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Badanie potrzeb osób
niepełnosprawnych
P

aństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował w sierpniu
na swojej stronie internetowej
(www.pfron.org.pl) o raporcie
końcowym z badania potrzeb
osób niepełnosprawnych. Badanie było przeprowadzane od
stycznia 2017 do kwietnia 2017
na zlecenie PFRON przez ﬁrmę Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka z siedzibą w Żyrardowie.
Dzięki badaniu osoby z różnymi niepełnosprawnościami
mogły przedstawić swoje potrzeby i problemy wynikające z
niezaspokojenia tych potrzeb.
Badanie wykazało, że niepełnosprawni to grupa silnie zagrożona biedą, ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Największe trudności ﬁnansowe mają
gospodarstwa domowe, w których mieszka osoba z niepełnosprawnością intelektualną. 30%
badanych wskazało, że z powodu niepełnosprawności potrzebuje odpowiedniego przystosowania mieszkania.
Ciekawie przedstawiają się
również wyniki tego badania,

jeśli chodzi o aktywność zawodową osób niepełnosprawnych.
Wykazały one, że 71% osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo jest zadowolonych ze
swojej pracy. Z kolei aż 84% objętych badaniem osób niepracujących przyznaje, że nie poszukuje aktywnie pracy. „Choć
dla niepełnosprawnych dostępny jest szereg instrumentów wsparcia w podjęciu pracy, wskaźniki zatrudnienia i aktywności zawodowej tej grupy
pozostają na niskim poziomie”
– czytamy w raporcie z badania.
Większość osób niepełnosprawnych
niepracujących
wciąż jest bierna zawodowo.
Problem braku aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych dotyczy zarówno mieszkańców Polski jak również innych państw Unii Europejskiej.
Kłopot ze znalezieniem pracy
i jej utrzymaniem ma, według
danych, ponad połowa niepełnosprawnych Europejczyków.
Przeszło 44% badanych zadeklarowało, że ma specjalne
potrzeby w związku ze swoją
niepełnosprawnością. Najczę-

Labrador dla niewidomego

P

rzedstawiciele
Wielkopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 września wzięli udział w spotkaniu podsumowującym szkolenie dla
psów przewodników oraz
osób niewidomych. Organizatorem szkolenia, zrealizowanego ze środków PFRON,
była Fundacja na rzecz Osób
Niewidomych „Labrador Pies
Przewodnik”.
Szkolenie trwało dwa dni
i odbywało się w Luboniu w
powiecie poznańskim. Zaproszono na nie także wolontariuszy zainteresowanych
sprawowaniem opieki i wychowaniem szczeniąt – kandydatów na psów przewodników.
Pies przewodnik stanowi
nieocenione wsparcie w co-

dziennym życiu i rehabilitacji osoby z dysfunkcją wzroku. Aby mógł dobrze pełnić
tę rolę, potrzebne jest szkolenie. Jak czytamy na stronie
Fundacji (www.fundacja.labrador.pl), młode psy do około 18 miesiąca przebywają w
rodzinach wolontariuszy, których zadaniem jest nauczenie
psa posłuszeństwa i szeroko
rozumiana socjalizacja.
Fundacja „Labrador”, dzięki doﬁnansowaniu PFRON,
realizuje projekt pod nazwą
„Labrador dla niewidomego
– utrzymanie psa przewodnika 2017–2019”. Stwarza to
osobom niewidomym możliwość zmniejszenia kosztów
utrzymania psa przewodnika. W ciągu 13 lat działalności Fundacja przekazała niewidomym 38 psów przewodników. oprac. kk

ściej zgłaszane potrzeby dotyczyły: mieszkalnictwa i samodzielnego życia (w szczególności pomocy ze strony pielęgniarki lub asystenta osoby niepełnosprawnej przy wykonywaniu codziennych czynności),
zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, optyczny oraz poprawiający słyszenie, sprzęt komputerowy, a także w różnego
rodzaju urządzenia pomagające niwelować skutki niepełnosprawności, likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej i przystosowań środka transportu (tę potrzebę zgłaszały najczęściej
osoby z dysfunkcjami narządu ruchu i wzroku). W przypadku osób z niepełnosprawnością
intelektualną niewystarczająco
zaspokojone są potrzeby związane z rehabilitacją społeczną. Z kolei osoby z problemami zdrowia psychicznego w badaniu wskazały, że często czują się odrzucone, zepchnięte na
margines i z tego powodu ukrywają swoją niepełnosprawność. W kwestii zapotrzebowania na nowoczesne technolo-

gie nie wskazały żadnych rozwiązań, które mogłyby im pomóc w codziennym funkcjonowaniu. Raport końcowy donosi, że „w kontekście nowoczesnych technologii wymieniały one jedynie dostęp do leków
nowoczesnej generacji, które w
zdecydowanie mniejszy sposób
upośledzają ich funkcjonowanie”. Dla tej grupy osób jako forma wsparcia najważniejsza jest
pomoc psychologiczna i psychiatryczna.
Prócz wyżej wymienionych
potrzeb kluczowe znaczenie dla
osób niepełnosprawnych ma
również uczestnictwo w zajęciach i turnusach rehabilitacyjnych, rehabilitacja społeczna i
integracja ze zdrowymi ludźmi.
Wiele osób niepełnosprawnych
zwróciło w badaniu uwagę także na potrzebę samodzielności
i niezależności, która wiąże się
po pierwsze – z pracą zawodową i stabilną sytuacją materialną, po drugie – z uniezależnieniem się od rodziców, z reguły
nadopiekuńczych i nie pozwalających samodzielnie decydować o sobie. oprac. kk

Spotkania ze sztuką
F

undacja „Mielnica” w Koninie prowadząca szeroką działalność rehabilitacyjną
i arteterapeutyczną na rzecz
osób z niepełnosprawnościami w lipcu tego roku zorganizowała doroczne Artystyczne
i Sportowe Spotkania Dzieci i
Młodzieży z Niepełnosprawnością. Wydarzenie, doﬁnansowane ze środków PFRON, zorganizowano w dniach 23–29
lipca w Gospodarstwie Agroturystycznym Pomocniczym
Fundacji „Mielnica” w Mielnicy
Dużej w gminie Skulsk.

Z różnych form zajęć usprawniających, edukacyjnych i sportowych skorzystało 20 osób z
niepełnosprawnością. Były zajęcia artystyczne, alpakoterapia,
zabawy, gry integracyjne, zajęcia cyrkowe oraz inne atrakcje. Szczególnym zaintereso-

waniem cieszyły się warsztaty
fotograﬁczne, podczas których
uczestnicy mogli poznać tajniki wykonywania zdjęć. Projekt
współﬁnansowało
Starostwo
Powiatowe w Koninie ze środków PFRON.
Jedną z form działalności
Fundacji „Mielnica” jest utworzony w 1993 roku Warsztat Terapii Zajęciowej, który obejmuje wsparciem 55 osób z niepełnosprawnościami. Ponadto
Fundacja prowadzi m.in. WTZ
w Mielnicy Dużej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Zakład Pracy Chronionej, klub środowiskowy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Realizuje również wiele innych inicjatyw. Więcej: www.mielnica.org.
pl oprac. kk
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ŚPIEWAJĄCE WARSZTATY

Anita i Jarek Wokaliści
z Owińsk
z Konarzewa
30

sierpnia grupa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Owińskach
pojechała do Gniezna, aby
wziąć udział w koncercie ﬁnałowym V Wojewódzkiego
Festiwalu „Warsztat też Zaśpiewa”, do którego zakwaliﬁkowali się Anita Krzymieniewska i Jarek Trepto.

Po powrocie do Domu Kultury słuchaliśmy koncertu i kibicowaliśmy naszym wokalistom. Anita i Jarek wspaniale
zaśpiewali swoje piosenki z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego i chórku. EK, EF

Przed występem.

Za chwilę wejście na scenę.

FOT. (4X) ARCHIWUM WTZ

Po dotarciu na miejsce wokaliści rozpoczęli próby z zespołem instrumentalnym, przygotowując się do koncertu. Pozostała część grupy, korzystając z pięknej pogody, zwiedziła katedrę gnieźnieńską, która
zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Poznaliśmy historię życia i męczeńskiej śmier-

ci świętego Wojciecha, przedstawioną na Drzwiach Gnieźnieńskich – bezcennym, unikatowym zabytku sztuki romańskiej. Byliśmy też w podziemiach kościoła i na tarasie widokowym, który znajduje się na jednej z wież katedry.
Stąd podziwialiśmy panoramę
Gniezna i okolic. Wchodziliśmy na taras po 240 schodach.
Warto było.

Monika Andrzejewska (z prawej) z chórkiem.

W

tym samym koncercie ﬁnałowym Festiwalu „Warsztat Też Zaśpiewa” wystąpili uczestnicy Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Konarzewie prezentując utwory z repertuaru Kasi Klich.

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ

Śpiewa Jarosław Trepto.

Anita Krzymieniewska (trzecia z prawej) na scenie.

Monika Andrzejewska wykonała jej piosenkę „Ciszej”, a Mikołaj Lambryczak piosenkę „Cyrk”.
Oni również zakwaliﬁkowali się
do tego prestiżowego przeglądu
wokalnych talentów. Wydarzenie wzbudziło ogrom pozytywnych emocji, dało możliwość zaprezentowania się uzdolnionym
wokalnie uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej w naszym
województwie.

ANNA BESZTAK-MIREK

Śpiewa Mikołaj Lambryczak.
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Przynoszą
ulgę w cierpieniu

Budowa nowego hospicjum.
ospicjum – to słowo wielu ludzi jeszcze elektryzuje
i powoduje, że nie chcą o nim
słyszeć. Prawda jest taka, że
hospicja spełniają bardzo ważną społecznie rolę i mają duże
znaczenie dla ludzi u schyłku
życia, a także ich rodzin, którym jest ciężko w codziennej
opiece nad bliskim. W Polsce
nadal brakuje hospicjów kameralnych, przypominających domowe warunki, w tym także
dla dzieci.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” działa w Poznaniu od prawie dwudziestu lat. Przez pierwszych kilka lat mieściło się przy
ul. 27 Grudnia w Poznaniu, by
w 2009 roku przenieść się do
nowej siedziby przy ul. Bednarskiej. Od samego początku założycielom przyświecał cel: zapewnienie jak najlepszej opieki
nad chorymi oraz komfortowych
warunków pozwalających na
godne odchodzenie człowieka.
Niestety, potrzeby poznaniaków oraz mieszkańców okolicznych miejscowości z roku na rok
rosną. Przybywa zarówno osób
dorosłych jak i dzieci, którzy potrzebują stałej, często 24-godzinnej opieki. Warunki lokalowe nie pozwalają, by pomóc
wszystkim, którzy tej pomocy
i wsparcia potrzebują. Zarząd
WSWOP „Hospicjum Domowe”
postanowił to zmienić i wybudować nowe hospicjum.
– Przygotowywaliśmy się do
tej inwestycji od 10 lat. W 2015
roku zakupiliśmy przy ul. Bednarskiej w Poznaniu działkę o

powierzchni ponad 1240 metrów kwadratowych, na której
w 2016 roku rozpoczęliśmy budowę hospicjum stacjonarnego. Budynek ma ponad 800 m
kw. Obecnie jest stan surowy zamknięty. Niestety, na dalsze prace brakuje prawie dwa i pół miliona złotych – mówi dr Krzysztof Sawiński, prezes zarządu
WSWOP „Hospicjum Domowe”.
– Na zakup działki wzięliśmy
spory kredyt. Udało nam się też
pozyskać środki z jednego procenta oraz z wpłat osób indywidualnych i ﬁrm. Ale to nadal za
mało. Wymogi, które są określone przez europejskie standardy, gdzie odchodzi się od dużych
placówek powodują, że potrzebujemy jeszcze tak dużej kwoty.
W nowym hospicjum będzie
15 pokoi jednoosobowych oraz
zaplecze medyczno-socjalne.
Będzie to pierwsze hospicjum
stacjonarne w Polsce, gdzie profesjonalną opiekę medyczną u
schyłku życia znajdą seniorzy,
niezależnie od rodzaju schorzenia oraz pierwsze w Wielkopol-

PPOZNAŃ

Z

sce stacjonarne hospicjum dla
dzieci.
– Naszym nadrzędnym celem jest indywidualizacja opieki nad chorym oraz stworzenie
mu warunków zbliżonych do
domowych. Stąd też nowy budynek ma ładną architekturę, jest
przyjazny środowisku, a w ogrodzie będzie dużo zieleni. Chorymi będą zajmowali się, w zależności od potrzeb, lekarze różnych specjalności, między innymi opieki paliatywnej, leczenia
bólu, geriatrzy oraz pediatrzy a
także wykwaliﬁkowane pielęgniarki, ﬁzjoterapeuci, psychologowie i wolontariusze – dodaje
dr Krzysztof Sawiński.
Nowe hospicjum, wraz z istniejącymi już placówkami, zaspokoi potrzeby mieszkańców Poznania i okolic dotyczące opieki paliatywnej i hospicyjnej. Trzeba je tylko dokończyć.
Ważne jest, aby zarówno instytucje, ﬁrmy jak i osoby prywatne włączyły się i pomogły w dokończeniu tej budowy, niezwykle
ważnej dla lokalnej społeczności. Do wykonania jest m.in. instalacja elektryczna, wykończenie wnętrz, zakup wyposażenia
i aparatury medycznej. Pamiętajmy, pomagając innym, tak naprawdę pomagamy sobie.
Przy pomocy ludzi dobrej woli
jest duża szansa, że 15 osób, w
tym dzieci, znajdzie się w niedługim czasie w nowym hospicjum, pod fachową opieką, a ich
bliscy nie będą się już musieli o
nich martwić.
Pieniądze można wpłacać na
konto WSWOP „Hospicjum Domowe”: 34 1090 1447 0000 0001
3500 2295.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. (2X) ANNA ZIÓŁKOWSKA

H

K
Karolina
Kasprzak
K

Brakuje wyposażenia i aparatury medycznej.

okazji przypadającego 1
października Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
Jan Grabkowski, starosta poznański zaprosił seniorów z terenu powiatu poznańskiego na
tradycyjny doroczny piknik integracyjno-artystyczny. Wydarzenie, ﬁnansowane ze środków Powiatu Poznańskiego,
odbyło się 8 września na terenie Domu Pomocy Społecznej
w Lisówkach.
– Dzisiejsze spotkanie stwarza seniorom okazję prezentacji
talentów, uzdolnień i twórczych
możliwości. Międzynarodowy
Dzień Osób Starszych to święto, które przypomina młodemu
pokoleniu, że seniorzy są grupą
potrzebującą empatii, zrozumienia, a także szczególnej uwagi i
troski. Większość seniorów nie
jest już aktywna zawodowo, ale
udziela się społecznie lub rozwija swoje zainteresowania na zajęciach organizowanych przez
kluby seniora czy dzienne domy
pomocy społecznej – mówił dla
„Filantropa” Zygmunt Jeżewski,
członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, który powitał seniorów
w imieniu starosty.
Osoby starsze mogły skorzystać z bezpłatnych porad dietetyka, ćwiczeń pamięci i koncentracji, gimnastyki, nordic walking,
pokazów udzielania pierwszej
pomocy, porad policji, Rzecznika Praw Konsumenta oraz stylistki. Były warsztaty zdobnicze
– origami i wykonywanie biżuterii, pokazy taneczne, konkursy
muzyczne, quizy z nagrodami.
Wszystkie atrakcje cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Energię i entuzjazm wniosła zabawa
prowadzona przez DJ Wikę, najstarszą didżejkę w Polsce.
Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
udzielali informacji m.in. na temat zasad ubiegania się o doﬁnansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Z kolei przy
stoisku Powiatowego Zespołu
do spraw Orzekania o Niepełnosprawności można było dowiedzieć się m.in. jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności
czy legitymację osoby z niepełnosprawnością. Seniorzy mogli
ponadto skorzystać z pomiarów
ciśnienia, glukozy, tlenku węgla w wydychanym powietrzu,
zbadać się wideodermatoskopem (w celu zapobiegania rakowi skóry).
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W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH

Piknik z najstarszą
didżejką

Porady i konsultacje.

Pokaz tresury psów.

Ćwiczenia rekreacyjne.

Każdy przebrany inaczej.

Wesoły mosteczek nie ugina się...

FOT. (6X) KAROLINA KASPRZAK

Kabaret „Humoreska” z Lubonia działający
przy Lubońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

6

STRONA

WRZESIEŃ 2017

25

osób z niepełnosprawnością intelektualną i problemami zdrowia psychicznego odbywa
rehabilitację społeczną w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku prowadzonym przez gminę
Kórnik (powiat poznański).
Najważniejszym celem placówki jest zwiększenie samodzielności i zaradności
życiowej uczestników oraz
ich integracja ze społecznością lokalną. Pomagają
w tym różnego rodzaju treningi i zajęcia doskonalące
umiejętności artystyczne.
7 września był ważnym
dniem dla osób z niepełnosprawnościami, kadry terapeutycznej ŚDS, rodziców,
opiekunów i wolontariuszy.
Świętowano
uroczystość
5-lecia działalności placówki. Na tę okoliczność podopieczni, przy wsparciu terapeutów, przygotowali piosenki, tańce, wiersze, a także skecze sportowe i teksty mówione gwarą poznańską. Z niezwykłą otwarto-

5 LAT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Jeśli szukasz
ścią i serdecznością witali gości – wśród nich Jerzego Lechnerowskiego, burmistrza Kórnika i Aldonę Janyszak-Laskę, wicedyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
W siedzibie kórnickiego ŚDS
przy ul. 20 Października padło wiele życzliwych słów
uznania dla ludzi, którzy
osobom z niepełnosprawnością oddali swoje serca. Gratulacje przyjmowała Anita
Wachowiak, kierownik placówki.

Uczestnicy wykonują etiudę taneczną do piosenki religijnej
pt. „W tobie jest światło”.

Praca na rzecz tej grupy
społecznej miała swój początek 15 lat temu. Wtedy
powstało Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Inte-

Pełne humoru recytacje.

Tremy przed prezentacjami nie było widać.

Skecz sportowy – pokaz walk bokserskich.

Wspólny, radosny śpiew.
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W KÓRNIKU

przyjaciół…

7

pełnosprawnościami, udało się tę placówkę utworzyć.
Podopieczni ŚDS to jednocześnie członkowie Stowarzyszenia „Klaudynka”. Dom
mieści się w budynku Zgromadzenia Zakonnego Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego
à Paulo.
Jeśli ktoś czuje się przytłoczony codziennymi problemami, w tym miejscu znajdzie prawdziwych przyjaciół. Uczestnicy ŚDS łatwo
nawiązują kontakty z nowo
poznanymi osobami, odczuwają potrzebę dzielenia się
wszystkim, co dla nich ważne. Chętnie prezentują publiczności swoje uzdolnienia artystyczne. Są wrażliwi
i empatyczni, lubią pomagać
słabszym.

O potrzebie funkcjonowania placówki mówi Aldona Janyszak-Laska,
wicedyrektor PCPR w Poznaniu.

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (8X) KAROLINA KASPRZAK

lektualną i Ruchową „Klaudynka”. Twórcy „Klaudynki” dostrzegli potrzebę utworzenia dziennej placówki
wsparcia dla osób z niepełnosprawnością z gminy Kórnik. Początkowo nie było na
ten cel pieniędzy, ale w końcu, w 2012 roku, dzięki determinacji władz gminnych
i ludzi zaangażowanych w
pracę na rzecz osób z nie-

W kórnickim ŚDS odbywają się zajęcia rekreacyjno-kulturalne, muzykoterapeutyczne i choreograﬁczne, terapia pedagogiczna i
zajęciowa, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z gospodarstwa domowego, z zakresu
higieny osobistej i inne. Budynek jest przystosowany
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia są
realizowane od poniedziałku do piątku, przez 6 godzin
dziennie. Uczestnicy mają
zapewniony transport. Plany
kadry placówki na najbliższe
lata wiążą się ze zorganizowaniem tak zwanej opieki
wytchnieniowej, czyli pomocy dla rodziców i opiekunów,
aby mogli odpocząć. Fotorelacje z codziennych zajęć w
placówce oraz inne aktualności można śledzić na facebookowej stronie: www.
facebook.com/SDS.KORNIK.

Taniec hiszpański.

Podziękowania dla siostry Wandy za wspieranie uczestników
ŚDS w terapii i rehabilitacji.
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DO AKADEMII ŻYCIA W KONINIE ZAPRASZA TOMASZ ORZECH Z POLKOWIC

Trzeba żyć
– po coś i za coś
P

JAK DRZEWO
ROZPAWIŁO SIĘ
Z INTRUZEM
Był wrzesień 2010 roku.
Wspólnie ze znajomymi świętowaliśmy koniec lata. W moich
rodzinnych Polkowicach na Dolnym Śląsku. Na środku lasu, na
polanie, przy ognisku. To jedyne
miejsce w mieście, gdzie można legalnie napić się alkoholu
wprost „pod chmurką”.Przyznaję – „za kołnierz” nie wylewałem.
Tamtego dnia również.
Drzewo miało ponad 10 metrów. Pamiętam, jak na nie
wchodziłem. Dlaczego spadłem? Czy złamała się gałąź?
Czy straciłem równowagę? Nie
wiem. Ocknąłem się już na ziemi. Z siną twarzą, z pozdzieraną
skórą na nogach i rękach. Widać
było, że nieźle oberwałem „w locie” przez gałęzie. Upadłem na
bok z nienaturalnie wykręconą
głową. Nie czułem nic.
Nie pamiętam ani karetki, która przewiozła mnie do szpitala w Lubinie, ani badań, które
tam wykonali. Potem był szpital
w Wałbrzychu. Spędziłem tam
dwa miesiące, w tym jeden pod
respiratorem. Samodzielnie mogłem oddychać najwyżej pół godziny, potem krztusiłem się i dusiłem własną śliną. Zrobiono mi
więc tracheotomię. Aparat EKG
nie wyczuwał serca. Przy upadku przemieściło się na prawą
stronę. Diagnoza ostateczna –
porażenie czterokończynowe
w wyniku urazu rdzenia kręgowego. Tak naprawdę przerwany
jest w 99 procentach.
Koniec „szpitalnej wycieczki” to ośrodek w Reptach w Tarnowskich Górach. Byłem tam

FOT. FUNDACJA „PODAJ DALEJ”

o co ja wspiąłem się na to
drzewo? Tysiące razy zadawałem sobie to pytanie, leżąc
przez wiele miesięcy w szpitalach. Szczera odpowiedź boli.
Bo miałem 20 lat, bo byłem
zbyt pewny siebie i zamroczony alkoholem. Przy porażeniu
czterokończynowym trudno mi
„podnieść się” samemu i zacząć
nowy etap. Ale dzięki „Akademii Życia” Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”
z Konina wiem, że to możliwe.
przez około 6 miesięcy. Jak tylko
poczułem się lepiej, rozpoczęła
się rehabilitacja. Przez ostatnie
dwa miesiące pobytu już intensywna. Na początku marca 2011
wróciłem do domu.

KARETKA
DO CEWNIKA
Mój dom rodzinny to mieszkanie na III piętrze wieżowca.
Na niecałych 40 metrach ja i rodzice. Z nową sytuacją oswajali się przez dwa lata. Kiedy kursowałem po szpitalach, nie zdawali sobie sprawy, jak wygląda
opieka nad człowiekiem z takim
urazem jak mój. Mam wprawdzie w mięśniach jakieś napięcie, ale i tak przy wszystkich
czynnościach potrzebuję pomocy. Sam nie zjem, nie umyję się,
nawet nie podniosę ręki ze stołu. Dla rodziców to była tragedia. Ot, na przykład wypróżnianie… W szpitalu założyli mi cewnik wewnętrzny, który odprowadzał mocz na zewnątrz. Rodzice nie wiedzieli, jak go zmieniać, bo nikt im tego nie powiedział. Na początku dzwoniliśmy
więc po karetkę, żeby wymienili cewnik, ale ekipa nie chciała
przyjeżdżać. W końcu, któryś lekarz się zlitował i przeszkolił rodziców.

PIERWSZY ROK
PRZEŻYŁEM „JAKOŚ”
Nie miałem wprawdzie myśli
samobójczych, ale nieraz przeklinałem swoją głupotę. Alkoholu już nie tykam. Z trudem składam życie, które mi zniszczył.
Najlepsi kumple odwrócili się
ode mnie. Pomagają ci, po któ-

rych najmniej bym się tego spodziewał. Ale cóż, z ludźmi jak z
butami – całe życie w jednych
nie przechodzisz, bo się rozjeżdżają.
Ostatnie lata upłynęły mi na
rehabilitacji. Ta w ośrodkach, na
które trzeba długo czekać, przeplatała się z domową. A ta, kiedy już się zaliczy tych bezpłatnych 80 godzin, kosztuje. W Polkowicach kasują od chorego 80
do 100 złotych za godzinę. Byłem też na obozie rehabilitacyjnym. Wprawdzie przeznaczony
był dla osób bardziej sprawnych,
ale już samo to, że cały dzień siedziałem na wózku sprawiło, że
mój organizm funkcjonował lepiej.

