. Nie mogłem uwierzyć,
że będziemy w stanie tego
dokonać. Gdy jednak zaprosił mnie na rozmowę prezes
Polskiego Związku Niewidomych i namawiał mniej więcej do tego samego, musiałem podejść do sprawy poważniej. Chciał, byśmy stworzyli CB radio, które by nadawało dla naszego środowiska.
Musi być coś na rzeczy,
gdy dwie takie osobistości
myślą o tym samym. Zaraz
potem doszli do nich kolejni
działacze, na przykład późniejszy prezydent Krajowej
Rady Osób Niepełnosprawnych (KRON) Sylwester Peryt. Coraz bardziej chciałem

brać w tym udział, ale miałem w sobie trochę za dużo
niewiary. Nadal wydawało mi się to nierealne. Gdy
jednak nasze zamiary poparł Andrzej Wojciechowski,
twórca Radia Zet, a następnie faktycznie ogłoszono
konkurs na częstotliwości
dla radia i telewizji, wszystko stało się konkretne. Złożyliśmy taki wniosek i – proszę sobie wyobrazić – dostaliśmy koncesję na radio w
stolicy. Miało być wyjątkowe: dużo lektur, muzyki, dyskusji, wiadomości itd. Miało być nowoczesne, rehabilitacyjne, a także bardzo integracyjne – wszyscy razem
– niepełnosprawni i sprawni,
niewidomi i widzący, starsi i
młodsi itd.
Niestety, radio nie powstało. Obiecano nam doﬁnansowanie na stworzenie radiowych stanowisk pracy, czego nie dotrzymano. Nie mieliśmy tak dużych dla nas funduszy, toteż moje obawy z
pierwszego okresu potwierdziły się. Nie każdy może
mieć radiostację i nadawać
swój program. Gdy zrzedły
nam miny, przyszła pocieszająca mnie wiadomość.
W związku z naszymi staraniami o częstotliwość i
próbami stworzenia radia
nowego typu, zadzwoniła
do mnie dziennikarka Lidia
Gall, która w tamtych latach
pracowała dla telewizyjnych
wiadomości w TVP 1. Zajmowała się sprawami społecznymi, między innymi życiem społeczności osób niepełnosprawnych. Zapytała
czy nie chciałbym przypadkiem poprowadzić programu dedykowanego tym osobom. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że mnie zatkało.
Trudno nie zgubić oddechu,
gdy słyszy się taką propozycję i jest się niewidomym. Na
dodatek bardzo nie lubię występowania w telewizji. Spina mnie to ogromnie i nie
wiem, jak oddychać. Kamera
na mnie patrzy albo nie patrzy, staram się oderwać myśli od faktu, że jestem w studio, gdzie jest się nie po to,
by widziało nas parę osób,
lecz liczne tysiące ludzi.
Prawda, że można nie lubić
kamer i studia? W radiu czuję się jak ryba w wodzie, co
nie znaczy, że nie trzeba się
tam spinać, jednak na wizji
jest zupełnie inaczej.
Lidia Gall nie wiedziała o
moich rozterkach i kontynuowała – przecież chcieliśmy
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Razem czy osobno?
stworzyć radio. Argumentowała, że jestem dobrym
mówcą, autentycznym niepełnosprawnym oraz że rola
niewidomego prowadzącego program publicystyczny w telewizji jest sednem
jej pomysłu. Chyba chciałem
odmówić, ale wiedzą Państwo, jak to jest z ambicjami oraz osobami, które mają
„kuku na muniu” i uważają,
że nawet przy tylu ważnych
argumentach przeciw propozycji należy wykorzystywać wszystkie okazje dla realizacji celu, w tym przypadku wyrównania życiowych
szans osób niewidomych i
niedowidzących. Zgodziłem
się więc. Nie mieliśmy radia dla osób niepełnosprawnych, radiowej integracji, a
na to miejsce powstał telewizyjny program o ładnym
tytule „Razem czy osobno?”.
Pierwszy odcinek przeżyłem okropnie. Trochę tego
nie pamiętam, ale pewnie na czole miałem zasłużony pot. Nie bardzo wiedziałem, czy jestem niewidomym bohaterem, czy raczej doświadczalnym królikiem. Uznałem, że pewnie tym i tym. Gdy chodzi o
to pierwsze, cieszyłem się,
że mam jakiś udział w decydowaniu o tematyce programu, zapraszanych gościach
i toku dyskusji, którą jako
prowadzący mogłem moderować. Gdy chodzi o drugie,
już podczas pierwszego odcinka nakłoniono mnie do
pójścia na daleko idący kompromis. Program „Razem czy
osobno?” miał dwie autorki:
Lidię Gall oraz Jolantę Borowiec. To one tworzyły scenariusz rozmowy. Dostawałem
tytuł odcinka, listę zaproszonych gości, a nawet pytania,
które mam zadać.
Tego nie lubię. Jestem improwizatorem i trudno mnie
włożyć w skonkretyzowane
ramy. Do swoich wystąpień
chyba nigdy się nie przygotowuję. Lubię improwizować. Czynię to na szczęście
skutecznie. Opieram się na
swoim wykształceniu i wiedzy. Jest tego tyle, że w tematach, w których zgadzam

się zabrać głos, mogę mówić
godzinami. Spośród treści,
które mam w pamięci, wybieram te, które są najodpowiedniejsze i najciekawsze.
Najczęściej nie narzekam na
brak aplauzu. Tymczasem w
mojej telewizyjnej przygodzie musiałem działać inaczej. Z czasem mogłem wyrażać swoje opinie i składać propozycje. Wiele z nich
uzyskało zgodę twórców audycji. Wtedy realizował się
cel naszej grupki.
Co mnie trzymało w tej
inicjatywie? Idee, misja, realizacja głównego celu – na
pewno, ale także coś więcej.
Każdy jest choć troszkę egocentrykiem. Byłem bodaj jedynym na świecie, a na pewno w Europie, tym bardziej w
Polsce, niewidomym prezenterem w poważnej telewizji.
Nie sprawdzaliśmy „domowych” stacji telewizyjnych,
gdzie mogło dziać się cokolwiek. Prywatne stacje nie
muszą kierować się regułami jakie mają media publiczne, a w nich niewidomych DJ
-ów nie widziano. Jak więc
miałem odejść? Skoro prowadziłem ten program przez
niemal dwa lata, opowiem
kilka o tym dykteryjek.
Był to program publicystyczny, można więc było go
określić jako „gadające głowy”. Z czasem, i to w znacznym stopniu na moje propozycje, program nieco się
otworzył. W pierwszych odcinkach siedzieliśmy z rozmówcami w studio i dyskutowaliśmy. O czym? O niepełnosprawnych, ich możliwościach i problemach, metodach niwelowania skutków inwalidztwa, o tym,
kto w czym ma pomagać
albo kto pomocy odmawia.
W programie gościli lekarze, rehabilitanci, psychologowie, dziennikarze, przedstawiciele organizacji społecznych i władz. Odcinki dotyczyły spraw ogólnych
albo poszczególnych środowisk - niewidomi, niesłyszący, niepełnosprawni ruchu
itd. Informowaliśmy o sprzęcie pomagającym tym osobom. Dyskutowaliśmy, czy

implanty słuchu są dobrym
rozwiązaniem dla osób niesłyszących, dlaczego sprzęt
rehabilitacyjny jest tak drogi
i dlaczego brakuje funduszy
na jego zakup. Sami zainteresowani nie są w stanie go
kupić za własne pieniądze.
Merytorycznie toczyło się
dużo, a ja – a to sprawdzałem
co mam na kartce, zadawałem kolejne pytanie, wyrażałem jakąś swoją opinię, a to
myślałem, już tylko o tym, by
zmienić pozycję na fotelu. W
choćby najkrótszej przerwie
wracałem do tematów egzystencjalnych – jak przetrwać
i dobrze wykonać zadanie. A
potem – gdzie właściwie jest
kamera, na kogo patrzy i czy
mogę poprawić okulary, które jak na złość zaczęły mnie
uwierać – e tam, to tylko wyobraźnia!
„Gadające głowy” nie były
fascynujące. Siedziałem na
fotelu w studio jak męczennik i realizowałem zapisany
scenariusz. Miałem trzymać
się go tak bardzo, że szykowałem w domu notatkę na
brajlowskiej kartce. Później
jednak program się rozwinął. W studio pojawili się nawet moi synowie. Wzięliśmy
tam dźwiękową piłkę i zagraliśmy. Kopaliśmy, jak byśmy byli piłkarzami. Pokazałem, że niewidomi potraﬁą
bawić się, celnie kopać i bronić. W tamtym czasie jeszcze nie grałem w ping-ponga dla niewidomych, który
niedługo potem sam wymyśliłem – oczywiście na swoje
własne potrzeby, by grać ze
swoimi bliskimi. Zawsze żałowałem, że nie mogę grać w
hotelach i ośrodkach wczasowych. Widzący się bawili, a ja się nudziłem. Wreszcie wymyśliłem na to sposób,
ale o tym kiedy indziej.
W którymś odcinku Lidia
Gall pojawiła się z kamerą u
mnie w domu. Pokazała, jak
żyje jej niewidomy prowadzący. Nagrała mojego cudownego psa Maksa, który był wielki i kudłaty mniej
więcej jak lew, a dobry i mądry jak żaden inny pies. Nie
zmienia to faktu, że tę miłą
dziennikarkę z kamerą chęt-

nie by zjadł i nie zabrałoby mu to zbyt dużo czasu –
oczywiście, gdyby mu podpadła. Jako że zdobyła jego
sympatię, miło ją rozpoznał
„po psiemu” i zaakceptował.
Prawda, że praca w telewizji to wielka przygoda? Jako
niewidomy wspominam ją z
przyjemnością. Będąc niewidomym i nie lubiąc kamer i studia, przeżyłem coś
wyjątkowego. Mimo sztywności tego programu, wiele
się nam udało. Mamy dosyć
spory dorobek. Pewnie wpłynęliśmy na postrzeganie niepełnosprawnych przez wielu
widzów. Owszem, program
nie był nadawany w najlepszym czasie antenowym, ale
mimo to oglądały go setki
tysięcy widzów. Pewnie widząc nas wołali do telewizorów swoich bliskich: „Popatrz, jakiś niewidomy prowadzi program!”, albo „Zobacz, niewidomy gra w
pikę!”, „Ale on ma świetnego psa!”.
Radio dla niepełnosprawnych w Warszawie nie powstało. Dzisiaj może je
stworzyć niemal każdy. Można bowiem nadawać swój
program w Internecie. Czemu tego nie robimy? Ponieważ co innego nadawanie w Internecie, gdy słucha
programu powiedzmy tysiąc
osób, a co innego na otwartych falach radiowych, gdzie
można dotrzeć do wielu tysięcy słuchaczy. Pewnie już
nie ziści się to marzenie Witka Kondrackiego. Nie ma na
świecie samego inicjatora, a
inni, którzy zostali, nie mają
już takiej werwy co wcześniej. Częstotliwości są zajęte, a gdyby nawet jakaś się
zwolniła, konkurencja jest
tak duża, że środki, którymi
moglibyśmy
dysponować,
nie wystarczą na osiągnięcie sukcesu. Nie pozostaje
nic innego, jak profesjonalnie robić to, co robimy. Można to twórczo rozwijać i cieszyć się osiągnięciami. Dokładnie to czynię pisząc artykuły dla „Filantropa Naszych Czasów”. Prawda, że
to pozytywny pomysł i działalność?
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Wielozmysłowe
poznawanie świata

GŁOWNO
G

Koń
naszym
opiekunem
a historia zaczęła się w
T
stadninie koni Galewice w
województwie łódzkim. Tutaj

J
Joanna
Szostek
S
LLESZNO

bowiem poznałem największego i najpiękniejszego z koni do
rekreacji. Bayer, takie jest jego
imię, to ogromny koń maści
gniadej. Ma cudowny charakter
wielkie serce i odpłaca opieką
za okazaną mu miłość.
Zdaję sobie sprawę z tego,
że brzmi to może niewiarygodnie, lecz to szczera prawda. Ten
wspaniały wierzchowiec istnieje
i należy do pani Małgorzaty Maciejewskiej. Pani trener jest bardzo ciepłą i serdeczną osobą. 11
stycznia ubiegłego roku w ramach prezentu gwiazdkowego
pani trener zorganizowała mi
jazdę na tym niesamowitym olbrzymie. Jazda ta trwała całe 30
minut. Odbyła się ona w krytej
hali. Wszystko tylko dlatego, że
jedynie tam były wówczas odpowiednie warunki.
Dzień 11 stycznia był wyjątkowo słoneczny, ale mimo to ziemia była oblodzona. Odnosząc
się do całej wiedzy, jaką zdobyłem w ciągu czterech lat pomagania w opiece nad końmi
śmiem twierdzić, że jaka trener
takie konie. Te cztery lata pozwoliły mi nie tylko poznać z bliska konie, ich świat oraz potrzeby, poznałem także sposób rozumowania i postrzegania świata. Wydaje mi się, że dorosły koń
rozumuje tak jak mały człowiek
w wieku mniej więcej pięciu lat.
Natomiast jak widzą świat? To
ciekawe, bo wszystko jest dla
nich znacznie większe.
Ale co najważniejsze, i czego
doświadczyłem – konie są najlepszymi opiekunami ludzi niepełnosprawnych.

FOT. ARCHIWUM

N

To ja z moim opiekunem.

a prawidłowy rozwój i
funkcjonowanie dziecka
ogromny wpływ ma stały dopływ bodźców zmysłowych do
układu nerwowego. To zmysły decydują o poznawaniu
przez dziecko otaczającego
nas świata.
Różne bodźce zmysłowe docierają do mózgu, a ten wysyła
sygnały do odpowiednich reakcji ciała na dane zmysły – dzięki
temu w dziecku budują się podstawy do rozwoju psychoruchowego. Bez informacji docierających zmysłami do naszego systemu nerwowego nie byłby możliwy ani rozwój psychoruchowy
ani uczenie się. Stymulacja polisensoryczna dostarcza różnego
rodzaju bodźców zmysłowych:
dotykowych, smakowych, węchowych, słuchowych, wzrokowych, a także czucia głębokiego (zmysł ułożenia części ciała
względem siebie oraz napięcia
mięśniowego) i układu przedsionkowego (zmysł równowagi).
Od momentu narodzin, a właściwie już w życiu płodowym,
odbieramy sygnały z otaczającego nas świata wszystkimi zmysłami. U dzieci z zaburzeniami
rozwoju i sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną zaburzenia percepcji bodźców sensorycznych utrudniają rozwój psychomotoryczny, a w tym rozwój
funkcji komunikacyjnych i językowych, gdyż nie wszystkie pozyskane przez zmysły informacje w odpowiednim stopniu dostarczane są do mózgu. Często
jest tak, że dany bodziec sensoryczny jest dostarczony do mózgu, ale nieodpowiednio przez
mózg rozpoznany, „nieposegregowany” i nieodpowiednio zapamiętany, co prowadzi do nieadekwatnych sygnałów sterujących
reakcjami dziecka.
Zaburzenia
sensoryczne
mogą przejawiać się nadwrażliwością, czyli nadmierną reakcją na obiektywnie neutralny bodziec, a także zbyt małą wrażli-

wością, czyli brakiem reakcji nawet na silny bodziec. Zaburzenia
w percepcji zmysłów znacząco
utrudniają rozwijanie funkcji językowych i komunikacyjnych.
Do prawidłowego przyswajania,
rozumienia i nadawania mowy
niezwykle istotne są prawidłowo
funkcjonujące i skoordynowane
zmysły, ponieważ to one stanowią bodziec do jakiejkolwiek aktywności, rozwijają komunikację
i zachęcają do wchodzenia w relacje interpersonalne.
Wielozmysłowe
poznawanie świata obejmuje aktywizację zmysłu dotyku polegającą na
stymulacji nadwrażliwości lub
zmniejszonej wrażliwości czuciowej, poprawie precyzyjności
i aktywności ruchowej. Warto
pamiętać, że mowa to też ruch –
ruch narządów artykulacyjnych,
mięśni oddechowych, aparatu fonacyjnego itp. W stymulacji słuchowej warto skupić się na
poszerzeniu zasobu doświadczeń słuchowych, uwrażliwianiu na bodźce dźwiękowe czy
zmniejszaniu lęku przed dźwiękami, a także rozwijać umiejętność różnicowania dźwięków
otoczenia i mowy oraz zachęcać
do „bawienia się głosem”.
Trening zmysłu wzroku powinien rozwijać spostrzegawczość, kierunkowość i ﬁksację
wzroku na konkretnych przedmiotach oraz umiejętność nawiązywania i utrzymywania
kontaktu wzrokowego (dla osób
z uszkodzonym zmysłem słuchu
percepcja wzrokowa odgrywa
ogromną rolę w odczytywaniu
mowy z ruchu warg). Również
smak i węch należy stymulować
poprzez odpowiednio dobrane
bodźce. Stymulacja zmysłu smaku pozwala na rozwijanie percepcji smakowej i nabywanie
umiejętności różnicowania smaków (gorzki, słodki, kwaśny itp.),
akceptacji nowych smaków i nowych posiłków, a trening zmysłu węchu ma za zadanie gromadzenie doświadczeń węchowych, wypracowanie skojarzenia zapachu ze smakiem, naukę
lokalizacji zapachu czy rozwijanie pamięci zapachowej.
Wielozmysłowe poznawanie
świata, to również szereg działań terapeutycznych mających
na celu stymulację układu przed-

sionkowego i czucia głębokiego,
których prawidłowe funkcjonowanie wpływa korzystnie na pozostałe zmysły. Błędnik wychwytuje i rejestruje informacje o ruchu, o każdej zmianie kierunku
ruchu, zmianie położenia głowy
i sile grawitacji. Wraz ze zmysłem równowagi współpracują
receptory czucia głębokiego w
mięśniach, ścięgnach i stawach,
które normują pracę systemu
nerwowego dziecka. Zaburzenia
w pracy zarówno układu przedsionkowego jak i czucia głębokiego powodują szereg problemów wynikających z nieprawidłowego odbioru i przetwarzania informacji płynących innymi
zmysłami – dotykiem, słuchem,
wzrokiem, węchem, smakiem.
Prawidłowo
funkcjonujący
układ przedsionkowy i czucie
głębokie pozwalają utrzymywać
właściwe napięcie mięśniowe w
określonej pozycji i zachować
w niej równowagę, dzięki czemu pozostałe zmysły mogą spełniać swoje role, np. układ przedsionkowy utrzymuje ciało w pozycji siedzącej podczas czytania
czy pisania przy biurku. Zaburzenia układu przedsionkowego
uniemożliwiłyby nie tylko utrzymanie głowy i równowagi ciała w pozycji siedzącej, ale również wpłynęłyby na zmysł wzroku (trudności z czytaniem) i koordynację wzrokowo-ruchową
niezbędną podczas pisania.
Idealnym miejscem do stymulacji polisensorycznej jest specjalnie do tego przygotowana
sala zwana salą doświadczania
świata. W następnym numerze
miesięcznika przedstawię tę tematykę. Zapraszam do lektury.
www.logopedia-logos.pl
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W czym pomaga PCPR?
P

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu realizuje szereg inicjatyw
związanych ze wsparciem
dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych. Zajmuje się
organizacją rodzinnej pieczy
zastępczej, pomaga osobom
zagrożonym społecznym wykluczeniem i wykluczonym.
Wspiera również osoby z
niepełnosprawnościami oraz
seniorów. 26 kwietnia w Sali
Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, podczas 27
sesji Rady Powiatu, przedstawiono sprawozdanie z działalności tej instytucji w 2016
roku.
Na pytania uczestników dotyczące m.in. losów dzieci z
FAS (alkoholowym zespołem
płodowym)
opuszczających
placówki opiekuńczo-wychowawcze odpowiadała Elżbieta
Bijaczewska, dyrektor PCPR
oraz wicedyrektorzy – Aldona Janyszak-Laska i Wojciech
Mól. W spotkaniu uczestniczyli radni powiatowi, członkowie Powiatowej Społecznej
Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście
Poznańskim i przedstawiciele
lokalnych mediów.
Poznańskie PCPR zarządzeniem nr 91/2011 Starosty
Poznańskiego z dnia 26 paź-

dziernika 2011 roku zostało
wyznaczone
organizatorem
rodzinnej pieczy zastępczej.
Instytucja zajmuje się rodzinną pieczą zastępczą i wspiera
osoby prowadzące rodzinne
formy opieki. Na dzień 31 grudnia 2016 na terenie powiatu
poznańskiego były 172 rodziny
zastępcze niespokrewnione,
115 – niezawodowych, 20 – zawodowych i jeden rodzinny
dom dziecka. Łącznie opieką
we wszystkich tych rodzinach
objęto 444 dzieci. Formy pomocy udzielanej dla dzieci i pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych to m.in.: świadczenie na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka, świadczenie na pokrycie niezbędnych
wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych
i innych zdarzeń mających
wpływ na jakość sprawowanej
opieki, doﬁnansowanie do remontu mieszkania, pomoc na
kontynuację nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienie
i uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych.
PCPR zajmuje się także kierowaniem do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy,
który świadczy kompleksową
bezpłatną pomoc osobom
znajdującym się w sytuacjach
kryzysowych z wyłączeniem

przypadków dotyczących bezdomności. W 2016 roku w OIK
przebywało 28 osób (11 dorosłych i 17 dzieci), a z mieszkania chronionego funkcjonującego w ramach OIK skorzystało
7 osób.
Ważnym punktem prezentacji działań zrealizowanych
przez PCPR w 2016 roku było
omówienie realizacji zadań z
zakresu rehabilitacji społecznej
osób niepełnosprawnych ﬁnansowanych ze środków PFRON.
W 2016 roku na doﬁnansowanie kosztów działalności WTZ
w powiecie poznańskim przeznaczono kwotę 4 222 944 zł,
a na pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
– 1 485 902 zł. Rada Powiatu
uchwałą nr XIX/241/V/2016
z dnia 29 czerwca 2016 przeznaczyła z budżetu Powiatu na
zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej dodatkowe środki
w kwocie 200 000 zł. Pieniądze
te przeznaczono na doﬁnansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, zaopatrzenie w
sprzęt rehabilitacyjny oraz na
likwidację barier technicznych
i architektonicznych. Na terenie powiatu poznańskiego
działa 8 WTZ obejmujących
wsparciem 264 osoby z niepełnosprawnością.

