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Terapia ruchowa w Ośrodku Rehabilitacji AMICUS należącym
do Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. 
Więcej w wywiadzie „Otwarci na pomaganie”. Str. 7
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Przeciwdziałanie wyklucze-
niu zawodowemu i spo-

łecznemu osób z niepełno-
sprawnościami, zachęta in-
stytucji publicznych do ich za-
trudniania oraz tworzenia po-
zytywnego wizerunku w społe-
czeństwie – były celem zawar-
cia porozumienia między ZUS 
a PFRON. Porozumienie podpi-
sano 21 września w siedzibie I 
Oddziału ZUS w Poznaniu przy 
ul. Dąbrowskiego.

W podpisaniu porozumienia 
uczestniczyli: Anna Skupień, dy-
rektor Wielkopolskiego Oddzia-
łu PFRON, Dobrochna Bubnow-
ska, dyrektor I Oddziału ZUS w 
Poznaniu, Mirosław Drjański, 
dyrektor II Oddziału ZUS w Po-
znaniu, Jerzy Sawicz, dyrektor 
Oddziału ZUS w Pile i Andrzej 
Światły, zastępca dyrektora do 
spraw świadczeń Oddziału ZUS 
w Ostrowie Wlkp. 

– PFRON będzie wspierał ZUS 
w zakresie zatrudniania osób 
z niepełnosprawnościami, by 
mógł zostać osiągnięty odpo-
wiedni wskaźnik zatrudnienia. 
Dzisiejsze spotkanie jest wyni-
kiem wcześniejszej współpra-
cy między ZUS a PFRON. Bez-
robocie wśród ludzi z niepełno-
sprawnością wciąż jest wysokie. 
Zaledwie 25% osób z niepełno-
sprawnościami jest aktywnych 
zawodowo – mówiła A. Sku-
pień. 

Planowane są konsultacje do-
tyczące zapisów w ustawie o re-
habilitacji zawodowej i społecz-

nej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych i kodeksie pra-
cy. Obie instytucje będą współ-
pracowały przy organizacji kon-
ferencji, szkoleń, debat eksperc-
kich czy warsztatów dla praco-
dawców zatrudniających oso-
by z niepełnosprawnościami. 
Planowane są również szkole-
nia pracowników ZUS w kwestii 
obsługi ludzi z niepełnospraw-
nością.

– Wspólnie z PFRON po-
dejmujemy różne działania 
zmierzające ku wyrównywa-
niu szans zawodowych osób z 
niepełnosprawnościami. ZUS 
miał prezentację na spotkaniu 
PFRON poświęconym omówie-
niu nowych programów. Chce-
my uświadamiać pracodawców, 
że zapis w orzeczeniu o nie-
zdolności do pracy nie wyklu-
cza z rynku zatrudnienia. Wśród 
pracodawców wiedzy w tym 
temacie brakuje – zaznaczyła D. 
Bubnowska. 

Poznański ZUS podejmu-
je działania o charakterze edu-
kacyjnym i informacyjnym. Jed-
nym z tych działań była debata 
ekspercka pod tytułem: „Przed-
siębiorco, nie bój się niepełno-
sprawnych”. Z kolei ze strony 
PFRON zachętą do zatrudniania 
osób z niepełnosprawnościami 
jest pilotażowy program „Stabil-
ne zatrudnienie” ukierunkowany 
na promocję zatrudniania osób 
z niepełnosprawnością w admi-
nistracji publicznej. 

KAROLINA KASPRZAK

ZBIGNIEW NOWAK
KOŁOBRZEG

Cierpienie i miłość

Jedno i drugie mocą zrównane,
Oboje źródłem łez albo pieśni,
Niezwykłym bólem bywają
Wewnątrz trafi onej piersi.

Różni, na antypodach mieszkając,
Innymi brzegami chadzają.
Dziwnie wierni sobie nawzajem
U jednego wezgłowia siadają.

Ono sztyletem na oślep godzi,
Z tętnic ostatnie życie wytacza.
Ona spotkanych mocą niezwykłą,
Dotknięciem cichym szczodrze obdarza.