MAGIK
OD KOMPUTERÓW
Zanim wlazłem na to upiorne drzewo, byłem hydraulikiem i
miałem dobrą pracę. Teraz mam
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i jestem na rencie. Nauka nie miała
dla mnie szczególnego znaczenia. Dalekich planów nie miałem. Teraz mam. Leki, rehabilitacja, wsparcie asystenta, bez
którego nie ruszę się nawet z
domu, a co dopiero na przykład
odwiedzić brata w Holandii. To
wszystko kosztuje. A ja mam już
prawie trzydziestkę i chcę być
samodzielny.
Mam dwie pasje – piłkę nożną i komputery. W tej pierwszej
mogę być już tylko kibicem, choć
wcześniej podobnie jak tata i
brat grałem pół-zawodowo w
polkowickim klubie. Z tą drugą
mogę związać się na dłużej. Do-

stałem taką szansę w projekcie
„Akademia Życia” Fundacji im.
Doktora Piotra Janaszka „Podaj
Dalej” w Koninie.
W Akademii uczę się programowania i projektowania stron
internetowych. Szkolenie zakończy się wydaniem certyﬁkatu,
dzięki któremu będę mógł wykonywać te zawody. Jak? Na razie
chwytam rysik w usta i kursuję
nim po touchpadzie. Na dłuższy
czas to jednak uciążliwe, bo kark
mi się szybko męczy. Dlatego jeden z asystentów Akademii znalazł ﬁrmę w Poznaniu, która zaprosiła mnie na testy eyetruckerów – takich specjalnych narzędzi sterowanych wzrokiem oraz
drugich, podobnych, ale kierowanych oddechem.
Sam w Akademii to ja nic nie
zrobię. Zawsze ktoś musi mi pomóc. Ale chłonąć wiedzę mogę
sam. Więc chłonę ją maksymalnie. Chciałabym zostać w Akademii na II edycję, aby pokazać
ludziom, którzy tak wiele dla
mnie zrobili, jak wiele ja sam już
potraﬁę zrobić. Marzy mi się, że
kiedyś przyjdzie czas, kiedy będę
zarabiał tyle, aby móc zrezygnować z renty. I chciałabym zostać
w Koninie.
***

Jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo? Masz 18-25 lat?
Chcesz być człowiekiem niezależnym? Wstąp do „Akademii
Życia”!
„Akademia Życia” to autorski projekt aktywizacji życiowej młodych osób z niepełnosprawnością ruchową, realizowany od września 2013 roku do
czerwca 2018 roku przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka
„Podaj Dalej” i Miasto Konin przy
wsparciu ﬁnansowym duńskich
Fundacji VELUXA. Pięciomiesięczny program Akademii obejmuje między innymi treningi samodzielności, zajęcia aktywnej
rehabilitacji, warsztaty z psychologiem i coachem zawodowym,
a także płatne staże zawodowe.
Dodatkowych
informacji
udziela: Karol Włodarczyk tel.
(63) 211 22 19, e-mail: k.wlodarczyk@podajdalej.org.pl Formularz rekrutacyjny dostępny jest
na www.akademiazycia.org
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ielkopolskie media ukazują seniorów jako osoby zaangażowane, aktywne,
nastawione na dialog i konsultacje społeczne. Ciągle za
mało mówi się o seniorach
sędziwych – taki wniosek
przyniosła jedna z prezentacji
podczas otwartego posiedzenia informacyjno-integracyjnego Miejskiej Rady Seniorów
w Poznaniu. Spotkanie odbyło się 4 września w poznańskim Collegium Da Vinci.
Wzięli w nim udział posłowie, włodarze miasta, dyrektorzy jednostek pomocy społecznej, przedstawiciele środowisk
senioralnych i organizacji pozarządowych, naukowcy, osoby starsze. Zaproszono blisko
300 osób. Pełna sala świadczyła o dużym zainteresowaniu
zagadnieniami jak: zdrowie i
bezpieczeństwo, budownictwo
dla seniorów, dostęp do opieki zdrowotnej oraz usług rehabilitacyjnych, aktywność społeczno-kulturalna czy dostosowywanie środków transportu do potrzeb osób starszych
na wózkach inwalidzkich. Nad
tymi właśnie kwestiami pochyla się MRS, która w październiku tego roku obchodzi 10 lat
działalności.
– W Poznaniu jest 141 tysięcy osób powyżej 60 roku życia.
Jako Rada Seniorów staramy
się inicjować rozmaite działania, które mogą przyczynić się
do poprawy ich sytuacji życiowej, wzmocnienia aktywności w różnych dziedzinach. Postawiliśmy sobie założenie, że
silniejsi wspierają słabszych.
Do seniorów docieramy różnymi kanałami informacji – to
m.in. ulotki, poczta elektroniczna, strona internetowa, a
także media społecznościowe. Wkrótce dzięki współpracy z Izbą Radców Prawnych
na stronie www.mrs.poznan.
pl będą publikowane porady
prawne. Aktualnie prowadzimy dialog z ﬁrmą „Solaris” na
temat autobusów przystosowanych do przewozu większej
liczby osób starszych na wózkach. Takich pojazdów w naszym mieście nie ma, a bardzo by się przydały. Cieszymy
się, że niebawem ruszy w Poznaniu bezpłatna taksówka
dla osób „80+”, a od przyszłego roku będzie można uzyskać
grant w wysokości 10 tysięcy złotych na przystosowanie
mieszkania do potrzeb osoby
starszej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Poznań został
w 2016 roku przyjęty do światowej sieci miast przyjaznych
starzeniu się – mówił dr Zdzi-

Seniorzy sędziwi –
nie istnieją?

Dr Zdzisław Szkutnik, przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów
w Poznaniu wita zebranych. Z lewej Jędrzej Solarski,
wiceprezydent Poznania i Henryk Marciniak, członek MRS.
sław Szkutnik, przewodniczący MRS.
Rada podejmuje również interwencje w sprawach dotyczących seniorów, jak np. brak
informacji pasażerskiej na poznańskim dworcu czy bariery architektoniczne w miejscach publicznych. W czerwcu tego roku we współpracy z
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu
MRS zorganizowała Wiosenną Szkołę Wielkopolskich Rad
Seniorów w Rokosowie, która wyposażyła uczestników w
wiedzę jak prowadzić rady seniorów. Rada organizuje ponadto systematyczne spotkania integracyjne dla mieszkańców domów pomocy społecznej odbywające się na terenie
„Oazy” w Strzeszynku.
– Nie zapomnę radości jednego z uczestników naszych
spotkań w „Oazie”. Ten człowiek przez kilka lat nie wychodził do ludzi, był zdany wyłącznie na towarzystwo współmieszkańców DPS-u. Spotkanie w Strzeszynku dało mu
możliwość poznania osób
zmagających się z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności.
Mieszkańcy
DPS-ów często nie widzą potrzeby aktywności społecznej,

odczuwają niechęć do kontaktu z ludźmi. Pomagamy im ją
przełamać. W ten sposób nasze spotkania zyskują coraz
więcej zwolenników – opowiadał Z. Szkutnik.
Do reﬂeksji nad wzmocnieniem przekazu medialnego na
temat życia osób w wieku sędziwym skłoniło wystąpienie
dra Tomasza Kozłowskiego,
kierownika Katedry Edukacji i
Nowych Mediów Collegium Da
Vinci. Powołując się na wnioski z badań dotyczących wizerunku seniorów w poznań-

skich mediach powiedział, że
wizerunek ten jest pozytywny, jednak w skali całego przekazu medialnego o osobach
starszych wciąż mówi się zbyt
rzadko. Negatywny wizerunek
osób starszych kreują materiały sensacyjne, głównie związane z oszustwem „na wnuczka”,
w których ludzie starsi przedstawiani są jako łatwowierni i
bezradni. Wiele materiałów na
temat seniorów stanowią publikacje promujące proﬁlaktykę zdrowotną czy różne formy aktywności. Osoby starsze są w nich przedstawiane
jako świadome, aktywne, gotowe do współpracy. Eksponowane są potrzeby poznańskich
seniorów, choćby na przykładzie konkursu „Poznań z przyszłością”.
Wiele do powiedzenia na ten
temat mieli reprezentanci uniwersytetów trzeciego wieku,
rodzinnych ogrodów działkowych, kół emerytów, klubów
seniora, dziennych domów
pomocy społecznej, DPS-ów.
Dzielili się swoimi spostrzeżeniami w dyskusji. Wszyscy
byli zgodni, że o osobach starszych media winny mówić jak
najczęściej. Seniorów zaproszono do publikowania tekstów na łamach miesięcznika
metropolitalnego „Poznań*”,
w którym ukazuje się wkładka
„Aktywny Senior”.

KAROLINA KASPRZAK
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WARSZAWA

W

idziałem do 12. roku życia, więc mam świadomość, jak wygląda świat. To
jednak nie znaczy, że mam go
w mojej wyobraźni razem z
drobnymi szczegółami. Otóż
niestety potraﬁę mieć „przed
oczami” jedynie zarysy obrazów, barwy dosyć mało barwne, a kontury rozmyte.
Widzenie do 12. roku życia oznacza, że zna się naturę
światła, toteż nie tylko pamięta
się obrazy, które faktycznie się
widziało, ale także można tworzyć własne, abstrakcyjne obrazy aktualnie otaczającego nas
świata. Pamiętam jak wyglądają stoły, dzięki czemu tworzy się
w mojej wyobraźni obraz każdego stołu, który dotykam teraz. Tak samo z mnóstwem innych, prostych i skomplikowanych przedmiotów. Są też takie,
które nie poddają się zasadom
wtedy przeze mnie poznanym.
Nie wiem jak sobie wyobrazić
coś skomplikowanego, czego
nie zdążyłem zobaczyć, do czego nie widziałem także niczego
podobnego. Im bardziej chodzi
o szczegóły, tym bardziej jestem
zagubiony. Na nic opowiadanie,
jak wyglądają twarze ludzi, których nigdy nie widziałem. Nie
umiem przenieść na „malowany” przeze mnie obraz informacji o ich cechach.
Gdy ktoś mówi, że twarz jest
pociągła, ma ciemniejszą karnację, że są na niej zmarszczki albo że rośnie na niej broda,
na przykład w specyﬁczny sposób ukształtowana, gubię się i
nie widzę w wyobraźni nic. Nie
mam pojęcia, jak sobie wyobrazić tęczę, zachodzące słońce,
odcienie sfalowanego morza,
gdy wieczorem nadchodzi przypływ, a powierzchnię wody muska lekka bryza. Nie wiem, jak
wyglądają zbocza gór, na których najpierw rośnie las, gdzieś
tam widać wśród drzew polanki i ścieżki, wyżej pola uprawne albo łąki i wreszcie gołe skały najbliżej szczytu. Nie wiem,
bo tego nie widziałem, albo widziałem za mało.
Tak się złożyło, że mieszkam
w Warszawie i do 12. roku życia nie miałem okazji wyjeżdżać w góry czy nad morze. W
tamtych czasach nie było łatwo
wyjechać na wakacje. Polacy
nie mieli pieniędzy oraz takiego
schematu działania jak teraz.

O zwierzętach
Większość z nas planuje wyjazdy i je realizuje, ale to teraz, a
nie wtedy. Mamy miliony samochodów, możemy liczyć na koleje, a nawet samoloty. W PRL
tak nie było.
Wracając do obrazów. Właśnie! Czy Państwo sądzą, że
wiem jak wyglądają obrazy Matejki czy Rembrandta? O nie!
Gdy żona mi o nich opowiada,
są tak złożone, że nic nie widzę, nic nie tworzy się w moich
oczach. I tak z każdym bardziej
skomplikowanym obrazem. A
jak jest ze zwierzętami? Właśnie o tym, korzystając z nadal
trwających wakacyjnych nastrojów, chcę opowiedzieć.
Wizerunki zwierząt są również skomplikowane. Nie można sobie ich wyobrazić na podstawie kilku informacji werbalnych: że mają cztery łapy, zaokrąglony pysk, uszy sterczące
do góry i ogon kudłaty nieprzeciętnie. Gdyby właśnie jedynie
to sobie przedstawić, mamy dosyć zgrubny obraz – właśnie,
czyj? Gdy dodamy do tych informacji kolejne, bardziej szczegółowe, moja wyobraźnia się wyłącza. Tak więc jestem skazany na obrazy zbyt proste lub
ich brak. No tak, ale przecież
mogę dowiedzieć się o zwierzęciu więcej, gdy go dotykam.
To prawda, tyle że proszę pokazać mi takie, które lubią, gdy się
je dotyka!
Tak się składa, że lubię kontakt ze zwierzętami. Gdy tylko
one sobie na to pozwalają, dotykam je i odbieram ich radość z
kontaktu z przyjaznym dla nich
człowiekiem. Szkoda, że tego
rodzaju przyzwolenie cechuje niewiele zwierząt. Nie można dotykać zwierząt dzikich,
bo skończyłoby się to źle. Nie
można dotykać zwierząt delikatnych, bo to dla nich byłoby
przykre, albo nawet szkodliwe.
Nie można doścignąć zwierząt
płochych, bo uciekają. I co gorsze – nie można dotykać zwierząt w zoo, a nawet tych, dla
których nie byłoby to przykre.
No więc nie wiem, jak wygląda
ich ogromna większość. Wiem
troszkę o tych, które zdążyłem
kiedyś zobaczyć oraz częściowo o tych, które przedstawia się
w formie trójwymiarowych ﬁgurek. O tych ostatnich nie ma
co mówić. Wszyscy spotykamy się z nimi w małych sklepikach z drobiazgami, albo na
wakacyjnych straganach. Opo-

FOT. JERZY KOT

Marek
Kalbarczyk

wiem jedynie o moich spotkaniach z prawdziwymi zwierzętami, które były tak miłe, że pozwoliły się dotknąć. Pewnie zorientowały się, że podchodzi
do nich niewidomy gość, który
chce się z nimi zapoznać i zaprzyjaźnić. Takie indywidualności wręcz lubią, gdy się je pogłaszcze, poklepie, gdy się im da
coś do zjedzenia, a także podrapie za uszami.
Pewnie nikogo nie zdziwię,
gdy powiem, że potraﬁę sobie
wyobrazić psa – małego i dużego, takiego puchatego jak misiek. Po pierwsze zdążyłem je
widzieć i zachować w pamięci, a ponadto mają taką wspaniałą cechę, że nawet cieszą
się, gdy się je głaszcze, poklepuje, drapie, a nawet zaczepia.
Mało tego – przecież mam psa
oraz miałem ich kilka. Psy mieli
też moi krewni i przyjaciele, a za
każdym razem były to psy przyjazne. Nie dotykałem innych
psów, bo po co, przecież by na
to nie pozwoliły.
Z psami miałem naprawdę fajne przygody. Najsławniejszym z nich był Max. Boże, ja-

kiż to był fajny gość – spory, albo
nawet wielki, z niebywałą sierścią, której było dużo wszędzie,
z wielkim i puszystym ogonem,
którym merdał na każde miłe
spotkanie. Wiele razy myślałem o takich psach, że to nieprawdopodobne, jak one nas
kochają. Był to owczarek. Jedni
pouczali, że niemiecki, inni, że
belgijski. Ja się na tym po prostu nie znam i nie zamierzam
poznać. Mówiono, że belgijski,
gdyż miał bardzo gęstą i długą
sierść. Gdy się go dotykało, zdawało się, że to lew. Gdy się go
czesało, trzeba było się mocno
napracować. Podobnie z kąpielą. Sierści miał dużo na bokach
pyska, pod uszami, a co dopiero na karku czy udach. Ogon
niebywały – z 70 centymetrów
długości; na końcu ogona długie włosy wachlujące powietrze i smyrające po nogach, jakby Max chciał oczyścić nam
spodnie.
I ten pies, wierny jak nie
wiem, był wykwaliﬁkowanym
przewodnikiem osoby niewidomej. Ja akurat nie jestem zwolennikiem
wykorzystywania
psów do tego celu. Przeszedł
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nadzwyczaj spolegliwych
kurs i był przekazany niewidomemu jako jego opiekun. Tenże
niewidomy zlekceważył tę pomoc i zamiast sobie z Maxem
chodzić, wymyślił, że go sprzeda policji. Pies przewodnik jest
dotowany, toteż gość pewnie
niewiele za Maxa zapłacił. Policja natomiast płaciła za dobrego psa sporo. No więc Max poszedł na testy, których nie zdał.
W ten sposób przestał mieć rację bytu. Niewidomy gość nie
chciał go utrzymywać, do policji Max się nie nadał, toteż Polski Związek Niewidomych ogłosił, że jest taki pies, który szuka
swojego miejsca w życiu. Usłyszałem to ogłoszenie w radiu
i zadzwoniłem pod wskazany
numer. Akurat wpadło nam do
głowy, że pies jest nam potrzebny. Pojechaliśmy go poznać i od
razu się z nim zaprzyjaźniliśmy.
Wzięliśmy go do siebie i mieliśmy z niego tyle przyjemności,
że trudno to opowiedzieć. Szkoda jedynie, że nie należę do ludzi, którzy mają dużo wolnego
czasu i nie mogłem z nim się
bawić tyle, ile bym chciał.
Podczas srogiej zimy, bodaj w
roku 1996, chyba w lutym, Max
postanowił zaprząc się do sanek i „robić” za konia w kuligu.
Przewiózł wtedy jednego i drugiego synka, a na koniec zaprosił do zabawy babcię. Ja mu pomagałem, oczywiście z białą laską, a nie z nim jako psem przewodnikiem. „Robił” za konia, a
nie przewodnika. Ciągnęliśmy
te sanie dzielnie, ja raczej jako
przewodnik przejażdżki, a on
jako siła napędowa zaprzęgu.
Nie jest to jedyne zwierzę,
z którym się zapoznałem. Nie
chodzi o inne psy, które miałem, bo przygody z nimi były
dosyć podobne. Były to kolejne owczarki albo coś do nich
podobnego. Zachowywały się
nieco mniej spektakularnie, ale
także przesympatycznie. Zdążyłem przecież widzieć również
koty, a także z nimi się bawić.
Najsławniejszym dla mnie
kotem był ten, którego spotkałem pod Nasielskiem. Wakacjowaliśmy sobie tam, gdy się
okazało, że jakiś bezdomny kot
chce się z nami zaprzyjaźnić.
Był chudy, biedniutki i milutki,
z ogonem postawionym pionowo w górę. Dosyć mały, ale jak
na kota spory. Fajnie miauczał
i garnął się do ludzi. Głaskania
i przyjaźni nie było końca, toteż wymyśliłem, że weźmiemy

go do domu. Taką zapałałem do
niego sympatią, że zapomniałem, iż w domu z kotem nie
damy sobie rady. Musiałem ten
pomysł porzucić, ale uczyniłem to z wielkim żalem. Jak sobie poradził ten kot pod Nasielskiem, nie wiem, ale mam nadzieję, że znalazł kogoś, kto tak
samo się z nim pobawił i mógł
go mieć w domu.
Znam oczywiście kolejne
zwierzęta – krowy, owce, świnie. Udało mi się nawet paść
krowy, chociaż pastuch był ze
mnie marny. Pilnowałem krów
na łące razem z siostrą, toteż
nie musiałem być dobrym pastuchem. Zdążyłem przy tej
okazji obcować z tymi spokojnymi zwierzętami. Spokojne
krowy! No, podobno różnie z
nimi bywa. Mogłem je prowadzić trzymając postronek, iść
obok, a nawet poklepywać po
plecach. Bardzo podziwiałem,
gdy machały ogonami dla odpędzenia od siebie much. Babcia
pozwoliła mi nawet spróbować
doić krowę, co nie przypadło mi
do gustu. Uważam wszakże, że
każde doświadczenie z przyrodą, naturą ma pozytywne znaczenie. Krowa wyła z powodu
nabrzmiałych wymion, należało to bezzwłocznie wykonać.
U babci były też konie, ale
wtedy nie miałem do nich dostępu. Przeciwnie – bałem się
ich okropnie. Jak może do nich
podejść taki mały brzdąc, na dodatek niedowidzący? Dopiero
gdy dorosłem, odważyłem się je
dotykać. Okazało się to bardzo
miłe. Gdzieś w stajni w stadninie koni mogłem podać koniowi
jakieś pożywienie – nie wiem,
może było to zboże, a może siano. Trzymałem je w dłoni, którą
zbliżyłem do pyska konia, a ten
zabrał mi go delikatnie, żeby tylko mnie nie urazić, jakby było to
najważniejsze w jego końskim
życiu. Zaprzyjaźniłem się z nim
na chwilę, dzięki czemu mogłem go głaskać po pysku. Okazało się, że ma delikatne „rysy”.
Delikatne to znaczy miękkie,
ciepłe, bezpieczne.
W różnych stadninach wsiadałem na konie. Widziałem je w
dzieciństwie na wsi, ale jakoś
nie miałem świadomości, że są
takie duże – i to nie tylko wysokie, ale też potężne. W Lublińncu miałem wsiąść na tak dużego konia, że nie mogłem nogą
dosięgnąć strzemienia, a gdy
to mi się udało, musiałem kil-

ka razy podskoczyć, by przełożyć nogę przez jego grzbiet.
Byłem tak wysoko, że czułem
się niebezpiecznie. On nic sobie z tego nie robił i ruszył. Czy
wiecie, jak człowiek się kiwa,
gdy jego środek ciężkości jest
tak wysoko? Nie zdołałem poznać dotykiem tak popularnych zwierząt jak kozy, wszelkie ptactwo z drobiem na czele, a nawet królików. Wiem jak
wyglądają, bo często spotykam
ich ﬁgurki.
W przypadku zwierząt, które
tu wymieniłem, nie mam pojęcia jak wyobrazić sobie ich barwy. Słyszę, że pies jest czarny
albo brązowy, że ma przebarwienia czy plamy, że jest częściowo siwy albo podpalany i
nic z tego nie rozumiem. A konie czy krowy, których gatunków jest mnóstwo, a każdy inaczej wygląda?
Na koniec pochwalę się największymi moimi osiągnięciami w tej dziedzinie. W Nowęcinie udało mi się dotknąć prawdziwego osła. Stał na podwórzu
i milczał. Żona uznała, że możemy do niego podejść. Ja się
nieco bałem, bo nie jest to obszar, w którym czuję się merytorycznie mocny. Podeszliśmy,
a wtedy namówiła mnie do wyciągnięcia ręki. Wyciągnąłem i
zetknąłem się jedyny raz w życiu z głową i pyskiem osła. Był
nieregularnie kudłaty i okropnie brudny. Gdy go dotykałem,
tworzyła się wokół niego duża
chmura kurzu. Poklepałem go
leciutko, by się tym kurzem pobawić i przeraziłem żonę. Było
tego tak dużo, że musieliśmy się
wycofać. Zostawiliśmy osła razem z jego zakurzeniem, a do
tej pory nie wiem, czy ten brud
był naturalny, znaczy ośli, czy
też był on wyjątkowo zaniedbany. Może ktoś z Państwa mi to
wyjaśni?
Na wesołym miasteczku w
Warszawie, przy ulicy Bartyckiej, zapoznałem się z łbem i
pyskiem muła. Ten też był zakurzony, że aż strach; zacząłem kichać. Ciężko pracował.
Ciągnął za sobą wagoniki z
dziećmi. Akurat stał i czekał na
kolejną grupę pasażerów. Nie
pamiętam, czy podeszliśmy
do niego, by nasze dzieci się z
nim przejechały dookoła placu, ale mogłem dotknąć muła i
ucieszyć swój dotyk. O ile osioł
miał zabałaganioną sierść, muł
był regularny. Jego sierść była

jak ogolona – wszystkie włoski dokoła głowy równiutkie.
Nie wiem, czy muły po prostu
tak mają, czy ktoś o to specjalnie dbał.
Mam więc swoje, indywidualne wyobrażenia i nic na to
nie poradzę. Generalnie mało
wiem o zwierzętach. To, co widziałem oraz potem pomacałem, to bardzo niewiele. Figurki nie wystarczą, choć bez nich
jest jeszcze gorzej. Gdy chodzi
o kolory, mam o nich bardzo
uproszczoną wiedzę. Mam
przed oczami jedynie podstawowe barwy, więc gdy ktoś
mówi o kolorze morengo czy
karmazynie, nie rozumiem, co
to znaczy.
Wracając do zoologii, szkoda, że w naszych zoo rzadko
dba się o to, by można ze zwierzętami być bliżej niż tylko gapiąc się na nie. Rozumiem, że
w wielu przypadkach tak musi
być, ale nawet, gdy nie musi i
tak obsłudze zoo jest łatwiej
nie dopuszczać zwiedzających do takich kontaktów. Całe
szczęście, że już kilka ogrodów
pomyślało o wypukłych rycinach zwierząt oraz o dźwiękowych informatorach, które można wypożyczyć i posłuchać.
Jak przedstawiłem – niewidomi mają wiedzę o wyglądzie
zwierząt dzięki oglądaniu ich
ﬁgurek. Wiemy też o nich tyle,
ile zdołamy dotknąć. Dotyczy
to wyłącznie zwierząt spolegliwych, bo inne nie zgadzają się na dotykanie. Gdy niewidomi nie widzą od urodzenia,
wiedzą jeszcze mniej, wszyscy
mają trudności w wyobrażeniu
sobie ich kolorów. Gdy niewidomy kiedyś widział, wie więcej, ale także mało. Co z tego,
że kiedyś w warszawskim zoo
słoń wyciągnął trąbę, przełożył
ją pomiędzy prętami ogrodzenia i objął ramię mojego kolegi. Zaczął ciągnąć go do siebie,
co groziło wielkim nieszczęściem, ale słoń tylko żartował i
gdy nasi wychowawcy wpadali już w panikę, zabrał trąbę do
siebie. Przygoda ta nie zmieniła faktu, że słonia wyobrażam sobie jedynie na podstawie małych ﬁgurek. Może ktoś
mi załatwi, bym mógł wsiąść
na grzbiet słonia jak Nel Rowlinson w „W pustyni i puszczy”?
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okładnie 40 lat temu – 18
września 1973 roku o godzinie 2.40 w nocy, w szpitalu
w Śremie przyszedł na świat
pewien mały chłopiec. Mimo
że nie wszystkim się podobał
(jego babcia chciała nawet,
żeby lekarz podmienił go na
dziewczynkę), to traﬁł do rodziny Przybyszów mieszkających w Żabnie. Pierwsze lata
życia upływały mu beztrosko.
Ale nie o tym będzie ta opowieść…
Tym dzieckiem urodzonym
40 lat temu byłem oczywiście ja.
Chociaż prawie połowę życia zabrała mi moja choroba, to staram się żyć w miarę możliwości
normalnie. No i jak widać jestem
dość żywotny, bo przeżyć 19 lat z
ciężką chorobą genetyczną, bez
żadnych leków, bez terapii, to
jednak jest coś…
Pamiętam, gdy mając osiem
lat wracałem ze szpitala do
domu, to lekarze mówili mojej mamie, że nie dają mi więcej
jak pół roku życia (bardzo szczere to było). Gdy w wieku 13 lat
podczas jakiejś wizyty w szpitalu spotkałem znów tych samych
lekarzy, to byli w wielkim szoku,
że jeszcze żyję. Gdyby tylko mogli się dowiedzieć, że mój zegar
życia dobiegł czterdziestki i tyka
sobie dalej…
Zawsze sobie marzyłem, że
moje 40 urodziny będą inne niż
normalnie. Zazwyczaj 18 września siedzę sobie samotnie z
lampką wina lub drinkiem, czasem w Internecie piszę sobie z
przyjaciółmi… tak mi mija kolejny rok w kalendarzu.
Ale tym razem postanowiłem,
że będzie inaczej. Zdecydowałem, że zaproszę kilkoro przyjaciół i zrobię małą imprezę w pobliskiej restauracji…
Problem pojawił się już w momencie ustalania listy gości.
Wiedziałem, że nie może być
zbyt długa, bo ja wolę małe, kameralne przyjęcia, a poza tym
budżet na imprezę był trochę
ograniczony. W końcu jednak
udało mi się wybrać osoby, które pragnąłem spotkać (niektórych po raz pierwszy, choć znamy się wirtualnie od lat). Niniejszym przepraszam wszystkich,
których pominąłem, ale mój
dom jest zawsze dla Was otwarty i nie potrzebujecie specjalnego zaproszenia, aby mnie odwiedzić.
Najpierw zaplanowałem sobie przebieg przyjęcia urodzi-