Zygmunt Jeżewski, członek
Zarządu Powiatu w swoim
wystąpieniu zwrócił uwagę
na specyﬁczne potrzeby osób
starszych, których wciąż przybywa:
– 15% wszystkich mieszkańców powiatu poznańskiego
stanowią seniorzy (kobiety,
które ukończyły 60 lat, mężczyźni – 65 lat) korzystający
ze świadczeń ZUS. Wskaźnik
ten z roku na rok wzrasta. 12%
stanowią z kolei osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
które starają się pozyskać zrozumienie wśród pracodawców
i znaleźć pracę pozwalającą
na godne życie. 212 osób w
naszym powiecie jest zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy. Te właśnie
wskaźniki ukazują potrzebę
działań realizowanych przez
PCPR. Szczególnie leżą nam na
sercu problemy osób w wieku
starszym i z różnymi niepełnosprawnościami. Planujemy
zorganizować
seminarium
tematyczne poświęcone sprawom osób starszych, ukazujące problemy w ich codziennym
funkcjonowaniu, związane z
dostępem do leczenia, rehabilitacji itp.

KAROLINA KASPRZAK

Adam Bodnar
w Wielkopolsce

Jak
rehabilitować

W

P

dniach 25-27 kwietnia w województwie wielkopolskim odbywały się regionalne spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, dr Adamem Bodnarem.
Konsultacje, dotyczące m.in. spraw związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, odbywały się w
kilku miastach – w Kaliszu, Lesznie, Zbąszyniu, Poznaniu
i w Gnieźnie.
27 kwietnia dr Adam Bodnar odwiedził poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
przy ul. Bukowskiej. W spotkaniu wzięło udział blisko 70 osób.
Byli to przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji jak również
indywidualne osoby z niepełnosprawnością, które chciały dowiedzieć się jakie prawa im przysługują i gdzie mogą szukać
pomocy np. w przypadku dyskryminacji w miejscu pracy.
Rozmawiano o przemocy domowej, wspieraniu osób pokrzywdzonych, roli instytucji i organizacji. Pytań do Rzecznika było sporo, dotyczyły one także spraw działkowców,
kwestii związanych z służbą zdrowia czy z mieszkalnictwem
wspomaganym. Uczestnicy otrzymali broszury informacyjne
pt. „Jak może mi pomóc Rzecznik?” i „Jak pracuje Rzecznik”.
kk

olskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych – Oddział Regionalny w Poznaniu przy współpracy z III Katedrą
Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego i
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej zorganizowało w dniach 28 – 29 kwietnia I Forum Pacjentów z Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi. Wydarzenie odbyło się z okazji
20-lecia Oddziału Regionalnego PTCHNM.
Patronat honorowy objął Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania
i prof. dr hab. n.med. Andrzej Tykarski, JM Rektor Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu.
Pierwszego dnia przeprowadzono 8 warsztatów praktycznych
w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji i Proﬁlaktyki
Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży przy ul. Bułgarskiej 17
(placówkę tę prowadzi Oddział Regionalny PTCHNM). Warsztaty dotyczyły tematów jak: ﬁzjoterapia w rdzeniowym zaniku
mięśni, zastosowanie asystora kaszlu w praktyce, nowoczesna
rehabilitacja z udziałem robota, postępowanie dietetyczne w
przypadku dystroﬁi mięśniowej.
Drugiego dnia w Centrum Konferencyjnym WORLD TRADE
CENTER przy ulicy Bukowskiej 12 odbyły się wykłady z genetyki,
neurologii, ortopedii i rehabilitacji. kk
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Zaradni
i samodzielni

PPOŁAJEWO

Rozegrane konkurencje miały
pokazać jak uczestnicy radzą
sobie w różnych sytuacjach. Po
zsumowaniu punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach ogłoszono wyniki.
I miejsce zajęła drużyna z
DPM w Puszczykowie, II – wychowankowie SOS-W w Mosinie, a III – pozostałe trzy drużyny. Każda ekipa otrzymała
dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczała dyrektor
SOS-W w Mosinie Bożena Mazur i wicedyrektor Renata Pawłowicz.
Wszystkim
uczestnikom
zmagań należą się gratulacje,
bo wykazali się motywacją i samodyscypliną. Udowodnili, że
osoba z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębszym może być samodzielna i
nie musi być skazana na społeczne wykluczenie.

M

MARCIN DUDEK
JERZY PELOWSKI

FOT. (4X)ARCHIWUM SOS-W W MOSINIE

imo niepełnosprawności
intelektualnej są gotowi
uczyć się rzeczy przydatnych
w codziennym życiu. Łatwo
nawiązują kontakty z ludźmi,
do powierzonych zadań podchodzą bardzo odpowiedzialnie. 26 kwietnia grupa osób z
głębszą niepełnosprawnością
intelektualną z kilku placówek rehabilitacyjno-terapeutycznych z terenu Poznania i
powiatu poznańskiego wzięła
udział w drugim integracyjnym turnieju pn. „Zaradni –
samodzielni”.
Organizatorem wydarzenia
był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza
Korczaka w Mosinie, którego organem prowadzącym
jest Powiat Poznański. Udział
wzięli podopieczni Dziennego
Ośrodka Adaptacyjnego nr 1 w
Poznaniu, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji
Polskich Kawalerów Maltańskich – „Pomoc Maltańska” w
Poznaniu, WTZ Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna droga”
w Luboniu, Domu Pomocy
Maltańskiej w Puszczykowie i
wychowankowie SOS-W w Mosinie.
Na uczestników czekały
zadania: szycie ręczne, sznurowanie obuwia, zapinanie
guzików, robienie zakupów,
wyszukiwanie pozycji z programu telewizyjnego, odczytywanie znaków drogowych, quiz
wiedzy o aktualnych wydarzeniach w kraju, montaż stołów
oraz inne. Podczas ich wykonywania wszystkim towarzyszyły
emocje i duże zaangażowanie.

M
Monika
JJanc

Rower ma duszę.
Jeśli go pokochasz,
da ci emocje,
których nigdy
nie zapomnisz.
MARIO CIPOLLINI

R

ace running, czyli bieg
na rowerach to prekursorski sport dla osób niepełnosprawnych, zapoczątkowany w Danii przez Manssona Siddiqi, osobę niepełnosprawną. To on wraz z Connie Hansenem skonstruowali w latach 1990-1991 pierwszy rower biegowy. Sport ten
mogą uprawiać osoby z zaburzeniem równowagi, z porażeniem mózgowym, dysfunkcją stawów, zanikiem mięśni,
po amputacjach.
Rower biegowy nie ma pedałów, a jazda na takim rowerze
„napędzana” jest przez chód
albo bieg. W Polsce od kilku
lat ogólnodostępne są trzykołowe rowerki biegowe dla osób
zdrowych. Takie „maszyny”
posiadają moi zdrowi dwu- i
półroczni siostrzeńcy, dla których jazda jest ogromną radością. Rower biegowy dla osób z
dysfunkcjami jest też trzykołowy – taki jak dla dziecka, które
uczy się dopiero jeździć.
W Danii sport ten błyskawicznie znalazł grono zwolenników i rozwija się bardzo
szybko. Dostrzeżono liczne walory tej dyscypliny: od traktowania jazdy jako zwykłego hobby,
poprzez rehabilitację ruchową i społeczną, po sport na poziomie mistrzostw świata. Dyscyplina ta kolejno docierała do
Anglii w 1996 roku, do Republiki Czech w 1998 roku, do Belgii w 1999 roku oraz do innych
państw europejskich. Race running jest znany również na kontynencie azjatyckim – w Japonii
od 1996 roku, a także w Ameryce – w Kanadzie i Meksyku.
W naszym kraju animatorem
race runing jest Fundacja „Złotowianka” w Złotowie, która od
2008 roku skutecznie działa na
rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Prezesem jest Angelika Leszczyńska, która wraz
innymi działaczami Fundacji z
ogromnym zaangażowaniem i
oddaniem pracuje dla poprawy
życia osób z dysfunkcjami. W
kwietniu 2016 roku przyjechali
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FOT. (2X) ARCHIWUM FUNDACJI „ZŁOTOWIANKA”

Bieg na rowerach

Zbigniew Żubryj (z lewej), zdobywca drugiego miejsca w race running w Danii.
do Polski na zaproszenie Fundacji Duńczycy, aby zaprezentować nową dyscyplinę sportu,
pokazać rowery i przeszkolić
instruktorów. Polacy, zarówno
niepełnosprawni jak i osoby
zdrowe, załapali bakcyla. Jak
mówił podczas pobytu w Złotowie Lief Nielsen, instruktor
z Danii, na twarzach młodych
ludzi widać było ogromną radość, że otwiera się szansa
uczestnictwa w sporcie, zwanym biegiem na rowerach.
Już we wrześniu 2016 roku
Fundacja, przy współpracy z
Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci
Zabajka 2 w Złotowie, rozpoczęła treningi nowej dyscypliny
rowerowego sportu. Pierwszą
grupę tworzyło 48 osób niepełnosprawnych, w sporej czę-

Podczas treningu w Danii.

ści byli to uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z terenu
powiatu złotowskiego. Przygotowania rozpoczęły się od nauki biegania na rowerach oraz
zajęć ﬁzykoterapeutycznych i
masażu. Projekt „Race running
nową metodą sportu i rehabilitacji” opłacał w części Wielkopolski Oddział PFRON.
Sekcja „biegaczy na rowerach” ruszyła w marcu tego
roku. Dzięki temu osoby z dysfunkcjami głównie narządu
ruchu mogą realizować swoje
sportowe pasje i uczestniczyć
w zawodach. Równocześnie
race running jest dla nich niezastąpionym sposobem ﬁzycznej i społecznej rehabilitacji.
Niestety, rowery biegowe dla
niepełnosprawnych są bardzo

drogie: kosztują blisko 10.000
złotych. Fundacja, przy wsparciu mieszkańców Złotowa, Piły
i okolic oraz dzięki akcji „Kilometry Dobra” zakupiła 8 dużych rowerów i 2 małe, z których mogą korzystać dorośli i
dzieci. Znalazł się nawet lokalny producent pierwszych egzemplarzy, które mogą zastąpić drogi sprzęt. Rowery te, po
uzyskaniu certyﬁkatu, będzie
można nabyć w cenie 5.000
złotych za sztukę.
Jedną z osób, która z sukcesami uprawia bieg na rowerze,
jest 32-letni Zbigniew Żubryj
ze Złotowa. Choruje na czterokończynowe porażenie mózgowe. Na co dzień porusza
się na wózku albo korzysta z
balkonika. Niepełnosprawność

nie przeszkodziła mu jednak
w uzyskaniu tytułu licencjata
i kontynuowaniu nauki na studiach magisterskich. Jest ekonomistą, informatykiem, a na
studiach wybrał specjalizację
zarządzanie systemami bezpieczeństwa. Posiada wiele
pasji.
– Zainteresowany jestem informatyką, a także wszelkimi
sprawami społeczno-samorządowymi oraz wszystkim, co dotyczy naszej małej, złotowskiej
ojczyzny – mówi. – Jestem kibicem siatkówki i sportów konnych. Kocham podróże i zwiedzanie różnych miejsc nie tylko w kraju. Race running uprawiam od roku. Jestem niepoprawnym optymistą. Z każdej
sytuacji, którą napotykam, staram się wydobyć coś pozytywnego. Do życia i działania mobilizuję się sam. Jest to chyba
kwestia charakteru. Nie potraﬁę
siedzieć i użalać się nad tym, co
mnie spotkało. Pomimo ograniczeń staram się robić swoje i
żyć pełnią życia.
Zbyszek brał udział w zawodach w Danii. Jest wicemistrzem Europy w biegach
na rowerze na 40 metrów. Ma
ogromny zapał do uprawiania
tej dyscypliny i marzy o kolejnych zwycięstwach.
Race running to dyscyplina,
którą można rozwijać w dużych i małych miastach, takich
jak Złotów. To sposób na życie
i poprawę stanu zdrowia dla
każdego.
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Woreczki ryżu
dla głodnych

W

tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Powstańców Wielkopolskich
w Puszczykowie powitali wiosnę wraz z władzami miasta
Puszczykowa na terenie rekreacyjno- sportowym przy ul. Kościelnej 7.
Uczniowie klas od „0” do 6
wzięli wraz z nauczycielami
udział w przemarszu w przepięknych kapeluszach z motylami – symbolami „Motylego wolontariatu”, działającego przy
Hospicjum „Palium” w Poznaniu.
Po drodze mieli okazję obserwować zmiany, jakie zaszły w przyrodzie oraz rozwiązywać zagadki o tematyce wiosennej. Szukali w lesie kolejnych liter hasła
i układali okrzyki na cześć wiosny. Pogoda dopisała, a położenie szkoły w pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodowego sprawiło, że wycieczka była szczególnie atrakcyjna.

KIEROWNIK
WTZ ROKTAR

minamy w modlitwie ubogich,
głodnych i cierpiących.
Nasi uczestnicy przygotowywali materiał do zszycia, odrysowując od szablonu kształt
woreczka, następnie wycinali
po wyrysowanych liniach i prasowali paski materiału, które
zostały zszyte na maszynie.
Kolejnym etapem w pracy było
obcinanie nitek, wywracanie
woreczków na prawą stronę i
wkładanie ryżu do woreczków.
Do każdego woreczka została
dołączona informacja o celu
akcji i przez kogo woreczki były
wykonane.
Po gotowe woreczki przyjechał do Warsztatu ojciec
Michał
Baranowski,
który
w podziękowaniu za naszą pra-

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ W BARANOWIE

uż po raz czwarty w okresie
Wielkiego Postu uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Baranowie włączyli się do
akcji „Woreczek ryżu” z inicjatywy Diakonii CharytatywnoMisyjnej Wspólnoty Porcjunkula przy klasztorze oo. Franciszkanów na Górze Przemysła w
Poznaniu.
Do udziału w tym przedsięwzięciu zachęciła nas siostra
naszej uczestniczki, Zuzanna
Szulc. Akcja posiada trzy wymiary: postu – w wybranym
dniu woreczek ryżu staje się dla
nas, jeżeli to możliwe, jedynym
posiłkiem; jałmużny – pieniądze,
które przeznaczylibyśmy na posiłki składamy jako oﬁarę na potrzebujących; modlitwy – wspo-

ELŻBIETA KRAM

Wiosna i motyle
w Puszczykowie

FOT. ARCHIWUM

J

cę przywiózł nam kalendarz
wspólnoty, książkę „Fatima - objawienia” i słodkości, a każdego
obdarował obrazkiem z modlitwą Anioła z Fatimy. Cieszymy
się, że mogliśmy ponownie włączyć się do tej akcji.

Głównym celem spaceru w
kapeluszach z motylami było
uczczenie dnia motyla i uwrażliwienie przechodniów na konieczność rozbudowy poznańskiego Hospicjum „Palium”.
Przepiękne kapelusze z motylami wręczono również burmistrzom Puszczykowa Andrzejowi Balcerkowi i Władysławowi
Ślisińskiemu. Przy okazji spotkania uczniowie zaśpiewali piosenkę “Maszeruje wiosna” oraz
zaprezentowali wymyślone podczas spaceru wiosenne hasła. Te
klasy, które postanowiły zostać
nieco dłużej na terenie rekreacyjno-sportowym, miały okazję
skorzystać z siłowni na powietrzu oraz pograć w piłkę nożną.
Obchody pierwszego dnia wiosny i dnia motyla dostarczyły
wszystkim dużo radości.

ALEKSANDRA
LEWANDOWSKA
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kwietnia w Poznaniu miłośnicy
biegania spotkali się po
raz czwarty na „Uniwersyteckiej ZaDyszce”,
biegu charytatywnym
upamiętniającym postać
śp. Jerzego Żeligowskiego,
charyzmatycznego trenera wielu pokoleń studen-
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Biegać
znaczy pomagać

Tego roku organizatorzy
zmienili formę wydarzenia
przenosząc miejsce bazy zawodów, jak również modyﬁkując trasę biegów na 5 i 10
kilometrów, które stanowią
trzon tego przedsięwzięcia.
Baza zawodów oraz miejsce
startu zostały przeniesione
do gmachu i terenów przylegających do hali widowisko-

FOT. (4X) TOMASZ SZWAJKOWSKI

– Inicjatywa jest kontynuacją biegu powstałego w
2013 roku z idei studentów
oraz pracowników UAM.
Od początku istnienia biegu
część opłaty startowej przekazywana jest przez organizatorów właśnie na rzecz
osób zmagających się z chorobą nowotworową – powiedział Adrian Goliński, współorganizator „Uniwersyteckiej
ZaDyszki”.

tów i sportowców
na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza.
W wydarzeniu wzięło
udział blisko 600 osób.
Tego dnia zorganizowano
zbiórkę datków na rzecz
podopiecznych Fundacji Anny Wierskiej „Dar
szpiku”. Edukowano też
uczestników w zakresie
dawstwa szpiku.
Organizatorem wydarzenia
była „UAM Drużyna Orzełka”, Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu UAM oraz
Centrum Zdrowia, Sportu i
Edukacji „Nasz Uniwersytet”
reprezentowane przez Martę Krzemińską, Adriana Golińskiego, Macieja Czaronka
oraz Fryderyka Musielaka.
wo-sportowej UAM będącej
siedzibą Szkoły Wychowania
Fizycznego i Sportu UAM.
Modyﬁkacja trasy polegała
na utworzeniu jednej dużej
pętli 10-kilometrowej (wcześniej dwie jednakowe pętle
po 5 kilometrów) oraz jednej
pętli 5-kilometrowej. Trasa
przebiegała przez malownicze tereny Kampusu Uniwersyteckiego Morasko, w
tym okoliczne ścieżki pośród
lasów i łąk. Była zróżnicowana i wymagająca, co pod-

niosło jej atrakcyjność wśród
uczestników.
W biegu brały też udział
dzieci i młodzież do lat 16 na
dystansach w przedziale od
250 metrów do 2000 metrów.
Organizatorzy, przy wsparciu
studentów, zagwarantowali
dzieciom atrakcje oraz animacje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

STANISŁAW FURMANIAK
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Stworzyć
książkę marzeń

Na dachu
FOT. ARCHIWUM WTZ W SWARZĘDZU
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marca w Bibliotece
Gminnej na os. Czwartaków w Swarzędzu, my,
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu,
spotkaliśmy się z pisarką Dorotą Szramek. Pani Dorota
jest bardzo miłą i sympatyczną osobą. Pisze wiele bajek, a
twórcze pomysły podsuwa jej
samo życie.
Bohaterka spotkania pobudziła naszą wyobraźnię, prosząc nas o stworzenie własnych książek, bo przecież każdy z nas jest obdarzony jakimś
talentem. Jeden umie śpiewać,
ktoś inny tańczyć, jeszcze
inny pisać książki. Otrzymaliśmy kartki oraz wycięte obrazki z gazet. Mogliśmy stworzyć

swoją książkę marzeń, której
nadaliśmy tytuł oraz przykleiliśmy wycinki z gazet, kierując
się swoją wyobraźnią. Bardzo
lubię takie spotkania z wartościowymi ludźmi, skłaniające
do reﬂeksji i bogate nie tylko w
wiedzę, ale także w wewnętrzne przeżycia.
Na spotkaniu można było
także nabyć od samej autorki jej nową powieść “Niepełka”, która jest pierwszą częścią
większej serii o osobach niepełnosprawnych. Bardzo cieszymy się z tak interesującego,
spędzonego razem dnia, który
sprawił nam wiele radości.