I niszczy cierpienie, burzy, rujnuje,
Białe szkielety wokół rozrzuca.
Miłość wypięknia, jasnością uślicznia,
Szlachetną myślą maluje oblicza. 

Siedemdziesiąt osób z nie-
pełnosprawnością we 

wrześniu rozpoczęło udział w 
projekcie „Wiem, że mogę”. Fi-
zjoterapia, arteterapia czy psy-
choedukacja – to tylko wybra-
ne formy zajęć, z których będą 
mogły skorzystać.

Fundacja im. Królowej Pol-
ski św. Jadwigi w partnerstwie z 
trzema organizacjami – Funda-
cją z Sercem, Uczniowskim Klu-
bem Sportowym „Jedynka” oraz 
Fundacją Fiedlerów – realizu-
je projekt „Wiem, że mogę”, któ-
ry ma na celu umożliwienie oso-
bom z niepełnosprawnością 
prowadzenie aktywnego życia. 
Wszystkie działania rehabilita-
cyjne dostosowane są do indy-
widualnych potrzeb i możliwo-
ści uczestników. Organizowanie 
zajęć poza miejscami, w których 

Porozumienie
ZUS i PFRON
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Porozumienie zawarte między ZUS a PFRON będzie sprzyjało 
wzrostowi zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w ZUS 

oraz przeciwdziałaniu społecznemu wykluczeniu.

„Wiem, 
że mogę”

na co dzień przebywają osoby z 
niepełnosprawnością, przyczyni 
się do wzrostu ich udziału w ży-
ciu społecznym. 

Wkrótce ukaże się szczegó-
łowa relacja z realizacji projektu 
„Wiem,  że mogę”.

Projekt jest współfi nansowa-
ny ze środków PFRON będących 
w dyspozycji Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego. na 
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Kilkanaście lat temu o lu-
dziach z niepełnosprawno-

ścią wiedziałam tyle, że są albo 
niewidomi, albo niesłyszący, 
albo poruszają się na wózkach. 
Dopiero wiele spotkań i praca 
na rzecz tego środowiska po-
zwoliły mi dostrzec, jak zniko-
ma była to wiedza. Większość 
osób pojęcie „osoba z ograni-
czoną sprawnością” utożsa-
mia z wózkiem inwalidzkim, 
ewentualnie z ciemnymi oku-
larami. Świadomość społeczna 
na temat głuchoślepoty, czy-
li równoczesnego uszkodze-
nia wzroku i słuchu, wciąż jest 
bardzo niska. 

W Polsce żyje około 7 tysię-
cy osób głuchoniewidomych, z 
czego zaledwie 20 procent jest 
aktywnych na rynku pracy. Jed-
noczesna dysfunkcja dwóch 
najistotniejszych zmysłów w 
znaczącym stopniu wyklu-
cza z życia zawodowego i spo-
łecznego. Nim rozpoczęło swo-
ją działalność Towarzystwo Po-
mocy Głuchoniewidomym, je-
dyna organizacja pozarządo-
wa w Polsce wspierająca ludzi 
z tą niepełnosprawnością, oso-
by z równoczesnym uszkodze-
niem wzroku i słuchu nie miały 
w zasadzie dostępu do żadnych 
form rehabilitacji. Dzisiaj roz-
maite happeningi oraz akcje in-
formacyjne TPG przyczyniają się 
do wzrostu świadomości spo-
łecznej, a programy oraz projek-
ty realizowane przez tę organi-
zację – do ich samodzielniejsze-
go i bardziej niezależnego życia. 

Jednym z projektów ukierun-
kowanych właśnie na wzrost 
samodzielności i życiowej nie-
zależności jest projekt pod na-
zwą „Zielone światło dla ak-
tywnego rozwoju osób głucho-
niewidomych”, fi nansowany ze 
środków PFRON. W tym roku 
realizowana jest trzecia edycja 

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON

Kompendium wiedzy
o głuchoślepocie

posiada oddziały terenowe w 13 
województwach) takie warszta-
ty są niezastąpioną formą reha-
bilitacji – dają możliwość dosko-
nalenia twórczych umiejętności 
i kontaktu z ludźmi. 