40 lat minęło...
nowego, następnie poinformowałem gości o planowanym terminie, potem trzeba było udać
się do restauracji, zamówić salę
oraz omówić menu i zarezerwować w hotelu pokoje dla gości z
dalszych stron Polski. Nie było z
tym żadnych problemów, więc
pozostało tylko czekać…
Na początku września zaangażowałem się w przygotowanie do koncertu charytatywnego dla Emilki – córki Małgosi z
Krakowa – jednej z moich przyjaciółek (zaproszonej na urodziny). Pomagałem przy obróbce zdjęć dziewczynek chorych na zespół Retta, które to
zdjęcia miały być wykorzystane
do wystawy. Dzięki temu miałem jakieś zajęcie i nie denerwowałem się za bardzo, że coś
będzie z urodzinami nie tak.
Przyjęcie urodzinowe zbliżało się wolnym krokiem (miało być 14 września, w sobotę). Na szczęście, mimo małych
przeciwności losu wszyscy goście mieli się pojawić w Żabnie.
Ale dla mnie urodziny zaczęły
się dzień wcześniej – w piątek,
13 września (!). Nie, spoko, nie
przeżyłem tego dnia niczego pechowego, wręcz przeciwnie.
Około południa przyjechała do mnie Małgosia – kolejna z
moich przyjaciółek, mieszkająca w okolicach Leszna i również
zaproszona na urodziny. Przyjechała do mnie, aby pomóc mi
zrealizować mój prezent urodzinowy. Zapakowała mnie z pomocą mojej mamy do swojego auta i ruszyliśmy do Leszna.
Tam zaparkowaliśmy na takim
małym rynku i udaliśmy się do…
salonu tatuażu.
Tak, może jestem wariat, ale
zdecydowałem się, żeby trwale
ozdobić swoje ciało. Ten pomysł
kiełkował we mnie już od jakiegoś czasu, a gdy Małgosia kiedyś mnie odwiedziła i zobaczyłem jej tatuaże, to zdecydowałem, że też się tak ozdobię. Po
głowie chodził mi gotowy temat
projektu, więc wystarczyło tylko
wpisać w obrazkach Google odpowiednią frazę i poszukać obrazka w wynikach. Na szczęście
nie szukałem długo, moim rettSiostrom obrazek też się podobał, więc zdecydowałem że będzie właśnie to…

W salonie gość nie był zdziwiony widokiem osoby na wózku, przyjął mnie normalnie, jak
każdego klienta. Wydrukował
obrazek, naszkicował na kalce
kontury, zaczął przygotowywać
sprzęt i barwniki. Jeszcze musiałem podpisać oświadczenie, kobietki poszły sobie na zakupy, a
ja zostałem sam. Wybrałem sobie prawe ramię jako miejsce do
tatuażu. Gość wziął do ręki maszynkę do tatuażu (takie coś w
formie pistoletu) i… zaczęły się
tortury.
Pierwsza kreska trochę bolała, bo nie wiedziałem czego się
spodziewać. To było takie odczucie jakby mnie ugryzł komar,
ale trochę mocniej. Potem skóra
już się przyzwyczaiła, więc nie
było tak źle. Czułem tylko, jakby
ktoś mnie drażnił prądem. Bolało jedynie na górnej części mojego chudego ramienia, gdy jechał
maszynką po kości.
Gdy skończył kontury, to potem zaczął wypełnienie farbą
całego obrazka. Pracował w sumie przez godzinę, gdy skończył, to dostałem kartkę z wypisanym sposobem pielęgnacji, kupiłem jeszcze specjalną
maść do smarowania, mama i
Gosia wróciły z zakupów i pojechaliśmy do domu. Nic nie bolało ani nie piekło, jedynie było trochę niewygodnie leżeć w nocy
na prawym boku. Ale dałem jakoś radę.
W sobotę 14 września wstałem wcześniej niż zwykle, bo
chciałem się przygotować na
przyjazd gości. Przed południem
byłem już gotowy, usiadłem
przed komputerem i przeglądałem sobie wiadomości w necie.
Moje rettSiostry jadące od Wrocławia miały po drodze wstąpić do Gostynia i zabrać ze sobą
Piotra. Niestety, ich przyjazd trochę się opóźnił z powodu awarii samochodu, ale w końcu dojechały. Zostawiły Piotra u mnie i
poszły do hotelu odpocząć i odświeżyć się po podróży. Przed
godziną 17 przyszły po nas i ruszyliśmy do restauracji na przyjęcie i spotkanie z resztą gości.
Wjechałem na salę i… oniemiałem z radości, gdy zobaczyłem
wszystkich.
Zaczęło się witanie każdego z osobna, uściski, życzenia,

wręczanie prezentów… potem
jeszcze wspólne, grupowe zdjęcie i zasiedliśmy do stołu. Najpierw był obiad, potem planowałem mały spacer po Żabnie,
ale z uwagi na padający co chwilę deszcz musieliśmy zostać w
restauracji. Przy obiedzie każdy
opowiadał w jaki sposób mnie
poznał i jak długo się ze mną
przyjaźni… potem już rozmowy
toczyły się normalnym trybem.
Później był szampan i wielki
pyszny tort truskawkowy, sernik
upieczony przez mamę, kawa…
W międzyczasie obie Małgosie zdecydowały się na zabieg
hirudoterapii u Michała – dały
sobie przystawić pijawkę na karku w celach zdrowotnych. Gosia z Krakowa dodatkowo miała jeszcze na twarzy maseczkę z krwii (własnej oczywiście)
przetworzonej przez pijawkę.
Część gości musiała już jechać,
ale reszta dobrze się bawiła.
Chociaż nie tańczyli, ale rozmowom nie było końca. No i oczywiście trochę alkoholu, dobre jedzenie. Zabawa była przednia.
Skończyło się to wszystko
około północy – dziewczyny poszły spać, Piotr i Rysiu też, Michał pojechał do domu… Zostałem na sali z mamą, dołączyła do nas mama i siostra Edyty (której niestety z nami nie
było), z którymi siedzieliśmy do
godz. 1.30. Potem wróciliśmy do
domu, położyłem się do łóżka i
momentalnie zasnąłem.
Rano obudziłem się o godzinie 8, toaleta, śniadanie. Dziewczyny już przyszły na kawę razem z Piotrem i Rysiem. Jeszcze
sobie zjedli trochę sernika, pożegnali się i pojechali. Późniejszym popołudniem Agatka napisała mi esemesa, że już jest
w domu, dotarły z Małgosią bez
problemów.
Podsumowując – przyjęcie
urodzinowe było absolutnie wyjątkowe. Tatuaż, fantastyczni goście, super atmosfera… to było
coś niepowtarzalnego.
Dziękuję Wam, kochani przyjaciele, że mogłem Was u siebie gościć. Mam nadzieję, że nie
będę musiał czekać do kolejnych
okrągłych urodzin na spotkanie
z Wami.
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TOMASZA PRZYBYSZA

Życie w bólu...

FOT. TOMASZ PRZYBYSZ

wałku resztki sprawności i zostawiając jedynie kostne pobojowisko. Przebłyski trwały różnie – od kilku dni do kilku tygodni. Czasem były z opuchlizną
i wysoką temperaturą, czasem
ciche i bezobjawowe, ale zawsze bolesne. Im bardziej moje
ciało kostniało, tym więcej odczuwałem bólu.

22 PAŹDZIERNIKA 2013

K

ilka dni temu jedna z moich przyjaciółek, która nie
znała jeszcze zbyt dobrze mojej choroby, zapytała, czy FOP
często mi dokucza bólem i jak
mocno.
Jak tu można opisać życie w
bólu?
Ja akurat jestem taką osobą,
która właściwie przez cały czas
odczuwa ból. Jest on nieodłącznym moim towarzyszem, czasem sobie żartuję, że gdy pewnego dnia obudzę się i nic mnie
nie będzie boleć, to znaczy, że
już nie żyję.
Ból towarzyszy mi przez całe
moje życie, chociaż w dzieciństwie nie był taki silny, bo ﬁbrodysplazja była bolesna tylko
podczas przebłysków…

szczękę, a zaraz po tym próbował zjeść na przykład suszoną kiełbasę. Każde poruszenie
żuchwą przeszywa całą głowę
i resztę ciała falami ogromnego bólu.
Kolejne ataki FOP powoli zakuwały mnie w kostnym pancerzu. Prawa dłoń, mimo że
była zgięta pod kątem 90 stopni, nie bolała tak bardzo, jak się
mogło wydawać na pierwszy
rzut oka. Jedynie gdy próbowałem ją wyprostować lub za bardzo ją przekręciłem na boki i
czułem jak w przegubie „przeskoczyło mi” ścięgno, to odczuwałem dolegliwości bólowe.
Ale nie były zbyt intensywne.

Sam początek choroby był
bardzo bolesny (dla sześciolatka to był koszmar), bo przebłysk objął ramiona oraz szyję,
a także górną część pleców. Na
szczęście te wspomnienia zatarły się już w mojej pamięci, w
przeciwieństwie do innych.

Plecy skostniały, ale w miarę
łagodnie. Biodra tak samo. Gorzej za to było z nogami. Gdy
lewa noga zaczęła mi sztywnieć w kolanie, gdy zaczęła się
podkurczać tak jak prawa ręka,
to chodzenie sprawiało mi sporo problemów, a także bólu. Bo
ciężko się chodzi z nogą podkurczoną w kolanie, gdy ciężar ciała opiera się na palcach
tej nogi. Do tych palców jeszcze
powrócę…

Najbardziej pamiętam atak
na moją żuchwę, gdy w ciągu
jednej nocy choroba rozpaliła
mi szczękę żywym ogniem, gdy
każdy ruch to było niesamowite cierpienie. Jak można sobie
wyobrazić taki ból? Powiedzmy,
że ktoś uległ nieszczęśliwemu
wypadkowi i zwichnął sobie

Gdy usiadłem na wózku, to
paradoksalnie moje bóle nie
ograniczyły się, ale jeszcze
zwiększyły. Choroba parła do
przodu jak czołg, znacząc swój
ślad na moim ciele. Chociaż
nie miałem żadnych urazów, to
przez mięśnie przetaczały się
przebłyski, odbierając mi po ka-

Podczas mojego ostatniego pobytu na turnusie w Górznie przebłysk w lewym kolanie
(spowodowany uderzeniem się
o stolik) oraz „wygłupy” pielęgniarki, a także nieostrożność
rehabilitantki podczas ćwiczeń
sprawiły, że do domu wróciłem w bardzo kiepskim stanie.
Ból jeszcze się nasilił, chociaż i
przedtem był dość silny.
A jak jest teraz?
Budzę się rano… Czasem jest
dobrze, a czasem jestem połamany, jakbym spał na desce
– bolą mnie ręce, nogi, biodra,
plecy…
Gdy wstanę i usiądę na wózek – zabieram się za poranne
mycie. Potem śniadanie. Jest już
trochę lepiej, mięśnie się rozruszały po nocy. Wyprawa do łazienki – z uwagi na „niekompatybilność” z moim wózkiem
(trzy schodki i wąskie drzwi)
muszę tam iść na własnych
nogach. Podpieram się metalową laską, a mama trzymając mnie za ramiona zapewnia mi dodatkową asekurację.
Wstaję z wózka, robię pierwszy krok, potem drugi… Trudno
mi iść, bo ciało jest coraz bardziej zesztywniałe. Lewa noga
(ta podkurczona) opiera się na
palcach, na których FOP także zaznaczył swoją obecność
– najpierw usztywnił mi palce
w stawach, a dodatkowo ozdobił je kostnymi naroślami. Palce są sztywne, więc opieranie
na nich całego ciała sprawia
mi dużo bólu. Dodatkowo mięśnie nóg (zwłaszcza lewej) są
częściowo skostniałe i sztywne, więc każdy krok to ogromne obciążenie. Czuję się jakby
ktoś wstrzyknął mi w mięśnie
cement, który zastyga i dodatkowo obciąża moje nogi. Także kostki są usztywnione i mam
wrażenie, jakby ktoś mi zało-

żył na nie metalowe obręcze,
ważące przynajmniej dwa kilo
każda.
Idąc podpieram się laską
trzymaną w lewej ręce. Chociaż
wizualnie jest jeszcze w miarę normalna, to faktycznie też
czuję w niej cement. W przegubie ręka powoli zaczyna sztywnieć, każdy ruch dłonią odczuwam bardzo boleśnie, a dwóch
palców nie jestem już w stanie
zgiąć całkowicie. Chociaż do łazienki mam tylko kilka kroków,
to ręka oparta na lasce bardzo
się męczy, a gdy od rana jest
sztywna, to już całkiem kiepsko…
Do pokoju wracam „na ostatnich nogach” i z ulgą siadam na
wózku. Zaczynają działać leki
przeciwbólowe, które wziąłem
po śniadaniu. Dzień mija różnie, czasem spokojnie, czasem
w bólu. A gdy wieczorem kładę się do łóżka, to jeszcze nie
koniec. Oglądam ﬁlm lub piszę
smsy leżąc na lewym boku… po
kilkudziesięciu minutach czuję drętwienie lewego ramienia, czasem też czuję mrówki w biodrze lub nodze. Gdy
się przekręcę na prawy bok, po
niedługim czasie sytuacja się
powtarza. I tak mija mi noc – na
przewracaniu się z boku na bok
i jako takim spaniu, o ile ból się
nie nasila.
No dobrze, ktoś powie, opisałeś swoje życie w bólu,
ale jakbyś opisał sam ból?
Wyobraźcie sobie, że macie
reumatyzm. Czujecie zdrętwienie i sztywność w całym ciele, poruszanie rękami czy nogami sprawia trudność i uczucie, jakby wasze ciało składało
się z chrząstek, które przy każdym ruchu ocierają się o siebie
w bardzo bolesny sposób. Czujecie każde drgnięcie mięśni
tak, jakbyście mieli zakwasy po
bardzo długich ćwiczeniach. I
tak na okrągło przez całą dobę,
7 dni w tygodniu i 365 (lub 366)
dni w roku. A zimno lub wilgoć
potęgują jeszcze odczucie bólu.
Teraz już wiecie, jak się żyje
w ciągłym cierpieniu. Można
ból zagłuszyć na krótko lekami lub alkoholem, można próbować go „wyłączyć” w głowie
albo przyzwyczaić się, ale on
zawsze będzie przy mnie i już
nigdy nie odpuści.
No chyba, że kiedyś rzeczywiście obudzę się i nic mnie już
nie będzie boleć…
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d 1 września tego roku,
tak jak wcześniej, gminy
mają obowiązek zapewnienia
uczniom z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu do szkół i ośrodków oraz
opieki podczas przejazdu.
Bezpłatny dowóz, jak podaje Ministerstwo Edukacji na
swojej stronie internetowej
(www.men.gov.pl), przysługuje uczniom niewidomym
i słabowidzącym, niesłyszącym i słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną,
autyzmem, zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Chodzi o bezpłatny dowóz
do: najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego 5 i 6-letnich dzieci z niepełnosprawnością oraz tych, którym odroczono spełnianie obowiązku
szkolnego, najbliższej szkoły
podstawowej – uczniów z niepełnosprawnością sensoryczną, ruchową, intelektualną i z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, najbliższej szkoły ponadpodstawowej – uczniów z
niepełnosprawnością ruchową i intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym
do końca roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.
Bezpłatny transport obejmuje ponadto dowóz do ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego, który nie musi być położony najbliżej miejsca zamieszkania – dotyczy to dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi w sytuacji,
gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy
24 rok życia oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim – do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 25 rok życia.
Gmina może zorganizować
uczniom z niepełnosprawnością bezpłatny przewóz i opiekę również w sytuacji, kiedy
przepisy prawa oświatowego
nie wskazują takiego obowiązku. oprac. kk

Granice
bezczelności
S

złam ulicą Marcelińską, obładowana torbami, z kapeluszem na głowie. Naprzeciwko szła grupka nastoletnich
chłopców. Mijając mnie jeden z
nich powiedział „ale ładny kapelusz!”, doskoczył do mnie
i strącił kapelusz. A po chwili podniósł go i wrzucił za płot,
do najbliższego ogrodu.
Co przeżywałam? Uczucie
upokorzenia i bezsilności, gniewu i smutku. Później pozostał
już tylko smutek i pełne niepokoju myśli: dlaczego w zupełnie nieoczekiwanych sytuacjach
może spotkać nas czyjeś chamstwo? Skąd bierze się coraz częściej obserwowana młodzieńcza
bezczelność? Przecież chłopcy
wyglądali najzupełniej zwyczajnie, byli roześmiani, prawdopodobnie wracali ze szkoły. Ten jeden, aktywny w bezczelności,
niewątpliwie chciał się popisać
przed pozostałymi swoją brawurą. Oni zareagowali głośnym
i aprobującym śmiechem. Dlaczego żaden z nich się nie zawstydził? A może wstydził się
ujawnić swój wstyd?
Bezczelność jest przekroczeniem normy przyzwoitego zachowania się. Jest spokrewniona
z takimi zachowaniami, jak arogancja, zuchwałość, cynizm czy
bezwstyd. U podstaw młodzieńczej bezczelności znajduje się
typowe dla młodych ludzi dążenie do wyróżnienia się, do mocy,
do aprobaty grupy rówieśniczej.
Tyle, że wybór sposobu zaspokojenia tej naturalnej potrzeby jest niedobry, nie liczący się z
drugim człowiekiem, jest aspołeczny. Do takich moralnie wypaczonych wyborów dochodzi
wówczas, gdy w życiu młodego człowieka brak jest jasności
reguł, gdy codzienność nie jest
oparta o ustalony porządek, gdy
brak jest wymagań lub ich wykonanie nie jest kontrolowane i nie
pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Młodzi ludzie często
prowokują, poszukując istnienia
granic tego co dozwolone lub
nie. Gdy granic takich nie znajdują, brną w zuchwałości.
To co tradycyjnie nazywa
się „dyscypliną wychowawczą”
jest stawianiem dziecku wymagań podporządkowania się regułom istniejącym w danej społeczności. Dyscyplina nie polega

na stosowaniu wobec dziecka
kar, ale na wychowawczej konsekwencji. Wobec małych dzieci sprawę ułatwia posługiwanie
się „znakami sygnalizacyjnymi”.
Niektórym zachowaniom przysługuje kolor czerwony, co znaczy, że są one bezwzględnie zabronione. Do takich zachowań
należy także zaliczyć bezczelność.
Należy zawsze pamiętać, że
najskuteczniejsze wychowawczo są wzory postępowania z
jakimi dziecko się spotyka, czyli to co widzi i co słyszy. I niestety bardzo często nie są to wzory
dobre: dziecko nadmiernie często obcuje z obrazami przemocy,
słyszy mowę okaleczoną przekleństwami, niekiedy brak mu
kontaktu z osobami dojrzałymi i
mądrymi. Sama tylko miłość nie
wystarcza do dobrego wychowania, jakkolwiek jest jego podstawą.
Młodzież zachowująca się
bezczelnie to nie tylko młodzież
wychowawczo zaniedbana w
okresie dzieciństwa. To niekiedy
także młodzież rozczarowana
życiem, znudzona, nie widząca
dla siebie dobrych perspektyw.
Jedna taka osoba przechodząc
co najwyżej kopnie kamień lub
rzuci nim w lampę. Jednak cała
grupa niezadowolonych wzajemnie pobudza swoje emocje
i wówczas dojść może do czynów chuligańskich. Takich pozornie mało znaczących, jak
opisana scenka z kapeluszem. Z
czasem niczym nie krępowana
zuchwałość może wzrosnąć do
czynów prawdziwie groźnych.
W scence z kapeluszem nie
tylko o kapelusz chodzi, ale o
postawę wobec ludzi i świata.

Czy nie jest to postawa lekceważenia, sprytu, cieszenia się z
czyjegoś zakłopotania? I inaczej:
czy nie jest to dodawanie sobie
mocy swoim poczuciem przewagi nad kimś słabszym?
Zazwyczaj w grupie młodzieży poszczególne jednostki zajmują różną pozycję. Można ją
uszeregować od osoby wywierającej największy wpływ na pozostałych, podziwianej, określanej jako „gwiazda”, poprzez osoby cieszące się „przeciętnym”
uznaniem - do takich, które żyją
na marginesie grupy, bywają izolowane i tolerowane tylko wtedy,
gdy się grupie podporządkują.
Osoba najbardziej popularna
może na innych członków grupy
wywierać wpływ dobry bądź zły.
Dlatego jest rzeczą niezwykle
ważną, aby rodzice wiedzieli,
kto dominuje w grupie kolegów,
z którymi chętnie przebywa nasze dorastające dziecko. Warto
też podyskutować z nim na temat pozycji w grupie, zajmowanej przez poszczególnych kolegów. A także wspólnie zastanowić się, w jaki sposób można by
się przeciwstawić liderowi grupy,
aby nie wywołać agresji? Stawianie pytań i wspólne poszukiwanie odpowiedzi, przedyskutowanie różnych wariantów reagowania na to czego nie akceptujemy, nie tylko zbliża do siebie
rodziców i dzieci, ale jest sposobem rozwijania rozumowania moralnego naszego dziecka. A rozumienie problemów
moralnych jest dobrym krokiem
w kierunku moralnego zachowania. Przykład z kapeluszem
może posłużyć jako wstęp do takiej rozmowy.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III
FOT. KAROLINA KASPRZAK
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O

WRZESIEŃ 2017

STRONA

WRZESIEŃ 2017

MIŁOSŁAW
M

D

ziś podzielę się z wami
moim wspomnieniem z
tegorocznych wakacji. Kiedyś wspominałam, że jednym z moich marzeń jest wyjazd nad nasze polskie morze
z ukochanym. W tym roku,
w końcu czerwca, udało się
nam wreszcie zrealizować
nasz zamiar.
Byliśmy w pięknej, małej, spokojnej miejscowości Sarbinowo,
znajduje się tam cudowna, szeroka promenada, po której można bez problemów jeździć wózkiem. Bardzo żałowałam, że
nie mam możliwości zabierania wózka elektrycznego na takie dalekie wyjazdy, jak nasz z
Miłosławia nad morze. Żałowałam tym bardziej, że promenada ma nawet dostosowane do
wózkowiczów zjazdy na plaże.
Jednak nie da się nimi dojechać
do samego morza, trzeba jednak pokonać kawałek plaży. Ale
w końcu dla chcącego nic trud-
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sierpnia w gospodarstwie
agroturystycznym państwa Sierańskich w
Lutyni koło Nowego Miasta
nad Wartą odbył się tradycyjny piknik członków koła
Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w
Środzie Wielkopolskiej.
Uczestnicy pikniku wzięli
udział w licznych konkursach
zręcznościowych. Po wręczeniu zwycięzcom skromnych
upominków rozpoczęła się zabawa taneczna. Do tańca przygrywał muzyk Paweł. Na spotkanie przybył Tomasz Roszyk,

Wspomnienie
z wakacji
nego, zawsze można poprosić o
pomoc. Poza tym ogólnie uważam, że cała miejscowość jest
dobrze przystosowana dla osób
na wózkach.
A teraz przykra prawda o hotelach „dostosowanych” do osób
niepełnosprawnych. Oczywiście,
przed wyjazdem, gdy rezerwowaliśmy pokój, to pytaliśmy o
rzeczy dla mnie najważniejsze,
czyli o podjazdy i łazienkę. Przez
telefon zapewniono, że wszystko jest dostosowane w stu procentach. Więc pomyślałam: super, jedziemy!
Niestety, gdy przyjechaliśmy
na miejsce, nie było już tak super
i miło. Owszem, był piękny i wygodny podjazd z kostki brukowej do budynku. Ale po wejściu
do pokoju – rozczarowanie… W
takich miejscach – to taka moja

mała obsesja – zaglądam zaraz
do łazienki. Sprawdzam. czy sobie poradzę… No i niestety, przykra niespodzianka. Łazienka,
owszem, wystarczająco szeroka, prysznic na płasko, umywalka na dobrej wysokości dla mnie.
Ale brak najważniejszej rzeczy –
poręczy. Wiem, że nie każdy potrzebuje poręcze, ale dla osoby
na wózku są one niezbędne. Po
zgłoszeniu właścicielce problemu usłyszałam, że budynek został zatwierdzony, odebrany, czy
jak to się tam mówi, przez odpowiednie służby bez żadnych
uwag. Ja się pytam, jakim cudem? Czy ja się czepiam? Pani
właścicielka była w ogóle zaskoczona, że takie poręcze powinny
być. Na szczęście kobieta była
bardzo miła i po wytłumaczeniu,
o co dokładnie mi chodzi, szyb-

ko kupiono i założono poręcze.
Co prawda, powinny być inne,
ale i tak jestem wdzięczna za
zrozumienie, życzliwość i szybką reakcję.
Przy okazji powiem, że łazienka przystosowana do osób
z taką niepełnosprawnością jak
moja powinna mieć poręcze
przy ubikacji po obu stronach,
prysznic na płasko (płaskie wejście), przynajmniej jedną poręcz
pod prysznicem, umywalkę na
wysokości osoby siedzącej. Te
cztery rzeczy naprawdę ułatwiają nam życie.
Mimo problemów z poręczami wakacje były bardzo udane.
Spędziłam cudowny czas z ukochanym, mamy piękne zdjęcia,
no i spełniło się moje marzenie.
Mam nadzieję, że za rok też pojedziemy.

W malowniczej Lutyni
przedstawiciel starosty średzkiego. W spotkaniu oprócz
członków średzkiego koła
WZINR brali udział przedstawiciele kół w Poznaniu, Owińskach i Śremie. Zarząd średzkiego koła dziękuje darczyńcom, którzy pomogli w przeprowadzeniu pikniku, zwłaszcza konkursów z upominkami.