AGATA KIEJDROWSKA
UCZESTNICZKA WTZ

Śpiew na Lednicy
M

y z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Swarzędzu już
po raz kolejny mogliśmy zobaczyć się z naszymi przyjaciółmi 5 kwietnia na XXI Spotkaniu Młodych na Lednicy. Jest
to najpiękniejsze miejsce Ojca
Jana Góry; zawsze ze wzruszeniem wspominamy nasze spotkania i rozmowy z nim.
To właśnie tutaj śpiewem i
muzyką wychwala się Boga, o
czym słyszała zapewne cała Polska. Wspólne śpiewy z młodzieżą lednicką sprawiły nam wiele
radości. Dlatego u nas w Warsztacie został nakręcony trzeci

spot promujący spotkanie, który zaprezentujemy w pierwszą
sobotę czerwca przy symbolicznej Bramie Rybie na Lednicy. Dzięki Sylwianie Hańczyc ze
Scholi Lednickiej osoby niepełnosprawne takie jak my odważyły się na ten piękny krok, by
brać aktywny udział w lednickich spotkaniach. 5 kwietnia był
dla nas pamiętnym dniem, przeżytym razem z młodzieżą organizującą na Lednicy tak ważne
dla nas wspólne śpiewanie.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA
UCZESTNICZKA WTZ

kwietnia spotkali się piosenkarze, aktorzy, sportowcy, by na koronie stadionu
Lecha Poznań wziąć udział w
wyjątkowej sesji zdjęciowej
zorganizowanej przez Drużynę Szpiku. Wszystkich połączyło jedno: są ambasadorami
Drużyny i pomagają dzieciom
chorym onkologicznie.
– To są osoby, które nigdy
nie odmawiają i gdy tylko
mogą, jako ambasadorzy Drużyny Szpiku wspierają akcje
charytatywne, biegają w koszulkach z logo, przychodzą
na oddział, by zwyczajnie

przysiąść na skraju łóżka i pocieszyć, opowiedzieć o swojej
pracy, pograć w planszówki,
uśmiechnąć się. Nigdy się nie
poddawaj – to hasło, które
przyświeca dzieciom z onkologii. Dzisiejszy dzień i sesję
dedykujemy właśnie im i ich
bliskim. Chcemy pokazać moc
Drużyny, jej różnorodność, siłę
i radość życia. Zdecydowaliśmy się zrobić zdjęcia niemal
na dachu stadionu, by głośno
powiedzieć, że w życiu trzeba
sięgać jak najwyżej, walczyć o
to, co wydaje się niemożliwe i
żyć z całych sił – mówi Dorota
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stadionu Lecha

szenie, aby przyjechać do
Poznania, od razu się zgodziłem. Mam lęk wysokości,
więc obawiałem się, że nie
podołam temu zadaniu. Ale
wszedłem, bo cóż znaczy mój
strach i moja bariera wobec
przeżyć tych dzieci i ich rodziców – powiedział Tomasz

Zimoch, komentator sportowy.
To był dzień pełen emocji i
wzruszeń, gdyż na sesji pojawili się również podopieczni
Drużyny Szpiku, między inymi Olga Szmydke i Adam
Krych, którzy wygrali walkę z
chorobą. W ten sposób chcą

pokazać swoim kolegom i
koleżankom przebywającym
na szpitalnym oddziale, że
oni również pewnego dnia
staną na swoim szczycie i
będą mogli powiedzieć: nigdy się nie poddawaj.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. (3X) ADAM CIERESZKO

Raczkiewicz z Drużyny Szpiku.
Gwiazdy nie bały się wejść
na dach stadionu, bo wiedziały, że każdego dnia dzieci
przebywające na onkologii
zmagają się z większymi przeciwnościami.
– Kiedy dostałem zapro-
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Wizyta pełna radości…
kwietnia
wolontariusze Drużyny Szpiku zaprosili do Kliniki Onkologii,
Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu artystów, by
zrobić niespodziankę swoim
podopiecznym.
Dzieci przebywające na onkologii dziecięcej każdego
dnia walczą z chorobą, przyjmują chemioterapię, radioterapię, sterydy, kroplówki. Towarzyszą im rodzice. Ale szpitalne życie jest monotonne.
Dlatego cieszą się, kiedy na
oddziale odwiedzają ich przyjaciele.
– To był wyjątkowy dzień,
gdyż wcześniej odbyła się sesja zdjęciowa gwiazd i przyjaciół Drużyny Szpiku, a po niej
wybraliśmy się na oddział onkologii. Dzieci odwiedzili znani artyści: Grzegorz Skawiński, wokalista zespołu „Kombi”,
nasz nowy ambasador, Magda
Steczkowska, wokalistka, która jest z nami od samego początku działania Drużyny Szpiku oraz poznański raper Domi-

FOT. PIOTR STANISŁAWSKI

19

Pamiątkowe zdjęcie z Magdą Steczkowską i Grzegorzem Skawińskim.
nik „Kaczor” Kaczmarek. Wizyta była pełna radości dzieci, że
ktoś o nich pamięta. Nie zabrakło również trudnych rozmów.
To był dobrze wykorzystany
czas – powiedział Piotr Stanisławski, koordynator Drużyny
Szpiku.
Ambasadorowie
Drużyny
Szpiku chętnie angażują się w
różne akcje społeczne, nie tylko te zachęcające do oddawa-

nia krwi lub rejestrowania się
w bazie potencjalnych dawców szpiku. Nie zapominają też
o wizytach u dzieci w szpitalu.
– Z przyjemnością zawitałem do stolicy Wielkopolski
tym bardziej, że działania Drużyny Szpiku są mi bliskie. Mali
pacjenci swoją postawą pokazują zdrowym ludziom, że czasami warto się zatrzymać. Życzę im, by wkrótce powrócili

do swoich domów. I cieszyli się
z dzieciństwa – powiedział G.
Skawiński.
Dzieci wraz z artystami zaśpiewały znane przeboje zespołu, robiły sobie pamiątkowe zdjęcia, otrzymały autografy. Takie spotkania dodają
im energii. Wiedzą, że nie są
same ze swoją chorobą.

STANISŁAW FURMANIAK

Wielkanocna „Żywa woda”
kwietnia w Mosińskim
Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie wielkanocne,
organizowane corocznie przez
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy im. Janusza
Korczaka w Mosinie.
Salę widowiskową MOK wypełnili uczniowie Ośrodka, ich

rodzice i nauczyciele, dyrektorzy
zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli z okolic Mosiny i Puszczykowa, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznych,
stowarzyszeń i fundacji. Gośćmi
spotkania byli m.in.: Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański,
Elżbieta Tonder, Pełnomocnik

FOT. ARCHIWUM SOS-W W MOSINIE

12

Starosty Poznańskiego do spraw
Osób Niepełnosprawnych, Przemysław Mieloch, wiceburmistrz
Mosiny i prof. dr hab. Stanisław
Kowalik, kierownik Katedry Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Ksiądz kanonik
Edward Majka z Paraﬁi Świętego
Mikołaja w Mosinie po złożeniu
świątecznych życzeń poświęcił
wielkanocne potrawy.
Uczestnicy spotkania obejrzeli wzruszające przedstawienie zatytułowane ,,Żywa woda”,
przygotowane przez uczniów i
nauczycieli Ośrodka, nawiązujące do ważnych w życiu człowieka wartości takich jak dobroć i miłość. Na zakończenie występu wszyscy widzowie
otrzymali wykonane własnoręcznie przez uczniów kwiaty,
jako symbol budzącej się do życia wiosny i radości, pojawiającej się wraz ze Zmartwychwstaniem Pańskim.

Przedstawienie nagrodzono
gorącymi oklaskami, a goście
spotkania w swoich wystąpieniach wysoko ocenili pracę aktorów i reżyserów. Równie ciepło przyjęto występ chóru pracowników i uczniów Ośrodka, który zaprezentował piękne pieśni o tematyce wielkanocnej. Życzenia świąteczne złożyli wszystkim m.in. dyrektor
SOS-W im. J. Korczaka w Mosinie Bożena Mazur i wicestarosta poznański Tomasz Łubiński.
Goście otrzymali kolejny numer
ośrodkowej gazetki „Notesik”.
Mogli też zakupić na kiermaszu
wykonane przez uczniów prace
z gliny, wikliny, papieru i drewna. Na koniec uczniowie wraz
z życzeniami radosnych świąt
wielkanocnych otrzymali wiosenne lizaki.
Po części oﬁcjalnej gości zaproszono do sali kolumnowej
MOK na wielkanocny poczęstunek.

EWA MALINOWSKA
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KONKURS „WIELKOPOLSKI LEKARZ Z SERCEM” IM. DR KAZIMIERZA HOŁOGI

Nagrodzono
najbardziej wrażliwych
I

Kilka słów o tym, co to znaczy być lekarzem z sercem.

Zwycięzca pierwszej edycji konkursu „Wielkopolski lekarz z sercem”
im. dr Kazimierza Hołogi – prof. Jacek Łuczak (z lewej). Statuetkę
i dyplom wręcza Marzena Wodzińska i Krzysztof Kordel.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

ch rola nie sprowadza się do
postawienia diagnozy czy
przeprowadzenia leczenia z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu medycznego. Służą nieuleczalnie chorym od
wielu lat, dzień po dniu – dzieciom, seniorom, osobom z nowotworami i wrodzonymi niepełnosprawnościami. Okazują
wyjątkową troskę i oddanie, a
w szczególności – empatię. Takich właśnie lekarzy postanowiła nagrodzić kapituła pierwszej edycji konkursu pod nazwą „Wielkopolski lekarz z sercem” im. dr Kazimierza Hołogi.
Konkurs został zorganizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolską Izbę Lekarską. Celem
wspólnego projektu, jak poinformowali organizatorzy, było uhonorowanie osób, które swoją postawą życiową oraz działaniami dobroczynnymi niosą pomoc
chorym i potrzebującym pomocy w kraju, a także za granicą. Ci
lekarze stanowią wzór do naśladowania, mobilizują do aktywności, promują wartości etyczne.
Nieprzypadkowo inicjatywie
towarzyszy nazwisko wybitnego
lekarza – dr Kazimierza Hołogi.
Był to człowiek wielkiego formatu, społecznik i ﬁlantrop, bez granic oddany bliźnim, którym służył m.in. podczas II wojny światowej w kolumnach sanitarnych.
Urodził się 18 stycznia 1913 roku
w Poznaniu, zmarł – 12 września 1958 w Nowym Tomyślu.
W tej właśnie miejscowości pracował przez kilka lat jako dyrektor szpitala powiatowego, kiedy
to został tam przeniesiony karnie przez komunistów. Leczył za
darmo biednych i z determinacją walczył o życie tych, których
określano mianem „beznadziejnych przypadków”. Dlatego właśnie niektórzy nazywali go „cudotwórcą”.
Można mieć wrażenie, że w
obecnych czasach – w świecie
głębokiej rywalizacji, pogarszającej się sytuacji w służbie zdrowia i dominacji pieniądza nad
wartościami najwyższymi, nie
ma już lekarzy, którzy umieją
pochylić się nad drugim człowiekiem i w pełnej gotowości słu-

Wyróżnienie dla Bożeny Janickiej (z lewej).
żyć mu stawiając jego dobro nad
wszystko inne. Konkurs „Wielkopolski lekarz z sercem” pokazał,
że tacy właśnie lekarze są wśród
nas.
11 kwietnia w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki
w Poznaniu odbyła się uroczysta gala podsumowująca pierwszą edycję konkursu. Wzięła w
niej udział Sabina Kozłowska,

wnuczka dr Kazimierza Hołogi, która opowiedziała o swoim
dziadku. Obecni byli też przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej, Wielkopolskiego Oddziału
Narodowego Funduszu Zdrowia,
Urzędu Marszałkowskiego, wielkopolskich powiatów. Statuetki i dyplomy nagrodzonym oraz
wyróżnionym wręczała Marzena Wodzińska, członek Zarządu

Województwa Wielkopolskiego i
Krzysztof Kordel, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
– Medycy swoją postawą i
działaniem pokazują, że lekarz
to nie tylko zawód, ale też służba. Młodzi adepci, kiedy składają przyrzeczenie lekarskie, biorą
na siebie odpowiedzialność za
drugiego człowieka. Chory człowiek, prócz diagnozy, potrzebuje empatii i serca. Przykładem lekarza-społecznika może być Karol Marcinkowski, Wanda Błeńska czy prof. Jacek Łuczak. Zdrowie Wielkopolan to priorytet Samorządu Województwa – powiedziała M. Wodzińska.
Z kolei K. Kordel zabierając
głos wyraził nadzieję na kontynuację konkursu, którego następne edycje pozwolą wyłonić
kolejnych „wielkopolskich lekarzy z sercem”.
W tym roku kapituła konkursu nagrodziła prof. Jacka Łuczaka, twórcę poznańskiego Hospicjum „Palium”, założyciela i prezesa Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu. Profesor od
30 lat pracuje jako lekarz hospicyjny. Mimo pogarszającego się
stanu zdrowia nie ustaje w walce o godne warunki egzystencji
i należytą opiekę medyczną pacjentów z chorobą nowotworową. Dla nich wybudował hospicjum, im poświęcił bez reszty
całe swoje życie.
Wyróżnienie otrzymała Bożena Janicka, kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Biskupim,
która pomaga dzieciom oraz rodzinom w trudnej sytuacji materialno-bytowej. Współpracuje z
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, zajmuje się m.in. promocją
szczepień ochronnych. Drugie
wyróżnienie dostał Marek Daniel, twórca Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich w Polsce. Kapituła doceniła go za nawiązanie
współpracy z ośrodkami adopcyjnymi i domami samotnej matki w Lesznie, Kiekrzu i Gnieźnie
oraz za pomysł utworzenia poradni ginekologicznej dla dzieci i
młodzieży, a także wprowadzenia porodów rodzinnych.

KAROLINA KASPRZAK
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zieci z dysfunkcjami
wzroku potrzebują tempa nauki dostosowanego do
swoich możliwości. Chętnie uczą się samodzielności i niezależności, łatwo nawiązują kontakty społeczne,
pragną rozwijać twórcze zainteresowania. Że niełatwą
sprawą jest edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób
niewidomych i słabowidzących wiedzą ich opiekunowie i nauczyciele.
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W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

Mogą
samodzielni

1 kwietnia w Specjalnym
Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w
Owińskach w gminie Czerwonak w powiecie poznańskim
w województwie wielkopolskim zorganizowano wydarzenie pod nazwą „Drzwi
otwarte”, w trakcie którego
można było zapoznać się z
ofertą edukacyjną placówki.
Wystąpił
działający
w
Ośrodku pod kierownictwem
Krzysztofa Mikulskiego zespół muzyczny „Los Mikos”,
który tworzą wychowankowie SOS-W. W ich wykonaniu można było usłyszeć
kilka znanych utworów pop-rockowych. Uczestnicy wydarzenia obejrzeli pokaz
dźwiękowego tenisa stołowego, wzięli udział w zajęciach z
robotyki, podziwiali wystawę
wyrobów wikliniarskich i tapicerowanych. Rodzice oraz
nauczyciele osób z niepełnosprawnością sensoryczną
mogli skonsultować się z na-

Wychowankowie i nauczyciele Ośrodka prezentują wielkanocne wyroby uczniów.

Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej
kształcący się w zawodzie kucharza.
Od lewej: Magdalena Mołczan, Krystian Bajsztok,
Marcin Zawieja i Beata Klauze przygotowali
pyszne wyroby kulinarne dla uczestników wydarzenia.

Na pierwszym planie dwie siostry Butkiewicz – Basia (z prawej)
i Kasia (na wózku) chwalą się wyrobami
koszykarsko-plecionkarskimi.
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DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W OWIŃSKACH

być
i niezależni

Pokaz dźwiękowego tenisa stołowego.

Zajęcia z robotyki.

storią i tradycją – 30 września 2016 roku obchodził 70
lat istnienia. Kształci dzieci i
młodzież z dysfunkcją wzroku na podstawie orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego. W Ośrodku działa: zespół wczesnego wspomagania rozwoju (udziela wsparcia
dzieciom z niepełnosprawnością od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole oraz ich rodzicom, również
w domu, na podstawie opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju), szkoła
podstawowa, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa (kształci w zawodzie kucharz, tapicer, koszykasz-plecionkarz i szkoła przysposabiająca do pracy (dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną).
Budynek Ośrodka oraz internat jest dostosowany do potrzeb osób na wózkach (windy, siedziska pod prysznicem,
poręcze w toaletach itp.).
Zaletą Ośrodka są klasy liczące od 4 do 10 uczniów wyposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz
sprzęt umożliwiający pracę z dzieckiem niewidomym
i słabowidzącym, opieka w
świetlicy dla dojeżdżających
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uczniów, zajęcia usprawniające (m.in. nauka orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się, logopedia, rehabilitacja ruchowa, terapia pedagogiczna, terapia
EEG Biofeedback, doskonalenie umiejętności posługiwania się pismem brajla), wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, opieka pielęgniarek
oraz okulisty.
Atutem placówki jest ponadto funkcjonujący na jej terenie, otwarty 3 września 2012
roku, pierwszy w Europie Park
Orientacji Przestrzennej, w
którym znajdują się urządzenia imitujące dźwięk ruchu ulicznego (aby niewidomi oraz słabowidzący mogli oswajać się z miejską rzeczywistością) i specjalne przyrządy dydaktyczne (zabawki dźwiękowe, równoważnie,
huśtawki, tory przeszkód).
Park został w maju 2013 roku
nagrodzony m.in. w konkursie „Polska pięknieje – 7 cudów funduszy europejskich”
w kategorii „Miejsce przyjazne
dzieciom”. W SOS-W w Owińskach jest też muzeum tyﬂologiczne prezentujące bogate zbiory map i innych pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w nauczaniu osób
z dysfunkcjami wzroku.
Kadra Ośrodka swoje działania edukacyjne, rehabilitacyjne i rewalidacyjne ukierunkowuje na wszechstronny
rozwój uczniów, żeby w dorosłym życiu mogli być jak najbardziej samodzielni i niezależni. Więcej na stronie www.
niewidomi.edu.pl. Tel. (61)
812 04 86, e-mail: biuro@niewidomi.edu.pl

KAROLINA KASPRZAK

uczycielami Ośrodka i specjalistami z zakresu rehabilitacji
czy rewalidacji.

SOS-W w Owińskach jest
placówką z długoletnią hi-

FOT. (6X) KAROLINA KASPRZAK

Zwiedzających
oprowadzali po placówce uczniowie
szkoły podstawowej i gimnazjum. Opowiadali, jakich
przedmiotów się uczą, czego wymagają od nich nauczyciele, w jakich zajęciach pozalekcyjnych biorą udział i
co jeszcze mogą robić w czasie wolnym. Z kolei uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w zawodzie kucharz przygotowali poczęstunek w „Domku ogrodnika”, dzięki czemu
można było przekonać się jak
wygląda nauka tej profesji.
Utwór pt. „Zanim pójdę” grupy „Happysad” wykonuje zespół „Los Mikos”.
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„O

puściła mnie beznadzieja. Jakie to ważne! Mogę
malować!” – takie słowa Mikołaja Kastelika, artysty malującego ustami, mogliśmy przeczytać w krótkim biogramie
przy jego obrazie na wystawie prac artystów takich on,
także tych malujących nogami, w holu głównym Centrum
Kultury „Zamek” w Poznaniu
w dniach od 5 do 18 kwietnia.
Twórca ten, uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach, ma ręce całkowicie
niesprawne i niedowład nóg.
Maluje cudowne krajobrazy i
wspaniałe, rozpędzone konie.
Na wystawie w poznańskim
„Zamku” zgromadzono kilkadziesiąt prac 25 twórców z całego kraju, takich jak Kastelik, skupionych w AMUN sp. z
o.o. w Raciborzu – jedynym w
Polsce wydawnictwie Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami z
siedzibą w księstwie Lichtenstein. Słowa Mikołaja Kastelika można by umieścić przy obrazach wszystkich prezentowanych w Poznaniu malarzy. Dla
nich, osób z ciężkimi niepełnosprawnościami, malowanie
to wyjście ze społecznego osamotnienia. Źródło wiary w siebie i radość twórczej pracy. Także szansa na ekonomiczną niezależność dzięki możliwości
sprzedaży prac.
Obecna na wystawie Mariola Wower z podpoznańskiego
Stęszewa, niegdyś krawcowa,

MAJ 2017

sparaliżowana po wypadku samochodowym przeszło 20 lat
temu, odbudowała swoje życie
poniekąd w nowym wcieleniu
malarki, a także pisarki. Jest autorką nie tylko wielu obrazów,
ale też książki autobiograﬁcznej
o znamiennym tytule: „Dwie sekundy, które odmieniły moje życie”, wydanej w 2009 roku przez
naszą Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”. Pierwsza sekunda – to
wypadek. Druga – to moment,
gdy autorka zaczęła malować.
Narodziła się twórcza pasja na
całe życie.
Równie obleganym przez publiczność artystą na wernisażu
wspomnianej wystawy był Jerzy
Omelczuk. Wskutek porażenia
mózgowego ma ręce całkowicie niesprawne, także nogi, porusza się na elektrycznym wózku inwalidzkim, z dużym trudem mówi. Całe swoje dzieciństwo i młodość, przeszło 20 lat,
spędził w domach pomocy społecznej w Garwolinie, Białymstoku, Tczewie, Siemiatyczach,
Wierzbięcicach koło Wrocławia,
Śremie, Poznaniu, przenoszony z miejsca na miejsce, zdany
całkowicie na pomoc innych. To
niezwykłe, ale zdołał opanować
sztukę malowania ustami i dosłownie zbiec z żoną ze „swojego” ostatniego domu pomocy.
Wyjątkowe losy tego człowieka
opisaliśmy w reportażu „Prezydenci ustami malowani” w „Filantropie” z 1998 roku (str. 9).
Skąd czerpał tak wielką siłę ducha? Zapewne również z ma-

WYSTAWA PRAC ARTYSTÓW MALUJĄCYCH

Jakie to
Mogę
larskiej pasji. Jest autorem wielu
setek obrazów. Poczet polskich
prezydentów malowanych jego
ustami zdobi gmach Sejmu w
Warszawie. Teraz tworzy poczet wielkich Polaków. Będzie
ich zapewne więcej, aniżeli prezydentów… Dzisiaj jest człowiekiem całkowicie niezależnym.
Wernisaż wystawy odbył się
wieczorem 4 kwietnia. Artyści dali niezapomniany pokaz
swoich umiejętności: przy sztalugach, malując obrazy ustami
lub na rozłożonych na posadzce płótnach, malując nogami.
Liczni odbiorcy, którzy wypełni hol „Zamku”, gromadzili się
wokół twórców, zafascynowani niezwykłym tworzeniem powstających na ich oczach obrazów. Artyści chętnie nawiązywali kontakt z publicznością,
odpowiadali na pytania, mówili o sobie.
Był wśród nich także ma-

Przy Jerzym Omelczuku gromadziły się całe rodziny, zafascynowane pracą artysty.

Mariola Wower.
lujący ustami Mariusz Mączka z Dobiegniewa koło Gorzowa Wielkopolskiego, który witał
przybyłych na wernisaż wraz z
Dorotą Bakaj, dyrektorem wydawnictwa AMUN i wiceprezydentem Poznania Jędrzejem Solarskim.
– Dwadzieścia lat temu – powiedział dla „Filantropa” – przeczytałem
autobiograﬁczną
książkę Joni Aereckson Tada,
którą autorka zatytułowała
swoim imieniem „Joni”. Po skoku do wody, podobnie jak ja,
została całkowicie sparaliżowana. Będąc w tym stanie odkryła w sobie ogromne siły duchowe. Maluje ustami, jest autorką kilku książek, przez wiele lat prowadziła rozległą, pomocową działalność społeczną, w tym między innymi charytatywny program „Koła dla
świata”, dzięki któremu gromadzone i naprawiane wózki inwalidzkie traﬁały do osób niepełnosprawnych w wielu krajach świata, także do Polski. Po
lekturze „Joni” uwierzyłem, że ja
też mogę dokonać czegoś dla
siebie i innych – i żyć normalnie.
Malowanie jest dla mnie źró-
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USTAMI I NOGAMI

ważne!
malować!
dłem radości. Spełniam się w
tym. Kocham portretować konie, są dla mnie symbolami siły
życia i wolności.
Na wernisażu była też Emilia
Andruszko-Ratajczak z Czerwonaka pod Poznaniem, wybitnie utalentowana malarka, zarazem autorka subtelnych wierszy lirycznych. Niestety, bezwładne wskutek stwardnienia
rozsianego ciało nie pozwoliło
jej zaprezentować swojej sztuki malowania ustami. Maluje
w pozycji półleżącej w łóżku, w
domu. Przygotowuje do druku
swój drugi tomik poetycki.