Od czerwca tego roku prze-
wodniczącym TPG jest Michał 
Drzewek. Wcześniej funkcję 
tę pełnił Grzegorz Kozłowski, 
osoba głuchoniewidoma, dzia-
łacz społeczny zaangażowany 
w sprawy związane m.in. z do-
stosowaniem miejsc publicz-
nych do potrzeb osób z równo-
czesnym uszkodzeniem wzro-
ku i słuchu. W tym roku z inicja-
tywy TPG, dzięki dofi nansowa-
niu ze środków PFRON projektu 
„Ktokolwiek widział, ktokolwiek 
słyszał – kompendium wiedzy 
o głuchoślepocie”, została wy-
dana dwuczęściowa publika-
cja pod taką samą nazwą, która 
przybliża codzienne życie osób 
głuchoniewidomych oraz dzia-
łalność organizacji. Własnymi 
doświadczeniami i refl eksjami 
dzielą się w niej osoby głucho-
niewidome: wyżej wymieniony 
Grzegorz Kozłowski i Krzysz-
tof Wostal. Prof. dr hab. Bogdan 
Szczepankowski ze Społecznej 
Akademii Nauk w Warszawie w 
słowie wstępnym do publikacji 
zwraca uwagę, że „głuchoślepo-
ta jako problem zdrowotny, edu-
kacyjny i społeczny zaczęła być 
dostrzegana dopiero w XIX wie-
ku, gdy Samuel Gridley Howe, 
ówczesny dyrektor szkoły dla 
niewidomych Instytutu Perkin-
sa w Bostonie, zdecydował się 
w 1837 roku przyjąć do Instytu-
tu ośmioletnią głuchoniewido-
mą dziewczynkę Laurę Bridg-
man”. Potem pojawiły się ko-
lejne osoby głuchoniewidome, 
wśród nich Helen Keller, która 
zapytana, jaka niepełnospraw-
ność jest cięższa – brak wzroku 
czy słuchu, odpowiedziała: „Śle-
pota odcina od świata, ale głu-
chota odcina od ludzi”. Jak wi-
dać więc obie te niepełnospraw-
ności mają istotny wpływ na ja-
kość i komfort życia. 

tego projektu. W ramach inicja-
tywy osoby głuchoniewidome 
mogą liczyć na wsparcie tłuma-
cza przewodnika i tłumacza ję-
zyka migowego, odbywają się 
regionalne spotkania klubowe 

oraz ogólnopolskie warsztaty 
arteterapeutyczne, rzeźbiarskie, 
psychoedukacyjne i kompute-
rowe. Dla osób głuchoniewido-
mych zrzeszonych w różnych 
jednostkach TPG (organizacja 

 F
O

T.
 (

3
X

) 
A

R
C

H
IW

U
M

 T
PG



STRONA4 PAŹDZIERNIK 2017

Od dwunastu już lat realizo-
wany jest doroczny kon-

kurs „Lodołamacze”. Jego ce-
lem jest promocja i nagradza-
nie pracodawców, łamiących 
stereotypy i uprzedzenia zwią-
zane z zatrudnianiem osób 
niepełnosprawnych, umie-
jących dostrzec ich potrze-
by i sytuacje społeczne, doce-
nić ich umiejętności i talen-
ty, stworzyć warunki rozwo-
ju w pracy, dać szansę na peł-
ne uczestnictwo w życiu spo-
łecznym. 

W tym roku do pracodawców, 
fi rm i instytucji dołączyli między 

innymi dziennikarze prasy, ra-
dia i telewizji, którym organiza-
torzy umożliwili również ubie-
ganie się w konkursie „Lodoła-
macze” o tytuł dziennikarza bez 
barier. 