JERZY SKROBISZEWSKI

FOT. (3X) ARCHIWUM WZINR
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Nowy wzór
legitymacji
O

d 1 września obowiązuje nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowy dokument ma bardziej estetyczny wygląd, jest mniejszy
(wcześniej wydane legitymacje były wielkości legitymacji szkolnej) i plastikowy.
Niepełnosprawni posiadający taką legitymację (wydaną
wcześniej) nie będą musieli
jej wymieniać.
Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, wydanym na
podstawie wniosku złożonego w powiatowym zespole
orzekania o niepełnosprawności właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wraz z przedstawionym
do wglądu ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności,
stopniu niepełnosprawności
lub o wskazaniach do ulg i
uprawnień. Dzięki legitymacji osoba z niepełnosprawnością może korzystać ze zniżek, np. na przejazdy komunikacją miejską.
Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest wystawiana na okres ważności orzeczenia nie dłuższy niż 5 lat
w przypadku legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność dziecka i 10 lat – w przypadku legitymacji potwierdzającej stopień niepełno-

O

soby, które bezinteresownie działają na rzecz innych – ludzi z niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci,
społeczności lokalnych małych miejscowości bądź innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym można zgłaszać w dziewiątej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska. Termin składania wniosków mija 30 września.
Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku” mogą zgłaszać
instytucje publiczne, organi-

sprawności osób, które nie
ukończyły 60 roku życia.
Nowa legitymacja jest wielkości dowodu osobistego. Na
przedniej stronie, czyli tak
zwanym awersie, znajduje się
nazwa dokumentu w języku
polskim, angielskim i francuskim, piktogramy (symbole
obrazkowe) przedstawiające
rodzaje niepełnosprawności,
miejsce na zdjęcie, imię, nazwisko, PESEL oraz datę ważności legitymacji. Na tylnej
stronie (rewersie) znajduje się
nazwa powiatowego zespołu
do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wystawił
dokument, numer legitymacji, oznaczenia brajlowskie,
piktogramy przedstawiające rodzaje niepełnosprawności, miejsce na kod określający rodzaj niepełnosprawności posiadacza legitymacji
oraz element graﬁczny w postaci mapy Polski wykonany
farbą optycznie zmienną. Informacje dotyczące stopnia i
rodzaju niepełnosprawności
są w nowej legitymacji zapisywane na wniosek zainteresowanego.
Nowy wzór legitymacji
obowiązuje na mocy podpisanego 31 lipca tego roku
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003
roku w sprawie orzekania o
niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności. oprac. kk

Wielkopolskie
inicjatywy
społeczne
R

uszyła siódma edycja
konkursu „Wielkopolska
Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”, którego
celem jest wyróżnienie samorządów i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami
oraz
ich otoczenia.
W tegorocznej edycji konkursu mogą brać udział podmioty, które w minionym roku
lub obecnie realizują inicjatywy na rzecz wyżej wymienionej grupy. Termin nadsyłania
zgłoszeń upływa 30 września
o godz. 15.00.
Organizatorem
konkursu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Kapituła nagrodzi realizowane na terenie
województwa inicjatywy, które przyczyniają się do zmiany świadomości społecznej
i podnoszenia jakości życia
osób z niepełnosprawnościami oraz promują ciekawe formy współpracy w obszarze
wsparcia.
Każdy podmiot (organizacja, instytucja, gmina itp.)
może zgłosić więcej niż jedno
działanie. W takim przypadku
dla każdego działania należy
wypełnić oddzielny formularz
zgłoszeniowy.
Laureatom będą przyznane nagrody pieniężne. Mak-

symalna kwota przyznanych
nagród łącznie to 30 tysięcy
złotych brutto. Kapituła może
przyznać również wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu
i ogłoszenie wyników nastąpi
do 30 października.
Konkurs zostanie podsumowany uroczystą galą organizowaną wraz z wielkopolskimi obchodami Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, która odbędzie się w terminie do 15
grudnia.
Ogłoszenie konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania można znaleźć na stronach internetowych:
www.wielkopolskaotwarta.pl, www.rops.poznan.
pl i www.umww.pl Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz
na nośniku elektronicznym
CD/DVD lub pendrive należy
złożyć osobiście lub tradycyjną pocztą na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul.
Nowowiejskiego 11, 61-731
Poznań z dopiskiem: „Konkurs Wielkopolska Otwarta
dla Osób z Niepełnosprawnościami”.
Dodatkowych informacji o
konkursie udziela Monika Zembrzycka, tel. (61) 856 7334,
e-mail: monika.zembrzycka@
rops.poznan.pl oprac. kk

Konkurs dla społeczników
zacje pozarządowe, ﬁrmy, grupy nieformalne, związki wyznaniowe oraz osoby ﬁzyczne
(pod warunkiem wskazania instytucji bądź organizacji, która udzieli rekomendacji). Kapituła powołana przez organizatora wybierze dwóch laureatów – jednego w kategorii lokalnej, drugiego – w ogólnopolskiej. Kandydaci będą oceniani według następujących kryteriów: skuteczność działania,

współpraca i angażowanie innych ludzi, kreatywność, pomysłowość działań i rozwiązań
oraz czas i zasięg działania. W
konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym przyszłego roku.
Regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe są dostępne
na stronie internetowej www.ﬁlantropia.org.pl i www.spolecz-

nikroku.newsweek.pl Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest
pisemna zgoda kandydata na
uczestnictwo w konkursie wraz
ze zgodą na wykorzystywanie danych osobowych. Wypełniony formularz i zgody należy
nadsyłać na adres: spolecznikroku@ﬁlantropia.org.pl Wręczenie nagrody w postaci statuetki i dyplomu odbędzie się nie
później niż 1 marca 2018 roku
podczas gali ﬁnałowej. oprac. kk
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Mieszkańcy Z pasją
nie zawiedli i radością
J

est sobota, wakacje, wczesny ranek. Grupa naszych
społeczników w składzie:
kierowniczka świetlicy, nauczycielka – opiekunka Klubu Rodzica, poznański artysta Stanisław Rakowski i jego
żona, zmierzają w kierunku
świetlicy Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu.
Cel – ozdobienie ściany odnowionej świetlicy szkolnej.

FOT. (2X) ARCHIWUM KLUBU HDK PCK W SWARZĘDZU

Krew oddają mieszkańcy miasta i gminy Swarzędz.

Pan Stanisław, ujmujący,
skromny człowiek, zabiera się
do pracy. Odmierzanie, przygotowanie ramy, podkładu, mieszanie barw – i już po chwili zaczyna powstawać bajkowy świat radości i uśmiechu,

odpowiadający treściom wierszy patrona szkoły – Jana Brzechwy, jak również idei zdrowego odżywiania, jaki promuje szkoła.
Nie jest to pierwsze działanie państwa Rakowskich, skierowane do dzieci w różnych
placówkach oświatowych. Już
niedługo kolejne plany artystyczne, zajęcia pokazowe dla
uczniów z niepełnosprawnością, aukcja obrazów na rzecz
ZSS nr 101, wystawy, wernisaże… Z pasją, radością, najzwyklejszą miłością do ludzi planują i realizują tak rozumiane
życie.

MARIA GAWRON

Pobór krwi w Kostrzynie.
sierpnia na terenie Kostrzyna Wlkp zorganizowano kolejną akcję poboru
krwi dla chorych na białaczkę.
Organizatorem był Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Swarzędzu, a pomieszczenia
udostępniły władze miejskie
Kostrzyna.
Mieszkańcy tej gminy nie zawiedli – na zbiórkę przyszło 79
osób, do oddania krwi po badaniu lekarskim dopuszczono 61
osób.
W wyniku zbiórki pozyskano 27 litrów krwi. W imieniu potrzebujących dziękuję dawcom,
burmistrzowi Kostrzyna Szymonowi Matyskowi, jego zastępcy Waldemarowi Biskupskiemu,
a także osobom, które szczególnie zaangażowały się w akcję: Łukaszowi Izydorkowi, Ireneuszowi i Dariuszowi Hertlowi.
Natomiast 2 września ten sam
Klub HDK zorganizował pobór
krwi dla chorych na białaczkę
w Swarzędzu. Zgłosiły się 123

osoby, a oddały krew 93 osoby.
Łącznie z krwią pozyskaną w
Kostrzynie zebrano 41.851 litra
bezcennego leku.
Dziękuję Elżbiecie Wieczorek, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr w Swarzędzu, w której
przeprowadzono zbiórkę krwi,
oraz działaczom Klubu: Marioli Jabczyńskiej, Barbarze Idczak,
Pawłowi Andrzejewskiemu, Stanisławowi Kurmanowi i Ryszardowi Strzałce.
Krew pobierali pracownicy
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Poznaniu.

Przygotowanie podkładu, mieszanie barw.

EUGENIUSZ JACEK
PREZES KLUBU HDK PCK
W SWARZĘDZU
FOT. (2X) MARIA GAWRON
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Powstaje bajkowy świat…
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Z rozrusznikiem serca
54

-letni Piotr Głowacki z
Mysłowic jest alpinistą. Ma poważnie chore serce
i rozrusznik, ale nie chce siedzieć w domu, bo to nie jego
szczyt marzeń. Dlatego zdobywa kolejne klejnoty Korony Ziemi.
Piotr Głowacki to aktywny pacjent kardiologiczny, alpinista, który wspina się na
najwyższe szczyty górskie
wszystkich kontynentów. Wymyślił projekt „Korona Ziemi
z rozrusznikiem”. Na swoim
przykładzie pokazuje, że każdy
ma swój szczyt, na który może
wejść. Udowadnia, że pokonując ograniczenia tkwiące w naszych głowach, można osiągnąć bardzo wiele.
Przygoda pana Piotra z górami rozpoczęła się od obozu
harcerskiego w okolicach Międzygórza w Karkonoszach, gdy
miał około 10 lat.
– Wtedy to nasz drużynowy
zaraził mnie (może też innych
kolegów) zarówno do wędrówek po górach i obcowania z szeroką przestrzenią widzianą ze szczytów, jak i wspinaczki po karkonoskich granitowych skałach. Wówczas nie
było takich ograniczeń w tym,
co się robiło na obozach. W kolejnych latach jeździłem kilka razy na obozy do Międzygórza, a jako dorosły chętnie
tam wracałem. Od tego czasu
zawsze jeżdżę w góry. Na początku lat 80. poznałem smak
wspinaczki skalnej na wapieniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Często odwiedzałem też Tatry, gdzie wszedłem
na Rysy – mówi Piotr Głowacki.
Od 1995 roku ma wszczepiony rozrusznik serca. Stymulator jest konsekwencją ciężkiej pracy pod ziemią w kopalni, ostrej grypy i powikłań pogrypowych. Uszkodzenie części serca odpowiedzialnej za
wytwarzanie impulsów stymulujących jego pracę, doprowadziło do pełnej utraty przytomności.
– Na początku rozrusznik był
dla mnie dużą barierą. Człowiek myśli, że życie, zamiast
ponownie się zacząć, właśnie
się kończy, bo lekarze zapewne wszystkiego zabronią. Jeden z nich powiedział do mnie:
chłopie siedź w domu z pilotem
przed telewizorem i się ciesz,
że żyjesz. Utkwiło mi to mocno
w pamięci. Odpowiedziałem,

Na szczycie Mont Blanc (Europa) z towarzyszem wyprawy
Krzysztofem Cymerlikiem.

Na szczycie Mount Vinson (Antarktyda).

Na Mount McKinley, najwyższym szczycie Ameryki Północnej
w górach Alaski (obecnie przywrócona nazwa Denali).
że nie mam zamiaru tak żyć –
wspomina Piotr Głowacki.
Pan Piotr zawsze miał różne
pasje. Góry oraz wspinanie to
nie jedyna forma aktywności.
Kiedyś użył określenia „FotoMoto-Żagle-Podróże-Wspin”
– dla wyrażenia tego, co robi
w wolnych chwilach. Ostatnio
na żeglarstwo ma mało czasu,

gdyż treningi w ramach przygotowania do wypraw w wysokie góry pochłaniają większość wolnego czasu. Poza
tym na rejsy też nie wystarcza
pieniędzy, bo ostatnia wyprawa
na Antarktydę kosztowała majątek. Wychował się na dwóch
kółkach i choć ma bezpieczny samochód, to motocykl jest

tym, co pozwala czerpać radość z jazdy.
Mimo, że kiedyś serce odmówiło współpracy, obecnie alpinista ma pełne poparcie kardiologów.
– Jednak 22 lata temu tak nie
było. Żałuję, że wtedy nie mogłem powołać się na opinie takich ludzi jak dzisiaj, którzy dowodzą, że stymulator to nie koniec aktywności sportowej. Lekarze, z którymi współpracuję wiedzą, że bardzo odpowiedzialnie opracowuję treningi, aby uniknąć zagrożeń. Pacjentom nie zabrania się uprawiania sportów, a wręcz się do
nich zachęca. Aby jednak ich
stosowanie było bezpieczne,
konieczna jest stała współpraca z lekarzem.
Oto zdobyte do tej pory przez
Piotra Głowackiego szczyty:
2010 rok – Kilimandżaro (5895
m. – Afryka), 2012 – Elbrus
(5642 m. – Kaukaz), 2013 – Mount McKinley (6190 m. – Alaska), 2014 – Mont Blanc (4810
m. – Alpy, dwie wyprawy różnymi drogami), 2015 – Mount
Vinson (4892 m. – Antarktyda).
Piotr Głowacki dwukrotnie wchodził na szczyt Aconcagua (6960 m. w Andach). W
roku 2011 doszedł do wysokości 5500 m. z powodu choroby, w 2016 na sto metrów przed
szczytem służby mundurowe
zawróciły go ze względu na złą
pogodę. Alpinista chce jeszcze
raz powrócić do Ameryki Południowej, by wejść na szczyt
Aconcagua.
– Zapalenie płuc, które przeszedłem w 2016 roku, nie pozwoliło na intensywne treningi
i przygotowanie do bezpiecznej realizacji kolejnych wypraw – mówi pan Piotr. – Najpierw chciałbym zmierzyć się z
Mount Everest, lecz nie wiem,
czy uda mi się zdobyć środki na wyjazd w 2018 roku. Jeśli
nie znajdę sponsorów, to pozostaje albo Piramida Carstensza (4884 m., Nowa Gwinea)
oraz Góra Kościuszki (2228 m.,
Australia) za jednym wyjazdem, albo trzecie podejście na
szczyt Aconcagua. Poza szczytami Korony Ziemi, które realizuję w ramach projektu „Korona Ziemi z rozrusznikiem”, stale wyjeżdżam w Tatry lub Alpy,
aby nacieszyć się wspinaczką
w różnych górach.
Osoby, które chcą wesprzeć
projekt Piotra Głowackiego,
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na szczyty gór

mogą wpłacać pieniądze na
konto:
83-1160-2202-00000002-2685-5829.

STANISŁAW FURMANIAK

Wejście na Mont Blanc.

FOT. (6X) ARCHIWUM PRYWATNE

Obóz IV pod szczytem Aconcagua (Ameryka Południowa).
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Międzynarodowy zespół podczas przejścia po lodowcu z obozu pod Mount Vinson. Pierwsza z prawej Monika Witkowska.
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120 LAT SPÓŁKI ŚWIĘTY WOJCIECH DOM MEDIALNY

FOT. ŚWDM

Piknik

Na urodziny spółki Święty Wojciech Dom Medialny przybyły tłumy poznaniaków i gości.

FOT. ANTONI BRESCH

sierpnia nad poznańską Maltą Święty Wojciech Dom Medialny zorganizował piknik rodzinny z okazji
120-lecia istnienia.
Na tę okoliczność organizator
przygotował liczne atrakcje dla
poznaniaków, gości oraz dzieci
i ich rodziców. Punktem kulminacyjnym były koncerty Arki Noego, zespołu Voo Voo oraz pokaz sztucznych ogni.
– Ideą tego niezwykłego wydarzenia było wspólne świętowanie czytelników i jednej z najstarszych oﬁcyn wydawniczych
w Polsce. Odwiedzający mogli
zapoznać się z bogatą, 120-letnią historią spółki, a to za sprawą jubileuszowej wystawy. Ale
to tylko jedna z wielu atrakcji.
Oprócz dmuchanego wesołego
miasteczka dla dzieci i ścianki
wspinaczkowej, najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach
teatralnych, plastycznych i muzycznych, a w chwilach przerwy
poczęstować się lodami i słodką watą cukrową – powiedziała Katarzyna Rabiega z Działu
Marketingu spółki Święty Wojciech Dom Medialny.
Okazją dla małych czytelników były liczne kreatywne zajęcia przybliżające najciekawsze książki ukazujące się nakładem Wydawnictwa Świętego Wojciecha. Podczas spotkań
młodzi twórcy poznali kilka publikacji m.in. „Siedem łyżeczek.
Rozmowy o rodzinie” ks. Jana
Twardowskiego i „Na ostatni
guzik”. Na pikniku pojawiło się
także Towarzystwo Miłośników
Miasta Lubonia, które zaprosiło
na spacery z przewodnikiem po
umocnieniach w pobliżu Jeziora
Maltańskiego. Nawiązywały one
tematycznie do książek Przemysława Maćkowiaka „Twierdza poligonalna” oraz planowanej na przełomie roku „Twierdza fortowa” z serii wydawniczej „Poznaj Poznań”.
Podczas pikniku był czas na
zabawę, relaks i jedzenie, ale organizator nie zapomniał o proﬁlaktyce. Na urodzinach spółki
Święty Wojciech Dom Medialny
pojawiły się setki rodzin z dziećmi, była zatem okazja do konsultacji z różnymi specjalistami.
– Na zaproszenie ks. dr. Tomasza Siudy, prezesa zarządu spółki Święty Wojciech Dom
Medialny, kontynuując wieloletnią współpracę na rzecz edukacji zdrowotnej społeczeństwa,
Wielkopolskie Centrum Onkologii włączyło się w uroczyste obchody. Na stoisku edukacyjnym udzielaliśmy informacji dotyczących proﬁlaktyki nowotworowej (ze szczególnym
naciskiem na upowszechnianie zasad Europejskiego Kodek-

Koncert zespołu Voo Voo.
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W POZNANIU

urodzinowy

noszenie świadomości, kształtowanie motywacji i umiejętności w zakresie wpływu zdrowego stylu życia na zapobieganie
chorobom nowotworowym.
– Nauka badania piersi i jąder na fantomie ma nie tylko
podnieść świadomość dbania o
swoje zdrowie, ale również nauczyć systematycznego badania się (nie tylko samobadania,
ale również wykonywania regularnych badań proﬁlaktycznych i tzw. czujności onkologicznej). Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem,
nasze stoisko odwiedziło ponad
tysiąc osób – dodaje Agnieszka
Jędrzejczak.
Na zakończenie wydarzenia
atrakcją muzyczną dla dzieci,
ale nie tylko, był występ dziecięcego zespołu Arki Noego oraz
koncert zespołu Voo Voo. Wojciech Waglewski i jego muzycy przypomnieli swoje największe hity. Uwieńczeniem urodzin w scenerii malowniczego
Jeziora Maltańskiego był pokaz
sztucznych ogni, który zachwycił uczestników tej urodzinowej
imprezy.
Obchody 120-lecia istnienia
spółki Święty Wojciech Dom
Medialny odbywają się pod honorowym patronatem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,
Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz Marka Woźniaka, Marszałka Województwa
Wielkopolskiego.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. ŚWDM

su Walki z Rakiem). Nasze stoisko było podzielone na kilka
obszarów: konsultacje proﬁlaktyczne, warsztaty proﬁlaktyczne (nauka badania piersi i jąder
na fantomach) oraz wykonywanie pomiarów ciała (pomiar
tlenku węgla, BMI oraz tkanki
tłuszczowej). Wśród Polek i Polaków jest nadal dużo palaczy
i osób z nadwagą (należy mieć
na uwadze, że nadwaga i otyłość oraz palenie tytoniu to jedne z najpoważniejszych czynników podnoszących ryzyko zachorowania na nowotwory, w
tym raka płuca czy piersi). Dlatego szczególny nacisk kładziemy na edukację przeciwnikotynową i utrzymywanie prawidłowej masy ciała. Celem udziału w
pikniku było poszerzanie wiedzy wśród społeczeństwa na temat proﬁlaktyki, zdrowego stylu życia i chorób nowotworowych – powiedziała Agnieszka
Jędrzejczak, kierownik Pracowni Proﬁlaktyki Wielkopolskiego
Centrum Onkologii.
Spotkania edukacyjne w trakcie imprez plenerowych mają
przede wszystkim na celu pod-
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FOT. ŚWDM

FOT. ANTONI BRESCH

Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje.

Dorośli również mieli dobrą zabawę.

Wojciech Waglewski.
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sierpnia w Zakopanem
oraz na szczycie góry
Rysy odbyło się niecodzienne
gotowanie. A to wszystko dla
młodego kucharza, który stracił część ręki.
Towarzystwo Pomocy Kucharzom Gastropiciel & Friends”,
aby pomóc swojemu koledze,
który uległ wypadkowi, poprosiło innych kucharzy oraz ﬁrmy
zajmujące się gastronomią z całej Polski, by przyjechali do Zakopanego i tam, w pięknej scenerii gór, wspólnie zorganizowali charytatywne wydarzenie na
rzecz młodego kucharza.
– Towarzystwo powstało w
2016 roku, by pomagać innym
osobom. Stworzyliśmy projekt
„Kucharze na szczycie” i w jego
ramach, w zeszłym roku, zorganizowaliśmy pierwszą zbiórkę pieniędzy dla zaprzyjaźnionej
fundacji opiekującej się dziećmi,
które uległy wypadkom w akwenach wodnych – powiedział Leszek Murawski, prezes zarządu TPK G&F. – W tym roku wybraliśmy 30-letniego Marcina
Tomasza Wegnera, kucharza z
Kaszub, który w 2009 roku – na

Gotowanie
początku swojej kariery zawodowej – uległ wypadkowi. Zdarzyło się to podczas obsługiwania maszyny do rozdrabniania.
Stracił wówczas dłoń, nadgarstek i mocno uszkodził pozostałą część ręki. Potrzebna jest
proteza biodynamiczna, której
koszt wynosi około 120 tysięcy
złotych.
Organizatorzy do tej charytatywnej akcji przygotowywali się prawie rok. Utrudnieniem
był fakt, że miejscem tego wydarzenia było Zakopane oraz wejście ekipy kucharzy na Rysy. To
właśnie na nich grillowali steki,
które rozdawali turystom. Natomiast na dole, w centrum Zakopanego, odbył się piknik charytatywny i wiele atrakcji, między innymi przygotowanie potraw na
oczach gości, pokazanie przez
profesjonalistów, jak odpowied-

Bigos z patelni o średnicy 2,5 metra.

FOT. (7X) PIOTR GLAZER

Carving – sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach.

Kucharze gotowi do zbiórki pieniędzy.

Wielu miłośników gotowania i gór przyjechało do Zakopanego na charytatywną akcję „Kucharze na szczycie”.
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Na imprezie pojawili się też pasjonaci motoryzacji i jedzenia.

Pamiątkowe zdjęcie kucharzy.