FOT. (5X) MARCIN BAJEROWICZ

Na pierwszym planie artyści (od lewej):
Emilia Andruszko-Ratajczak, Mariusz Mączka,
Andrzej Aga Grzelachowski i Jerzy Omelczuk.
Za nimi (z lewej) wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski
i Stanisław Kmiecik (z różą).

Gości wernisażu wita Mariusz Mączka.

Niezwykłą sprawnością i precyzją malowania stopami zadziwiał gości wernisażu Stanisław Kmiecik. Urodził się w Klęczanach w województwie nowosądeckim, bez rąk, dzisiaj
mieszka w tamtych stronach
na wsi wraz z żoną i synkiem.
Przy pomocy stóp sprawnie jeździ samochodem. To tylko jedna z jego niezwykłych umiejętności. A najważniejsza – to malowanie natury wskazujące na
wybitny talent.
Można by wymienić wielu
jeszcze twórców takich jak Stanisław Kmiecik. Losy i osiągnięcia wszystkich są równie interesujące i godne uwagi. Trzeba
też przypomnieć obecnego na
wernisażu poznańskiego artystę plastyka Andrzeja Agę Grzelachowskiego, który od wielu
lat jest doradcą, promotorem
i przyjacielem artystów malujących ustami i nogami. To on
zauważył wiele talentów plastycznych wśród osób dotkniętych przez los, w tym talent Marioli Wower, której udzielił słów
zachęty i pierwszych nauk malowania, tak trudnych po wypadku, co upamiętniła w swojej książce „Dwie sekundy”. Być
może to właśnie dzięki temu
powstała jej pierwsza, samodzielna praca, będąca swego rodzaju obrazowym przekładem
zdania ze wspomnianej książki „Joni”: „Bóg, zamykając przed
nami drzwi, zostawia uchylone
okno”. W obramowaniu dziurki

Maluje Stanisław Kmiecik.
Z prawej
Andrzej Aga Grzelachowski.
od klucza widać siedzącą tyłem
postać w wózku inwalidzkim
przed otwartym oknem, przez
które widać wszystkie, cudowne uroki świata.
Ta głęboka, sugestywna metafora ludzkiego losu mówi o
nadziei i wierze w życie, dostępnej dla każdego człowieka. Dowodem na to są wspaniałe obrazy artystów malujących ustami i nogami.

MARCIN BAJEROWICZ
MARIOLA WOWER
STĘSZEW

Droga marzeń
Dałeś mi siłę
Bez siły
I dałeś mi talenty.
Wybrałeś drogę
Tak trudną,
Gdzie kłoda
Na kłodzie
Się kładzie.
Jak mam odnaleźć
To światło,
Co gdzieś w oddali
Mi świeci?
Może na górę
Się wdrapię
I stamtąd ujrzę
Twą drogę
Utkaną z wszystkich
Barw tęczy.
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Wiosna
w Kleszczewie

ALDONA WIŚNIEWSKA
POZNAŃ

*
Pocałuj mnie,
Z pól złocistych
Przetykanych makami
Stwórz pocałunek.
Przytul mnie
Chmurą, wiatrem.
Przygarnij do siebie
I ukochaj.
Przyjemność
Bycia z tobą
Wezmę i rozrzucę
Przed sobą,
By nie zapomnieć.

ce z asystentem rodziny oraz
klubowiczów. W holu Ośrodka
Kultury, przy kawie i wypiekach
spółdzielni socjalnej EMA z Gowarzewa, można było wymienić
się wrażeniami.

FOT. (2X) ARCHIWUM OPS W KLESZCZEWIE

MIROSŁAWA RADZIMSKA

Na scenie młodzi artyści ze świetlic środowiskowych.

3

kwietnia na scenie Ośrodka Kultury w Kleszczewie
młodzi artyści ze świetlic środowiskowych w tej miejscowości i w pobliskich Tulcach
zaprezentowali interesującą
inscenizację w reżyserii Ewy
Rybickiej, związaną tematycznie z wiosną i świętami wielkanocnymi.
Wzruszające, dziecięce recytacje znanych i zabawnych

wierszy, między innymi Jana
Brzechwy, wprowadziły widzów
w przedświąteczny i wiosenny nastrój. Podziwiano talenty
młodej wokalistki i akompaniującego jej na ﬂecie, również młodego artysty.
Na koniec Bogdan Kemnitz,
wójt gminy Kleszczewo, obdarował słodkimi zajączkami
uczestników świetlic środowiskowych, dzieci współpracują-

Wójt Bogdan Kemnitz
obdarowuje słodkim
zajączkiem.

Wielkanocna zbiórka
kwietnia Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kleszczewie
wraz z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu
oraz uczniami Zespołu Szkół
w Kleszczewie i w Tulcach
przeprowadzili
świąteczną
zbiórkę żywności w trzech
sklepach na terenie gminy
Kleszczewo: „Biedronka” w
Tulcach, Matuszewscy w tej
miejscowości i „Lewiatan” w
Gowarzewie.
Zebrano 298,61 kg produktów stałych i 39,7 produktów
płynnych. Były to ciastka, cukierki, bomboniery, majonez,
cukier, czekolady, dżem, herbata, jaja, kakao, kawa, kasza,
konserwy mięsne, owocowe,
rybne, makaron, margaryna,
mleko, musztarda, napoje, olej,
ryż, sól, miód, jabłka, babeczki, ﬁlet z kurczaka i inne.
Pracownicy OPS z zebranej
żywności przygotowali paczki
żywnościowe dla 13 rodzin (w

tym 2 osoby samotnie gospodarujące) i dla 5 mieszkańców
domów pomocy społecznej.
Za dary dla mniej zamożnych mieszkańców gminy

Kleszczewo i za sprawienie im
radości wszystkim oﬁarodawcom serdecznie dziękuję.

*

MIROSŁAWA RADZIMSKA

FOT. ARCHIWUM OPS W KLESZCZEWIE

1

*
Nie wiem, kim jesteś,
patrzę na ciebie
z okna.
Mijasz mój dom,
nie patrzysz.
Kobieto, mężczyzno,
dzieli nas pięć pięter
przestrzeni.
Choćbym nawet biegła,
już ciebie
nie spotkam.
Może kolejnym razem.
Lecz czy zapamiętam
twarz?

Kwiatem na pustyni
– ty.
Gestem w obronie
splatające się dłonie
– to ty.
Ciepłym mlekiem
pocałunku,
trawą westchnień,
mieczem klątwy,
dniem
bez wytchnienia
– ty.
Ogniem dziwnym,
który nie parzy
– aż ty.
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XVIII FESTIWAL SZTUKI NASZYCH DZIECI

Dorosłe życie
na scenie
„M

am już dowód tożsamości – cały powód do
radości!” – takie między innymi zabawne hasło towarzyszyło uczestnikom XVIII Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci
4 kwietnia w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia był Zespół Szkół Specjalnych nr 105
im. Juliana Tuwima oraz Stowarzyszenie „Trwanie”. Patronat honorowy objął Prezydent
Miasta Poznania oraz Wielkopolski Kurator Oświaty.
Tego dnia festiwal oﬁcjalnie
uzyskał pełnoletniość, zatem
nie brakowało prezentacji mu-

27

zycznych i teatralnych nawiązujących do różnych sytuacji
związanych z wkraczaniem
w dorosłe życie. Wystąpiło 15
grup artystycznych z Poznania, Mosiny i Kościana. Byli to
podopieczni szkół i przedszkoli specjalnych oraz integracyjnych, specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych,
domów pomocy społecznej, a
także organizacji pozarządowych. Wielkie wyrazy uznania
należą się artystom i ich opiekunom, bo włożyli dużo pracy,
aby przygotować inscenizacje
na tę właśnie okoliczność.
Festiwal zorganizowano we
współpracy z Centrum Kultury Zamek, Strażą Miejską,
Hufcem Związku Harcerstwa
Polskiego „Piast”, Wojewódzką
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego i III Liceum Ogólnokształcącym im.
Jana Kantego. Pomogli również
darczyńcy. Patronat medialny
sprawowała TVP 3 Poznań,
„Głos Wielkopolski” i „Filantrop
Naszych Czasów”. kk

„Cudaki – przedszkolaki”,
czyli dzieci z Przedszkola Specjalnego nr 164.

Popisy taneczne podopiecznych Stowarzyszenia „Na Tak”.

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK

W festiwalową dorosłość wkracza grupa „Maczki” z Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu.

Tańczą uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 103.

Jak to jest być pełnoletnim? – zastanawiają się artyści
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.
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W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

Graliśmy w ﬁlmie

WIZYTA
W SZKOLE
Przed świętami, 11 kwietnia, poszliśmy do szkoły nr
5 na wielkanocny poczęstunek. Byli tam wszyscy koledzy z „Iskry” – z ŚDS i OTZ.
Pan Tomek złożył wszystkim życzenia, pani Małgosia, nasz były prezes też nam
złożyła życzenia.
Było dużo pysznego jedzenia: jajka, babki, sałatka, szynka w galarecie, mazurek. Bardzo nam się to
wszystko podobało, panowała bardzo przyjemna atmosfera.

KAROLINA CHUDZICKA

N

iedawno braliśmy udział
w ﬁlmie. Kręciliśmy go na
dworze. Byliśmy „zombiakami”
pomalowanymi na czerwono.
Oczy mieliśmy pomalowane na
czarno, a usta – na ﬁoletowo.
W ﬁlmie graliśmy jako zombi.
Był zrobiony park, laboratorium. Weronika i Filip siedzieli
przytuleni do siebie, a potem
było robienie zastrzyku, w którym była woda powodująca
utratę przytomności. Na szczęście okazała się niegroźna i nikomu nic się nie stało.
Film był prawdziwym horrorem i wypadł bardzo dobrze.
Sandra podawała wyniki badań
lekarskich, a Damian był lekarzem w białym fartuchu. Moje
wrażenia z ﬁlmu są bardzo
pozytywne, ponieważ byłem
prawdziwym aktorem i bardzo
lubię grać w ﬁlmie. Chcę, żeby
w „Iskrze” było jak najwięcej ﬁlmów kręconych na temat zombi. Ten ﬁlm wypadł wspaniale.

RYSZARD OUDINET
FOT. (4X) MARCIN KACZYŃSKI

UCZESTNIK ŚDS

UCZESTNICZKA ŚDS

CIEKAWIE
I PRZYTULNIE
W szkole nr 5 na ulicy Traugutta wszystko było
ładnie przygotowane. Sala,
w której siedzieliśmy była
duża, bo znajdowała się w
niej scena i pianino.
Moim zdaniem było tam
bardzo ciekawie i przytulnie. Parę moich koleżanek miało okazję zaśpiewać przy akompaniamencie pana Marcina od muzyki.
Natomiast drugi pan Marcin,
od komputerów, zrobił nam
dużo fajnych fotek.
Było bardzo wesoło. Na koniec pan Tomek i pan Wojtek
poszli wręczyć pani dyrektor szkoły prezent z podziękowaniem za udostępnienie
sali na naszą „iskierowską”
Wielkanoc. Po przyjściu do
ośrodka dostaliśmy prezenty.

IZABELA ALBERTI
UCZESTNICZKA ŚDS

MOJE WRAŻENIA
Na poczęstunku wielkanocnym w szkole wszyscy
byliśmy świątecznie ubrani.
Słuchaliśmy naszych koleżanek, które śpiewały. Wszystko było dobre.
Na zakończenie pożegnaliśmy się z uczniami szkoły
na korytarzu. Po spotkaniu
poszliśmy do „Iskry”, gdzie
pan Tomek dał nam paczki.

MARCIN TYRCHA
UCZESTNIK ŚDS
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„ISKRA” W POZNANIU

Nasza Wielkanoc
Wielkanoc spędziłam z rodziną u dziadków. Mieliśmy
dużo dobrego jedzenia i rozmów. Potem przyjechali bracia mojej mamy z żonami i
dziećmi, graliśmy w gry.
Było dużo śmiechu, a wieczorem pojechaliśmy do siebie. W drugi dzień świąt
przyjechała do nas siostra
ze szwagrem. Też graliśmy
w gry. Najśmieszniejsze było
granie w pokera na słody-

cze. Nie grałam, bo nie miałam ochoty i tylko patrzyłam.
Szwagier nauczył nas grać w
grę „Wsiąść do pociągu”. Nauczyliśmy się i graliśmy. W
śmigus-dyngus było za zimno na oblewanie się wodą w
ogrodzie, a w domu nie wolno było. Lubię takie święta, kiedy wszyscy są ładnie
ubrani. Od zająca dostałam
dużo słodyczy. Szkoda, że
pogoda była fatalna.

ANNA KONOPACKA
UCZESTNICZKA ŚDS

FOT. (4X) MARCIN KACZYŃSKI

RODZINNE ŚWIĘTA
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DUCH Z DACHU

FOT. ARCHIWUM WTZ W CZESZEWIE

Wielkanoc
w Czeszewie

12

Do Borówca pojechaliśmy
nowym mikrobusem z panią
Justyną, panią Marzeną i panem Andrzejem. Oglądaliśmy
makietę. Były samoloty, pociągi, helikoptery i samochody. Światła gasły i zapalały się.
Widzieliśmy mosty, tory. Pan
przewodnik mówił przez mikrofon. Widziałem łąki, dzwony, świerki, niebo z gwiazdami. Pogotowia, straże pożarne, policje. Były też krowy, konie, świnie, gospodarstwa rolne. Ludzie się kąpali. Wszystko
oglądaliśmy przez szybę, żeby
nie dotykać. Grała głośno muzyka. Czas szybko minął i wróciliśmy do „Iskry”.

MARTA WAWRZYNIAK

MARCIN DYL

UCZESTNICZKA ŚDS

UCZESTNIK ŚDS

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

tym 33 kobiety, co dało 42,750
litrów krwi.
Wśród oddających krew było
33 członków i członkiń klubu,
osoby pozostałe to wolontariusze. Frekwencja była tym razem
wręcz rekordowa. W poborze
uczestniczyli oﬁarni dawcy nie
tylko z Lubonia.
Sponsorami akcji byli: Pol-Car
Antoninek, Urząd Miejski w Luboniu, „Ziołolek” Sp. z o. o., Unilever Food Solutions, Dramers S.A.
Rabowice, Kompania Piwowarska S.A. Lech Browary Wielkopolski i Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „Farmapol”. W
przeprowadzenie akcji zaangażowani byli: Piotr Nowak, Józef
Wyzujak, Mariusz Chylicki, Norbert Krąkowski i Emilia Sobieraj.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 w Luboniu Grzegorz Anioła udostępnił pomieszczenia na
przeprowadzenie zbiórki krwi.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. (4X) MARCIN KACZYŃSKI

ZBIGNIEW STRUGAŁA
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE

Zbiórka leku
bez ceny

odczas 85. akcji krwiodawczej Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK „Lubonianka” im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, współorganizowanej w niedzielę 26
marca w Szkole Podstawowej
nr 1 w Luboniu przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu,
bezcenny lek oddało 95 osób, w

SAMOLOTY,
POCIĄGI…

kiego proboszcza paraﬁi Czeszewo, który pobłogosławił nas
wszystkich i nasze pokarmy, a
także poprowadził krótką modlitwę. Urszula Remisz, kierownik naszego Warsztatu, złożyła
nam wszystkim życzenia. Przy
stole spożywaliśmy wielkanocne przysmaki, przygotowane
przez uczestników i terapeutę
pracowni gospodarstwa domowego. Na zakończenie było ciasto i kawa.

kwietnia w naszym
Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czeszewie mieliśmy
wspólne śniadanie wielkanocne. Odbyło się, jak co roku, w
pracowni gospodarstwa domowego.
Przygotowaliśmy
tradycyjne, wielkanocne potrawy, ustawiliśmy stoliki i krzesełka, aby
wszyscy – uczestnicy, terapeuci i pracownicy Warsztatu – mogli się pomieścić przy wspólnym
stole. Na uroczyste śniadanie zaprosiliśmy ks. Mirosława Stawic-

P

15 marca wybraliśmy się na
wycieczkę do największej makiety kolejek elektrycznych w
Borówcu koło Kórnika. Wycieczka była ciekawa, ponieważ mogłam zobaczyć mnóstwo niezwykłych rzeczy, na
przykład ducha wychodzącego
z dachu domu, latające samoloty, złoty pociąg, kino samochodowe, wesołe miasteczko,
kolejkę górską, pożar domu,
wybuchającą kopalnię, świecącą choinkę, bomby, głosy
ptaków, lotnisko samolotowe,
dym z komina. Wycieczka bardzo mi się podobała. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz tu będziemy, bo warto zobaczyć takie cuda na własne oczy.
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VI OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY WE WSPINACZCE
OSÓB Z NIEPEŁNĄ SPRAWNOŚCIĄ

W stylu dowolnym
i na czas
6

MACIEJ ŻAK
KIEROWNIK ZAWODÓW

FOT. (5X) ANNA NIZIOŁEK

kwietnia w Tarnowie spotkali się zawodnicy z całego kraju na szóstych już
Ogólnopolskich Zawodach we
Wspinaczce Osób z Niepełną Sprawnością. Ponad 250
osób – zawodników i kibiców
– przeżywało emocje, rozczarowania i radość zwycięstwa.
Fundacja REPI wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie zorganizowały zawody bardzo starannie, aby
zawodnicy, trenerzy i opiekunowie znów poczuli się w tym
mieście jak najlepiej. Rozgrywki przeprowadzono sprawnie
i w zaplanowanym czasie. Co
roku na wspinaczkowe zawody
przyjeżdżają nowe placówki, co
przyczynia się do popularyzacji
tej dyscypliny sportu w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Placówki zgłaszają się z
dużym wyprzedzeniem, aby zapewnić sobie udział w wydarzeniu, które cieszy się ogromnym
zainteresowaniem.
– W tym roku urozmaiciliśmy
imprezę, bowiem dzięki studentom PWSZ zorganizowaliśmy
dodatkowe atrakcje dla kibiców
i zawodników w postaci gier
i zabaw ruchowych – mówi
Marta Bibro, przedstawicielka
tej placówki. – Pomysł podoba
się uczestnikom. Planujemy go
realizować i rozwijać w przyszłych edycjach zawodów. Studenci ﬁzjoterapii PWSZ licznie i
ochoczo jak zawsze włączyli się
w przeprowadzenie zawodów.
Nad zabezpieczeniem medycznym zawodników czuwali
między innymi studenci pielęgniarstwa PWSZ, za co dziękujemy im serdecznie. Na szczęście nie doszło do żadnego

z całego kraju, z rodzicami, trenerami, opiekunami. Nie zabrakło też kibiców, których przybywa z roku na rok. Są wśród nich
absolwenci PWSZ, którzy do tej
pory pomagali przy organizacji zawodów. Władze PWSZ cieszy także to, że absolwenci szkoły pracują z tą grupą osób i przyjeżdżają na zawody jako ich trenerzy.
W kategorii „Freestyle” kobiet
najlepsze były: Małgorzata Kocur, Małgorzata Plebańczyk i
Kinga Curyło; w kategorii „Freestyle” mężczyzn: Dawid Skórski ,Tomasz Wyrostek i Andrzej
Łępa.
W kategorii „na czas” wśród
kobiet zwyciężyły: Małgorzata
Golemo, Edyta Jankowska i Katarzyna Gorlicka; wśród mężczyzn: Adrian Kaleta, Ernest
Zbylut (WTZ JP2 REPI Tarnów) i
Kamil Popek.
Partnerem zawodów jest TAURON Dystrybucja. Oprócz niego przedsięwzięcie ﬁnansowo
wspierają: Gmina Miasta Tarnowa oraz BRUK BET. Ponadto pomagają: MEGAel sp. z o.o.
Hurtownia Elektryczna, ABAR
Hurtownia Piwa i Napojów, WIALAN Langer i Wiatr sp. jawna.
Patronatem honorowym zawody objął Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

zdarzenia, które wymagałoby
ich interwencji.
Do Tarnowa przyjechało stu
zawodników z 18-tu instytucji
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Wiersze
Aleksandry Koniecznej
Z

satysfakcją drukujemy wiersze Aleksandry Koniecznej, mieszkanki miejscowości Witobel koło Stęszewa w powiecie poznańskim. Zastanawia widoczna w nich kultura literacka, oryginalne metafory i sformułowania, niebanalne rytmy i rymy (w wierszu „Tęsknota”).
A przede wszystkim – przejmująca liryka. Tymczasem autorka zaledwie przed
rokiem zdała egzamin maturalny w Liceum Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu. Tak więc „Filantropowi” zdarzył
się talent.
Poezji nauczyć się nie można. Ale miewa się mistrzów. Jak zdradziła autorka,
dla niej są nimi Adam Asnyk, Bolesław Leśmian, Wisława Szymborska, Ewa Lipska
i wielu innych. A także znakomici poloniści w liceum.
Miło nam poinformować, że opublikowane tu wiersze są prasowym debiutem
Aleksandry Koniecznej. mb

Tęsknota
Nawet nie wiesz, jak bardzo
Nękają mnie marzenia,
Żeby pod głową nie było mi twardo
Z braku twego ramienia.
I jakoś mi teraz smutno.
Wspomnienie blade nie zmienia
Nocy bezsennej na krótką,
Gdy obok ciebie nie ma.
Powiedz mi, kiedy wrócisz,
Bo z żalu serce mi więdnie.
Kiedy kołysankę zanucisz?
Kiedy pocałujesz namiętnie?
Gdy kopertę od Ciebie otworzę,
Łza się kręci pod rzęsą
I nawet ten list nie pomoże
Gdy tak bardzo mi tęskno.
Nie umiem bez ciebie oddychać,
Nie umiem patrzeć na gwiazdy,
Księżyc przy tobie nie znika,
Jak teraz wieczorem każdym.
I nawet nie wiesz, jak bardzo
Nękają mnie te marzenia,
Żeby pod głową nie było mi twardo
Z braku twego ramienia.

Pisarska grypa
Chyba złapała mnie pisarska grypa.
Katar banałów leci mi z nosa.
Zatoki metafor zatkane na amen.
W lirycznej gorączce
Tworzyć można nic albo wszystko.
Lekarza weny! Wezwać lekarza,
Moja poezja umiera.