Regionalna wielkopolska, 
łódzka, mazowiecka i zachod-
niopomorska XII gala konkursu 
„Lodołamacze”, dofi nansowana 
ze środków PFRON, odbyła się 
15 września w Pałacu Działyń-
skich. Zgromadziła laureatów 
z wymienionych województw, 
patronów honorowych, człon-
ków kapituły z przewodniczą-
cą Aleksandrą Kowalską, dy-

XII REGIONALNA GALA

Łamią

W tegorocznej edycji konkursu „Lodołamacze” 
nagrodzono przedstawicieli fi rm i instytucji 

działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 
osób z niepełnosprawnościami z rynku pracy.

Karolina Kasprzak, autorka naszego miesięcznika 
otrzymała pierwsze miejsce w kategorii dziennikarz bez barier 

za artykuł „Głuchoniewidomi są wśród nas”.

Laureaci i organizatorzy konkursu.
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kategorii dziennikarz bez barier 
zwyciężyła Karolina Kasprzak, 
publicystka miesięcznika dla 
osób z niepełnosprawnościami 
„Filantrop Naszych Czasów”. 
Autorka na jego łamach za-
mieszcza materiały związa-
ne z tematyką zatrudniania, 
uczestniczy w wydarzeniach 
adresowanych do tego środowi-
ska, poszerzając wiedzę całego 
społeczeństwa o życiu i proble-
mach pracy ludzi z niepełno-
sprawnością. 

– Ogólnopolski miesięcznik 
„Filantrop Naszych Czasów”, 
który mam zaszczyt reprezen-
tować, od 23 lat drukuje ma-
teriały dotyczące problema-
tyki zatrudniania osób z nie-
pełnosprawnościami. Nade-
słany na konkurs artykuł „Głu-
choniewidomi są wśród nas”, 
opublikowany w tegorocznym, 
kwietniowym wydaniu „Filan-
tropa”, przybliża wiedzę o głu-
choślepocie, a także ukazuje, w 
jak znaczącym stopniu ta gru-
pa osób narażona jest na wy-
kluczenie z rynku pracy. W Pol-
sce żyje około 7 tysięcy osób z 
równoczesnym uszkodzeniem 
wzroku i słuchu. Tylko zniko-
my procent ma szansę na za-

trudnienie – mówiła nasza au-
torka.

Tytuł lodołamacza specjal-
nego otrzymała Justyna Leszka, 
doktor nauk humanistycznych, 
pedagog specjalny, logopeda. 
Pracowała w Specjalnym Ośrod-
ku dla Dzieci Słabosłyszących 
i Niesłyszących w Kaliszu, była 
dziekanem w Wyższej Szkole 
Edukacji Integracyjnej i Kultu-
rowej, stworzyła m.in. ogólno-
polską sieć przedszkoli integra-
cyjnych „Miś” oraz nowatorski 
zespół diagnostyczny spektrum 
autyzmu w Fundacji „Nowa Na-
dzieja” w Kaliszu z oddziałem w 
Poznaniu.

Tytuł super lodołamacza ka-
pituła przyznała Oddziałowi Re-
gionalnemu Olimpiady Specjal-
ne Polska Wielkopolskie – Po-
znań. Organizacja zrzesza 
około 1750 osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. Ce-
lem jest wspomaganie rozwoju 
tych osób poprzez zapewnienie 
im udziału w zajęciach, zawo-
dach i imprezach rehabilitacyj-
no-sportowych. W Olimpiadach 
Specjalnych trenuje obecnie po-
nad 17 tysięcy zawodników.

Galę uświetnili artyści: am-
basador konkursu „Lodołama-
cze” Grzegorz Kupczyk z zespo-
łem CETI, 4TE Quartet i wokali-
sta Karol Dziedzic.

Etap centralny „Lodołama-
czy” rozstrzygnięto 27 września 
podczas gali w Zamku Królew-
skim w Warszawie, którą za-
prezentujemy w listopadowym 
wydaniu „Filantropa”.

MARCIN BAJEROWICZ

KONKURSU „LODOŁAMACZE”

stereotypy
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Konkurs wyróżnił dziennikarzy, którzy swoimi materiałami 
przyczyniają się do wzrostu świadomości społecznej 

na temat potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnością.