Zbiórka pieniędzy na zakup protezy biodynamicznej
dla Marcina Tomasza Wegnera.

nio grillować steki i je przyprawić, był też bigos podawany z
patelni o średnicy 2,5 metra. W
ten sposób chcieli zebrać jak
najwięcej pieniędzy i przybliżyć
się do celu jakim jest zakup protezy, aby Marcin mógł powrócić
do pracy jako kucharz, do zawodu jaki sobie wybrał i pokochał.
– Przy tym przedsięwzięciu pomagało nam kilkadziesiąt ﬁrm, które na co dzień zajmują się ofertą produkcyjną na
potrzeby gastronomii. Dołączyły też stowarzyszenia z całej Polski, między innymi Polska Akademia Sztuki Kulinarnej, Klub
Szefów Kuchni oraz Świętokrzyski Klub Szefów Kuchni i Kucharzy. Ekipa prawie dwustu kucharzy ze wszystkich zakątków
kraju przyjechała do Zakopanego na swój koszt i przeznaczyła prywatny czas, aby wesprzeć
swojego kolegę kucharza – dodał Leszek Murawski.
Podczas imprezy „Kucharze
na szczycie” było zarówno coś
dla ciała jak i ducha, bowiem odbyły się również koncerty zaproszonych kapel i zespołów m.in.
Bartnicky Band, Big Fad Daddy,
Jacek Jaworski, a gwiazdą wieczoru byli Pudelsi.
Na konto Towarzystwa wpłynęły ponad 43 tysiące złotych.
Niestety, nadal brakuje sporo pieniędzy, stąd też kucharze przenoszą się z Zakopanego do Gdańska i tam zorganizują kolejną akcję, dzięki której
może im się uda zebrać brakujące środki na zakup protezy.
Czytelnicy mogą się również
przyłączyć do tej szczytnej idei i
wpłacać pieniądze na konto Towarzystwa Pomocy Kucharzom
Gastropiciel & Friends”: 68 8335
0003 0100 2090 2000 0010 z dopiskiem „Darowizna dla Tomka”.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. LESZEK MURAWSKI

na Rysach
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Marcin Tomasz Wegner.
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Najważniejszy lek
M
Monika
JJanc
PPOŁAJEWO

P

ojawienie się w rodzinie
dziecka niepełnosprawnego budzi w najbliższych
lęk, niepewność i żal do
losu. Dla rodziców jest zawsze szokiem i ogromnym
wyzwaniem. Podjęli je Hania
i Michał Rzepka, u których
córki, 13-letniej Emilii, rozpoznano rzadką chorobę genetyczną, zwaną Cri du Chat,
czyli Zespół Kociego Krzyku.
Rodzice każdego dnia starają się stworzyć córce optymalne warunki rozwoju. Pomagają także inni członkowie
rodziny, bez wsparcia których
nie byłoby to możliwe. Sytuacja osób z chorobami rzadkimi i ultrarzadkimi w naszym kraju jest bardzo trudna.
Brakuje odpowiednio wczesnej diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorych. Wciąż nie
istnieje w Polsce zapowiadany narodowy plan dla chorób rzadkich ani nawet dokument o mniej zobowiązującej
nazwie – rejestr chorób rzadkich.
Tuż po urodzeniu Emilia ważyła 1780 gramów. Początkowo lekarze nie zauważyli niczego poza wcześniactwem. Dopiero w szóstym
miesiącu życia dziecka rodzice poznali w Centrum Genetyki Medycznej „Genesis” bolesną diagnozę: rzadka choroba genetyczna.
– Przedtem nie udzielono
nam żadnego wsparcia medycznego ani psychologicznego – mówią rodzice. – Odsyłano nas do Internetu, gdzie 13
lat temu można było znaleźć
tylko informację, że dzieci z
tym zespołem żyją około jednego roku. Dzisiaj już wiemy,
że przebieg tej choroby jest
różny i trudny do przewidzenia. U każdego dziecka wygląda nieco inaczej. U większości dzieci występuje płacz
przypominający miauczenie
kota lub wydawanie dźwięków o wysokich tonach, co
spowodowane jest wiotkością krtani. Objawia się opóź-

Pływanie z delﬁnami. Emilka w Island Dolphin Care w Key Largo na Florydzie.
nieniem umysłowym i ﬁzycznym. Choroba może dotyczyć
wszystkich narządów. Emilia
ma problemy z układem trawiennym, hormonalnym, metabolicznym i inne. Populacja
osób z Cri du Chat jest zbyt
mała, aby mówić o rokowaniach.
Poza terapią społeczną,
psychologiczną i sercem rodziców – nie ma na nią lekarstwa. Emilia rozwija się wolniej i inaczej niż jej rówieśnicy, ale jest pogodna, wrażliwa, niecierpliwa i bardzo ciekawa świata. Rzeczowo o jej
rozwoju mówi mama:
– Emilka zaczęła samodzielnie chodzić w wieku 4
lat. Komunikuje się kilkoma
słowami, ponadto używa piktogramów i makatonu, który
jest systemem gestów i symboli graﬁcznych. Przy czym
rozumie komunikację werbalną. Jest osobą bardzo wrażliwą. Sama obsługuje ipada,
potraﬁ wyszukać bajki i muzykę, które ją interesują. W
komputerze umie rozwiązywać zadania, ponadto układać puzzle. Dzięki tabletowi
poznaliśmy potencjał i możliwości naszej córki.
Interesują ją książki, ta-

niec, gra w koszykówkę, zajęcia na basenie i dogoterapia. Ma duże poczucie humoru i lubi dowcipy. Wymyśla różne zabawy, często odgrywa sceny z bajek. W domu
chętnie pomaga w kuchni.
Lubi karuzele i rollercastery w parkach rozrywki, pokonuje swój strach, czerpiąc z
tego satysfakcję.
– Emilka jest też podróżniczką – dodaje Hania. –
Mimo różnych trudności pokonuje swoje bariery chodząc po górach czy pływając
w jeziorach i morzu. Staramy
się być otwarci i dostarczać
jej różnych bodźców, według
nas sprzyjających rozwojowi dziecka. Obecnie Emilka jest leczona u pediatry rodzinnego, specjalistycznie w
przychodni przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu. Od pierwszego
roku życia korzysta z prywatnej przychodni „Falmed”, specjalizującej się w rehabilitacji osób z deﬁcytem naurologicznym. Przez 3 lata uczestniczyła również w hipoterapii.
Zaczęła także jeździć na nartach podczas obozu dla osób
niepełnosprawnych oraz ko-

rzystać z delﬁnoterapii w
ośrodku Key Largo w USA.
Rehabilitacja i codzienne
potrzeby związane z różnymi dysfunkcjami to ogromne
koszty. Dlatego Emilka należy
do Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, gdzie gromadzone
są środki z 1% i darowizn ludzi dobrej woli.
– Nasze życie codzienne podporządkowane jest
Emilce, jej potrzebom i zajęciom – mówią rodzice Hania i Michał. – Musimy jednak też znaleźć czas na naszą pracę zawodową. Na co
dzień wspierają nas dziadkowie i inni członkowie rodziny.
Najtrudniejszy jest okres wakacyjny, kiedy na przykład w
tym roku było 10 tygodni wakacji w szkole, a urlopu zaledwie 3 tygodnie.
Niezbędny jest większy dostęp do specjalistycznych placówek diagnostycznych i lekarzy specjalistów. Zmienić
się musi system refundacji leczenia, rehabilitacji i dostępności do sprzętu niwelującego dysfunkcje chorób genetycznych. Zmianie powinno
też ulec podejście państwa do
opieki nad osobami z chorobami genetycznymi rzadkimi
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– serce rodziców
i ultrarzadkimi. Powinny też
być refundowane koszty opieki nad takimi osobami, aby rodzice mogli pełnić swoje role
zawodowe i rodzicielskie wobec pozostałych dzieci. Wiele
do życzenia pozostawia system edukacji osób niepełnosprawnych,
przygotowania
ich do życia w społeczeństwie
i wykonywania pracy zawodowej. Potrzebne są działania
budzące wrażliwość i wiedzę
społeczną na temat problemów osób z chorobami rzadkimi oraz ich rodzin.

Buzi z delﬁnem imieniem Sarah. Emilka i terapeutka Gretchen Thomason.

Kto chciałby wesprzeć rehabilitację i leczenie Emilki, może wpłacić darowiznę
na konto Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa:
42 2490 0005 0000 4600 7549
3994 z dopiskiem: 3296 Rzepka Emilia.

Emilka z mamą na tle latarni morskiej Cabo de San Vincente
w Portugalii.

FOT. (5X) MICHAŁ RZEPKA.

Rodzice na spacerze zimowym z Emilką w leśniczówce
w Naramowicach.

Zamyślenie.
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W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

Obrazy, dawne stroje
P

ojechaliśmy w środę 14
czerwca tramwajem do
Muzeum Sztuk Użytkowych.
Muzeum znajduje się w Zamku Przemysła.
Oglądaliśmy meble, obrazy,
dawne stroje, naczynia. Potem
wjechaliśmy windą na punkt
widokowy. Tam oglądaliśmy
panoramę miasta Poznania.
Bardzo mi się podobało.

FOT. (5X) ANDRZEJ OHIRKO

ANNA AUGUSTYNIAK
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„ISKRA” W POZNANIU

Komputery –
bardzo je lubię

Trening
do „Master chief”
J

FOT. MARCIN KACZYŃSKI

eden z dni spędziłam u pani
Dominiki Pańki na zajęciach
kulinarnych. Robiłam z koleżankami i kolegami leczo, byli
to Madzia Bryl, Madzia Kłos,
Sandra Szłapka, Marta Borowiak, Agnieszka Paluszkiewicz, Adam Łomowski i Bartosz Borak.
Była też Kasia Drajewska. Za
zadanie mieliśmy do umycia
warzywa, potem mieliśmy pokroić pieczarki, czerwoną paprykę, cukinię, pomidory, kiełbasę.
Kroiliśmy też cebulę, była bardzo
ostra, wszyscy płakaliśmy, nawet
Adam, który jej nie kroił. Wszyst-

Autor tekstu w pracowni komputerowej.
można się wiele dowiedzieć na
temat wydarzeń w kraju i świecie. I można się dowiedzieć o
pogodzie na długi weekend, czy
będzie słońce, czy deszcz. Bardzo lubię mój komputer, ponieważ jego używanie sprawia mi
wiele przyjemności. Po południu
w domu też siadam do komputera. I bardzo kocham mój domowy komputer.

RYSZARD OUIDINET

Wesoło i głośno
Lubię muzykę, lubię jej słuchać, bardzo mnie rozwesela. Lubię różne zespoły polskie,
lubię muzykę Disco Polo. Moje
ulubione zespoły to Bajer Full,
Czadomen, Akcent, Mig, Weekend, Andre.

W pijalni czekolady

FILIP GRZEŚ

FOT. MARCIN KACZYŃSKI

yłem u pana Marcina
Książaka na zajęciach,
jego pracownia to pracownia
z muzyką, wesoła i głośna.
Jak u niego byłem, to słuchałem dobrej muzyki, patrzyłem na rytmy – płaski i wysoki.

Weronika Bandachowska przy pracy w kuchni.

Autor tekstu z muzykoterapeutą Marcinem Książakiem.

FOT. MARCIN KACZYŃSKI

B

WERONIKA BANDACHOWSKA

FOT. MARCIN KACZYŃSKI

B

ardzo lubię, gdy kierownik
przydziela mi zajęcia w naszej pracowni komputerowej.
Gram tu w gry, piszę na klawiaturze, rysuję w programie
PAINT. Wchodzę też na Wirtualną Polskę i potem wchodzę
na Wirtualną Pocztę PL i piszę
swoje imię Ryszard i potem piszę datę urodzenia, hasło.
Bardzo lubię czytać wiadomości z Internetu, ponieważ

ko to wrzuciliśmy do garnka
i dodaliśmy przyprawy – czosnek, sól, pieprz, paprykę słodką, zioła. Wszystko mieszaliśmy
na zmianę w garnku, by się nie
przypaliło. Każdy z nas mieszał.
Dodaliśmy przecier pomidorowy i ketchup. Przepis na to cudo
znaleźliśmy w Internecie.
Kiedy leczo się gotowało, graliśmy w kulinarne quizy. Leczo wyszło nam bardzo dobre,
wszyscy chwalili. Pani Dominika
z naszą grupą chciałaby jechać
do Warszawy na casting do programu „Master chief”.

10

lipca
pojechaliśmy
tramwajem z paniami
Marzeną i Justyną do pijalni
czekolady w starym browarze.

Były desery i ciasta. Jedliśmy
desery, rozmawialiśmy, żartowaliśmy i piliśmy gorącą czekoladę.
Było fajnie.

JOANNA SMELKA
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W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

U

czestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk”
Stowarzyszenia na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk”
w Komornikach z zaangażowaniem biorą udział w zajęciach rehabilitacyjno-terapeutycznych odbywających się w
różnych pracowniach. Aktywność podczas zajęć jest dla
nich szansą na usamodzielnienie się, integrację z ludźmi o
podobnych zainteresowaniach
i problemach.
Na zajęciach grupowych prowadzonych przez psycholog
Sylwię Słobodzińską uczestnicy mogli zapoznać się m.in.
z wybranymi ziołami. Mogli je
dotknąć, powąchać i spróbować. Anna Dudziak, uczestniczka WTZ przygotowała na tę
okoliczność prezentację, która
umożliwiła grupie dokładne poznanie ziół oraz ich właściwości
leczniczych.
W WTZ „Promyk” w Konarzewie i Otuszu każdego dnia dzieje
się coś nowego. W pracowni plastycznej i ceramicznej powstają
różnego rodzaju wytwory jak np.

rzeźby przestrzenne z gliny na
stelażu. Są one odlewane w gipsie specjalną metodą. Tematem
tych rzeźb jest natura oraz człowiek. Z kolei w pracowni gospodarstwa domowego codziennie przygotowywane są zdrowe
i smaczne posiłki.
Uczestnicy biorą również
udział w zajęciach prowadzonych przez rehabilitantkę Beatę
Nejman-Guzik. Są to ćwiczenia
z zakresu gimnastyki korekcyjnej, ogólnousprawniające i kondycyjne. Jest muzykoterapia, biblioterapia i ﬁlmoterapia.
Chociaż do świąt Bożego Narodzenia jeszcze kilka miesięcy, w pracowni ogrodniczo-bukieciarskiej i pracowni technik
różnych trwają już przygotowania do grudniowego kiermaszu.
Osoby z niepełnosprawnościami
wykonują ozdobne choinki ze
sznurka, bombki ze sklejki, stroiki, szyją renifery. Dzięki twórczej pracy doskonalą sprawność
manualną oraz rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową.

KAROLINA JURGA
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

FOT. (6X) ARCHIWUM „PROMYK”

Każdego dnia coś nowego
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„PROMYK” W KONARZEWIE I FILII W OTUSZU

Turnus
Mała Wielka
w ,,Piramidzie” Stopa
8

lipca członkowie Stowarzyszenia na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk”
wraz z opiekunami wczesnym
rankiem wyruszyli na siedmiodniowy turnus do Ośrodka Rehabilitacyjnego „Piramida” w
Darłówku.
Uczestniczyło sto osób. Codziennie odbywały się liczne

22

sierpnia prezes Stowarzyszenia na rzecz
Osób
Niepełnosprawnych
„Promyk” Bogdan Maćkowiak zorganizował wyjazd
do Kina „Wielkopolanin” w
Buku na ﬁlm produkcji belgijsko-francuskiej
„Mała
Wielka Stopa”. Wzięli w nim
udział uczestnicy i terapeuci
„Promyka” w Otuszu i Konarzewie.

zajęcia i zabiegi rehabilitacyjne. Wolny czas umilały wspólne
spacery. Zorganizowano dwie
imprezy: uroczystą kolację przy
dźwiękach muzyki na żywo, co
było świetną okazją do wspólnej
zabawy, a także biesiadę, podczas której uczestnicy turnusu
śpiewali piosenki ludowe.

ANNA BESZTAK-MIREK

FOT. (2X) ARCHIWUM „PROMYK”

FOT. (3X) ARCHIWUM „PROMYK”

Film „Mała Wielka Stopa” w
reżyserii Bena Stassena i Jeremy’ego Degrusona opowiada o
Adamie – zwyczajnym, trochę
nieśmiałym nastolatku. Pewnego dnia wyrusza na wyprawę w poszukiwaniu dawno zaginionego taty. Nie spodziewa się, że już wkrótce odkryje
pewien włochaty, rodzinny sekret. Otóż jego tata jest potomkiem legendarnego Yeti i od
lat mieszka w puszczy. Oczywiście Adam też ma w sobie
geny tej niezwykłej istoty, a to
niesie ze sobą niezwykłe konsekwencje. Chłopak, podobnie
jak jego tata, posiada szczególne super moce. Wkrótce będzie musiał ich użyć, by obronić siebie i ojca przed tropicielami, którzy na zlecenie pewnej ﬁrmy futrzarskiej od lat
szukają Yeti.

Film był bardzo wzruszający, niejednej osobie na pewno
zakręciła się łza w oku. Niósł
on ze sobą niezwykły przekaz,
pokazując nam, jaką siłą jest
miłość.

ALEKSANDRA TONDER
UCZESTNICZKA WTZ „PROMYK”
W OTUSZU
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W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ

Osły
nie są uparte

W

słoneczny dzień 24 września wybraliśmy się na
wycieczkę do nowego ZOO w
Poznaniu. Przewodnicy interesująco opowiadali nam o życiu
i zwyczajach zwierząt oraz odpowiadali na pytania.
Dowiedzieliśmy się, że osły
nie są tak uparte, jak w znanym powiedzeniu. Że wielbłądy mają w garbach zapasy tłuszczu, a ilość zmarszczek na skórze słonia świadczy o jego wieku. Poznaliśmy zwyczaje żywieniowe niedźwiedzi. Informacjom o obyczajach zwierząt nie
było końca. Kolejka dowiozła
nas do najciekawszych miejsc w
ZOO. Przyglądaliśmy się wielbłą-

dom, słoniom, wilkom, niedźwiedziom. W mini ZOO mogliśmy pogłaskać kucyki i osła. EŚ

25

sierpnia uczestniczyliśmy w pikniku integracyjnym w klimacie indiańskim, organizowanym przez
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Owińskach. Podziwialiśmy przepiękne dekoracje:
kaktusy, wigwamy, pióropusze.

konkurencjach, takich jak polowanie na bizona, bieg w łodziach kanoe i innych. Na zakończenie pikniku odbył się
pokaz mody indiańskiej i taniec przy ognisku. Wspólnie
spędzony czas z mieszkańcami ZOL-u pozostanie na długo w naszych wspomnieniach.

Wspólnie się bawiliśmy, zdobywaliśmy nagrody w różnych

ADAM WOJCIECHOWSKI
UCZESTNIK WTZ
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W OWIŃSKACH

FOT. (4X) ARCHIWUM WTZ

Wigwamy i pióropusze
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9 OGÓLNOPOLSKI KONGRES KOBIET W POZNANIU

Na niepełnosprawność się nie cierpi
ześć osób z różnymi niepełnosprawnościami opowiedziało swoje historie – o
codziennym życiu mimo
ograniczeń, walce o samodzielność, niezależność i
równe prawa. Było to 9 i 10
września podczas Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, który odbył się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Rozmawiano o sytuacji kobiet w polityce, ekologii, wychowywaniu dzieci, aktywności zawodowej i
innych aspektach życia społecznego.
Hasło tegorocznego Kongresu brzmiało: „Alert dla praw
kobiet!”. Ponad tysiąc kobiet z
różnych stron kraju wysłuchało interesujących prelekcji, które przygotowano w kilku centrach tematycznych. Było m.in.
centrum poświęcone osobom
z niepełnosprawnością i ich
rodzinom pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich – „Chcemy całego
życia!”. Uczestnicy spotkania
postulowali, że osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć prawo do niezależnego i w pełni wartościowego życia, aby mogły rozwijać swój
potencjał i dobrze funkcjonować w społeczeństwie. Szereg postulatów, w odniesieniu
do osób z niepełnosprawnościami, dotyczyło m.in.: prawa
do właściwej diagnozy, opinii i
opieki medycznej oraz do bezpłatnej edukacji dostosowanej
do ich potrzeb i możliwości,
prawa do uczestnictwa w podejmowaniu wszelkich decyzji
ich dotyczących, godnej opie-

ki w środowisku zamieszkania
w przypadku śmierci opiekuna
lub choroby uniemożliwiającej sprawowanie opieki, prawa
do samodzielnego zamieszkiwania w warunkach uwzględniających szczególne potrzeby i ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, prawa do aktywności zawodowej
wykluczającej dyskryminację i
stereotypy, nowoczesnego systemu opieki środowiskowej
oraz do kompleksowej strategii inkluzji społecznej. W odniesieniu do rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami postulowano m.in. w
sprawie utworzenia programu
wsparcia całych rodzin – zapewnienia najbliższym członkom rodziny nieodpłatnej pomocy psychologicznej i poradnictwa oraz zniesienia zakazu pracy zarobkowej dla osób
otrzymujących
świadczenie
pielęgnacyjne.
W dyskusji wzięli udział rodzice osób z niepełnosprawnością – m.in. Agnieszka Kossowska, mama Franka z autyzmem i autorka książki pt.
„Duże sprawy w małych głowach”, Anna J. Nowak, mama
Agnieszki z mózgowym porażeniem dziecięcym i prezes Stowarzyszenia na rzecz
Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
„Żurawinka”, Grzegorz Zalewski, ojciec chłopca z zespołem
Aspergera i autor książki pt.
„Inne, ale nie gorsze. O dzieciach z autyzmem opowiadają rodzice”. Podczas panelu poświęconego dzieciom ze
spektrum autyzmu i ich rodzi-

Uczestnicy wydarzenia.

Miłosz Bronisz, trzynastolatek z fokomelią chciałby zostać
psychologiem i mówcą motywacyjnym jak Nick Vujicic,
z którym spotkał się w 2015 roku. Z prawej Aleksandra Petrus,
kobieta z achondroplazją.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK
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Panel poświęcony dzieciom ze spektrum autyzmu i ich rodzinom.
nom poruszono różne tematy,
wśród których wiodącym było
prawo do trafnej diagnozy, odpowiedniej terapii, rehabilitacji i edukacji oraz dążenie do
przeciwdziałania społecznemu
wykluczeniu.
O niewiedzy społeczeństwa
w kwestii niepełnosprawności,
swoich pragnieniach i aspiracjach mówiły osoby z niepełnosprawnością – Miłosz Bronisz, trzynastolatek z fokomelią (wadą rozwojową kończyn),
Piotr Bekasiak, człowiek po
ciężkim wypadku samochodowym, Katarzyna Gotlin (pseudonim Katja), autorka bloga
„Koci świat ASD”, Aleksandra
Petrus, kobieta z achondroplazją (wrodzoną chorobą genetyczną powodującą zaburzenie
rozwoju kości), Łukasz Garczewski, osoba z mózgowym
porażeniem dziecięcym, wiceprezes Stowarzyszenia „Żurawinka” i Agnieszka Warszawa,
kobieta z zespołem Aspergera.
Pomimo znacznych ograniczeń każda z wyżej wymienionych osób dąży do jak naj-

większej samodzielności i niezależności. Że nie warto ograniczać dziecku z niepełnosprawnością prawa do podejmowania decyzji, mówiła
mama Miłosza, Kamilla Bronisz. Z przerażeniem patrzyła, gdy chłopiec, ucząc się chodzić na protezach, był cały poobijany, ale chciał się nauczyć
i to było najważniejsze. Swoim rodzicom wiele zawdzięcza
również P. Bekasiak, któremu
w 2006 roku po wypadku lekarze nie dawali żadnych szans
na przeżycie. To właśnie rodzice podjęli walkę o jego rehabilitację. Mówi z dużym trudem,
porusza się na wózku, ale żyje.
Zdrowi ludzie często używają określeń typu: „cierpi na
autyzm, epilepsję, zespół Downa…”. Tymczasem na niepełnosprawność się nie cierpi. Jeśli mówić o cierpieniu w obliczu niepełnosprawności, jest
ono spowodowane wyłącznie
niezrozumieniem, krzywdzącym traktowaniem, a czasem
nawet pogardą ze strony otoczenia.

KAROLINA KASPRZAK
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Wiersze
Aleksandry Koniecznej
O miłości
O miłości mówią wszyscy
Pragną jej jak manny z nieba
Uczyć się, by ją zobaczyć –
Tylko tego nam potrzeba
O miłości piszą wszyscy
Chcą lot ptaków ubrać w słowa
Lecz ich praca zda się na nic
Ona zwinna, zmienna, nowa
O miłości słyszą wszyscy
Tu i tam podobno była
Lecz się kryje, lecz się chowa
Jakby ciemność ją żywiła

Powłóczyć się i zabłądzić
Zbuntować się anielsko
Tańczyć do kolorowego świtu
Przywitać radośnie bure chmury
Czcić życie cudze i swoje
Nie marudzić, że nie ma windy
Cieszyć się z deszczu jak kwiat
Mówić prawdę
Stawiać pytania zawsze
Być zwariowanym i głośnym
Można łamać zasady
W granicach rozsądku
Jedyne, co trzeba
To o swoje walczyć

Pragnienie

Miłość chcą przeżywać wszyscy
Choć widzieli już za dużo
W głębi duszy jednak wiedzą
Że to walka nie na próżno

Czuję się jak maluteńki pasożyt
Na wielkim ciele atlety świata
Chcący przeżyć za wszelką cenę
Czerpiący życie zachłannym haustem

Miłość znajdą zawsze tacy
Którzy pragną manny z nieba
Uczyć się, by ją rozpoznać –
Tylko tego nam potrzeba

Najwyraźniej Świat chce się mnie pozbyć
Dając mi tyle wojen i burz
Jestem dla niego jak intruz
Obcy
Przybysz

Trzeba
Trzeba być miłym dla starych ludzi
Robić dokładnie zadania domowe
Chodzić do pracy na szóstą
Śpieszyć się, idąc do domu
Kochać mocno rodziców
Spać po dwudziestej czwartej
Znosić kaprysy schorowanej pogody
Płakać głośno na pogrzebach
Wchodzić po schodach, gdy nie ma windy
Nosić parasol, gdy pada
Odpowiadać: U mnie wszystko dobrze
Pytać: A u Ciebie?
Być cichym i grzecznym
Kiedy ja nie lubię „trzeba”
Można być miłym dla wszystkich
Robić wszystko jak najlepiej
Chodzić do pracy na uśmiech

Chciałby mnie mieć już z głowy
Ale ja jestem uparty
Natrętnie zabiegam o oddech
Kurczowo trzymam się nadziei
Bezlitośnie wydzieram skrawki wolności
Bo ja chcę tak bardzo
Chcę czuć smak słodkich truskawek i gorzkiej
czekolady
Chcę widzieć cud narodzin i spokój morza
Chcę czuć zapach deszczu i ciasta z kruszonką
Chcę słyszeć etiudy e-moll i elektryczną gitarę
Chcę czuć dłoń w dłoni i ślad pocałunku na ustach
Ja chcę
Ja pragnę
Pragnę po prostu ŻYĆ
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– Pięć minut? – spytała przekornie. Tak długo? O kim myślisz w tym czasie?
– Wtedy jeszcze płonę rozogniony twoją obecnością.
Zaśmiała się.
– Kłamczuch z ciebie – rzekła. – Ale miły kłamczuch.
– Mamo! Ja czekam, a patrz
na nich. Zebrało im się. O mnie
już zapomnieli.
– Nigdy! – zaśmiała się Ela i
założyła czapkę.
Stanęła obok wózka tak, by
mieć lepszy dostęp do szafy i
zaczęła wybierać rzeczy, które
jej zdaniem powinien założyć.
– Aż tak jest zimno? – skomentował te poczynania.
– Jeśli ktoś jest zmarzluchem… – odparła. – Weź tę
koszulkę, tamtą koszulę i ten
czarny polar – zdjęła wszystko z wieszaków i rzuciła mu
na kolana. – Może jeszcze założyłbyś coś na spodnie? To? –
zastanawiała się głośno. – Popatrz – pokazała na granatowy
dół jego narciarskiego kombinezonu.
– Jeśli tak uważasz? – już się
nie opierał. Może z góry uznał,
że ona ma rację, a może ustąpił dla wygody, by bezsensownie nie spierać się z nią. Dla
któregoś z tych powodów stał
się uległy.
– Więc kombinezon – podjęła decyzję Elżbieta i zaraz dyplomatycznie dodała: – Masz
rację, to będzie najlepszy wybór.
– Tak właśnie – przywtórzył.
Podciągnął koszulę i zamaszystym ruchem spróbował ściągnąć ją z siebie. Ostatecznie
zaplątał się w rękawy z nieodpiętymi guzikami.
Unikając chaotycznych zamachów Elżbieta cofnęła się i
zdjęła z siebie kurtkę.
– Pomogę ci to założyć – zaproponowała rzucając ją niedbale na poręcz w szczycie
łóżka. Śliska, niklowana rura
nie dała odpowiedniego oporu i kurtka zsunęła się na podłogę.
– Leniwy dwa razy traci, jak
mawiała babka – rzekła schylając się po nią. – To z pośpiechu – usprawiedliwiła się. Tym
razem dokładniej przewiesiła
kurtkę.
Odwrócił się i podjechał bliżej łóżka.
– Tu będzie dobrze? – spytał
manewrując wózkiem.
– Stań trochę bliżej – rzekła,

a kiedy ustawił się, jak należało, zaproponowała: – Zacznijmy
od spodni.
Zrzucił z nóg adidasy. Elżbieta przyklękła i zaczęła
wciągać nogawki kombinezonu. Z pierwszą nie było problemu. Lekko weszła na wysokość kolana. Druga niewygodnie zawinęła się i splątała
z szelkami.
– Chyba trochę przytyłem –
rzekł widząc jej zmagania.
– Żebym ja jeszcze przed facetem musiała klęczeć… – przepchnęła nogawki powyżej kolan. – Musisz teraz wstać – powiedziała.
Chwycił się stelaża i niepewnie podniósł do góry.
– Ciężko ci? – zapytała, cały
czas mocując się ze spodniami.
– W porządku – uspokoił. –
Trochę źle się ustawiłem.
– Już, tylko jeszcze trochę z
tyłu – podciągnęła kombinezon
i poprawiła go w pasie. – Już
możesz usiąść – pozwoliła.
Wózek pod jego opadającym
ciężarem cofnął się i uderzył w
stolik.
– Choler… – sapnął.
– Synciu!… – błagalnym tonem odezwała się Alina.
– Porozbijasz wszystkie meble – w głosie Eli zabrzmiała radość. – Teraz ściągaj górę.
Tym razem bez pomocy zdjął
koszulę i spodnią koszulkę.
– Proszę, najpierw tę – Elżbieta podała mu bawełnianą
podkoszulkę i poczekała cierpliwie, aż ją włoży. Nie pomagała mu i przy koszuli oraz polarze. Jedynie na końcu poprawiła
kołnierz i z tyłu szelki od spodni
kombinezonu. – Wciągnąć ci to
wszystko w spodnie? – upewniła się. Wiedziała, że koszulę lubił nosić na wierzchu.
– Tylko koszulkę – poprosił.
– Załóżmy ci jeszcze jedna
parę skarpet – zasugerowała.
– Uﬀ – sapnął porządnie
zmęczony. – Nie ubrałbym się
bez pomocy. Niech to wciórności!…
– Nie przeklinaj.
– Kiedy to fakt.
– Daj tę nogę i nie biadol…
Bo się zgrzejesz – zganiła go.
Sama nieźle była już rozgrzana i co chwilę dmuchała sobie
na twarz zabawnie podwiewając włosy, które rozsypywały jej
się na czole. Taka podobała mu
się też.
– Nie patrz tak, daj nogę – ponagliła. – Chyba nie chcesz, żebym tak klęczała przed tobą,
jak pokutnica jaka.
– Nie chcę. Ale skoro już klęczysz, to nie przejmuj się tym
aż tak bardzo – odrzekł na poły
żartobliwie.
– Oo!