Brak
Chciałabym napisać wiersz
O tym, co mnie boli.
O nieodebranych telefonach,
Toksycznych związkach,
Chorobach psychiki,
Przemocy, terrorze
I autorytaryzmie,
Dżumach, tajfunach i zamachach.
Ale słowa mi zabrali –
Nieogarniona kobieta Gonitwa myśli,
Co sterczy w rogu ulicy jak złodziej,
Jej wszechogarniający mąż
Spod ciemnej gwiazdy Chaos
I ciemny kundel-przybłęda
O niewdzięcznym imieniu Pustka.
Powiedzcie, co ma zrobić poeta
Ubogi bez wersów,
Głodny liryki,
Wychudzony beztworem,
Kiedy słów mu brak?

***
Trochę po piątej.
Nieludzka godzina,
Ale co zrobić,
Myśli nie pozwalają już spać.
Zimno jakoś i smutnawo.
Czas nawdychać się zapachu kawy
I rosy w letni poranek.
Nadal mam coś z romantyka,
Choć płynące lata choroby
Zabierają mi marzenia.
Zły sen w głowie –
Dziesięć lat więcej.
Przenikający ból –
Dwadzieścia lat więcej.
Wszechogarniająca niemoc
– Trzydzieści lat więcej.

I w powietrzu tylko jedno pytanie:
Czy dziewiętnaście lat
To już starość?

***
Znowu piąta rano.
Poczet skazanych myśli
Maszeruje spacerniakiem.
Za morderstwo nadziei,
Za porwanie beztroski,
Za napad z rozpaczą w ręku.
Nagle… Chaos!
Biegają, krzyczą, ryczą,
Śpiewają, przeklinają.
Z takiego ośrodka
Zbiry myśli – czarne charaktery
Wyjdą dopiero
Po głębokiej resocjalizacji.
Więzienie, jakim jest psychika
Nie wytrzymuje nerwowo.
Tynk ze ścian leci –
Cóż się dziwić.
Nienawidzę tych myśli,
Nienawidzę tego świata
I tej okrutnej bezsenności.

***
Staram się
Nie myśleć, jak to źle
Mieć już od początku jesieni
Usta bez śladu czułości.
Teraz to już tylko
Patrzę przez okno.
Echa dni spadają z drzew.
Koniec już blisko, zimno mi.

***
Mnie nie musisz tłumaczyć,
Co to igła w stogu siana.
Łatwo nie znalazła mnie nadzieja.
On traﬁł wśród samotnego śniegu
Na ślad moich ust spierzchniętych.
Ćwierkały jednak tej zimy
Ptaki zakochane.
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A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

N

uda… to według Pawełka
większość zadań szkolnych.
W grupie jest inny rytm, dyscyplina, czekanie na dzwonek,
przerwa, na której można pobawić się z kolegami i koleżankami. W domu tego nie ma.
Też się można pobawić, pomóc mi w obiedzie. Ale to już,
jak kiedyś, Pawełkowi nie wystarcza. Mam nadzieję, że
przez ten rok dojdzie do siebie, że będzie mógł wrócić do
szkoły, że znajdzie kolegów,
przyjaciela. To by na pewno
wiele zmieniło.

ROZDZIAŁ 36
REFLEKSJE
NA ZAKOŃCZENIE
Mama z tatą byli w Warszawie. Miało być pięknie. Mama
dostała zaproszenie na wręczenie odznaki „Honorowego dawcy narządu”. Przygotowywali się z tatą do tej uroczystości. Spotkanie z Ministrem
Zdrowia, uhonorowanie tego
co zrobiła. Eleganckie ubranie, podniosła atmosfera… Czar
prysł, gdy dojechali na miejsce.
W Ministerstwie był spęd. Ponad 100 osób. Dawcy z kilku lat.
Na korytarzu sekretarka rozdawała odznaki i legitymacje. Na
korytarzu! Ludzie stali zmarznięci po nocy w pociągu.
Na korytarzu.
Potem przyszedł pan minister ze świtą. Otworzono jakąś
salę, okolicznościowe przemówienie kilka minut... Naród
poczęstowano gorącą zupą i
ciasteczkami.
I znów na korytarzu. I do
domu… jechać przez Polskę.
Nawet nie wiem, co mogę
napisać na ten temat. Państwo
wydaje krocie na kampanie
społeczne na temat przeszczepów. Ciągle się mówi, jak mało
jest przeszczepów rodzinnych
w Polsce. I co? Jak już ktoś odda
narząd, to się go traktuje w taki
sposób. Załatwia się sprawę na
korytarzu.
Mama miała odesłać bilet,
by dostać zwrot kosztów podróży. Wysłała, ale pani z ministerstwa oddzwoniła, że mama
przysłała bilet datowany na
dwa dni przed rozdaniem odznak i nie może ubiegać się o

(32)

Dwa życia
zwrot kosztów. Nawet już nie
było sensu tłumaczyć, że mama
z tatą przyjechali na weekend,
do nas, by w poniedziałek odebrać odznakę. Nie było sensu,
ani ochoty.
Zostało tylko wspomnienie
korytarza. Kolejny kamyczek
do garści gorzkich wspomnień
przeszczepowych.
Przy takich okazjach wracają
obrazy, których już nie chce się
pamiętać.
Teraz żyjemy dniem dzisiejszym. Nie myślimy, co będzie jutro. Mamy plan tylko na
dzisiaj. Wstać, zjeść, ogarnąć
wszystko. Potem zrobić obiad,
popracować w domowej szkole, na uczelni. Wyjść na dwór z
Pawełkiem. Pobiegać, pobawić
się i pośmiać. Po południu angielski i informatyka. Czasami
poskakać, a czasami poleżeć,
obejrzeć bajkę, ﬁlm. Może porysować, odwiedzić bibliotekę.
I koniec dnia. Chwila spokoju.
Mycie, bajka na dobranoc czytana lub opowiadana.
Pawełek wciąż lubi bajki o
Okimie. Ale Okim to już nie
chłopiec, który poznaje świat, a
Pan Okim. Ma kolegę Pana Handzianga. Obaj są tajnymi agentami. Muszą ratować świat.
Często ani słowa już nie muszę
mówić. Pawełek sam tworzy
niezwykłe przygody. Opowiada
i opowiada. Szturcha mnie tylko: „mama, nie śpij”.
I może się zdawać, że takie zwykłe i nieciekawe to nasze życie. Dla nas wymarzone.
Piękne jak ze snu. Spokojne i
bezpieczne.
Warszawa jawi się nam jak
coś odległego. Kochanego, bo
tam nasze drugie mieszkanie,
bo tam cząstka nas, bo tam ludzie nam bliscy i miejsca bardzo lubiane, ale odległa. Odwiedzana jak bliska rodzina,
ale to ona jest drugim światem i
drugim życiem.
Może kiedyś przeniesiemy się do Warszawy? A może
nie… Mając mieszkanie w stolicy, mamy plan B. Mamy dwa
życia… Jedno i drugie „w razie czego”… To duży komfort.
Z jednej strony to wiele komplikuje, z drugiej zaś dodaje smaku.
Z motyką na słońce... od samego początku. Porywamy się
na wiele rzeczy niemożliwych,

racjonalnie rzecz biorąc. Nierozsądnie może nawet, jak się
na to popatrzy z boku.
Ale jakoś dajemy radę. Nie
bez wyrzeczeń, ale radzimy sobie. Raz gorzej, raz lepiej. Chyba jednak najlepiej jak się da –
w danym momencie.
Z uśmiechem, raz promiennym, a innym razem przez łzy,
a nawet zaciśnięte zęby.
Z motyką na słońce, z uśmiechem… jakoś idziemy… i na
pewno gdzieś dojdziemy. Tam
gdzie nasze miejsce. Tu czy
tam… To nie ma znaczenia, tak
naprawdę. Ważne, że razem.
Czas w szpitalu pozwalały
nam przetrwać wspomnienia
o naszych nadmorskich przygodach, o miejscach, które są
nam bliskie. Równie ważne były
bajki, które wymyślałam wspólnie z Pawełkiem. To były nasze
„inne światy”, do których uciekaliśmy ze szpitalnej rzeczywistości.
Poniżej – „inne światy”.

MORSKIE PRZYGODY
PAWCINEK
Pawcinek jest (był gdy to pisałam) czteroletnim chłopcem. W zasadzie ma już cztery i pół roku, co z dumą podkreślał przy każdej okazji. Ma
uśmiechniętą buzię i duże brązowe oczy. Zazwyczaj czają się w nich ogniki, które płoną nadzwyczajnym blaskiem,
gdy Pawcinek angażuje się w
coś, co go zainteresowało. A
ma niekiedy przedziwne pomysły. Uwielbia eksperymentować
i wyruszać na „industrialne wycieczki”. Fascynują go systemy
rurociągów, oczyszczalnie ścieków, elektrownie, dworce kolejowe, wszelkiego rodzaju mechanizmy.
Pawcinek z zapałem przelicza wszystko wokół, dodaje,
odejmuje – i tylko kolorowanie,
rysowanie zadanych kształtów, wywołuje u niego senność
i zmęczenie. I to tak ogromne,
że natychmiast musi się położyć. Nie znaczy to, iż nie lubi rysować. Uwielbia, szczególnie
na ścianach kuchennych, które któregoś poranka zamieniły
się w żywą galerię sztuki, czarną niestety. Od podłogi, do wysokości, do której sięgały małe
rączki, ściany pokryły się czarnymi wybuchającymi wulkana-

mi, ludkami, poplątanymi drogami i torami – jak opisał swoje dzieło autor. Na lodówce pojawił się autoportret. Był nawet
ładny i rzeczywiście oddawał
podobieństwo, ale Pawcinek
postanowił zadbać o przedziwne szczegóły i dorysował wielkie kozy wystające z nosa i sięgające aż do podłogi.
Sama podłoga nieszczególnie Pawcinka zajmowała, chyba że jako miejsce, pod którym może kryć się jakiś skarb.
Trudno było jednak rozbić kafelki czy wygrzebać dziurę w
dywanie, więc poszukiwanie
skarbów zeszło na plan dalszy. Było coś innego, co Pawcinka fascynowało. Życie bakterii i wirusów. Pawełek poszukiwał ich głównie w łazience,
słusznie zresztą. Na szczęście
nie w sedesie, tu sprawa była
prosta, spuszczenie wody równoznaczne jest z wysłaniem
zawartości do oczyszczalni.
Znacznie ciekawszą była umywalka. Po wyjęciu korka można
było zajrzeć do „czarnej” dziury
– jak Pawcinek nazwał spływ. A
w takiej czarnej dziurze to kto
wie, co może się kryć. Z pewnością jakieś straszne żyjątka,
skoro nie można tam wkładać
paluszków. Pawełek kiedy tylko
mógł zaglądał do czarnej dziury, wlewał i wrzucał do niej różne mikstury i kawałki rzeczy,
które uznał za stosowne dla
bakterii i wirusów. Chciał je nakarmić, ale i wytruć.
Podobna czarna dziura była
w wannie i kabinie prysznicowej, ale zdecydowanie trudniej
było się do nich dostać, więc lustrowane były jedynie okazjonalnie.
Pawcinek lubi bawić się swoimi samochodami. Z tatą oczywiście, bo to męskie zabawy, a
nie dla dziewczyn…
Pawcinek kocha morze i
„nasz” las. Dzielił tę miłość,
a może raczej dziedziczył po
swoich rodzicach. Nigdzie nie
czuliśmy się tak dobrze, jak nad
brzegiem morza, uspokojeni
jego szumem i nasyceni siłą,
którą emanowało.
Cała zimę tęsknimy za ciepłym piaskiem, za wodą. Pierwsze promienie słońca stają się
pretekstem, by wyruszyć „do
pani” – u której zawsze nocujemy.
cdn.
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Od kilku dni padał śnieg, to
wiedział i rozumiał, choć początkowo oszołomiony czymś
nowym długo szukał w pamięci odpowiedniej nazwy, a potem,
tak jakoś pod koniec tygodnia,
Basia wchodząc na salę z termometrami zakomunikowała:
– Gdyby ktoś nie wiedział, to
od rana mamy Wigilię!
Akurat leżał na brzuchu. Nie
lubił tej pozycji. Ucisk na brzuch
i klatkę piersiową utrudniał oddychanie. A mimo to wskazane było, by choć trochę w ciągu
dnia tak poleżał. Nie spał już od
kilku godzin. Niecierpliwie wsłuchiwał się w odgłosy oddziału.
Miał coraz ostrzejszy słuch. Ten
zmysł stopniowo zaczynał być
najsprawniejszy i dominował w
odbiorze zewnętrznych bodźców.
– Ktoś was dziś odwiedzi? –
spytała Basia podając termometr nowemu pacjentowi spod
okna. – Maciek?
– Pewnie znowu matka przyjdzie – odparł chłopak.
– Nie cieszysz się? Przyjdzie tu
dla ciebie.
– Wielka rzecz.
– No, wiesz?
– Jak chce, to niech przyjdzie…
Będzie mi tu siedzieć i jęczeć…
– Nie wzrusza cię to?
– E tam – burknął chłopak.
Basia podeszła do łóżka naprzeciw. Nachyliła się nad leżącym mężczyzną.
– Panie Marku, termometr –
powiedziała dotykając jego ramienia.
Facet przeciągając się usiadł.
– Mnie już temperatury nie
musisz mierzyć – odpowiedział i
ziewnął szeroko. – Lepiej mi pomóż założyć kołnierz.
Karol dawał nadzieję wszystkim leżącym. Był najszybciej
zdrowiejącym pacjentem. Na
początku niewielkie miał rokowania, lecz potem… Tak szybki powrót do sprawności marzył
się każdemu.
– Jest powiedziane mierzyć, i
nie ma rady – powiedziała Basia.
– Taka służbistka z ciebie siostro? – zaśmiał się Marek. Przytrzymywał kołnierz, który pielęgniarka zapinała na rzepy.
– Zna pan regulamin. A profesor…
– Tak mu na mojej temperaturze zależy? – powiedział uporczywie patrząc w oczy Basi.
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Opowieść
osobliwie inna
– W bok głowa – rzekła nerwowo wpasowując kołnierz. –
Niech pan tej głowy nie obraca…
– To jak z tym termometrem
będzie?
– W domu może pan nie mierzyć…
– Siostra już wie coś o wypisie? Kiedy? – podchwycił mężczyzna.
– Co kiedy?
– No, kiedy idę do domu?…
– Źle tu panu z nami?! – zapytała głośno idąc w stronę Artura.
– Gdzie tak będą przy panu skakać, jak tutaj?! A co z tobą? – pochyliła się nad Arturem. Ze słoika po dżemie wyjęła termometr,
strzepnęła i wsunęła go pod pachę.
– Zimny, co? – powiedziała,
kiedy poruszył barkiem.
– Włączyć wam radio? – spytała i nie czekając na odpowiedź
sięgnęła do odbiornika. Jakiś
chłopięcy chór śpiewał kolędy.
– Pada śnieg. Wszędzie biało.
Chciałoby się na sankach poszaleć. Lubisz sanki?
– Lu… choler… – odrzekł z trudem.
Kolędy brzmiały tak samo jak
rok temu i wszystko było jak w
tamtym roku: śmiech, radosne
podekscytowanie i przyśpieszone bicie dzwonków, zakupy w
tajemnicy, o których słyszał od
pielęgniarek, i ta sama co wtedy gorączka… Wszystko było jak
rok temu, lecz teraz bardzo daleko.
Biła siedemnasta, gdy przyszli rodzice. Wnieśli na salę zapach zimy.
– O! Jak tu świątecznie! – rzekła rozradowana Alina. – Popatrz tylko, Bartoszu.
Na łóżkach pozawieszane
były gałązki jedliny i papierowe
spirale serpentyn. Basia przyniosła je ze stoiska, w które od kilku dni zamieniała się furgonetka parkująca naprzeciw Kliniki. Alina wypatrzyła tam sztuczne, karłowate choinki z miniaturowymi ozdóbkami i wzięła jedną dla Artura.
– Państwo do syna? – odezwała się siwa kobieta siedząca przy łóżku Macieja. – To tak,
jak ja…
– Nie zawracaj ludziom głowy! – szorstko zareagował Maciek. – Co cię obchodzi, kto do
kogo przyszedł?
– Nie denerwuj się Maciuniu

– obróciła się w jego stronę. – Ja
tylko tak, z uprzejmości…
Chłopak zgasił ją wzrokiem.
– Owszem – odparła Alina
spoglądając tam niepewnie. –
Chcemy razem zjeść wieczerzę.
Popatrz, Arteczku, jakie drzewko mam dla ciebie – powiedziała
rozpakowując szeleszczące zawiniątko. – W sam raz na stolik
przy łóżku.
Ustawiła choinkę i rozejrzała
się za krzesłem.
– Usiądź tu, Alinko – powiedział Bartosz. Przysunął stojący przy ścianie taboret, a sam
przysiadł w nogach łóżka. Był
uprzejmy dla Aliny, a i ona sprzyjała jemu. Coś innego wyczuwał
w nich Artur. Zrazu nie wiedział,
co to jest, lecz zaraz poznał, że
się nie kłócą. „Więc to tak?” – pomyślał.
– Jak się czujesz, synciu? –
spytała Alina przerywając tok
jego myśli. To częste zapytanie było tutaj oczywiste, a odpowiedź niezmiennie najważniejsza.
– Dobrze… – odparł buńczucznie.
– Zobaczmy, co się zmieniło.
Widzę, że Basia zrobiła ci świeże opatrunki… – Dotknął prawej
stopy i zapytał: – Czujesz?
Skupił się.
– Tak… – odrzekł po chwili namysłu.
– Spróbuj poruszyć palcami.
Skoncentrował się na prawej
stopie i zgiął ją, a potem wyprostował.
– Brawo! – Alina obeszła łóżko z drugiej strony. – A te palce
czujesz? – spytała.
Zastanawiał się, szukał w sobie połączenia z lewą nogą,
chciał prześledzić biegnące tam
nerwy i wysłać nimi myśl, a potem doprowadzić ją do celu, pilnując, żeby się nie zagubiła w
plątaninie dendrytów.
Przymknął oczy i zebrał myśli. Kolano?… – tam poczuł silne
mrowienie.
– Jest „w porzo” – powiedział.
Nie czekając dalszych oględzin
usiadł na łóżku. Klepnął się w
goleń. – Widzicie?
Poczuł delikatny dotyk. Udało
mu się odróżnić go od niezwykle
silnego w tym miejscu mrowienia. Był jak dotyk przez grubą
wełnianą skarpetę. Ale był, czuł
go wyraźnie.
– Cudownie! – radośnie za-

reagowała Alina. – Ruszasz też
palcem, czy celowo?
Skoncentrował się na palcach
i ruszył nimi.
– Rusza się! – zawołała. –
Spójrz, Bartoszu, rusza dużym
palcem!
– Rusz jeszcze raz – poprosił
Bartosz. Teraz we dwójkę wyczekująco wpatrywali się w jego stopę, a kiedy on zgiął i wyprostował
palucha Alina nie wytrzymała:
– Boże! Arteczku! Boże! To
święty czas…
I on się cieszył, choć te drobne
ruchy niewiele wnosiły w jego
ogólną sprawność. Jednak dla
rodziców były niezwykle ważne,
bowiem świadczyły o stałej regeneracji mózgu.
Kobieta przy łóżku pod oknem
zaszurała krzesłem.
– Przyniosłaś mi to piwo? –
dobiegł głos chłopaka i zaraz za
chwilę odpowiedź siwej kobiety:
– Będziesz się źle czuł po gazowanym napoju. Doktor powiedział, że… zakazał…
– Co ty mi tu pitolisz?! – głos
był coraz ostrzejszy. – Do doktora przychodzisz, czy do mnie?…
Wkurzasz mnie tylko!…
Głośna rozmowa speszyła pozostałych. Na chwilę zapanowała cisza, w którą wpłynął śpiew
z radia.
– Przywiozłam ci rysunek od
Janeczki – powiedziała Alina. –
Narysowała ci stajenkę betlejemską – sięgnęła do torby i trochę zagubiona poprosiła
– Rozpakujmy, Bartoszu, torbę… Żywność trzeba wyjąć,
niech postoi chwilę. Zrobiłam
dla ciebie pstrąga w galarecie –
rzekła. Z plastikowej teczki wyjęła dużą kartkę.
– Spójrz – pokazała – to od Janeczki, ładne, prawda?
Artur przyjrzał się trzymanej
przed nim pracy. Szopkę, Dziecię, Maryję i Józefa, i zwierzęta narysowane dziecięcą kreską
łatwo rozpoznał. Wziął rysunek
do ręki. W czterech postaciach,
stojących obok z nadnaturalnej
wielkości psem, domyślił się ich
samych. Wzruszył się widząc
siebie z żółtą fryzurą stojącego
obok Jani i trzymającego ją za
rękę. Małe, kochane serduszko
pragnęło tego samego: żeby wyzdrowiał i wrócił do domu. Zacisnęło go w gardle.
W drzwiach stanęła Ela.
cdn.
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Jako dziecko, a potem nastolatek, uwielbiałem czytać książki. Można powiedzieć, że wręcz
je „pożerałem” w niesamowitych ilościach. Nie było dla mnie
niczym niezwykłym jechać do
Brodnicy do biblioteki gminnej
i wypożyczyć pełną torbę książek. Mój rekord to było 40 książek (!), które przeczytałem w…
miesiąc (!!).
Czytałem w dzień, czytałem
także wieczorem w łóżku… a
moje oczy nie były tym zachwycone. Często miałem zapalenie
spojówek, telewizję oglądałem z
bliska, bo z daleka wszystko było
zamazane i niewyraźne. Ale nigdy nie myślałem o okularach,
także rodzice nie zainteresowali się moim wzrokiem.
Gdy w 1992 roku podjąłem
naukę w Centrum Kształcenia i
Rehabilitacji Inwalidów w Konstancinie pod Warszawą, to musiałem najpierw przejść badania
lekarskie. Lekarz wtedy zauważył moje problemy ze wzrokiem
i dostałem skierowanie do okulisty. Po badaniu okazało się, że
mam wadę krótkowzroczności
(niezbyt dużą, -2) i dostałem zalecenie, żeby kupić sobie okulary.
Pojechałem do salonu optycznego w Mosinie, wybrałem sobie
odpowiednie oprawki i po kilku dniach pojechałem odebrać
moje pierwsze okulary. Założyłem je od razu w salonie, wyszedłem na zewnątrz i… Houston,
mamy problem… Świat w okularach zaczął mi falować, tak,
jakbym był pijany. Podszedłem
do poręczy przy schodach, aby
wyjść na górę i nie mogłem traﬁć
nogą na schodek. Ale jakoś się
wgramoliłem i ruszyłem na rynek do sklepu. Kolejny problem
był przy zejściu z chodnika – w
okularach krawężnik wydawał
mi się bliżej niż w rzeczywistości, zrobiłem śmiały krok i… o
mało nie poleciałem na twarz.
Krawężnik był dość wysoki, a
mnie w okularach wydawał się
niziutki. Na szczęście złapałem
równowagę i dalszą drogę pokonałem bez przeszkód. W sklepie
zdjąłem okulary, bo nie chciałem
wrócić do domu z jakąś kontuzją.