Opowieść
– Oni wszyscy tacy – skomentowała Alina.
Elżbieta założyła mu skarpetę.
– Mam nadzieję, że zmieszczą się w buty… – powiedziała.
– Najwyżej ich nie zasznurujesz.
Pomogła jeszcze przy wkładaniu butów. Potem stanęła obok i pozwoliła mu samodzielnie założyć kurtkę.
– Chyba jej nie dopnę – zasapał się.
– Nie musisz. A co na głowę?
– Włożę kaptur – odparł i zaraz zaczął wyciągać spod kurtki kaptur polaru.
– To najważniejsze – rzekła.
– Przez głowę ucieka siedemdziesiąt procent naszego ciepła. Wiedziałeś o tym?
– Chyba nawet to przeżyłem.
Podeszła do drzwi i zrobiła
mu drogę na korytarz.
– Zaczekaj chwilę! – zawołała i podbiegła jeszcze do łóżka
po swoją kurtkę. – Uﬀ, ale się
zgrzałam – sapnęła, kiedy już
byli razem. Na korytarzu minęli Wandzię.
– Fiu, ﬁu, ﬁu… W taki mróz?
– Kto to był – zapytała zaniepokojona Jasia.
– Nie bój się. Nikt nas nie zawróci.
Odbite przez biel śniegu promienie południowego słońca na chwilę poraziły oczy. Na
mrozie wydychane powietrze
zmieniało się w obłoczki pary.
– Nawet nie jest tak źle –
oznajmił.
– Widzisz? mówiłam ci.
– Miałaś rację.
Na widok ośnieżonego zjazdu Elę ogarnęły wątpliwości.
– Damy radę? – spytała.
Zawsze wyjeżdżał przy innej
pogodzie i takiej przeszkody
jeszcze nie pokonywał. Wydało mu się jednak, że jest wystarczająco sprytny i przy pomocy
Eli bezpiecznie zjedzie do parku nawet po takim śniegu.
– Zablokuję koła i będę zapierał się nogami – powiedział.
– Zjedziemy bez przygód.
– Dobrze – zgodziła się. – Dodatkowo będę hamować ciebie
z tyłu i mam nadzieję, że nie ﬁkniemy.
Zaczęli powoli zjeżdżać.
– Widzisz? – rzekł zapierając
się nogami.
Nawierzchnia zjazdu nie dawała tego co zwykle oporu. W
niektórych miejscach pod warstwą śniegu zdążyły potworzyć

się lodowe połacie. Jadący wózek zaczął błyskawicznie nabierać prędkości. Szybko puściły hamulce i oboje stracili panowanie nad nim.
– Aaa! Artur!… – krzyknęła Elżbieta. Raptem pognał, a
ona wraz z nim. Przyblokowany nogą i pewnie także dzięki Eli, skręcił w prawo, w stronę ściany. Otarł się o nią i wytracił pęd. Obręcze kół z chrobotem zostawiły ślad na tynku.
Źle prowadzony wózek obrócił się teraz niemal w poprzek
zjazdu i stanął.
– Matko! Artur! – złapała go
za barki.
Oboje dyszeli kłębami pary.
– Pomóc wam?! – zawołała Janeczka spod sypiącej śniegiem gałęzi.
– Stój Jasiu tam gdzie jesteś! – Elżbieta powstrzymała
dziewczynkę.
– Ale jazda! – zaśmiał się Artur. Szybciej doszedł do siebie.
– Został nam jeszcze kawałek – w jej głosie brzmiała obawa. – Trzymajmy się może bliżej ściany.
– Najpierw musimy obrócić
wózek – odrzekł i zaczął pracować nogami.
Kiedy koła ustawiły się równolegle do zjazdu, znów zaczął
zjeżdżać. Teraz oboje bardziej
uważali i wydawało się, że już
żadna przygoda ich nie czeka.
Tymczasem przy końcu zjazdu pod śniegiem kryła się pokaźna gruda. Nie wyhamowany
dostatecznie wózek najechał
na nią prawym kołem, wybił się
w górę, obrócił w bok i z całym
impetem runął na lewą stronę.
– Artek! – krzyknęła Janeczka.
– Artur! – przeraziła się Elżbieta. – Matko, Artur! Nic ci nie
jest?!
– Artek! – wołała Janeczka
biegnąc w ich stronę.
Zawirowało mu w głowie, zaszumiało gwałtownie.
– O ile jestem dobrze zorientowany, to nie – odpowiedział
wypluwając z ust kawałki śniegu.
– Boże, Artur! – powtórzyła wystraszona Elżbieta. Usiadła i z niepokojem patrzyła na
niego. Obok, bliska płaczu, stała Janeczka.
– W porządku dziewczyny,
żyję! – zapewnił głośnym zawołaniem.
Wszystko wskazywało na
to, że upadek nie spowodował
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osobliwie inna
żadnego uszczerbku na zdrowiu. Z tego najszybciej Artur zdał sobie sprawę. To było
najważniejsze. Nic nie bolało,
nic nie pękło, żadna kość, żaden organ. Tak, na pewno był
cały. Mógł się tym cieszyć. Ale
raptem najwięcej radości sprawiła mu normalność tej sytuacji. Zawsze pilnował, by nie
upaść i przewidywał wszystko
do najmniejszego drobiazgu.
Żył w kokonie obaw i przezorności. Tymczasem tu stało się
coś zgoła innego. Coś wymknęło się spod kontroli i zaistniało
samoistnie, zwyczajne. Kiedy
ostatnio leżał w śniegu? Przed
wypadkiem, na nartach? Wywracał się co kawałek i w ogóle
nie przejmował się tym. Teraz
poczuł, że jest zima, jest śnieg
i jest przygoda. Doświadczył
tego. To było takie normalne, a
ta chwila niezwykła, uskrzydlająca, jak moment wyzwolenia…
– A jak ty, Elżuniu? – spytał w
trosce o dziewczynę.
– Zahaczyłam o coś kolanem,
będzie kolejny siniak – odparła.
– Tylko moja dusza…
– Co z nią – zaśmiał się.
– Ze strachu wskoczyła mi na
plecy i nie chce stamtąd zejść –
teraz i ona wydawała się rozbawiona. – Szczęście, że nic się
nie stało. Na pewno nic cię nie
boli? – jeszcze raz chciała usłyszeć, że nic mu nie jest.
– Na pewno – odrzekł. – I nawet w tej zaspie mi się podoba.
– Uﬀ, ale się strachu najadłam! A mówiłeś, że damy
radę!
Wstała i zaczęła pomagać
mu podnieść się. Teraz trzeba było pozbierać się ze śliskiej
ziemi. Zaczął improwizować.
Przekulnął się i usiadł w zaspie.
Poprosił Elę, żeby wózek ustawiła przodem do niego, a sama
stanęła za oparciem. Chwytając się kół spróbował uklęknąć. Mało wypracowane ruchy
dodatkowo utrudniała odzież.
Grzązł w śniegu tak dobrze
ubrany. Grzązł w swoim niedołęstwie i słabości.
Szybko utracił siły.
– Poczekajmy trochę, muszę
złapać oddech – poprosił. Zsunął z głowy kaptur i ciężko dyszał.
– Obróć się – rzekła Elżbieta. – I usiądź – ustawiła wózek
za jego plecami. – Teraz spróbuj wciągnąć się.
Zrobił co chciała.
– Zaraz się okaże, jakie są te

moje trójgłowe1 – rzekł zapierając ręce na siedzisku.
– Nie zapomnij o nogach.
Nimi pracuj!
Wciągnął się – najpierw na
siedzenie, potem jeszcze wyżej,
aż mógł się obrócić i usiąść.
– Uﬀ! – skomentował to krótko.
– Matko! co za kraksa. Dobrze, że twoja mama tego nie
widziała – pocieszyła się Elżbieta. Pomogła mu doprowadzić się do ładu. Potem z siebie
zaczęła strzepywać śnieg i poprawiać kurtkę. Czapka z wielkim pomponem zsunęła jej się
z głowy i leżała teraz w zaspie.
Sięgnęła po nią i otrzepała. Teraz wyraźniej poczuła ból w kolanie. Pomyślała, że siniak będzie rekordowych rozmiarów.
Janeczka podeszła i chwyciła
jego rękę.
– Nic cię nie bolało? – spytała
jeszcze pod silnym wrażeniem.
– Mogłeś sobie coś złamać…
– Nic, Jasiu, nic mnie nie bolało i nic sobie nie zrobiłem. Nie
bój się – uspokajał ją. – Nawet
było fajowsko.
– Naprawdę?
– Naprawdę, było fajowo –
starał się maksymalnie zbagatelizować wywrotkę.
– Fajowo, nie fajowo – wtrąciła się Elżbieta. – Powtarzać
tego nie będziemy. Zanim z powrotem wjedziemy, oczyścimy
podjazd i posypiemy piaskiem,
prawda Jasiu?
– Właśnie – jeszcze całkiem
przerażona przyznała dziewczynka.
Stali niezdecydowani, co robić dalej.
– To gdzie ulepimy tego bałwana? – zapytał Artur.
– Tam jest dużo śniegu! – Janeczka pokazała na miejsce
między drzewami, gdzie latem
był trawnik.
– To idziemy tam! – ochoczo
zawołała Elżbieta i popchnęła go.

ROZDZIAŁ
DWUDZIESTY PIĄTY
Już myśleli, że z niczym
odejdą od zamkniętych drzwi.
Wszędzie było pusto. Ani jednej
osoby na całym piętrze. Echo
niosło się po głuchym korytarzu.
– Mówiłem ci, że o tej porze
będzie zamknięte – powiedział
Artur, kiedy ktoś z drugiej strony w zamku przekręcił klucz.

– Oho! – odezwał się Bartosz.
Uchyliły się drzwi i wyjrzał
zza nich brodacz. Był spocony.
Na jego poczerwieniałej twarzy
malował się grymas zmęczenia. Znać było, że ćwiczył intensywnie.
– Czego? – zapytał obcesowo i wjechał w próg. Miał potężnie zbudowane, poznaczone
bliznami ramiona. W jego licznych tatuażach była agresja i
dużo militarnej symboliki.
– Chcieliśmy tylko na moment… stół zobaczyć… – wydukał Artur.
– Teraz na salę?! – odparł
brodacz. – Widzicie, że pozamykane! Nie wolno samemu!
– Też tak myśleliśmy – chłodno odparł Bartosz.
Brodacz obejrzał się za siebie, jakby chciał sprawdzić, czy
sala jeszcze tam jest albo potrzebował chwili do namysłu.
Głośno pociągnął nosem i rzekł
krótko:
– Dobra.
Wyjechał z sali i podał Bartoszowi klucz.
– My tylko na chwilę dosłownie, chcę stół obejrzeć – powiedział Bartosz.
Brodacz gwałtownie potrząsnął głową.
– Nie będę czekał, nie mam
czasu – rzekł zwięźle. – Klucz
oddajcie w dyżurce – pouczył.
Nie zwlekając dłużej pchnął
koła i pomknął w stronę windy.
Sala o tej porze, całkiem pusta i oświetlona sodowymi żarówkami, wyglądała na przybytek cierpień i katuszy.
– Dość tu niezwykle – rzekł
Bartosz rozglądając się z zaciekawieniem.
– Moja magister nazywa to
szkołą przetrwania.
– Faktycznie ma coś w sobie – odparł Bartosz. Wyobraził sobie ćwiczących tu ludzi,
jak poruszali wszystkim tym
niezwyczajnym sprzętem. Zaraz zauważył stojący z prawej strony mobilny pionizator. – To ten? – zapytał zaniepokojony.
– To stół Nataszy – odrzekł
Artur. – Mój jest w drugim końcu sali.
– Bo już myślałem… Ten faktycznie byłby trudny do zbudowania.
– Tamten ma prostszą konstrukcję, ale łatwy też nie będzie.
Parkiet głośno skrzypiał pod
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nimi. Zamigała jedna z żarówek sycząc ostrzegawczo.
– A tamten… to podejrzane
indywiduum? – zapytał Bartosz.
– To z waszego oddziału?
– Jest od kilku dni dopiero. Podobno pułkownik.
– Pułkownik? Naprawdę?
– Mówią, że służył w Legii Cudzoziemskiej…
– W Legii? I tutaj się leczy?
W sumie Bartosz niewiele słyszał o Legii Cudzoziemskiej, ale
wydawało mu się, że takich żołnierzy leczy się gdzieś w świecie, a przynajmniej we Francji.
– Wszedł na minę – odrzekł
Artur. – Podczas akcji w Ogadenie2. Właściwie skoczył na nią
ze śmigłowca, tak mówią…
Nie był pewien, czy to, co opowiada ojcu, jest stuprocentową prawdą. Tak mówiła Basia.
Pielęgniarka, choć wiadomości brzmiały jak sensacja z brukowej gazety, chyba nie wyssała
sobie ich z palca.
– I taki pułkownik? A miny nie
zauważył?
– Liczą się z nim – powiedział
Artur. – Nikomu klucza by nie
dali i nie wpuściliby na salę gimnastyczną po godzinach pracy.
– Zauważ, że my też tu jesteśmy – rzekł zapatrzony na coś
Bartosz.
– To właśnie to urządzenie –
powiedział Artur, kiedy podjechali do stołu.
Bartosz zostawił go i podszedł do pionizatora. Obszedł
stół dokoła.
– Uhmm – mruknął w zamyśleniu. – Więc powiadasz, że to
jest ten stół cały?… pionizacyjny?
Położył rękę na leżu, sprawdził, czy twarde, potem schylił
się. Zakręcił korbką i przyjrzał
się, jak leże idzie do góry. Artur
przyglądał się wyczekująco.
– I co? – zapytał w końcu.
– W porządku – odparł Bartosz. – Da się zrobić. Z tym ślimakiem może być kłopot, ale
przekładnię spróbuję inaczej
rozwiązać.
– Najważniejsze, żeby dało się
stawiać…
– To oczywiste – bąknął Bartosz. Wyjął notes i rozpoczął
szkicowanie. – Rysunek techniczny nie jest moją mocną
sprawą – rzekł samokrytycznie
– ale tyle wystarczy. Będę wiedział, w czym rzecz.
– Dasz radę?…
– Bez problemu. Będziesz
mógł stawać w domu…
cdn.
1 łac. – mięśnie prosrowniki rąk
2 Ogaden – prowincja we wschodniej
Etiopii zamieszkana w większości
przez Somalijczyków
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ŻMIJA NA ŚCIEŻCE

D

ojazd i dojście na plażę
zajmowały nam zawsze
sporo czasu. Nawet 40 minut. Ale droga była piękna
więc rekompensowała trud.
Las soczyście zielony lub
bajecznie kolorowy w zależności od pory roku. Liściasty, bliżej plaży sosnowy.
O samym lesie można by
pisać długo.
Mniej więcej w połowie
drogi, na rozwidleniu dróg,
stoi ławeczka. Przyjemnie
jest usiąść i powdychać przez
chwilę powietrze przesycone zapachem rozgrzanych
drzew. Pachną buki i sosny. Te
ostatnie latem niezwykle intensywnie. Przy ławeczce jest
tablica z drogowskazem „Plaża’, „Kikut”. Zabrakło jeszcze
wskazówki Wisełka… Są w
sumie cztery drogi, a opisane
tylko dwie. Na plażę idzie się
po korzeniach stromo w dół,
na Kikut lekko pod górę, łagodnie zakręcając.
Wybraliśmy się kiedyś zobaczyć tę naszą latarnię morska, o dziwnej nazwie Kikut.
Raczej niewiele osób wędruje
szlakiem prowadzącym do
niej. Gałęzie zwisają nisko
nad drogą. Gdy dotarliśmy na
miejsce, zamiast podziwiać
cel wędrówki zaczęliśmy się
gorączkowo otrzepywać z
kleszczy. Obsiadły nas. Szczególnie Pawcinka. Miał cała
czarno-szarą główkę. Coś
strasznego. Inwazja. Latarnia
jak latarnia. Mała, zamknięta
na głucho, zbudowana w części z kamieni. Chyba nawet
ładna i ławeczka obok, by posiedzieć. Ale oprócz kleszczy,
z których mniej więcej udało
nam się pootrzepywać, zaatakowały nas osy, wygłodzone na takim odludziu. Co one
robiły w środku lasu?
W pośpiechu zaczęliśmy
się zbierać. Po kleszczowej
drodze biegliśmy prawie na
czworakach z Pawcinkiem
otulonym kocem plażowym.
Pewnie gorąco było dzieciakowi z środku lata, ale baliśmy się znów inwazji. Do
domu wracaliśmy biegiem.
Zrzuciliśmy ubrania zostawiając je na balkonie i pod
prysznic. Potem nie mogłam
się jeszcze długo pozbyć wra-

żenia, że coś po mnie chodzi.
Na szczęście żaden z kleszczy nie upodobał sobie nas
jako źródła pożywienia.

Dwa

Chyba już się nie wybierzemy na Kikut, a drogę ochrzciliśmy kleszczową ścieżką.
Na wspomnianym rozwidleniu dróg rośnie brzoza.
Bardzo już stara. Rośnie kawałeczek pionowo, potem
poziomo i znów pionowo.
Pawcinek uwielbia siedzieć
na grubej gałęzi, która jest
dla niego huśtawką. Ale chyba już w tym roku będzie za
ciężki, by korzystać z brzozowej ławeczki. Szkoda drzewa.
Podpieraliśmy je gałęziami,
by pod swoim własnym ciężarem nie złamało się. Kiedyś obok brzozy spotkaliśmy
parę staruszków. Zaczęli opowiadać jak zajmowali się tym
drzewem, próbując je zmusić,
by rosło pionowo. Podwiązywali gałęzie, podpierali je. Na
próżno. Brzoza postanowiła rosnąć inaczej niż wszystkie wokół.
W naszym lesie oprócz
kleszczy i os jest wiele życia. Nieraz udało nam się obserwować żuki. Podziwiam
wytrwałość tych maluchów.
Chodzą ospale, coś przetaczają, ciągną. Same sprawiają wrażenie ciężkich, a z dodatkowym obciążeniem ledwo idą. Ale trzeba im przyznać, że są niezwykle piękne.
Czarno-ﬁoletowe skrzą się w
słońcu. W naszym lesie widzieliśmy również jelonka. I
dziki…
Całą rodzinkę. Locha z
dziećmi wyprawiła się na
skraj lasu. Na szczęście byliśmy blisko samochodu, do
którego czym prędzej wsiedliśmy. Przez okna wydawaliśmy achy i ochy, podziwiając
rozkoszne małe dziczki. Jesienią idąc na plażę i mijając
świeżo zrytą ziemię z niepokojem spoglądaliśmy w prawo i w lewo i nasłuchiwaliśmy, czy nikt nie zechce towarzyszyć nam w spacerze.
Sprawą naturalną jest, że
czasami w naszym lesie trzeba załatwić potrzeby ﬁzjologiczne. Na plaży nie ma toalet.
Kiedyś zboczyłam z głównej ścieżki pod krzaczek.
Wracając natknęłam się
na żmiję. Wylegiwała się
na ścieżce, którą chciałam
przejść. Wpatrywała się we
mnie. Stanęłam i nie mogłam
się poruszyć. Stałam i stałam,
a ona się na mnie patrzyła.

Czy to ze strachu, czy z zaciekawienia, nie mogłam się
poruszyć. Bałam się schylić
po gałązkę, bałam się przejść
obok. Słoneczko świeciło i
żmija nie miała zamiaru zejść
mi z drogi.
Nie wiem, ile czasu tak
spędziłyśmy. Coś ją spłoszyło i wreszcie zeszła z mojej
ścieżki.

WEEKEND MAJOWY
2011 ROKU
Po długiej zimie dotarliśmy wreszcie do naszej ziemi obiecanej. Pierwsze kroki skierowaliśmy na plażę, by
pokłonić się morzu. Kłanialiśmy się nisko. Wiało niemiłosiernie. A u nas w Szczecinie już lato. Temperatura ponad 20 stopni, słońce. Tu jakby inna strefa klimatyczna.
Od 6 do 9 stopni, wiatr. Jednak
jak zawsze pięknie. Pawcinek oczywiście od razu zabrał
się za wrzucanie kamieni do
wody. Może to robić godzinami. Tacie podawał te większe
i rzucali, rzucali… A ja zajęłam się zbieraniem muszelek.
Zaniosę je na cmentarz. Pojutrze chowamy babcię. Niewiele już możemy jej dać, ale
muszelki zawsze przywoziliśmy. Przywieziemy i tym razem. Szkoda, że już nie weźmie ich do ręki…
Potem nasz sklep spożywczy na wjeździe do Kołczewa.
Wałówkę wzięliśmy z domu.
Zapasy powielkanocne. Ale
chleb musi być tutejszy. Najlepiej chleb z legendą o rozbójniku zaklętym w żabę. Rewelacyjny pomysł. Nadruk na
worku. Zajada się pajdę i czyta.
Na drzwiach sklepu wypatrzyłam ogłoszenie o festynie.
Ale o tym zaraz.
Dotarliśmy na podwórko
naszej kwatery. Chwilę wcześniej wykonałam telefon do
gospodarza, który powiedział
nam, gdzie mamy szukać klucza! Leżał sobie w sekretnym miejscu. Buszowaliśmy
z Pawcinkiem w ogródku i
znaleźliśmy. Trochę podrdzewiały. Chyba nie tylko na nas
czeka w skrytce. Weszliśmy
do domu prawie jak do siebie. Gospodarza nie widzieli-