Okulary
cjach zdejmowałem je, bo jakoś nie mogłem się nauczyć w
nich chodzić.
Potem z czasem nauczyłem się mieć je na nosie cały
czas, chociaż nieraz mi bardzo
przeszkadzały, zwłaszcza latem, gdy podczas upałów ciągle mi zjeżdżały ze spoconego
nosa. No i były diabelnie ciężkie, więc często miałem nos
odduszony i poraniony.
Mijały lata, a okulary stały
się częścią mojego ciała. Nie
potraﬁłem już bez nich wychodzić na dwór czy oglądać telewizji, nawet czytanie książek w okularach było lżejsze
dla moich oczu, nie były takie zmęczone, zapalenie spojówek też już było rzadkością.
Mijały lata, a ja cały czas miałem te same okulary. Jedynym problem były te plastikowe skrzydełka podtrzymujące okulary na nosie, bo co jakiś czas plastik się łamał i trzeba było wymienić skrzydełka na nowe. Ale z czasem coraz trudniej było znaleźć odpowiednie skrzydełka, więc
powoli zacząłem myśleć nad
zmianą okularów na nowszy model. Okazja traﬁła się w
2008 roku, gdy latem byłem u
znajomych w Słupcy. Pewnego dnia wybraliśmy się do miasta i po drodze wstąpiliśmy do
salonu optycznego. Oprawek
było mnóstwo, ale sprzedawca pokazał mi kilka modeli pasujących do mojej twarzy i wybrałem sobie te, które najbardziej mi się podobały. Poszliśmy dalej na zakupy, po godzinie gdy wróciliśmy, to okulary
były już gotowe.
Zmianę odczułem od razu –
nowe okulary były o wiele lżejsze, już nie odczuwałem takiego ciężaru na nosie. Reszta parametrów nie zmieniła się, nadal miały soczewki -2, a także
były fotochromowe (dostosowujące kolor soczewek do natężenia światła).

rozleciały się. Na początku
wpadłem trochę w panikę, ale
potem zauważyłem, że wypadły tylko soczewki z oprawek,
a że były takie jakby plastikowe
czy z pleksi, to nic im się nie
stało. Wystarczyło tylko włożyć
szkła w oprawkę i już było ok.
Były chyba wykonane z lepszych materiałów niż te stare,
bo jeszcze ani razu nie wymieniałem skrzydełek nosowych.
Ale za to problem pojawił się w
innym miejscu – oprawka była
druciana, a zauszniki to były
kawałki cienkiego drutu zatopione w plastiku. Czasem gdy
mi źle leżały, uciskały uszy, to
poprawiałem sobie wyginając
trochę zauszniki na zewnątrz
lub do środka. Raz tak bardzo
mnie uciskały, że zdjąłem je i
prawy zausznik wygiąłem na
zewnątrz. A tu niespodzianka
– końcówka zausznika ukruszyła się. Widocznie trochę
zjechała z tego drutu, a że była
pusta w środku i niezbyt elastyczna, to wygięcie spowodowało ukruszenie. Przez jakiś
czas nosiłem takie ukruszone, ale uciskały mnie w ucho.
Z początku podkleiłem je plastrem, ale po kilku dniach plaster się wybrudził i też zaczął
zjeżdżać z zausznika.
Postanowiłem więc rozejrzeć się za nowymi okularami.
Miałem akurat umówioną wizytę w salonie tatuażu w Kościanie, więc przy okazji chciałem załatwić sprawę okularów.
W pierwszym salonie nie dało
się niestety wjechać (było po
schodach), ale drugi salon na
rynku okazał się odpowiedni. Wjechałem do środka, wybrałem odpowiednie oprawki,
a po kilku dniach, gdy były już
gotowe, to znajoma podrzuciła
mi je do domu.
Tych okularów to prawie
wcale już nie czuję, bo są całe
z plastiku i bardzo lekkie. No i
podobno jestem w nich przystojny.

OKULARY PIERWSZE

OKULARY DRUGIE

OKULARY TRZECIE

Do Konstancina okulary zabrałem ze sobą, ale nosiłem je
tylko w klasie, bo mi pomagały
w czytaniu z tablicy. A po lek-

Te okulary również przeżyły
ze mną niejedno, między innymi wyjazdy do Górzna, gdzie
raz mi spadły na podłogę i…

Mam nadzieję, że będą one
w miarę trwałe i nie będę musiał wkrótce szukać nowych
okularów…

10 MARCA 2015
Ostatni mój wpis o Górznie pochodził sprzed dwóch
lat, gdy po powrocie z turnusu opisywałem, jak bardzo pogorszyło mi się zdrowie przez
niefrasobliwe podejście personelu. Pisałem też, że był to mój
ostatni pobyt. Bo skoro zdrowie pogarsza mi się coraz bardziej, nogi są coraz słabsze, to
nie chciałbym z kolejnego turnusu wrócić prosto do łóżka,
bo nie będę mógł już w ogóle
chodzić.
Przez cały czas tęsknię za
naszymi opiekunkami „cioteczkami”, za panią Gosią z
terapii czy też za innymi znajomymi, którzy tam pracują.
Chciałbym jeszcze ich zobaczyć, pogadać trochę, wypić
wspólnie kawę… przyjechać
chociaż na kilka godzin. Jakoś
pewnie dałbym radę tam dojechać (z domu do Górzna mam
około 60 km), ale wolałbym

19 STYCZNIA 2015
Pamiętacie, gdy jakiś czas
temu pisałem o bólu, jaki mi
codziennie dostarcza FOP?
Myślałem, że nic gorszego nie
może mi się już przytraﬁć… Do
bólu jestem już przyzwyczajony, w końcu kto go zna lepiej
niż ja… codzienne porcje jakie
daje mi moja choroba sprawiły,
że ból stał się częścią mojego
życia. Ale ostatnio doszło coś
jeszcze… strach.
Od kilku miesięcy obserwuję,
jak FOP zabiera mi po skrawku
resztki zdrowia i sprawności,
jaka mi jeszcze pozostała. A to
obudzę się rano cały zesztywniały, a to ręka mnie pobolewa
bardziej niż zwykle, a to nogi
są coraz słabsze… Ale jako tako
jeszcze funkcjonowałem, dopóki to moje genetyczne paskudztwo nie zaczęło coraz bardziej
postępować. Najbardziej to zauważyłem podczas porannych
spacerów do łazienki. Chociaż
do łazienki mam może ze trzy
metry (jest po drugiej stronie
korytarza, naprzeciwko mojego
pokoju), to pójście tam na nogach wymaga ode mnie coraz
większego wysiłku. Zauważyłem, że prawa noga robi się w
kostce coraz sztywniejsza, czasem te kilka kroków do łazienki sprawiało mi wiele bólu. Na
szczęście mama zawsze mnie
trzyma za ramiona, więc nie
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Na szpitalnym śmietniku...
rozszerzyć te odwiedziny. Pomyślałem więc, że pojadę tam,
gdy Piotr z Gostynia będzie
na turnusie, przy okazji zobaczę i jego, a także pomoże mi
wybrać dzień, kiedy cioteczki
będą miały dyżur. Jako że Piotr
wysłał skierowanie na kolejny
turnus, więc zostało nam tylko
czekać na jego przyjęcie. Wiedziałem, że czas oczekiwania
może być kilkuletni, bo już
wtedy w sąsiednim ośrodku w
Osiecznej trzeba było czekać
na przyjęcie nawet 5 lat…
Czekaliśmy na jakąś odpowiedź z Górzna w sprawie turnusu Piotra, aż w końcu zapomniałem o tym. Kilka dni temu
Piotr odezwał się do mnie na
GG i poinformował, że dostał
odpowiedź z Górzna. Kazał mi

zgadywać termin turnusu, tak
dla żartu odpowiedziałem, że
pewnie w 2020 roku w jego 70
urodziny. Nie przypuszczałem,
że pomylę się całkiem sporo…
Okazało się, że Piotr dostał potwierdzenie turnusu
na rok… 2026 (!). Tak, dobrze
widzicie – rok dwa tysiące
dwudziesty szósty. Okazało
się, że po raz kolejny pozmieniali zasady przyjmowania na
turnus. Na samym początku
(gdy przyjechałem tam po raz
pierwszy w 2007 roku), można było przyjechać na turnus
trzytygodniowy, pojechać do
domu na trzy tygodnie i wrócić
na nowe trzy tygodnie. Czyli co
drugi miesiąc można było spędzać w Górznie. Potem ogra-

dwa lata tylko po to, aby się
dowiedział, że musi czekać
kolejne 11 lat na turnus… brakuje mi słów, aby to skomentować. Można oczywiście pokombinować ze skierowaniem
szpitalnym, ale czy na tym to
polega, żeby oszukiwać, aby
wyegzekwować swoje prawa?
Czy człowiek nie może sobie
spokojnie złożyć skierowania
od lekarza i pojechać sobie
chociaż raz na 2-3 lata na turnus? Wiem, że szpitalni chorzy
też są ważni, ale dzięki takiemu traktowaniu czujemy się
gorsi, jak ludzkie odpady wyrzucone na śmietnik, nikomu
niepotrzebni…

niczyli liczbę przyjazdów do
bodajże dwóch na rok, później
tylko raz na rok… a teraz po
kolejnych zmianach jest tak,
że skierowanie od specjalisty
ląduje na samym końcu listy
oczekujących i czeka latami na
swoją kolej. Priorytetem są teraz pacjenci poszpitalni, gdyby
Piotr chciał ominąć kolejkę,
to mógłby na przykład iść do
szpitala na kilka dni, a następnie zgłosić się ze skierowaniem szpitalnym, wtedy czas
oczekiwania może się skrócić
do… trzech miesięcy (!).
To przykre, że nie ma już dla
nas miejsca w Górznie. Rozumiem, że przepisy się zmieniają, ale starszemu, schorowanemu człowiekowi kazać czekać

Chyba nie o takim życiu marzyliśmy…

FOT. TOMASZ PRZYBYSZ

Strach

miałem żadnej wywrotki. Również lewa ręka zaczęła sprawiać trochę problemów, dłoń
także zaczęła sztywnieć, więc
podpieranie się laską bardzo
szybko męczyło rękę.
Jakby tego było mało –
oprócz sztywności choroba dorzuciła mi solidną porcję bólu.
Okazało się, że to co przeżyłem
dotychczas, to była drobnostka wobec tego co przyszło teraz. Bolało mnie wszystko…
dłonie, ramiona, nogi, stopy,
szyja… każdy mięsień w moim
organizmie krzyczał z bólu.

A lekarstwa przeciwbólowe
pomagały tylko na trochę.
Wyobraźcie sobie, że jesteście
starzy, macie reumatyzm, który wam dokucza, bo za oknem
jest zimno i deszczowo. Wasze
mięśnie są obolałe. A teraz wyobraźcie sobie, że ja odczuwam
to samo, tylko potrójnie.
Do tego jeszcze doszedł
strach. Nigdy nie przejmowałem się moim zdrowiem, nie
myślałem, co będzie w przyszłości, żyłem dniem dzisiejszym. Ale gdy wieczorem kładłem się do łóżka i w połowie

nocy budziło mnie drętwienie
nóg lub bóle ramienia, gdy rano
wstawałem i nie wiedziałem
czy dam radę ustać na nogach,
gdy czułem coraz większy ucisk
w klatce piersiowej i mając czasem problemy z oddychaniem
odczuwałem coraz większą
warstwę tkanki kostnej na piersi, gdy nogi tak mi drętwiały, że
obawiałem się, czy nie dostanę
jakiegoś zatoru żylnego… Całe
ciało dawało mi znaki, że coś
jest nie tak, że robi się coraz
gorzej. Ale ja, niestety, nic nie
mogę z tym zrobić. Nie ma żad-

nego lekarstwa na FOP, nic nie
jest w stanie mi pomóc, uczynić
jakiś cud (zresztą nie wierzę w
żadne cuda). Mogę jedynie starać się utrzymywać tę sztywniejącą coraz bardziej kupę
mięśni w jako takim działaniu
i liczyć, że nie dane mi będzie
żyć dalej jako pomnik…
Człowiek w akcie desperacji
zdolny jest do wszystkiego. Ja
również chciałem sobie jakoś
ulżyć, żeby chociaż nie odczuwać tak wielkiego bólu. Dotarłem do artykułów o leczniczych
właściwościach marihuany, poczytałem i zdecydowałem, że
spróbuję. Nie, nie zamierzam
ćpać, zresztą marihuana jest
w naszym kraju nielegalna,
więc trudno by mi było zdobyć
gdzieś czysty towar najwyższej
jakości. Zdecydowałem się na
zakup marihuany medycznej
w postaci oleju. Ma on działanie przeciwbólowe, może więc
skróciłaby moje cierpienia. Nie
zawiera też substancji odurzających, więc nie będę na haju.
A jeśli pomógłby mi nie tylko w
bólu, to by było całkiem super.
Zamówiłem sobie w sklepie
internetowym w Holandii jedną
buteleczkę, zobaczymy, jakie
będą rezultaty. Jeśli nie pomoże,
to będę dalej szukał czegoś, co
ograniczy moje cierpienie.
Trzymajcie za mnie kciuki…
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Moja droga

H
Henryk
Kubisztal
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DREZDENKO
D

21.05.2002
WTOREK
Noc przespałem spokojnie. Co prawda budziłem
się, ale ból w klatce piersiowej był ledwie odczuwalny,
czyli chyba ustępuje. Rano
stanąłem na wadze – 89,7
kg. Boże, kiedy ja tyle ważyłem, chyba gdy przyszedłem do pracy w Drezdenku
w 1976 roku. Dzisiaj przez
cały dzień na przemian spałem i chodziłem, czuję się
niespecjalnie, w gardle drapie, w klatce piersiowej w
dalszym ciągu pobolewa,
pocę się, jestem słaby, czuję
potworny głód. Od 18.00 do
19.00 zrobiłem sobie potężny
spacer dookoła szpitala, byłem też w szpitalnej kaplicy.
Wieczorem zgodnie z umową rozmawiałem ze Stenią
i później z Marcinem (a raczej słuchałem ich), nawet
nie mogę im podziękować.
W czwartek jest Boże Ciało,
oboje do mnie przyjdą.

29.05.2002
ŚRODA
Rano podczas opatrunku, gdy zdejmowali mi szwy,
straciłem przytomność. Zrobili i EKG, a pani profesor
powiedziała: „taki chłop, a
taki delikatny”. Jestem słaby
i chory, a nie delikatny. Szedłem do dyżurki po ligninę na plwociny, zobaczyła
mnie doktor, czemu i zaczęła
krzyczeć, czemu chodzę, że
jak stracę przytomność, to
mnie nie będzie nosić. Straciłem dla niej całą sympatię
i szacunek. Wcześniej sobie
ze mnie żartowała, że spuchłem i wyglądam jak prosiaczek, teraz krzyczy. Bardzo jestem uczulony i nie lubię, jak ktoś na mnie się wydziera i do tego niesłusznie.
Nie dosyć, że sam wszystko
przy sobie robię, to jeszcze
krzyczą. Mam wszystkich
gdzieś, nic sam nie będę robił.
Po południu odwiedziła
mnie Monika, to bardzo miłe.
Wieczorem zadzwoniłem do
Steni, chciałem się dowiedzieć, czy do Drezdenka już
przyjechał Marcin, ale jeszcze go nie było, Stenia też na
niego czekała.

30.05.2002
CZWARTEK
– BOŻE CIAŁO
Odkryli mi całkiem szyję,
tak, że widać całe cięcie. Niezbyt ciekawie to wygląda po
lewej stronie, gdzie był założony dren. Na dole zostało jeszcze trochę szwów, bo
jak wczoraj straciłem przytomność, to mi już reszty nie
wyciągali. W okolicach cięć i
szwów szyja jest martwa, nic
nie czuję, ale opuchlizna wyraźnie schodzi. Przyjechała Stenia z Marcinem, tak że
fajnie i przyjemnie spędziłem
czas. Syn pomógł mi się ogolić, przywiózł też elektryczną
golarkę. Dużo opowiadał o
wnuczętach, wie, że je mocno kocham i rozmowa o nich
sprawia mi wielką przyjemność. Tęsknię za nimi strasznie, jednak boję się mojego z
nimi spotkania, przecież one
jeszcze niczego nie rozumieją. A ponadto jak i czy w ogóle się z nimi dogadam?
Stenia przywiozła zupę
z botwinki, zapewne była
wspaniała,
zresztą
jak
wszystkie potrawy przez nią
przyrządzane; niestety, nie
czuję obecnie żadnego smaku. Pojechali o 17.00.

31.05.2002
PIĄTEK
Lekko mi zabandażowali
szyję, aby chronić lewą stronę, o której wczoraj wspominałem, że nie wygląda ciekawie. Pani profesor kazała lekarzowi zdjąć resztę szwów,
ale na razie tego nie zrobił. Kupiłem plastikową rurkę tracheotomijną za 70 złotych, pielęgniarka powiedziała, że założy mi ją w poniedziałek. Czyli również w poniedziałek lub wtorek powinni mi odłączyć wężyk do jedzenia.
Wieczorem pani doktor
wzięła mnie na USG szyi, a
w czasie badań pytała, czy
dotarła już do mnie radosna
wiadomość. Nie wiem, czy
ją dobrze zrozumiałem, ale
chyba chodzi o to, że przeprowadzone badania nie
stwierdziły obecności złośliwych komórek, nie stwierdzono także przerzutów na

wyciętych częściach. Dlatego szansa przeżycia i życia
wzrasta z 50 do 80 procent.
Dałem jej perfumy Coco Chanel. Chociaż bardzo podkreślała, że w tę operację włożyła tyle serca i nic nie chce, to
jednak przyjęła prezent. Później dzwoniłem do Steni, nie
mogłem jej jednak o tej radosnej nowinie powiedzieć, ale
poinformuję ją jutro, kiedy do
mnie przyjedzie.

twornie zmęczona, cały tydzień praca, dom, ogród, cały
czas uśmiechnięta i tylko
sporadycznie ukradkiem uroni łezkę; jest naprawdę bardzo dzielna!

3.06.2002
PONIEDZIAŁEK

Rano doktor wydusiła trochę skrzepów krwi i ropy z
lewej strony szyi, następnie
znowu założyła bandaż uciskowy. Przyjechała Stenia,
przywiozła mi zmiksowaną
zupę (rosół z udkiem) oraz
zmiksowane truskawki z cukrem i śmietaną. Była ze mną
cały dzień i jutro też mnie
odwiedzi, bo śpi u Moniki. To wspaniale. Wieczorem
zdzwoniłem do mamy do Kowalowa i nawet dość długo
z nią rozmawiałem (słuchałem); przecież to ona nauczyła mnie mówić, a teraz znowu nie mówię. Zawracam jej
głowę, jakby swoich problemów miała mało.

Dzisiaj ponownie rano
zważyłem się, wskazówka wagi nareszcie zatrzymała się, a nawet poszła w
górę – 88’7 kg. Pani profesor zostawiła odkrytą szyję be bandażowania i powiedziała, że jutro próba picia.
Jeśli wypadnie pomyślnie, to
odłączą rurkę do przyjmowania pokarmów w postaci płynów i po dwóch tygodniach poczuję smakowo, co
jem. Po południu niespodziewanie odwiedzili mnie Sława
i Staszek. Bardzo się ucieszyłem. Są tacy wspaniali i życzliwi. Przywieźli ugotowaną i zmiksowaną przez Stenię zupę oraz przyrządzone i zmiksowane przez Sławę truskawki z cukrem. Truskawki zjadłem, ale trochę
się męczyłem, bo zbyt gęste.
Zupę zostawiłem w lodówce,
bo nie mogłem podgrzać (już
zamknięta mikrofala).

2.06.2002
NIEDZIELA

4. 06. 2002
WTOREK

Rano podczas zmiany opatrunku ponowne wyciskanie
przez doktor skrzepów krwi
i ropy z mojej szyi, następnie
zdejmowanie reszty szwów.
Musi to być strasznie bolesne dla organizmu, chociaż
tego nie czuję, bo ponownie
mam zawroty głowy i mroczki przed oczami; gdybym nie
zareagował, żeby przestała,
pewnie chyba znowu straciłbym przytomność.

Czternaście dni po operacji przeszedłem pomyślnie
próbę picia, woda nie przecieka z przełyku do płuc,
szwy się pozrastały. Po obiedzie odłączyli rurkę (dren).
Dzisiaj mogę wypić troszkę
wody i herbaty. Niby wszystko w porządku, jednak tak jakoś dziwnie i z trudem mi się
przełyka. Wieczorem dzwoniłem do Steni. Był lekarz z
Wielkopolskiego
Związku
Onkologicznego i wstępnie
zakwaliﬁkował mnie na napromienianie. Mam tylko załatwić zgodę Lubuskiej Regionalnej Kasy Chorych na
pokrycie kosztów tego zabiegu.

1.06.2002
SOBOTA

Przyszła do mnie dzisiaj
bardzo sympatyczna pani i
powiedziała, że jest z Kowalowa. To było bardzo miłe,
umówiłem się z nią na dłuższą rozmowę następnym razem; jest tutaj pielęgniarką. Stenia znowu przyniosła zupę i truskawki. Jest
wprost nieoceniona i kochana. Znowu nie będę jej widział przez tydzień. Nic jednak na to nie mogę poradzić.
Bidula musi przecież być po-

5. 06. 2002
ŚRODA
Założyli mi plastikową rurkę tracheostomijną, przez
którą – przynajmniej na początek – trochę się duszę i
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krzyżowa

(2)

kaszlę. Pani psycholog rozmawiała ze mną i namawiała do podjęcia nauki mowy
przełykowej. Do konkretniejszej rozmowy na ten temat
jeszcze wrócimy. W piątek
wracam do domu – tak napisała dzisiaj podczas wizyty pani profesor w mojej karcie pacjenta. Nie posiadam
się z radości, mam szampański humor. A jednak wracam,
ujrzę Drezdenko i swój dom.

pływa, razem z Anią są w
Gdyni właścicielami hurtowni używaną odzieżą. Wnuki
chodzą teraz do szkoły. Mają
przyjechać na zbliżające się
święta, nie możemy się ich
ze Stenią doczekać. Tyle na
szybko i na gorąco. Sam nie
wiem, po co piszę. Czy jeszcze kiedyś – a jeśli tak, to kiedy – coś dopiszę?

Odwiedzili mnie dzisiaj Danusia i Włodek (to mój brat) z
Kowalowa; przywieźli przyrządzoną przez mamę zupę
i serdeczne pozdrowienia od
cioci Tomaszewskiej. Wszyscy się o mnie martwią. Wieczorem ponownie odwiedziła
mnie Monisia. Dzisiaj jadłem
już normalnie posiłki, muszę
jednak bardzo uważać, aby
mocno rozdrabniać pokarm i
ostrożnie przełykać.

6.06.2002
CZWARTEK
Dzień minął spokojnie w
oczekiwaniu na jutrzejszy
koniec pobytu w szpitalu i
upragniony wyjazd do domu.
Dzisiaj urodziny Steni, które?
Czy to istotne? Ona zawsze
powtarza, że ma skończone dwadzieścia pięć lat, dla
mnie zawsze będzie najpiękniejsza, młoda i kochana.
Jestem zawiedziony, bo
pomimo odłączenia drenu i spożywania pokarmów
przez usta w dalszym ciągu
nie czuję ich smaku. Dzwoniłem do Steni, przyjedzie jutro po mnie samochodem ze
Zbyszkiem, naszym serdecznym przyjacielem.

7.06.2002
PIĄTEK
Od rana już ubrany w swoje ciuchy czekam z niecierpliwością na Stenię i Zbyszka.
Po dwudziestu dwóch dniach
pobytu w szpitalu wracam do
domu. Dziękuję pani doktor,
która mnie operowała, i pani
profesor, po czym wręczam
im bombonierki, kwiaty i białe koperty. Wracając do domu
zastanawiam się, czy Poznań
jest wyspą szczęśliwości na
oceanie dramatu w polskiej
służbie zdrowia, czy też takich ośrodków jest więcej?

6.04.2006
CZWARTEK
Od operacji i pobytu w
szpitalu minęły prawie cztery lata. Robiąc przedświąteczne porządki na półce z
książkami, natknąłem się na
brulion z zapiskami. Dopisuję dzisiaj w dużym skrócie,
co wydarzyło się w tamtym
czasie. Żyję i mam się nie
najgorzej, chociaż szybko się
męczę. Przywykłem do mojej niedoskonałości, bo czy
miałem inne wyjście? Każdy z nas przecież ma swoją
drogę krzyżową. Taką walkę o życie toczą setki tysięcy
ludzi, jednak statystycznie,
niestety, dwie trzecie z nich
przegrywa. Człowiek po takim doświadczeniu staje się
mądrzejszy, zna odpowiedzi
na trudne pytania o prawdę,
miłość, śmierć…
Czego nauczył mnie czas
choroby? Że jest inny świat,
rodzina i wiele różnych,
przyjemnych spraw. Ciągle
robię jakieś plany, ale czy
zdążę je kiedykolwiek zrealizować? Stenia mnie doskok ale rozumie, opiekuje
się mną i bardzo o mnie dba,
chociaż nie zawsze jej słucham. Systematycznie jeżdżę na kontrole laryngologiczne i USG szyi do poradni laryngologicznej w Poznaniu i jak na razie wszystko jest w porządku. Nadzieja nie opuszcza mnie do dzisiaj. Bo doskonale zdaję sobie sprawę, że moje zwycięstwo jest warunkowe: od badania do badania. Jadę na
nie ze strachem, a wracam
uskrzydlony. Wierzę, że nowotwór został pokonany. I
że za chwilę mina te mityczne lata – pięć czy siedem, po
których można będzie mnie
uznać za uleczonego i zdrowego.
Mam przyznaną pierwszą
grupę inwalidzką na okres
pięciu lat. Wielu ludzi się ode
mnie odwróciło, szczególnie
ze środowiska sędziowskiego
(w przeszłości byłem uznanym w województwie sędzią
piłki nożnej, a później obserwatorem), stałem się dla nich
nieatrakcyjny, kłopotliwy. Bo
nie wiadomo, jak z takim rozmawiać – już prawie trup, a
żyje i chodzi. Marcin już nie

2007
LISTOPAD
Płyniemy od źródeł do ujścia, od przeszłości ku przyszłości. Ale pamięć nie
utrwala wszystkich etapów
jednakową siłą. Z trudem
pozwala odtwarzać przypadkowe fragmenty…
Ośnie Lubuskie to niewielkie miasteczko w północno-zachodniej części województwa lubuskiego. Urodziłem się i wychowałem oddalonej o dziesięć kilometrów
wiosce Kowalów. Kiedy po
ukończeniu studium nauczycielskiego w Gorzowie – kierunek wychowanie ﬁzyczne z
biologią – otrzymałem nakaz
pracy w ośnieńskim liceum
ekonomicznym, wziąłem rower i pojechałem zobaczyć
miasteczko i szkołę.
Po dwóch latach, pod koniec wakacji w 1976 roku,
niespodziewanie
zmieniłem miejsce pracy. Otrzymałem bowiem propozycję w
Drezdenku, gdzie dyrektorem szkoły został mój kolega od wspólnego sędziowania piłki nożnej. Chociaż był
to już koniec wakacji, wybrałem się z żoną i synkiem
na wycieczkę i zarazem rekonesans do Drezdenka. Do
Ośna wróciliśmy pełni wrażeń i zdecydowani na zmianę miejsca pracy. Proponowano przecież ładne trzypokojowe mieszkanie na terenie szkoły bez jakichkolwiek
opłat, z centralnym ogrzewaniem i gazem, i pracę
w dużej, ładnej sali gimnastycznej, w dodatku w większym i ładniejszym od Ośna
miasteczku. Zagwarantowano też dużą liczbę godzin
lekcyjnych oraz pracę dla
żony w szkole zawodowej,
nadto darmowe przedszkole
dla synka i pokrycie kosztów
przeprowadzki. Ostatecznie
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jednak Stenia podjęła pracę
w podstawówce, a ja w zawodówce. I tak już zostało
do emerytury.
Pewnego dnia, jeszcze
podczas pracy w Ośnie, po
sukcesach, jakie odniosłem
ze szkolnym hufcem pracy,
poprosił mnie do swego gabinetu dyrektor. „Penie Henryku – zaczął rozmowę – jest
pan młodym, dobrze zapowiadającym się nauczycielem, niestety, na potrzeby
szkoły średniej ma pan za
małe wykształcenie. A przecież potrzeba nam młodych,
zdolnych ludzi o odpowiednich ideologicznych przekonaniach i marksistowsko-leninowskim poglądzie. Skierujemy pana na studia zaoczne i umożliwimy uzupełnienie wykształcenia. Dlatego zachęcam i namawiam
do wypełnienia ankiety i wyrażenia zgody na wstąpienie w szeregi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej”.
Nigdy, mimo wielokrotnych namów, nie należałem
do żadnych organizacji. Owszem, w szkole podstawowej
byłem harcerzem, ale już w
szkole średniej należałem
tylko do klubu sportowego,
a potem do organizacji sędziów piłki nożnej. Chwilę
ciszy przerwał głos dyrektora: „Kiedy pan się zastanowi, proszę się do mnie zgłosić. Jestem przekonany, że
nie zaprzepaści pan szansy i wykorzysta przyjazną i
pomocną dłoń, jaką wyciąga
do pana partia”.
Nagabywany dwukrotnie
przez dyrektora zdałem sobie sprawę, że nie wymigam
się. Przyrzekłem jednak sobie solennie, że moja niezależność będzie się ograniczała do niemych udziałów w zebraniach Podstawowej Organizacji Partyjnej i płacenia składek. Po
latach – jak się miało okazać – los mnie chyba pokarał za ten rodzaj oportunizmu i usprawiedliwianie się
przed samym sobą „niemym
oporem”. Chciałeś być niemy – przypomniała sobie po
wielu latach Opatrzność – to
będziesz niemy. Tymczasem
moja przygoda z Pezetpeerem skończyła się z chwilą
podjęcia pracy w Drezdenku.
Przeniesienie partyjne, które
otrzymałem w Ośnie, podarłem i wyrzuciłem, nigdy nawet nie przyznając się do
przynależności do partii.
cdn.
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azywam się Ewa Pudzianowska. Mam 17 lat. Urodziłam się jako wcześniak, w 8 miesiącu ciąży. Byłam zdrowa, ale…
tylko jedną dobę. Później wszystko się zmieniło… całe moje życie.
Doszło do wylewu krwi w części podpajęczynówkowej mózgu. Byłam niedotleniona i sina,
nawet nie wiadomo, jak długo. Wiadomo natomiast, że nie
podłączono mi CPAP (urządzenie wspomagające oddychanie), płuco się zapadło, skleiło, a zmiany w mózgu okazały się nieodwracalne i tragiczne
w skutkach. Lekarze od razu poinformowali mamę, że będę niepełnosprawna. Ona sama miała dziwne przeczucie. Do dziś
mówi, że najgorsze było oczekiwanie na wyrok. Niepełnosprawność to pojęcie względne. Czy będę mówić? Widzieć?
Dzisiaj płacze na wspomnienie,
gdy mówiąc do mnie, zareagowałam.
Porażenie mózgowe, które u
mnie zdiagnozowano, nie pozbawiło mnie mowy czy wzroku,
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Byłam zdrowa
jedną dobę…
ale odebrało zdolność poruszania się. Przemieszczać się mogę
jedynie na wózku elektrycznym.
Wymagam całodobowej opieki i pomocy nawet w najprostszych czynnościach. Lewą ręką
kompletnie zawładnęła spastyka, która uprzykrza mi życie. Teraz, kiedy chodzę do szkoły, jest
jeszcze większa. Nie mogę sobie poradzić z bólem, który ze
sobą niesie. Nie mogę tego kontrolować. Nie mam już siły. Nie
chcę obarczać rodziców kolejnymi problemami, które ciągle
się nawarstwiają; oprócz porażenia cierpię z powodu tachykardii, licznych alergii, skoliozy
oraz z powodu pęcherza neurogennego.
Moje pole do walki z chorobą jest znacznie ograniczone.
Alergia na sierść koni zakończyła przygodę z hipoterapią.

naprzód. Pionizator, w którym
stoję, to stare urządzenie, które potęguje ból. Nie mam możliwości ruchu, stoję upięta minimum godzinę, marząc o odzyskaniu czucia w zdrętwiałych
już nogach. Ale stoję – bo muszę. Wiem, że tylko dzięki temu
będzie lepiej.

Natomiast zakażenia pęcherza
i nerek uniemożliwiają hydroterapię i ćwiczenia w basenie. Nie
mogę ryzykować, bo po jednej z
wizyt na basenie wylądowałam
w szpitalu z ostrym zapaleniem
nerek. Tracę kolejne formy rehabilitacji. Przykurcze są większe i
bolesne. Nie potraﬁę z tym walczyć. Oprócz bólu, który ostatnimi czasy jest coraz bardziej
nieznośny i wyciska łzy z oczu,
normalność odbiera mi spastyka; czasami atakuje niespodziewanie i wywołuje zaskoczenie
wśród ludzi. To upokarzające,
kiedy muszę się tłumaczyć.

Niedawno okazało się, że
może być jeszcze lepiej... Na
jednym z turnusów miałam okazję wypróbować urządzenie do
treningu chodu " Innowalk". Od
razu zauważyłam efekty. Urządzenie to czynny pionizator,
moje nogi chodzą! Rozciąga
mięśnie, wspomaga pracę chorego pęcherza, nerek, serca i całego organizmu. Nie ma już tego
bólu, tej bezsilności i czekania
z utęsknieniem na koniec ćwiczeń. Ja chcę chodzić. Jednakże
jakiekolwiek trwałe rezultaty

Wchodzę w dorosłość: mam
marzenia o studiowaniu i znalezieniu pracy. Jednak, aby je zrealizować, muszę się usamodzielnić. Jeżdżę na turnusy rehabilitacyjne. Bierne ćwiczenia i pionizacja nie pozwalają mi ruszyć

Ból kikuta
był nie do zniesienia...
azywam się Joanna Marczewska, mam 36 lat. Urodziłam
się z wrodzoną wadą kości udowej lewej nogi. W miejscu, gdzie
miało być kolano, była stopa. Odkąd zaczęłam stawiać samodzielne kroki, rodzice jeździli ze mną
po zakładach ortopedycznych w
celu zdobycia protezy. Latem 1999
roku w klinice ortopedycznej w
Niemczech stopę mi amputowano, co miało mi umożliwić używanie lepszej protezy, zginanej w
sztucznym kolanie.
Koszty amputacji i zakupu wymienionej protezy w wysokości
16.000DM pokryła w większości
doktor Arnhild Gruenagel, która
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organizowała na ten cel zbiórki
wśród życzliwych ludzi. W protezie tej chodziłam do października
2009 roku. Była już zniszczona w
wyniku eksploatacji, dlatego potrzebowałam nowej. Wykonano

ją w Polsce, w ﬁrmie Otto-Bock w
Poznaniu, dzięki ﬁnansowej pomocy Fundacji z Londynu.
Koszt tej protezy okazał się
bardzo wysoki – ponad 120 ty-

sięcy zł. Niestety, również użytkowanie jej było bardzo kosztowne, między innymi same
przeglądy kolana (od 5.000 do
10.000 zł.) czy naprawy pokrycia
kosmetycznego (prawie 4.000
zł.). Na takie wydatki już nie było
mnie stać.
Przestałam więc używać tej
protezy, bo ilekroć próbowałam
ją założyć i podejmować próby chodzenia, dopadał mnie ból
kikuta, który był nie do zniesienia. Okazało się, że na kości kikuta utworzyła się narośl kostna.
Mogłam pozbyć się bólu tylko
razem z naroślą. Nie było więc
wyjścia: zdecydowałam się na
operacyjne usunięcie jej.
Gdy rany się wygoiły, podjęłam
próbę wpasowania kikuta w lej
protezy. Okazało się, że noga nie
mieści się w nim, ponieważ przybrała w obwodzie około 2 cm.
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mogę odnieść jedynie wtedy, jeśli korzystałabym z urządzenia
codziennie. Musiałabym mieć je
w domu.
Jednakże mnie zwyczajnie nie stać... Jego kwota mnie
przeraża. Jednak wierzę, że nie
ma rzeczy niemożliwych. Wiem,
że nie mogę się poddać. Muszę
walczyć. Dla siebie. I dla rodziców. Dla rodziców, którzy są dla
mnie wszystkim. Zawsze zrobią dla mnie wszystko, nieba by
mi przychylili... Jednakże ta pieczołowita opieka kosztuje ich
nie tylko wiele pieniędzy, ale też
zdrowia. Mają liczne przepukliny w kręgosłupie, mama dodatkowo cierpi na astmę. To urządzenie poprawiłoby komfort życia nie tylko mój, ale też moich
rodziców.
W ostatnim czasie założono zbiórkę pieniędzy na „Innowalk”. https://www.siepomaga.

Konieczna była wymiana leja na
nowy, co wiązało się z dodatkowym kosztem 4.168,99zł. Może
posiadanie lepszej niż obecna
protezy pozwoliłoby mi na lepsze
i choć częściowo normalne życie. Niestety, koszty zakupu nowej
protezy, a następnie jej przeróbki, wyczerpały doszczętnie moje
oszczędności.
Jestem mamą 10-letniego Eryka i 5- letniego Filipa a wiadomo,
przy dzieciach ruchu trzeba sporo. Jestem zatrudniona w Urzędzie Miejskim na stanowisku referenta przy obsłudze monitoringu w Straży Miejskiej. Mój mąż
5 grudnia 2014 roku stracił pracę, ponieważ była redukcja etatów. Mieszkamy razem z rodzicami, dwójką moich braci, bratową i małym bratankiem, mamy
więc w dziesięcioro do dyspozycji dwa pokoje.
Jest nam bardzo ciężko, bo rodzice mają gospodarstwo rolne,
tata w maju 2014 roku miał wylew krwi do mózgu. Zanim zachorował, pomógł nam w rozpoczęciu budowy niewielkiego
domu o powierzchni 100 metrów
kwadratowych.
Niestety, brak pieniędzy i nagłe wydatki na naprawę auta i
protezy spowodowały, że jesteśmy pogrążeni w długach. Do-

pl/ewa-pudzianowska. Wiem,
że jeszcze daleka droga przede
mną. Wiem również, że są na
świecie miliony umierających,
które potrzebują pomocy bardziej i szybciej niż ja – na ratowanie życia. Jednak nie mogę
siedzieć bezczynnie i czekać.
Muszę działać.

W blasku
słoneczników

Podobno marzenia się nie
spełniają. Trzeba je spełniać. I
ja to właśnie robię. Ale bez Państwa wsparcia mi się nie uda...
Proszę o pomoc.
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marca w dniu urodzin holenderskiego
malarza Vincenta Van Gogha obchodzony jest Światowy Dzień Osób Chorych
na Chorobę Afektywną
Dwubiegunową.

Można mi pomóc za pośrednictwem portalu https://siepomaga.pl/ewa-pudzianowska
albo dokonując przelewu tradycyjnego na Fundację Siepomaga,
ul. 27 Grudnia 9A/14, 61-737
Poznań, nr konta 65-1060-00760000-3380-0013-1425 tytułem
4967 Ewa Pudzianowska darowizna.

Z tej okazji w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Warszawie przy ul. Rozłogi
10 zorganizowano pierwsze
takie spotkanie poświęcone osobom z tą właśnie chorobą, narażonym na piętnowanie i społeczne wykluczenie. Ludzie ci mają prawo
jak każdy z nas do godnego życia z dostępem do edukacji i zatrudnienia na rynku pracy. Spotkanie zainicjował uczestnik Domu Wiesław Uziębło, a prowadziła je
i program przygotowała Walentyna Macewicz-Brykula.

EWA PUDZIANOWSKA
UL. MOKRA 24
26-600 RADOM

Od redakcji:
Skany orzeczenia o niepełnosprawności Ewy Pudzianowskiej i inne dokumenty lekarskie oraz zgody rodziców
na opublikowanie powyższego listu znajdują się w naszym
posiadaniu.

prowadziliśmy budowę do stanu surowego otwartego – i na
tym koniec. Co dalej – nie wiemy. Na pomoc rodziców nie możemy liczyć, bo sami mają duże
wydatki związane z gospodarstwem oraz z leczeniem i rehabilitacją taty, który wspomógł
nas dając nam działkę pod budowę domu. A my nie mamy
żadnych oszczędności. Auto to
też wydatki, a pozbyć się go nie
mogę, bo jak z moim inwalidztwem dostać się do sklepu po
codzienne sprawunki, do pracy
lub do lekarza?
Proszę czytelników „Filantropa” o wsparcie w naszej walce
o normalne życie. Każda kwota
jest dla nas ratunkiem i nadzieją.
Darowizny można wpłacać
na Plus Bank Oddział Konin, Al.
Chopina, 62-510 Konin Nr rachunku: 29 1680 1046 0000 3000
1162 0532 lub na subkonto w
Fundacji AVALON nr: Marczewska 2227.

JOANNA MARCZEWSKA
ANIELEW 6
62-510 KONIN

Od redakcji:
Skany orzeczenia o niepełnosprawności Joanny Marczewskiej i inne dokumenty lekarskie znajdują się w naszym
posiadaniu.
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ków organizatorzy udekorowali przy wejściu słonecznikami wykonanymi z krepiny przez uczestników zajęć
terapeutycznych w ŚDS. Na
scenie przystrojonej bukietem żywych słoneczników
widać było portret genialnego artysty Vincenta Van Gogha, autora sławnego obrazu „Dwanaście słoneczników w wazonie”. Spotkanie rozpoczęło się ﬁlmem,
przedstawiającym znanych
całemu światu ludzi-geniuszy w dziedzinach sztuki,
nauki, polityki i innych osób,
dotkniętych tą chorobą.
W programie wystąpili
uczestnicy ŚDS Ewa Jankowska, Wiesław Uziębło i Łukasz Marciniak. Poetki – Maria Bednarek i Jolanta Grotte zaprezentowały wiersze

FOT. ARCHIWUM ŚDS
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Słoneczniki dla gości spotkania.
W drodze do sali konferencyjnej można było obejrzeć galerię portretów ludzi sławnych, którzy zmagali się w swoim życiu z chorobą afektywną dwubiegunową. Znaleźli się wśród nich
Abraham Lincoln, jeden z
najwybitniejszych prezydentów Stanów Zjednoczonych,
Albert Einstein, twórca teorii względności, aktorka Marilyn Monroe i wielu innych.
Wszystkich gości i uczestni-

Edwarda Stachury i Stanisława Stanika. Drugą część imprezy ubogacił recital w wykonaniu artystki Aldony Jacórzyńskiej przy akompaniamencie Anny Sash Jędrzejewskiej.
Spotkaniu, które poświęcono społecznej, duchowej
rehabilitacji osób z chorobą afektywną dwubiegunową, towarzyszył wyjątkowy,
pełen głębokich reﬂeksji klimat. jg
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Sztuka wypoczynku
K

wietniowe spotkanie w
Klubie Rodzica poświęcone było relaksowi, odprężeniu. Czemuś, czego w codziennym życiu nie doświadczamy, co zaniedbujemy, o
czym zapominamy. Biegniemy z pracy do domu, po zakupy, do szkoły. W biegu
szykujemy obiad, odrabiamy
z dziećmi lekcje, w pośpiechu wykonujemy wiele domowych czynności. Sen nie
przynosi oczekiwanego wypoczynku.