śmy do dziś. Wszystko na telefon. Mamy ładny duży pokój, łazienkę i kuchnię. Mamy
dużo przestrzeni. Z kuchni mam widok na ogromne
drzewo i ulicę. Widać też wejście do naszego sklepu. Baliśmy się tego mieszkania przy
drodze. Ale co to za droga…
Nie ma ruchu. Zupełnie nam
nie przeszkadza. Pawcinkowi
podobają się szafki kuchenne.
Wmurowane, z ﬁraneczkami
zamiast drzwiczek. Firaneczki
są bordowe ze złotymi wzorkami. Pawcinek stwierdził, że
zostały z tych drugich świąt (z
Bożego Narodzenia). Rzeczywiście, gdy to powiedział, to
skojarzyły mi się z Bożym Narodzeniem. Lubię wieczorem
patrzeć przez kuchenne okno
na stary pień i pusty zakręt na
drodze, oświetlone rudawym
światłem. Wieczorem spaceruje po drodze kot. Czarny z
jedną białą łapą.
Mając w pamięci festyn
szuwarowo-bagienny, postanowiliśmy wziąć udział w kolejnym, o którym przeczytałam, kupując nasz chleb z
legendą. Polana rekreacyjna. Trochę czasu zajęło nam
jej znalezienie. Nie wiedzieliśmy, że mamy w Kołczewie
tak urokliwe miejsce. Nad jeziorem duża polana, drewniane pomosty. Pawcinek oczywiście musiał je zwiedzić. On
nie boi się niczego. A wody
wcale. Weszliśmy na pomost
po ułożonych w błocie kamieniach i deskach. Wszystko
chybotało się i chlupało, ale
pomost był porządny.
Na okoliczność festynu
zbudowano z desek duży parkiet do tańczenia i to, co podbiło nasze serca. Strażacy robiący watę cukrową, smażący frytki, pizzę, gotujący w
kuchni polowej. Kuchnia buchała kłębami dymu, podobnie jak grille. Trochę było więc
wszystko rozmazane i szczypało w oczy. Były też przepyszne ciasta wyrobu własnego i loteria fantowa. Ciast sobie nie odmówiliśmy. Sernik,
jabłecznik, i jeszcze dwa wyglądające i pachnące rewelacyjnie, ale ile można zjeść.
Jabłecznik rozpływał się w
ustach, pachniał cynamonem… Poezja.
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życia
A loteria – fenomenalna!
Na długim stole rozłożone
były fanty. Miejsce honorowe
zajmował wielki, biały kask
Żandarmerii Wojskowej. Były
też rękawice robocze, czerwona podwiązka, wino, romanse, słodycze, krzaki róż…
i nasz fant, wylosowany
przez Pawcinka. Pod numerem 124 kryła się paczuszka zawierająca krem do rąk
i nóż do papieru. Bardzo się
ucieszyłam.
Zapomniałam
zabrać swojego. Wszystko
było solidnie sklejone taśmą
klejącą, więc nożyk przydał
się od razu. Mnogość fantów
i pomysłowość w ich doborze
zrobiła na mnie duże wrażenie.
Na festynie można było
strzelać do celu, zabawić się
w paint ball. Było też piwo i
muzyka na żywo. Z czasem
parkiet się zapełniał. Mój zachwyt wzbudził jeden z tancerzy. Już sam mundur dodawał mu gracji. A sposób, w
jaki się poruszał w tańcu, był
nadzwyczajny. Zdawało się,
że wcale nie dotykał ziemi.
Płynął w tańcu jakby w powietrzu. Zjawiskowe.
Festyn nie był tylko spotkaniem w sobotnie popołudnie. Przyświecał mu szczytny cel. Strażacy zbierali fundusze na zakup łodzi ratowniczej. Zakupiłam więc watę
w cenie dziesięciu złotych,
los, ciasta. Szkoda, że Pawcinek nie chciał strzelać. Dołożylibyśmy się jeszcze trochę
do łódki.
Pawełek na festynie zapytał, czemu znów jest festyn.
Bez chwili zastanowienia powiedziałam, że ci ludzie lubią się spotykać i spędzać ze
sobą czas. Potem usłyszałam
swoje słowa. Oni rzeczywiście lubią się spotykać i razem do czegoś dążyć. Mam
nadzieję, że kiedyś będę mogła powiedzieć „my”…
Wieczorem spotkałam naszą panią od warzyw. Jak mi
się miło zrobiło. Wspaniała i mądra to kobieta. Lubię
z nią rozmawiać. Pawcinek
też. Zawsze od serca szykuje
dla nas torby pełne warzyw.
Dla Pawcinka. Lubimy po nie
przychodzić, bo jej ogród pełen jest osobliwości. Ma na

przykład stonki. Pewnie się z
nich nie cieszy, ale Pawcinek
owszem. Kiedyś obserwował
jedną, gdy spacerowała po
schodach ganku. Był nią zafascynowany. Robił jej różne przeszkody, które wytrwale pokonywała. Innym razem
spotkaliśmy bociana. Zwiedziliśmy też pomieszczenia
gospodarcze. Pawcinek nie
mógł się powstrzymać i wyprosił od pani piłkę, którą nie
wiem jakim cudem wypatrzył
upchaną gdzieś wysoko na
szaﬁe.
Następny dzień też był niezwykły.
Rozpoczęty poranną mszą
świętą znów zgromadził
mieszkańców. Był to dzień
beatyﬁkacji Ojca Świętego
Jana Pawła II.
Msza rozpoczęła się przed
kościołem.
Kołczewianie
ufundowali pomnik. Ksiądz
poświęcił go. Złota ﬁgura papieża i księga rozłożona u
jego stóp. Potem w kościele
też było uroczyście. Śpiewała wspólnie z organistą schola. Dyrygował nią ministrant,
który doskonale synchronizował śpiew z księdzem i obsługiwał laptopa, z którego
wyświetlał słowa wykonywanych pieśni. Był w tym świetny.
Na ławkach w kościele leży
obszyta wykładzina. Gdy byliśmy tu jesienią, ksiądz zbierał na nią pieniądze. Dołożyliśmy się. I siedziałam teraz na „swoim” kawałku wykładziny. Swoją drogą byłam
przekonana, że ten dywanik
będzie leżał pod nogami. A tu
taka niespodzianka. Zresztą
bardzo sensowne rozwiązanie. Cieplej w pupę.
W kołczewskim kościele
jest coś, co bardzo lubię. Stary zegar. Taki ogromny, stojący, z wielkim wahadłem. Niespiesznie odmierza kolejne
minuty, wybija cicho godziny.
Jakby przypominał, że czas
nieubłaganie mija, że trzeba
żyć dobrze już od teraz. Że
jutro może być już za późno.
W kościele są relikwie
świętej Faustyny. Ciekawe skąd. Nie każdy kościół
ma jakieś relikwie. Nie przyglądałam się, co to za reli-

kwie. Trochę mnie przerażają cząstki świętych, pozamykane w pięknych pudełeczkach z szybkami.
Kościół kołczewski, to taki
mój kościół. Pawcinek też
mówi o nim mój kościółek.
To właśnie tu uczyliśmy się
żegnać i mówić Aniele Boży.
Pawcinek traktuje anioły
jak dobrze znane mu istoty.
Kiedyś zdenerwowałam się i
powiedziałam, że jak będzie
taki niegrzeczny, to będzie
sam zasypiał, bez bajeczki.
Pawcinek mi odpowiedział:
Mamo, przecież nigdy nie jestem sam, są ze mną anioły.
W kołczewskim kościele słychać, jak szeleszczą ich
skrzydła.
Nasz majowy las powitał
nas soczystą zielenią. Widzieliśmy się ostatnio jesienią. Było bajecznie kolorowo.
A teraz taka zmiana. Pawcinek, gdy tylko weszliśmy na
ścieżkę, to jakby sam dostał
anielskich skrzydeł. Całą drogę biegał, skakał, śmiał się.
Uwielbiam wtedy na niego patrzeć. Szczęście bije od
niego na milę. Las wyzwala
w nim niezwykłe pokłady siły,
radości. Do plaży idzie się
około 30 minut, to naprawdę spory kawałek, a Pawcinek pokonał go dziś biegiem.
Tam i z powrotem biegiem.
W lesie sprawdziliśmy,
czy jest nasza dziura. To takie miejsce, które ze szlaku
przypomina wejście do jakieś
jamy, a w rzeczywistości jest
obrośniętym, starym, powalonym pniem drzewa. Długo
byliśmy przekonani, że tam
mieszka miś, którego Pawcinek zawsze wypatrywał. Bardzo chciał, by pomachał mu
kiedyś łapką. Kiedyś zboczyliśmy ze szlaku, pokonaliśmy
chaszcze i doszliśmy do naszej „jamy”. Pawcinek odkrył,
co to jest. Teraz już wie, jednak zawsze pyta, kiedy będzie dziura, chociaż wie, że
to nie jama.
Nasz las dziś strasznie
skrzypiał. Chwilami przeraźliwie. Zimowe wichury powaliły wiele drzew, które
opierają się teraz na innych
drzewach i poruszane przez
wiatr… skrzypią.
W naszym lesie drzewa się
kochają. Wypatrzyliśmy wiele drzew, które rosnąc obok
siebie krzyżują się ze sobą,
przytulają się. Nie wiem, czy
tak jest w innych lasach, tutaj pierwszy raz to zauważyliśmy.
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Na plaży było przepięknie. Wygładzona przez wiatr
była tylko dla nas. Nie brakowało kamieni ani słońca, a to
Pawcinkowi wystarczy. Tylko
wiało. Urywało wręcz głowę.
Stojąc obok siebie nie słyszeliśmy wypowiadanych słów.
Wiatr i fale. Żywioł niesamowity.
W Pawcinka kamizelce zepsuł się zamek, więc założyliśmy mu moją. Wyglądał wspaniale. Kamizelka
do kolan nadmuchana przez
wiatr i do tego malutkie rączki, malutka główka i stópki.
Dobrze, że nie odleciał, mając na sobie ten żagiel. Jemu
nic nie przeszkadzało. Nawet gdy czapka prawie już
mu zakrywała oczy, wytrwale rzucał kamienie. Z każdym
rokiem coraz wyżej i dalej. A
ja znów zbierałam muszelki.
Teraz na plaży to już głównie
tata jest kompanem do zabawy. Zresztą nie tylko na plaży.
W domu, gdy Jacek przychodzi z pracy, Pawcinek bierze go na bok i konspiracyjnym szeptem mówi: tata pobawimy się w taka zabawę,
której mama nie lubi. Mama
nie lubi zabaw szalonych…
no może z wyjątkiem kłapaczki, którą wymyśliłam.
Ale z tatą zabawy są super.
Ostatnio ulubiona zabawa to
we włochatego pająka…
Odpoczęliśmy na naszej
plaży, w naszym lesie, chociaż zmachaliśmy się biegiem za Pawcinkiem. Sama
już świadomość, że wokół
nasz las, jest dla nas cudowna.
Słońce jednak zaświeciło. Ostatnie przedpołudnie
było ciepłe. Prawie bez wiatru. Wzięliśmy się na plaży
za budowanie. Chłopaki wybudowali dwa zamki, a ja
mur… Oczywiście, wszystko
jak najbliżej wody. Pawełek
uciekał z piskiem przed falami. Nabierał łopatką wodę,
robił błotne wieżyczki. Niestety, zalała go fala i but mokry. Rozpłakał się łzami jak
grochy. I nam też szkoda było
wracać. Miałam skarpetki na
przebranie, ale nie buty.
Zdjęliśmy bucik, nasypaliśmy do niego suchego piachu. Nacierałam go tym piachem. Wchłonął całą wilgoć.
Pawcinek znów roześmiany
od ucha do ucha. Długo jeszcze budował i gotowy był zostać nawet sam. Byle blisko
wody i na piasku.
cdn.
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Pełne dramatyzmu powiadanie marynarza żeglugi wielkiej
Edwarda Bochnaka „Drugie życie” opublikowaliśmy w 2009
roku w zbiorze dwunastu autobiograﬁi „Moje Kilimandżaro. Losy niepełnosprawnych
– wspomnienia”. Ten niezwykły, z talentem napisany obraz walki człowieka z chorobą
przypomnimy w kilku odcinkach. (red.)

*
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tałem na mostku i wpatrywałem się w połyskujące w świetle księżyca fale.
Był ciepły, tropikalny wieczór. Dookoła idealna cisza,
przerywana jedynie rytmiczną pracą maszyny. Po prawej
– niewidoczna dla oka, choć
rysująca na radarze kontury
brzegu – leżała Afryka.
Kiedy wyznaczony kurs pozwalał zbliżać się do Czarnego Lądu na odległość zaledwie kilku mil, wyczuwało się
jakby zapach pieczonych ryb
i rozkładających się owoców.
Słońce już dawno odeszło za
niewidzialną granicę horyzontu, oświetlając teraz ciepłym blaskiem półkulę południową, skąd owiewani równikowym pasatem wracaliśmy do kraju.
Byłem drugim oﬁcerem na
polskim statku, a marzyły mi
się szlify kapitańskie, które po
rychłym awansie na pierwszego oﬁcera były w zasięgu ręki. Od dziecka śniły mi
się zresztą dalekie wyprawy, niebezpieczne przygody i
to wszystko, co młodzieńcza
wyobraźnia była w stanie wymyślić. Pochłaniałem podróżnicze książki, a wraz z nimi
odkrywałem nieznane kontynenty i zdobywałem szczyty. Walczyłem na drewniane
miecze i śpiewałem wojskowe piosenki.

Kiedy po latach marzeń ziściły się wreszcie chłopięce
pragnienia i zostałem marynarzem ﬂoty handlowej, byłem w siódmym niebie. Dalekie kraje, egzotyczne morza i
nieznane kontynenty, za sprawą Polskich Linii Oceanicznych i jej statków, które cumowały w gdyńskim porcie,
były teraz w zasięgu mojej
ręki. W pierwszy wymarzony
rejs popłynąłem na dziesięciotysięczniku m/s „Kapitan
Kosko” jako młodszy marynarz. Odległe lądy, inne rasy
ludzi, ich egzotyczna kultura
– to wszystko stanowiło teraz mój chleb powszedni. W
Bangkoku jadłem teraz z Ta-

jami ostre przyprawy, w Indiach z Hindusami obmywałem się w świętym Gangesie,
w Argentynie zajadałem się
chrupiącym ciurach, czyli soczystym stekiem wołowym.
Zmagałem się podczas sztormu z własna słabością i ze
słabością innych, gdy trzeba
było zastępować złożonych
słabością kolegów.
Jakże to wszystko jeszcze
niedawno wydawało się nierealne, nieprawdziwe, a jednak teraz rzeczywiste. Mogłem dotknąć i posmakować tego, o czym marzyłem
i śniłem przez wiele lat. Jakże dumnie stawiałem kroki w nieznanych portach;
schodząc na ląd dawałem
upust chłopięcej wyobraźni.
To było tak ekscytujące, że
jeszcze teraz, chociaż minęło już wiele lat, kiedy zamykam oczy i myślami przenoszę się w tropikalne strony,
wciąż czuję na twarzy oddech monsunowego wiatru,
a na policzkach gorące promienie słońca. Mało znałem
Mazury, prawie wcale Wielkopolskę czy Dolny Śląsk, za
to godzinami mógłbym opisywać dalekie kraje, gdzie
postawiłem stopę.
Praca na morzu jest zajęciem fascynującym, ale zarazem niebezpiecznym i wymagającym od marynarza
niesłychanej zawziętości w
czasie długich rejsów, gdy samotność niemiłosiernie doskwiera, a krótkie postoje statków w krajowym porcie powodują systematyczne, ale bezwzględne wyobcowanie z powszedniego życia na rodzinnym lądzie. Marynarz staje się nie tyle odludkiem, co raczej dziwakiem, który nie bardzo rozumie potrzeby i trudy dnia codziennego, ponieważ na statku wszystko wygląda inaczej,
prościej. Będąc na morzu nie
chodzi się po zakupy, jedzenie podają w mesie załogowej czy oﬁcerskiej, sprzątają kabinę, ścielą koję, w niepamięć idą ogromniaste (w
czasach PRL-u) kolejki, lądowe kłopoty stają się bledsze,
mniej wyraziste.
Na statku za to potrzebna jest determinacja w nieustannym zmaganiu się z
morzem, jego kapryśną naturą i nieprzewidywalnością. Marynarz też bywa bardzie spragniony widoku najbliższych i ciepła z ich strony,
chociaż po dłuższym postoju
statku w porcie ich problemy
paradoksalnie go denerwują;

Drugie
irytuje każde przydługie zdanie, zwłaszcza wypowiedziane nie po jego myśli. Można by rzec, że marynarz jest
z innej bajki, a gdy odpływa
w kolejny rejs, pozostawia za
rufą statku wszystkie kłopoty
i zmartwienia. Odrzuca codzienne problemy, niekiedy
z premedytacją od nich ucieka, bo na statku jest mu dobrze, czasem nawet lepiej niż
w domu. Przed nim jest tylko morze, rozpostarta przestrzeń, w której słońce i wiatr
wypełniają jego zmysły, a powiew porannej bryzy wygładza zmarszczki i dodaje mu
sił do pracy.
Pamiętam też moment,
jakby to było wczoraj, kiedy
pierwszy raz zetknąłem się
z wojną. W 1972 roku m/s
„Conrad”, na którym byłem
zaokrętowany jako starszy
marynarz, stał w wietnamskim porcie Hajfong, a amerykańskie Phantomy zrzucały na port i jego najbliższą
okolicę bomby i rakiety. Podziwialiśmy nie tyle precyzję ataku, bo z tym zapewne było różnie, co pedantyczność amerykańskiej machiny
wojskowej, ponieważ naloty odbywały się o ściśle określonych godzinach, a my staliśmy na pokładzie, obserwując jak w kinie przebieg bombardowań.
Współczuliśmy
wietnamskim kobietom, które podczas ataku samolotów
chroniły się w korytarzach
statku i ze strachu, gdy trzęsły się ściany, zakrywały rękami głowy.
Czy myślałem wtedy o życiu
jako o nadzwyczajnym darze,
które należy strzec jak źrenicy i które nieumiejętnie konsumowane jest powielaniem
kolejnych dni? Nie potraﬁę na
to odpowiedzieć. Dziś wiem
jednak, że – jak mawiali wielcy pisarze – życie jest sztuką,
i to od nas samych zależy, czy
u jego schyłku będziemy musieli stwierdzić, że graliśmy w
marnym, nikomu niepotrzebnym, w dodatku zgranym do
cna i za grosze spektaklu.
Po
czteromiesięcznym
kontrakcie po wróciłem z
Hajfongu do domu, a kilkanaście dni później z niewy-

jaśnionych przyczyn statek „Conrad” został zbombardowany i marynarz, który
mnie podmienił, zginął. Wtedy z ulgą stwierdziłem: „Chłopie! Urodziłeś się pod szczęśliwą gwiazdą”. To była moje
pierwsza wojna, ale niestety,
nie ostatnia.
Od dnia, kiedy po raz
pierwszy wkroczyłem na pokład statku, minęło kilkanaście lat, wszystko układało
się po mojej myśli: chodziłem
zaocznie do Szkoły Morskiej,
awansowałem, zostałem oﬁcerem pokładowym. Czegóż
więc mogło mi jeszcze brakować? Oczywiście pieniędzy,
gdyż marynarze nie zarabiali
kroci, chociaż ich pensje pozwalały żonom w miarę normalnie prowadzić dom, ubierać się ciut lepiej aniżeli ich
koleżanki i czasami płynąć z
mężem w wymarzony świat.
Moja żona i synowie odbyli ze mną podróż na Daleki
Wschód, którą – pomimo że
byli jeszcze pacholętami – do
dzisiaj wspominają.
Życie marynarskie miało
jednak swoją cenę, a była nią
mija permanentna nieobecność w domu. Nie widziałem, jak dorastają synowie,
nie słyszałem ich płaczu i prawie nie chodziłem na wywiadówki. Ich życie biegło obok
mojego życia. Ich codzienne
zmartwienia, z którymi nie
mieli okazji przyjść do mnie,
obok moich sztormów i burz.
A potem nagle wydorośleli
i już nie mieli ochoty na pogaduszki czy zwierzenia. I
nawet kiedy byłem w domu,
traktowali mnie z pewną rezerwą, jak obcego w gruncie
rzeczy człowieka. W taki sposób płaciłem za swoje marzenia, będą wciąż na drugim
końcu świata, a dla nich – na
drugim planie.
W ciągu lat pracy na morzu
miałem dni łatwe i niesłychanie trudne, topione w hektolitrach piwa czy wina. Ciasna
koja, maleńka kabina, to był
mój przedsionek do wyśnionego raju – ale taka była cena
poznawania świata. Wyrwania się z przeciętności i szarzyzny dnia powszedniego.
Oczywiście, po wpłynięciu
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życie
do każdego portu wychodziłem na ląd. Zachłystywałem
się po raz nie wiadomo który
cudowną naturą unikatowego miejsca, tropikalnym krajobrazem, palmami, architekturą, egzotyką.
Nadszedł rok 1980. Kolejny rok moich wędrówek po
świecie na statkach Polskich
linii Oceanicznych z Gdyni.
W kraju zbliżał się czas wielkich przemian. Od ukończenia służby wojskowej minęło czternaście lat. Byłem drugim oﬁcerem na wspaniałym
semikontenerowcu „Profesor
Rylke”, na którym spędziłem
swoje ostatnie dwa sezony
na Dalekim Wschodzie. Miałem wspaniałą żonę, która
dzielnie znosiła trudy samotnego wychowywania dwójki
chłopców, i realne perspektywy awansu na kapitana.
Podczas okresowych badań lekarskich lekarz zakładowy mierząc mi ciśnienie
powiedział: „Generalnie wyniki są dobre, inaczej nie dałbym zgody na rejs w tropikalny klimat. Martwi nie jednak
pańskie ciśnienie, które od
dłuższego czasu jest powyżej
normy. Podczas urlopu powinien pan, dla swojego dobra,
zrobić specjalistyczne badania, żeby ustalić przyczynę
nadciśnienia. Jeżeli pan tego
nie wykona, nie otrzyma pan
świadectwa umożliwiającego pływanie w tropikalne rejony”.
Pamiętam,
zapytałem
wówczas, jakie mam ciśnienie? Lekarz odpowiedział, że
150 na 100, a to dla marynarza regularnie pływającego w
tropiku stanowczo za dużo.
Umówiłem się z żoną, że popłynę jeszcze w jeden długi rejs, na co lekarz po dłuższych namowach wyraził
zgodę, a wtedy zejdę na urlop
i przed kolejnym zaokrętowaniem zrobię niezbędne badania.
Kilkumiesięczny rejs upływał szybko i stojąc na skrzydle mostka myślami byłem
już przy najbliższych, z którymi nie widziałem się ponad
sześć miesięcy. Jednocześnie
rozmyślałem o urlopie w gó-

rach. Na co dzień nie zawracałem sobie głowy podwyższonym ciśnieniem, ponieważ miałem stalowe zdrowie
i tego mniemania nie miałem zamiaru zmieniać pod
wpływem ostrzeżeń lekarza.
Ponadto marzyło mi się wygodne łóżko w domu i gorący bok ukochanej. Jednak
samotność oﬁcera wachtowego, który cztery godziny
w nocy spędza na mostku,
sam na sam z rozległą przestrzenią i księżycem, skłaniała nieuchronnie do reﬂeksji.
Zastanawiałem się, co może
być przyczyną mojego podwyższonego ciśnienia i nic
mądrego nie przychodziło mi
do głowy. Koledzy, z którymi
rozmawiałem, mieli najczęściej podobne problemy i oni
również nie bardzo zaprzątali sobie głowy ewentualnymi
dolegliwościami, ukrywając
to skrzętnie podczas wizyt u
lekarza zakładowego. Ale im
bliżej było domu i bliżej zejścia ze statku, tym bardziej
doskwierała mi nieuchronność wykonania dodatkowych badań, co dla marynarza najczęściej wiązało się z
ryzykiem utraty świadectwa
zdrowia.
Którejś nocy przyszedł na
mostek starszy mechanik,
mój dobry znajomy z poprzedniego statku, i skarżył
się, że nie może spać z powodu bólu w klatce piersiowej i nadciśnienia. Stałem
obok i cierpliwie czekałem,
żeby mi szczegółowo objaśnił, o co chodzi w organizmie człowieka z tym nieszczęsnym nadciśnieniem.
Słuchałem go ponad godzinę
i ani razu nie przerwałem mu
ani jednym słowem, ponieważ to, co usłyszałem, wprawiło mnie w najzwyklejszy
popłoch. On, starszy pan po
sześćdziesiątce, powoli kończył już prace na morzu z
powodu przewlekłej choroby nerek, której pierwszym
symptomem jest najczęściej
nadciśnienie.
Już nie były mi obojętne słowa zakładowego lekarza, który niby to nie groził, ale stanowczo stwierdził,
że albo zrobię niezbędne ba-

dania, które ustalą przyczynę podwyższonego ciśnienia,
albo otrzymam ograniczone
świadectwo pływania, co w
praktyce oznaczało tylko rejon morza Północnego i oczywiście Bałtyk. Zacząłem myśleć o możliwych powodach
podwyższonego ciśnienia i
roztrząsać znane mi dotąd
szczątkowe problemy zdrowotne rodziny. Z rodziców
żył jedynie ojciec, który był na
rencie z powodu pylicy płuc,
pracował bowiem w zakładach produkujących opony
na wydziale walcowniczym,
gdzie robi się tak zwane mieszanki, a więc surowiec na
pierwszym etapie powstawania opony, którego podstawowym składnikiem są specjalnie spreparowane sadze. Ale
ja pływałem na morzu i pylica
płuc mi nie groziła.
Mama nie żyła już od kilkunastu lat i nie miałem pojęcia,
jaka choroba była przyczyną
jej śmierci. Często wracałem
do nie myślami, zwłaszcza do
jej ostatnich słów, kiedy jeszcze leżąc w domu, bo umarła
w szpitalu, powiedziała mi ze
łzami w oczach: „Synu! Tak
się boję o ciebie. Będziesz się
tułał po szerokim świecie”.
Rzeczywiście. Tułałem się po
szerokim świecie, z tą różnicą, że była to zamierzona tułaczka. Zaplanowana i jakże długo oczekiwana. Wracałem wielokrotnie do matczynych słów oraz do słów lekarza, który na koniec wizyty zapytał, co było przyczyną
śmierci mojej mamy. Oczywiście nie wiedziałem, a w dokumentacji, z którą po jakimś
czasie się zapoznałem, była
tylko wzmianka, że zgon nastąpił z powodu niewydolności nerek.
Wreszcie Gdynia i wcześniej zaplanowany wyjazd z
rodziną w góry. Sprawy zdrowotne poszły więc w kąt.
Urlop minął zbyt szybko i
pora była wracać do domu, a
nastopnie do pracy. Zgodnie z
zaleceniem zakładowego lekarza zrobiłem podstawowe
wyniki, które ku mojej radości niczego złego nie wykazały. Ale ciśnienie utrzymywało
się niezmiennie na podwyższonym poziomie. Otrzymałem skierowanie do urologa,
który zalecił mi specjalistyczne badania i dopiero wówczas okazało się, że mam
problem z nerkami. Urolog
mnie uspokajał, że to są niewielkie zmiany i spokojnie
mogę kontynuować pracę na
morzu, chociaż tych zmian

39

nie wolno lekceważyć i po
powrocie z morza mam natychmiast się do niego zgłosić. Lekarz zakładowy wypisał świadectwo zdrowia tylko na rok i zalecił ograniczenie picia piwa oraz wykluczenie wysoko procentowego alkoholu.
Rok na morzu to zaledwie
dwa rejsy na Daleki Wschód.
Miałem świadomość, że jest
to mój ostatni statek, którym
płynąłem w tamte orientalne
strony i z bólem serca patrzyłem po raz ostatni na odwiedzane kraje: Singapur, Malaje, Filipiny i oczywiście Japonia. Wszystko to żegnały
moje oczy w przeświadczeniu, że ich jako marynarz już
więcej nie zobaczę. Najtrudniej było rozstawać się z tropikalnym słońcem i morzem
na nocnej wachcie, gdy poświata księżyca wysrebrzała
połacie oceanu i tylko delﬁny
oraz latające ryby były nieodłącznymi towarzyszami rozmyślań.
Po wyokrętowaniu zamiast
na urlop poszedłem do lekarza, który zlecił mi specjalistyczne badania. Jeszcze wówczas obce mi było
określenie „kreatynina”, które to słowo będzie mi od tej
pory towarzyszyć niezmiennie przez następne lata. Tamtego ranka, kiedy odbierałem wyniki, moja kreatynina
wynosiła – pamiętam, a jakże – 2,2, przy laboratoryjnej
normie 0,8 do 1.3. Zaniepokoiłem się nie na żarty i czym
prędzej udałem się do urologa, który po przejrzeniu moich wyników polecił mi wykonać jeszcze urograﬁę. Urograﬁa wykazała, że są zmiany
w obrazie nerek, ale trudno je
było dokładnie scharakteryzować. Jeszcze nie zrobiono
mi USG i tylko zdjęciem rentgenowskim jako podstawą
kierował się urolog. Otrzymałem skierowanie do poradni nefrologicznej Akademii
Medycznej w Gdańsku, która stała się dla mnie nadzieją na powrót do zdrowia, a
tym samym na morze. Lekarz
zakładowy, kiedy tylko zobaczył poziom kreatyniny, natychmiast wydał mi świadectwo zdrowia pozwalające jedynie na ograniczony zasięg
pływania po Bałtyku i Morzu
Północnym.
cdn.