Jak bardzo udane było to
spotkanie, niech świadczy
wypowiedziane przez od-

poczywającego ucznia Mikołaja zdanie: „czuję się jak
w niebie". Było tradycyjna
kawa i herbata, wiele radości
i miłych rozmów. Pani Iwona
wprowadziła wszystkich w
dobry nastrój.

DARIA KRZYSZKOWIAK
MAMA GABRYSI

MARIA GAWRON
OPIEKUN KLUBU RODZICA

FOT. (4X) ARCHIWUM ZSS NR 101 W POZNANIU

Dlatego też Iwona Wesołowska – kwietniowy gość
Klubu Rodzica w Zespole Szkół Specjalnych nr 101
w Poznaniu – uczyła nas, jak
wykorzystać wolne chwile na
efektywny relaks. W jaki sposób dać odpoczynek naszym
skołatanym nerwom, jak rozluźnić wciąż napięte mięśnie.
Co najważniejsze, pani Iwona pokazała, jak relaksować
się wspólnie z najbliższymi. Jak wykorzystać towarzystwo dziecka lub współmałżonka do odprężających ćwiczeń. Wszyscy zgromadzeni
w świetlicy – rodzice, dzieci,
nauczyciele – z ochotą, przy
dźwiękach muzyki relaksacyjnej, wykonywali prezentowane ćwiczenia.
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ak
informowaliśmy
w
kwietniowym wydaniu „Filantropa” w publikacji „Radość i sztuka szkolnych recytacji”, 16 marca odbył się konkurs recytatorski dla uczniów
Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w
Poznaniu.
Na tym jednak nie koniec
uczniowskiej przygody z pięknym mówieniem wierszy, bowiem już 22 marca grupa młodych recytatorów, wyłoniona w
szkolnych eliminacjach, wzięła udział w X Międzyszkolnym
Konkursie Recytatorskim pod
hasłem „Mój ulubiony wiersz”,
dla dzieci ze specyﬁcznymi potrzebami edukacyjnymi, z poznańskich szkół specjalnych i
integracyjnych.

Piękne mówienie
wierszy
W kategorii klas od I do III
pierwsze miejsce zdobył Maksymilian Mądry ze Szkoły nr
102, drugie – Natalia Graczyk
ze Szkoły nr 20, trzecie – Marta
Michalak ze szkoły nr 20 i Wojciech Matuszewski ze Szkoły
nr 102 oraz wyróżnienia – Martyna Dziuda ze Szkoły nr 6 i Jakub Grajczyński ze Szkoły nr
101.

W tym roku w konkursie tym
wzięło udział 26 uczniów z
klas od I do VI z czterech szkół
podstawowych: nr 6, 20, 101 i
102. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 20 na osiedlu Rzeczypospolitej.

W kategorii klas od IV do VI
pierwsze miejsce przyznano
Adamowi Musiołowi ze szkoły nr 102, drugie – Kamilowi
Kołodziejowi ze szkoły nr 20,
trzecie – Mikołajowi Chudemu
ze szkoły nr 101 oraz wyróżnienia – Marcelinie Różańskiej
ze Szkoły nr 20 i Stanisławowi
Szaremu ze szkoły nr 101.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej ZSS nr 101, podobnie jak
ich koleżanki i koledzy z pozostałych szkół, z zapałem przygotowywały się do międzyszkolnego konkursu, ćwicząc
dykcję, recytację i ruch sceniczny pod kierunkiem swoich nauczycieli, a także przy
wsparciu rodziców. Udział w
takim konkursie ma ogromne
znaczenie dla rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, budzi ich wiarę we
własne siły i poczucie własnej
wartości. Bywa przeżyciem zapamiętanym na długie lata.

FOT. (3X) MARIA KUŹNIEWSKA

J
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Wszyscy uczestnicy recytatorskich popisów zasłużyli na
nagrody i gorące brawa. Tym
bardziej, że konkurs stał na
bardzo wysokim poziomie.

DARIA KRZYSZKOWIAK
MAMA

MARIA GAWRON
NAUCZYCIELKA

K

oło TPD w Zespole
Szkół Specjalnych nr
101 w Poznaniu pomaga
uczniom, ale dzięki pomocy
nauczycieli uczniowie pomagają także innym, organizując akcje charytatywne
na rzecz osób potrzebujących, m.in. pań mieszkających w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Sielskiej
w Poznaniu.
Tym razem przed Wielkanocą uczniowie piekli babki, muﬁnki, ciasteczka dla
mieszkanek DPS-u pod ha-

słem „Upiekę ci babciu babeczkę”. Zakup produktów
sponsorowało szkolne Koło
TPD. Udział w akcji wzięło
9 klas i osoby indywidualne.
Rezultaty działań zaskoczyły
wszystkich: były baby lukrowane, czekoladowe, malinowe. Prezentowały się wspaniale. A paniom z ulicy Sielskiej dały wiele wzruszeń,
ponieważ po raz kolejny
młodzi ludzie o nich pamiętali. Radość seniorek również uczniom dała wzruszenia i satysfakcję. mg

FOT. KATARZYNA SÓJKA

Babeczka dla babci
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

ĆWIKŁA
Kiedy nam się chrzani
I smak byle jaki,
To winne są temu
Czerwone buraki.

MIMOZA

BIUROKRACJA

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

KONTO:
BZ WBK SA VI/O Poznań
28-1090-1362-0000-0001-0665–8259

JĘZYKOZNAWCA
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S

korno dryzd (świt), w antrejce ukozoł mi sie Knajder z Chwaliszewa.
– Hiruś – godo – z biyrej sie,
idymy na majówke! Zanim się
dotośtómy na Dymbiec, już
wiara bydzie za nami czekać! I
pamiyntej wziunć ze sobóm gitare, bo jo madoline zabrołym!
Na Dymbcu już całko wiara na nos czekała: Wacuś z
gajgami, Ignac z diabelskimi
skrzypcami i Feluś z ustnymi
harmoszkami. Bo wiycie, Feluś
mioł pore tych ustnych harmonijek i to jeszczyk w kilku
tonacjach. A wszystkie ﬁrmy
„M.Honer”.
Niektóre kumple przyrechlali sie z całkóm famułom,
z trzeszczkami, z babciami. A
każdyn jedyn mioł w kuszkach
wikt: jajka na twardo, knobloszki, redyski (rzodkiewki),
drzuzgowki. A Wacuś to nawet
mioł kaszoka swoi roboty. Mówie wom, że same smakołyki.
Ustawili my sie i ruszyli piechtóm w stróne Puszczykowa. Na czele knajół się Ignac
Sztachyta i podawoł kómynde:
trzy, cztery. A my grali! Calutko wiara śpiywała „Gdzie strumyk płynie z wolna”, i to nawet nie najgorzyj. A najwiyncyj to Knajder dar się jak sta-

FART
Szczęście
Czasem błądzi
I złośliwe bywa,
Gdy dobry odpada,
A ten zły wygrywa.

WYDAWCA:
Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Filantrop”
os. Bolesława Chrobrego 33 m 65
60-681 Poznań, tel. 608-311-903,
61-8226-454, www.filantrop.org.pl

DRUK:
DRUKARNIA „KOM-DRUK”
Grzegorz Komisarek
ul. Karpińskiej 16, 60-462 Poznań
tel. 618 172 206
e-mail: komdruk@wp.pl

Fraszki
Wszechmogące
Draństwo
Tworzy w państwie
Państwo.

PODBÓJ KOSMOSU

ZAGRYWKI
Czasem szafa gra nam,
Piękna jest muzyka,
Ale nic dobrego
Z tego nie wynika.

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

ŻARTY

Tyle zła już człowiek
Zrobił na tym świecie,
Że dobroci szuka
Na innej planecie.

Dobry żart –
Tynfa wart.
Głupi żart –
Tworek wart.

EPIDEMIA

NOSTALGIA

NIESŁOWNA

Oby po czerwonce
Postrachem narodu
Nie była żółtaczka
Z Dalekiego Wschodu.

Rozmiłowanego
Niby patrioty
Do zdradzonej Polski
Żałosne tęsknoty.

Pójdę za tobą w ogień,
Śmiało rzekła.
Lecz gdy się podpalił,
Od niego uciekła.

Trzema językami
Włada
Wtedy, gdy buty
Zakłada.

Majówka
re gacie, a rżnół na mandolinie,
że łoż cóś!
W Puszczykowie byli my o
godzinie dziewióntyj. Najsamprzód troche my wcinali, potym my odpoczyni. Jak się wiara już nawcinała, to dopiyro zaczóły się ﬁfy: my grali, a wiara
bawióła sie w „mom chusteczke, mom mom jedwabnóm” i w
„rolnik som w dolinie”, a nawet
w „ciuciubabke”! Mówie wom,
istne cuda!
A jak już kożdyn był pod muchom, to zaczyni sie migać
(tańczyć). My rżnyli tanga, poleczki, walce i sztajerki, a Knajder ciyngiym ino śpiywoł „Grej
piynkny Cyganie”.
Naroz przed nami stanył obski gość niczym elegant a Mosiny, wiycie, taki, co to w gaciach śpi i poprosiół do swoi
eki.
– Panowie – glyndziół –
mómy do wos prośbe, abyście
nom zagrali tango argentyńskie, bo nasze damy bydóm z
nami się migać!

To my zaczyni grać, a Knajder to nawet im się podchlybioł
i swoim tenorym tak ciungnół,
że wiara łoż ślypie na wiyrzch
wywolała! Tyn istny, co po
nos przyloz, zaczon Knajdra
po krybunach (plecach) klepać. Dali nom pociungnuć tate
z mamom, bo takom gorzołe
mieli.
A był miyndzy nimi ułan i
mioł fajnóm staróm. Ślypie
miała niebieskie, a kłaki czorne. Jo szpycowołym na Wacusia, a ón na nium jak w łobrozek. Roz po roz nawet do
ni mrugoł, a óna do niegó tyż
i nawet go szekuladóm czynstowała.
Naroz ułan ścióngół portki i
hycnół do wody. Dłuższy czas
nie buło gó widać i jo zaczónym sie denerwować, bo myślołym, że sie utónkoł (utopił)!
A tyn szuszfol wypłynół na
środyszku Warty i krzyczy:
– Widzicie, jak ułani potraﬁóm nurkować?
A Knajder na to: ón by musioł

eknónć, jak jo daje kepy, to dopiero by mu ślypie na wiyrzch
wyszły!
I ta tuleja, ta religa, tyn
szczun z Chwaliszewa, rozblyk
sie do pół nagusa i zaczón się
bachać. I dawoł kepy! Jo cały we
fefrach, zaczónym wrzeszczeć:
– Knajder, wyłaź z wody, bo
sie unorosz!
A Knajder zrozumioł, że
mom lody i glyndzi:
– Już wyłaże, bo mom apetyt!
Ani sie nie łobruciółym, a
Wacuś już siedzioł na kocu u
pani rotmistrzowyj, czyli staryj
ułana. Pon rotmistrz wyrechloł
sie z wody, usiod na kocu, naloł
nom po kielichu, luchnół sobie
i znowu hucnół do wody.
– Teroz uwożejcie – zawołoł – śwignijcie mi tu tom ceglote, a jo dom kepe i jóm wycióngne!
Knajdrowi tak się to spodobało, że coroz świgoł mu coś, a
tyn nurkowoł a nurkowoł. – Co
wom jeszczyk pokozać? – spytoł się ułan.
Na to Wacuś, co mu sie staro
ułana podobała:
– Czy mógłbyś koleś tak dać
kepe, co byś już nigdy z wody
nie wypłynół?

BENON MATECKI
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Fraszki
NA STRÓŻA
Kto angażuje tchórza
na stróża,
niech na złodziei
się mniej oburza.

BOHATER NASZYCH
CZASÓW
RYS. ANDRZEJ ROSSA

Bierze sprawy
w swoje ręce,
szuka szans
dla swej pozycji –
raz przy wsparciu
sfer rządowych,

innym razem
– w opozycji.

WESTCHNIENIE
BABUNI
Ach, gdzież mi się podział
dawny zryw młodzieńczy,
gdy wbiegałam
po trzy stopnie,
albo zjeżdżałam
po poręczy.
KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

WSPOMNIENIE Z PRL-U
K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

T

rzej przyjaciele. Tak ich
w zakładzie „Alba” w
Łodzi od tamtego czasu nazwano. Byli na wycieczce
pociągiem przyjaźni na Węgrzech: Trznadel, Kowalski i Maryniak, znani i szanowani w zakładzie. Tego
dnia, nieco „po wczorajszym”, błądząc ulicami Budapesztu, zmęczeni, poczuli ochotę na chwilowy
relaks. Rozejrzeli się wokoło po obu stronach ulicy.
– Wiecie co? – pierwszy
odezwał się Maryniak. – Widzę tam zakład fryzjerski,
pójdę coś zrobić z moimi
kłakami.
A miał je jak hipis.
– Poczekajcie na mnie tu,
w tej pijalce piwa – wskazał
na pobliski lokal.
– Dobrze, idź – zgodził się
Kowalski. – Poczekamy. A
gdybyś wcześniej skończył,
a nas by nie było, to szukaj
w następnej pijalce. Będziemy czekać, gwiazdorze.
Tak się rozstali. Czas mijał. Pili już trzecie duże piwa.
Maryniak nie wracał.
– Kolega nam nie wraca – zauważył nieco zaniepokojony Trznadel. – Ciekawi mnie, co on tam robi tak
długo…
– Oj, może dużo ludzi –
uspokajał go Kowalski. –
Przecież to stolica, to i chętnych tu na pewno nie braku-

Ja, Węgier
z Warszawy
je. Lepiej zamówmy jeszcze
po dwa duże.
– Słusznie – zgodził się
Trznadel. – Wolę siedzieć
przy piwie. Choć wolałbym
nasze polskie. Ale z braku
laku…
– Dziwię się. Bo po co mu
dzisiaj potrzebny był fryzjer
– zauważył niechętnie Kowalski. – Ja poczekałbym do
powrotu do kraju.
– Dobrze mówisz, bo masz
fryzurę jak nasz były premier
Cyrankiewicz – zauważył
Trznadel.
Rozmowę o koledze przerwało im wejście Maryniaka.
– Cześć chłopaki! Jak wyglądam? – zapytał wesoło.
– Jak Wioletta Willas – odrzekł tajemniczo Kowalski.
– O! Widzę, że sporo
chmielu tu poszło – Maryniak
nie tracił dobrego chumoru.
– Wojtek ma rację. Bo gdybyś zmienił głos, to też bym
ciebie nie poznał – poparł
kolegę Trznadel.
– Czy wam to piwsko mózgi rozwodniło!? – rozłościł
się Trznadel.

– To spojrzyj w lustro, tam
przy szatni – odrzekł spokojnie Kowalski.
– O k… – wrzasnął Maryniak widząc siebie w lustrze. – Co ten Madziar ze
mnie zrobił! Chciałem, aby
mnie pięknie ostrzygł, a on
rzeczywiście zrobił ze mnie
Willas!
– Nie wiem, jak ty z nim
rozmawiałeś, ale proponuję,
żebyś poszedł do niego teraz
i to wyjaśnił – radził z powagą Kowalski.

– Bo myślałem, że jesteś
Węgrem!
– No właśnie, Węgrem –
odrzekł z ulgą uwolniony
z uścisku fryzjer. – A ja po
twoim gadulcu sądziłem, że
jesteś Francuzem i chodzi ci
o trwałą…
– Zaraz – przerwał z dziwna miną Trznadel. – Ty mówisz po polsku?

– Chodźcie ze mną! – Maryniak kipiał ze złości.

– Bo jestem Polakiem, z
Warszawy – odrzekł nieśmiało fryzjer. – Przyjechałem tu dziesięć lat temu z rodzicami, zdobyłem ten zawód i tu pracuję.

Przeszli na drugą stronę
ulicy, do fryzjera. Ten akurat
odpoczywał.

Słysząc to Polacy zamilkli
na moment. I zaraz wybuchnęli śmiechem.

– To ten gnój mnie tak urządził! – wrzasnął Maryniak na
widok fryzjera, podbiegł do
niego i chwycił za gardło.

– Chodź – fryzjer wziął pod
rękę Maryniaka. – Poprawię
ci tę fryzurę, i to na własny
koszt, bo naprawdę wyglądasz jak Willas…

– Chwileczkę – wyjąkał
fryzjer. – To ty jesteś Polak?
– A kto, Chińczyk?
– To czemuś bełkotał po
niemiecku, po rosyjsku, po
rumuńsku? – niemal wyjąkał
fryzjer. – Dlaczego nie mówiłeś po polsku?!

Po tej usłudze Heniu Maryniak wyglądał elegancko.
Po powrocie do „Alby” wiele dziewczyn się w niego
wpatrywało, ale on ich unikał. Ciągle myślał, że widzą
w nim Wiolettę Willas.
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„Idzie wiosna”
– dla emerytki

Wiosną
nad Wartą

31

marca na scenie Domu
Kultury „Jagiellonka” w
koncercie „Idzie wiosna” zaprezentowały się zespoły seniorów „Słoneczna Pięciolinia” i „Bell Canto”. Współorganizatorem występu był Klub
Seniora „Złota Jesień”.

22

marca uczestnicy i terapeuci Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie
wybrali się na wiosenny piknik nad Wartą, w lesie, na polanie Żerkowsko-Czeszewskiego
Parku Krajobrazowego.
Przez rzekę Wartę wszyscy
przepłynęli promem. Razem z
nami był także leśniczy, który
pomagał nam rozpalić ognisko.
Piekliśmy w nim kiełbaski, co
było nie lada atrakcją dla uczestników wyprawy. Przy okazji
można było sobie porozmawiać
z przyjaciółmi o różnych sprawach, a także pograć w piłkę,
czy po prostu posiedzieć i trochę
odpocząć.
No i przede wszystkim zobaczyliśmy, jak się pomału budzi
tutaj do życia przyroda i słuchaliśmy cudownego w tym miejscu
śpiewu leśnych ptaków. A pogoda była wtedy bardzo ładna i
świeciło słońce. Tak przywitaliśmy wiosnę.

Koncertem tym jego członkowie podziękowali za wiele lat pracy klubowej instruktorce Małgorzacie Andrzejewskiej, która 1 kwietnia przeszła
na emeryturę.
– Od 2005 roku jestem w
„Złotej Jesieni” – wspomina.
– Było to dla mnie nowe wyzwanie, bo do tej pory pracowałam z dziećmi i młodzieżą.
Trochę się obawiałam. Ale odważyłam się. Najważniejsze
było chyba to, że zawsze lubiłam przebywać ze starszymi
ludźmi. Podziwiałam ich i lubiłam słuchać ich opowieści. A
doświadczenia organizacyjne
z harcerstwa pomogły mi zrealizować założony program.
Dzięki grupie osób, którą tutaj
zastałam, uwierzyłam we własne siły. Podjęliśmy wspólne
działania, które ściągnęły do
klubu liczne grono seniorów.

ZBIGNIEW STRUGAŁA
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE

Czy nie będzie jej brakowało
seniorów i pracy w „Złotej Jesieni”?
– Na pewno – mówi. – Bardzo się zżyłam z nimi, poznałam ich problemy. Myślę, że oni
też żyli moimi sprawami, odczuwałam to nieraz w trudnych chwilach. Osoba, która zajmie się Klubem po mnie,
będzie miała wspaniałych ludzi do pracy.

Podziękowanie
dla Małgorzaty Andrzejewskiej
(z prawej).

FOT. (5X) ARCHIWUM WTZ W CZESZEWIE

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

ROBERT WRZESIŃSKI
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Floret i pieski
w „Kasztanowym ogrodzie”
kwietnia w dzień obchodów Światowych Dni Autyzmu trwał festyn rodzinny
w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Kasztanowy ogród” w Środzie Wielkopolskiej. Integracyjne spotkanie poświęcone było rekreacji
i społecznej rehabilitacji osób
z autyzmem.

W wydarzeniu tym uczestniczyli szermierze Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Z ﬂoretem do gwiazd”. Dali
pokaz podstaw szermierczych
walk, także dla osób na wózkach inwalidzkich. Każdy zainteresowany mógł spróbować swoich sił i sprawdzić swój reﬂeks na
specjalistycznym sprzęcie.

FOT. (2X) ARCHIWUM „Z FLORETEM DO GWIAZD”

1

Była to jedna z festynowych
atrakcji, ważna dla obecnych
na festynie osób z niepełnosprawnością. Podobnie zresztą
jak obecność na tym wydarzeniu piesków… Celem Fundacji „Z
ﬂoretem do gwiazd” jest bowiem
także działalność charytatywna
na rzecz bezdomnych zwierząt,
w tym głównie psów. W związku z tym na festynie były zaprzy-

jaźnione z szermierzami organizacje: Fundacja TTB w Poznaniu,
zajmująca się m.in. psami do adopcji, Fundacja „Daj Psu Dom”
i Średzkie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. W organizacji obchodów pomagali wolontariusze Fundacji „Niebieski Zakątek”.

ALICJA TWARDOSZ

Krew na Ratajach
atajski Dom Harcerza
„Skaut” Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”
i Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK to organizatorzy
akcji krwiodawczych na os.
Piastowskim, które od wielu
lat prowadzą tutaj dwa razy w
roku pracownicy Regionalne-

go Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Poznaniu.
Podczas tegorocznej akcji
przeprowadzonej tu 25 marca
17 osób oddało 7,65 litra krwi,
którą przekazano dla dzieci
chorych na raka.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

R

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

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

Może to choroba Alzheimera, a może łagodne zaburzenia pamięci?

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

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

 Szacuje się, że na świecie cierpią na chorobę Alzheimera blisko 44 miliony ludzi
 W Polsce przypadłość ta dotyka już 350 tysięcy osób
 Co 4 sekundy jest diagnozowany nowy przypadek choroby Alzheimera