EDWARD BOCHNAK
GDYNIA
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d 25 do 27 sierpnia członkowie Stowarzyszenia na
rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach
wraz z opiekunami zwiedzali
malowniczą miejscowość Mrągowo na Mazurach z jej równie
atrakcyjnymi okolicami.
Uczestnicy wycieczki byli między innymi w Świętolipskiej bazylice pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny,
obejrzeli jej obejście krużgankowe i klasztor oraz wysłuchali koncertu organowego. Sanktuarium maryjne jest jednym z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce. Kolejnym
punktem programu był Wilczy

Szaniec – w latach 1941–1944
główna kwatera Adolfa Hitlera. A dalej twierdza Boyen – budowla kształtem przypominającej gwiazdę, wzniesiona między
jeziorami Kisajno i Niegocin. Odbył się też rejs statkiem ze startem w Giżycku.
W drodze powrotnej z Mazur
wycieczkowicze odwiedzili Park
Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, gdzie większość z nich jest
zaprzyjaźniona z ludźmi, dzięki
czemu można wchodzić do niektórych gatunków na ich obszerne wybiegi, karmić je, głaskać i
podziwiać z bliska.

ANNA BESZTAK-MIREK

Ochotniczej Straży Pożarnej i
policjanci z Czerniejewa.

Przed Pałacem zebrało się
kilkaset osób, by wziąć udział
we wspólnym pamiątkowym
zdjęciu. Następnie kolumna
samochodów i motocykli, pod
eskortą czerniejewskiej policji, ruszyła do Szczytnik Czerniejewskich, gdzie odbyła się
druga część zlotu. Tam można
było wziąć udział m.in. w konkursach z pucharami i dyplomami. Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie i jednocześnie wesprzeć ﬁnansowo leczenie Patrycji.

Młodym ludziom nie zabrakło empatii i pomysłów, a
przede wszystkim chęci i zaangażowania do zorganizowania tego charytatywnego wydarzenia. Każdy chciał dołożyć
swoją cegiełkę na rzecz Patrycji. Podczas zlotu pokazano
zarówno nowe jak i zabytkowe auta i motocykle. Miłośnicy
motoryzacji mieli nie lada gratkę, oglądając te maszyny. Czas
wszystkim umilał didżej, puszczając ulubione kawałki muzyczne. Animatorki zajęły się
dziećmi, a fotografowie zrobili
wiele „odjechanych” zdjęć.

– Ponad 200 aut i motocykli różnych marek, ponad 400
osób oraz zebranych ponad 5
tysięcy złotych. To efekt końcowy zlotu, który zorganizowaliśmy dla naszej koleżanki
Patrycji – powiedziała Liliana
Owczarzak, współorganizatorka i przyjaciółka Patrycji. –
Były konkursy, w których wszyscy chętnie brali udział. Była
też zabawa taneczna i ognisko
z pieczonymi kiełbasami. Pojawiła się również główna bohaterka – Patrycja. Jej łzy szczęścia mówiły same za siebie.
Nad naszym bezpieczeństwem
czuwali strażacy z miejscowej

Patrycja choruje od ponad
dwóch lat. Były wszelkie możliwe i dostępne sposoby leczenia. Był także przeszczep szpiku, którego dawcą został brat
Patrycji. Choroba się zatrzymała. Na krótki czas. Niestety, obecnie jest wznowa i konieczny będzie drugi przeszczep oraz leczenie, które jest
bardzo kosztowne. Stąd też
pojawiła się chęć pomocy ze
strony znajomych Patrycji.

Licytacja jak i cała zbiórka pieniędzy została przeprowadzona przez wolontariat uczniowski „Serce –Sercu”
przy Stowarzyszeniu Żyrafa w
Gnieźnie, a całkowity dochód
uzbierany podczas imprezy
został przekazany na leczenie
Patrycji.
Osoby, które chcą wesprzeć
Patrycję Fiedor, mogą wpłacać
pieniądze za pośrednictwem
https://pomagam.pl/rm7fna04.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. KINGA NALEWAJA KN STUDIO FOTO VIDEO

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ

„Promyk”
na Mazurach

rzyjaciele i znajomi postanowili pomóc swojej 22-letniej Patrycji Fiedor,
chorującej na ostrą białaczkę
szpikową. W związku z tym
19 sierpnia w Czerniejewie
zorganizowali prawdziwe pospolite ruszenie z wieloma
atrakcjami. Zaprosili wspólnych znajomych przed Pałac
Czerniejewo, by tam rozpocząć Drugą Edycję Charytatywnego Zlotu Aut i Motocykli, podczas którego zbierano
pieniądze na dalsze leczenie
ich koleżanki.

Konkurencje były różne m.in. ciągnięcie na linie malucha.
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Przyjaciele od serca

Każdy chciał się dołożyć do leczenia Patrycji.

FOT. (3X) DORIAN ŁUKASZ KACZMAREK

Patrycja Fiedor ze swoim chłopakiem Remkiem.

Organizatorzy Drugiej Edycji Charytatywnego Zlotu Aut i Motocykli dla Patrycji.
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Twórcze lato
W Kleszczewie
9

sierpnia grupa międzypokoleniowa osób z niepełnosprawnością spotkała się na
warsztatach twórczych, zorganizowanych w ramach projektu
„Aktywne dni w Kleszczewie”.
Grupa wraz z animatorkami zajęta była różnymi zabawami, a głównym, wspólnym zadaniem było wykonanie pisakami i
farbami, używanymi do zdobienia tkanin, rysunku na koszulkach z logo Stowarzyszenia „Pomagam”. Warsztatowe spotkanie upamiętniono wspólnym
zdjęciem, na którym uczestnicy
prezentują koszulki z wykonanymi przez nich dziełami. Było
radośnie i życzliwie, a twórcy z
pasją oddawali się swojej pracy.
Osoby niepełnosprawne z towarzyszącymi im opiekunami
były 20 września w ramach tego
samego projektu na interesującej wycieczce w Czerniejewie.
Natomiast 11 sierpnia w
Ośrodku Kultury w Kleszczewie
w ramach projektu „Aktywni seniorzy”, dotowanego przez Wójta Gminy Kleszczewo, odbyły się
warsztaty terapii zajęciowej o
istotnym znaczeniu usprawniającym i rehabilitacyjnym. Wzięła
w nich udział dwudziestoosobowa grupa osób starszych.

sierpnia
zorganizowano w „Iskrze” wyjście na Termy Maltańskie. W
tym dniu była ciepła pogoda i dużo miłych zabaw. Pływaliśmy w basenie na dworze, rzucaliśmy piłkami, pływaliśmy.
Byliśmy na torze przeszkód
i mogłam z panem Maciejem
Pelką zjechać na jednej zjeżdżalni. Robiłam ﬁkołki, zaczepiałam terapeutów, oni mnie
też. Była ciepła woda, było
przyjemnie, wesoło i kolorowo.
Byli terapeuci Dominika Pańka
i Maciej Pelka oraz sześcioosobowa grupa: ja, Katarzyna Bresińska, Anna Augustyniak i koledzy: Jarek Andrzejczak, Damian Paluch i Bartek Paluch.
Słuchaliśmy
terapeutów,
tego co mówili, aby nic złego
nikomu się nie stało. Stała się
tylko taka przygoda, że zatrzasnęło mi szafkę z zegarem w
środku. Z panią Dominiką poszłyśmy poprosić o pomoc w
otwarciu szafki. Pani z recepcji
pomogła i było dobrze.

ANNA KONOPACKA
UCZESTNICZKA ŚDS

Prezentacja ozdobionych koszulek.

FOT. MARZENA GUMNA

MIROSŁAWA RADZIMSKA

W atmosferze życzliwości i zabawy.

Wesoło na
Termach
31

FOT. (3X) ARCHIWUM „PROMYK”

Praca

Warsztaty terapii nie tylko dla seniorów.

Firma sprzątająca „Amlux”
poszukuje pracowników porządkowych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Oferujemy szkolenie dla
osób bez doświadczenia i terminową wypłatę wynagrodzenia. Zapraszamy także osoby
niepełnosprawne. Kontakt tel.
698-633-944. na
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Farbami
i kredkami…

Rodzinne
wakacje

W

Są różne zajęcia: malowanie farbami, pisakami i kredkami. Pan Andrzej i pani Marysia Dolata nakręcili też ﬁlm
z nami jako aktorami pod tytułem „Gorzka prawda”. Było
to ciekawe zajęcie, były sceny
wesołe i smutne.

MAGDALENA SZYMAŃSKA

FOT. (2X) MARCIN KACZYŃSKI

mojej pracowni plastycznej u pana Andrzeja Ohirko jest dużo ludzi, są
to moje koleżanki i koledzy.
Każdego dnia po pierwszym
śniadaniu udajemy się do naszej sali i pod opieką pana
Andrzeja wykonujemy zadania, które on nam daje lub
prosi, byśmy sami powiedzieli, co mamy ochotę robić.

Magdalena Szymańska w pracowni plastycznej
z Andrzejem Ohirko.

Autorka tekstu.
odzinne wakacje miałam
poza granicami, pojechaliśmy do Węgier. Codziennie
było bardzo ciepło, byliśmy
w różnych miastach. Jedliśmy
lody. Tata z wujkiem robili
zdjęcia, dużo zdjęć.
Kąpaliśmy się w basenach i
zjeżdżaliśmy po zjeżdżalniach
– było wesoło, hardkorowo, dobrze się bawiliśmy. Kąpaliśmy
się też w jeziorach i opalaliśmy
się tam. Graliśmy w pokera.
Nocleg mieliśmy w domkach
mieszkalnych, było fajnie. Byliśmy w gronie rodzinnym, czyli wujek, brat mojej mamy, ciocia z dwójką dzieci i my, moi

rodzice i rodzeństwo – siostry
i brat.
Kupowaliśmy pamiątki i zakupy robiliśmy w różnych sklepach, chodziliśmy do różnych restauracji. Zaliczyliśmy
wszystkie zjeżdżalnie, a wieczorami chodziliśmy na spacery. Na jednym noclegu byłam z
siostrami i bratem, a trzech z
siostrami. Budapeszt – nie pamiętam, czy tam mieszkaliśmy. Byliśmy też w jaskiniach
wodnych, zwiedzaliśmy różne
miasta i wsie. Było dużo rozmów i żartów.

ANNA KONOPACKA

FOT. (2X) MARCIN KACZYŃSKI

R

Odciskanie dłoni na kartce papieru.
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

Fraszki
KOLIZJA

PRÓŻNIAK

Raz wpadł na pomysł
Człowiek uczony
I potem chodził
Jak potłuczony.

Dopiero dojrzał
Swą próżnię życia,
Kiedy już nie miał
Nic do wypicia.

KOCHANKA

SENSACJA

W pięknych ramach
Ciut chora
Wyobraźnia
Autora.

Żonatego
Drogocenna
Dodatkowa
Płeć odmienna.

Sen za biurkiem
Wciąż go łapał…
I awansu
Się dochrapał.

GRUBA RYBA

SKWARKI

ORŁOWATY

Nie jest wcale
Groźna taka,
Gdy się na nią
Ma już haka.

Ładne ozdóbki
Ma miejski skwerek…
Tu kupka jamnik,
A tam ratlerek.

Pod płaszczem idei
Chęć zysku go zwiodła
I tak obrósł w piórka
Wyskubane z godła.

OBIEŻYŚWIAT
Za emeryturkę
Którą trzyma w łapie
Może sobie jeździć
Palcami po mapie.

ABSTRAKCJA

„Skok w bok”. Rysunek Andrzeja Rossy.

Z pasteli Aleksandra Wołosa.
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uło to w samo południe, jak wtochnół dó
mnie Knajder. Usiod i nic
nie godo. Ryfe mioł takóm,
jakby mioł pójść bo buchty.
– Nó co się tak borchosz?
– godóm.
– Przecie nie na ciebie, Hiruś, gilejzo jedna, tylko no
mojóm Kache. Już bydzie
ze dwa tygodnie, jak sie dó
mnie nie łodzywo.
– Nó Knajder, to musiołeś
cóś jeij wywinónć.
– Alek nic takigó. Tylko jak
my się wziyni, to glyndzióła, że się piyrszo dó mnie nie
odezwie. A jo pierwszy tyż
nie byde sie łódzywoł. Hiruś
słuchej, jo se tak dla szportu pedziołym do tegó sumsioda wizawi, co kolek nos
miyszko, że najchyntnij to
bym mojóm staróm zaminiuł na jakómsiś grejkaste.
A tyn gideja, tyn szuszfol z
rudóm glacom, naglyndziół

K
Kazimierz
Graczyk
G
ŁŁÓDŹ

– Przyszliśmy do pana, aby
jako związkowiec pomógł
pan Dorocie Jarosz – powiedział kierownik działu gospodarczego Gęsiarek. – Bo pójdzie do więzienia.
– Dorotko – odezwał się
przewodniczący
zakładowego związku zawodowego
Wojciech Kowalski. – Co się
stało? Kogo znów pobiłaś?
– To już pan wie?! – zdziwił
się Gęsiarek.
– Nie wiem, ale znam Dorotę, to moja koleżanka z klubu sportowego. Była miotaczką, ja uprawiałem biegi średnie – wyjaśnił Kowalski. – Co
zmalowałaś?
– Dorotka pobiła dwóch zomowców! – nie wytrzymał
Gęsiarek.
– Dlaczego? – zdziwił się
Kowalski.
– Wczoraj była manifestacja na Piotrkowskiej – włączyła się Dorota. – Wracając do
domu chciałam przejść przed
manifestacją. Wtedy dopadli
mnie dwaj zomowcy, machali pałami, ubliżali mi od dziwki. Wciągnęli mnie do bramy i
zaczęli się dobierać…
– No, to już wiem, co było
dalej – mruknął Kowalski. –
Dostali łomot?

45

Czegó tam szukosz?
swoi stary, co jo żym godoł,
a ta moi Kachy. I z tegó wyszły bachandryje. A Kacha
jakby rapla dostała – ćpła sie
na mnie i godo, że jeij porute robie. Że wszystkie pukwy
z cały chaty się z ni chichrajóm. Że musi być rychtyk siykiyra.
– Ady nie glyndź i dej spokój z pierdołami, młówie do
Knajdra.
I mu pokozołym, jakóm
drachyte stetrołym mojymu wnuczkowi. Pooglundoł
i godo:
– Hiruś, jak żeś tak móg takóm drachyte spaprać, ogón
mo za krótki. Ślypie żeś wymalował koślawo i kliber tyż
taki jakiś. To już wiyncy po-

dobne do korbola, a nie do
drachyty.
– Ady Hiruś, nie rób se poruty. Mosz papiyr, to dawej,
stetromy nowóm drachyte.
Jak już była gotowo, to my
jóm próbowali na Łyngach
Dymbińskich. Chmara gzubków za nami lotała, a Knajder lotoł ze sznurkiym w łapie i wołoł:
– Hiruś! A teroz jom puść!
A dychoł jak kejter. Wiara
szpycowała, a chichrała sie,
łoż coś.
Naroz drachyta wzbiła sie
i krunżyła nom nad glacami.
Knajder zadowolony godo:
– Widzisz Hiruś, tak trzebno stetrać drachyte jak jo.
Pożegnołym sie z Knaj-

drym i kożdy poszed w swojóm stróne.
Jak Mały Knajder przyrechloł się dó chaty, to Kachna
już buła we wyrze i udawała,
że garuje.
Myśloł i wymyśluł: jo się
pierwszy nie łodezwie, musi
się łuna pierwszo łodezwać.
Zapolył świyczke i z tóm zapalónom świyczkom wtośtoł
się pod wyro Kachy. A Kacha
dostała fefry i się pyto:
– Czegó tam szukosz?
A Knajder na to:
– Twygó słowa.

BENON MATECKI

WSPOMNIENIE Z PRL-U

Warto dostać po buzi
– No tak, tylko nie wiem, co
by było dalej, gdyby nie trzej
inni, którzy ich obronili.

tyle siły, przecież to normalna
dziewczyna? I nie zamknęli jej?

– I co z nimi?! – zaniepokoił się Gęsiarek.

– Nie zamknęli, bo sąd
uznał jej wyczyn za obronę
konieczną. Ma czarny pas w
karate.

– Jeden miał kilka siniaków
na mordzie, a drugiego ze złamaną ręką zabrało pogotowie
– odrzekła spokojnie Dorota.
– To niemożliwe, żeby taka
delikatna dziewczyna… – nie
dowierzał Gęsiarek.
– Dobrze, Dorotko – w głosie Kowalskiego wyczuwało
się jakiś pomysł. – Idź do pracy, a ja postaram się pomóc…
– Co pan zamierza? – zapytał Gęsiarek. – Szkoda dziewczyny. Dobrze pracuje.
– Była wspaniałą koleżanką, ale niebezpieczną dla napastników – powiedział tajemniczo Kowalski. – Było to
jakieś pół roku temu. Przyszła
jak zwykle do klubu. Pobiegła z juniorkami do rudzkiego lasu i tam napadło ich pięciu chuliganów. Próbowała
ich odwieść od złych zamiarów. Nie pomogło, byli coraz
bardziej natarczywi. Musiała
bronić małolatki. Dwóch zdołało uciec, a trzech kolesi zabrało pogotowie. Dwóch miało złamane ręce, a trzeci dwa
żebra.
– Niebywałe! Skąd w niej

– Trzeba jej jakoś pomóc –
powiedział Gęsiarek. – To dobra pracownica i koleżanka.
– Kierowniku, niech pan mi
to zostawi – Kowalski był spokojny. – Powiedzie mi się.
Minął tydzień, gdy na posiedzenie rady zakładowej
przewodniczący
Kowalski
zaprosił Dorotę Jarosz i kierownika Gęsiarka. Po wejściu do salki obrad zauważyli,
że oprócz członków rady jest
jeszcze dwóch milicjantów w
wyjściowych mundurach.
Już po mnie, pomyślała ze
strachem i żalem Dorota.
– Cieszę się – rozpoczął Kowalski – że są obie zainteresowane strony. Mam nadzieję,
że spotkanie zakończy się pomyślnie dla obu.
I zwrócił się do milicjantów:
– Proszę, panowie, macie
pierwszeństwo.
– Pani Doroto, przepraszamy za przykrość, jaka panią spotkała z naszej strony – odezwał się jeden z milicjantów z bukietem kwiatów.

– Ale te manifestacje… Niech
się pani na nas nie gniewa…
Zaskoczona Dorota nie myślała o gniewie. Pogodzili się –
z wręczeniem kwiatów i ucałowaniem ręki.
– Jak pan to zrobił, panie
przewodniczący? – zapytał z
podziwem Gęsiarek.
– To są związkowe tajemnice. Powiem tylko, że ich komendant uznał, że niewłaściwie postąpili z kobietą, że
było to niezgodne z postawą
podoﬁcera policji. A ponadto
ten milicjant nie miał złamanej ręki, tylko zwichniętą…
Na tym się jednak nie skończylo. Milicjant zakochał się
w Dorotce, coraz częściej się
spotykali. A nawet planowali ślub. I doszedłby zapewne do skutku, gdyby nie męska duma milicjanta. Chwalił się kolegom swoją dziewczyną, która ma zostać jego
żoną. Namówili go, by zabrał
ją kiedyś na akcję. Dorotka
nie chciała o tym słyszeć. Narzeczony chciał ją zmusić, tłumaczył, że jako narzeczona
nie powinna się sprzeciwiać.
Pokłócili się. On jako mężczyzna usiłował „postąpić po męsku”. Czym to się skończyło?
Nie trzeba dodawać… A także
zakończeniem planów małżeńskich.
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Rajd
i ekonomia
undacja Pomocy WzajemF
nej „Barka”, Związek Organizacji Sieć Współpracy „Barka”

102-letni kapitan

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych informują o
pierwszym rajdzie rowerowym
na rzecz ekonomii społecznej.
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
23 września, w ramach projektu pod nazwą „Wielkopolskie
Centrum Ekonomii Solidarnej”.
Celem wydarzenia jest popularyzacja wiedzy na temat
przedsiębiorczości społecznej
oraz zwrócenie uwagi na przedsiębiorstwa społeczne i organizacje działające według zasad ekonomii społecznej. Rajd
będzie też okazją do poznania
pięknych okolic Wielkopolski.
Rejestracja uczestników rajdu odbywać się będzie w godzinach 8.00–9.00 na terenie Fundacji „Barka” przy ul. św. Wincentego 6/9 w Poznaniu. Po zakończeniu rejestracji planowana
jest prezentacja Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej i przybliżenie założeń ekonomii społecznej. O 10.00 cykliści
ruszą w około 30 kilometrową
trasę: Zawady – Malta – Szczepankowo – Tulce – Nagradowice
– Szczodrzykowo – Kórnik. Meta
rajdu będzie zlokalizowana w
Ośrodku „QQryku” przy ul. Reja 2
w Kórniku. Rajdowi będą towarzyszyły zajęcia rekreacyjne, gry
i konkursy, poczęstunek. kk

Pośrodku Roman Silski, 102-letni kapitan.

J

ednym z uczestników zajęć w Klubie „Promień” na
os. Piastowskim w Poznaniu jest 102-letni Roman Silski, który 11 lipca podczas
uroczystej zbiórki w Wojskowej Komendzie Uzupełnień przy ulicy Rolnej otrzymał na mocy decyzji z dnia
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T

ym razem chcę opowiedzieć o moich kotkach.
Pod koniec ubiegłego roku
znalazłem na swoim polu
małą, buro-białą dwumiesięczną kotkę. Na początku
była dzika, nieufna, i zabiedzona. Straszny to był widok.
Postanowiłem wiec zanosić jej jedzenie, wodę i mleko.
Trwało to około trzech tygodni.
Aż pewnego dnia przyszła na
podwórko. Od tej chwili ma już
imię Plamka. Gdy się zadomowiła, sprawiła nam małą niespodziankę: przywołała swoją siostrzyczkę, która dla odmiany jest calusieńka bura. Ma
na imię Psotka. Są już ze mną
rok i przeszły sterylizację. Zorganizowała to pani kierownik
z przytuliska dla zwierząt przy
ulicy Głowińskiego.

10 kwietnia Ministra Obrony Narodowej Antoniego
Macierewicza nominację na
stopień kapitana.
Z tej okazji odegrano hymn
państwowy. Roman Silski odebrał wiele życzeń, a w wystąpieniu zaprosił na swoje 102
urodziny do Klubu „Promień”.

Na zakończenie spotkania zabrzmiała pieśń „My Pierwsza
Brygada”. Pan Roman mieszka
w Poznaniu-Krzesinach. Jest
weteranem walk o niepodległość Polski podczas kampanii wrześniowej 1939 roku.

ROBERT WRZESIŃSKI

Nie umiem
bez nich żyć
Obie koteczki są przeurocze i niesamowicie mądre. Wystarczy pojawić się w kuchni, a natychmiast pędzą, nawołując dwa psy, by także biegły. Drugiej tak zgranej czwórki nie znajdziecie. Razem śpią,
jedzą, bawią się i odpoczywają. Podziwiam ich pomysłowość. Podejrzały, jak otwieram drzwi: przednimi łapkami naciskają na klamkę, stojąc
na tylnych. Kilkukrotnie zaobserwowałem, jak wypuszczają psy z werandy i wpuszczają na odwrót do domu. Potraﬁą
też powiedzieć czego potrzebują: kiedy chcą wyjść i miauczą przy drzwiach, a ja tego nie
słyszę, przybiegają, zaczepiają
łapką i mrucząc głośno biegną
znów do drzwi.

Miałem kotka imieniem Łatek, który zginął w wypadku.
A zaledwie kilka dni później
przyszły do mnie dwie kotki.
Szczerze mówi nie umiem bez
nich żyć. Dla mnie dom bez
kota jest pusty, opuszczony. Na
szczęście mam znowu cudowną Psotkę i Plamkę.
Wszystkim, którzy myślą o
posiadaniu swojego kotka, z
serca radzę jedno: nie bierzcie
dorosłego z ulicy, tylko zapytajcie w przytulisku dla zwierząt o kotka w wieku około
dwóch miesięcy lub skontaktujcie się z Fundacją „Zwierzęta niczyje”.
W ten sposób możemy uratować niejedno maleństwo
przed życiem w klatce.
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6

lipca uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie wybrali się na wycieczkę
do Wrocławia. Stolica Dolnego Śląska przywitała nas
piękną pogodą. Na miejscu
czekał na nas przewodnik
z pluszowym krasnalem na
plecaku.
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W mieście krasnali

Zaczęliśmy zwiedzanie od
mostu, na którym zakochani z całej Polski przywieszają kłódki ze swoimi imionami. Ilość tychże kłódek jest
imponująca.
Podczas spaceru do katedry poznaliśmy historię miasta. Po drodze mijaliśmy kolejne krasnale, które są nieodłącznym elementem wrocławskiej architektury.

FOT. ARCHWUM ŚDS

Udaliśmy się też w rejs
statkiem. Kolejnym punktem
naszej wycieczki była aula
uniwersytecka. Byliśmy też
na wieży widokowej, aby podziwiać panoramę miasta.
Ogromne wrażenie zrobiło na nas wrocławskie Afrykarium.

RAFAŁ IKS

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

45 lat minęło

K

oło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów nr 54 w Domu
Kultury „Jagiellonka” w Poznaniu obchodziło 45-lecie
istnienia.

Gości powitał przewodniczący koła Zbigniew Jenek,
którego udekorowano Dużą
Złotą Odznaką Honorową
PZERiI, nadaną przez Zarząd
Główny Związku. 22 człon-

ków koła otrzymało Małą Odznakę Honorową PZERiI. Ponadto Zbigniew Jenek wręczył
14 dyplomów. Był jubileuszowy tort ze świecami. Uświetnił
jubileuszowe spotkanie zespół
wokalny seniorów „Economic
Singers”, działający przy Uniwersytecie Ekonomicznym w
Poznaniu.

ROBERT WRZESIŃSKI

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

Jeśli zaobserwowałeś
u siebie lub bliskiej osoby:





osłabienie kończyn
drętwienia lub mrowienia różnych okolic ciała
zawroty głowy i trudności w utrzymaniu równowagi lub koordynacji ruchów
zaburzenia widzenia

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie STWARDNIENIE ROZSIANE
i czujesz się bezradny w swojej chorobie, nie wiesz gdzie szukać pomocy

NIE ZWLEKAJ!!!!
Zapraszamy do naszego Centrum Leczenia SM
Oferujemy:
 profesjonalną diagnostykę
 najnowsze metody terapii

 wielopłaszczyznową opiekę
nad pacjentem
 wstępną konsultację neurologiczną gratis

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