Od lewej: Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Poznania do spraw Osób z Niepełnosprawnościami, 

Karolina Kasprzak, autorka „Filantropa”, Anna Skupień, 
dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON, 

Aleksandra Kowalska, dyrektor Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu i Grzegorz Kupczyk, 

artysta, ambasador konkursu. 

Jan Filip Libicki, senator RP (drugi z lewej) wręczył statuetkę 
Lodołamacza za pierwsze miejsce w kategorii instytucja 

dla Biura Poznań Kontakt Urzędu Miasta Poznania.

rektorem Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej i zapro-
szonymi gośćmi. Organizato-
rem była Polska Organizacja 
Pracodawców Osób Niepełno-
sprawnych w Poznaniu – zało-
życiel Fundacji Aktywizacji Za-
wodowej Osób Niepełnospraw-
nych FAZON. 

Pierwsze miejsca zdobyli: w 
kategorii zatrudnienie chronio-
ne – fi rma Słodkie Hawo Hawo-
pol w Łomiankach; w katego-
rii otwarty rynek pracy – Niewi-
dzialna Wystawa w Warszawie, 
czyli unikatowy projekt kultu-
ralno-edukacyjno-społeczny, 

dzięki któremu każdy może od-
być podróż w świat ciemności i 
poczuć, co tak naprawdę zna-
czy być osobą niewidomą; w 
kategorii instytucja – Biuro Po-
znań Kontakt Urzędu Miasta 
Poznania, wdrażająca projek-
ty na rzecz zatrudniania osób 
z niepełnosprawnościami; w 
kategorii przyjazna przestrzeń 
(nowej w tym roku) – Miasto 
Łódź, Nowe Centrum Łodzi ul. 
Piotrkowska; w kategorii zdro-
wa fi rma (również nowej) – fi r-
ma Szpot sp. z o.o. w Swarzę-
dzu.

We wspomnianej już nowej 
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Dzieci „…dobrze czują się 
w naszych ośrodkach, są 

otoczone troskliwą opieką, 
zżywają się z terapeutami i 
widzą poprawę swojego sta-
nu zdrowia…” – mówi w wy-
wiadzie na sąsiedniej stronie 
Stanisław Kowalski, prezes 
Zarządu Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”. 

Na zamieszczonych zdję-
ciach widzimy podopiecznych 
Fundacji podczas zajęć reha-
bilitacyjnych oraz organizo-
wanych dla nich spotkań edu-
kacyjnych i kulturalnych. Są to 
dzieci szczęśliwe, spontanicz-
nie wyrażające swoją radość, 
oddane zabawie, ufnie i z po-
godą uczestniczące w zabie-
gach terapeutycznych. mb 

Otoczone troskliwą opieką

Gwiazdy czytają dzieciom podczas Dnia Małego Strażaka.
Od lewej: Lidia Kopania, Piotr Zelt i Aneta Zając.

Piknik „Orszak Świętego Franciszka”. Na zdjęciu Ania „YouYa” 
uczy dzieci tańca.

Klub Myszki Norki na integracyjnym festiwalu.

Impreza mikołajkowa dla podopiecznych w Krakowie. 

Terapia EEG Biofeedback w Ośrodku Rehabilitacji BIOMICUS.

Rehabilitacja w kombinezonie 
Spider Suit w Ośrodku 

Rehabilitacji BIOMICUS.

Warsztaty terapii grupowej w Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS. 
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– Fundacja Dzieciom „Zdą-
żyć z Pomocą” w przyszłym 
roku obchodzić będzie 20-le-
cie swojego istnienia. Jakie 
były jej początki? 

– Moja żona zginęła w wy-
padku samochodowym. Zosta-
łem z kilkunastoletnią córką. 
Ta osobista tragedia uświado-
miła mi ogrom ludzkich dra-
matów. Zacząłem inaczej po-
strzegać ludzi i ich problemy. 
Byłem bogatym człowiekiem, 
prowadziłem własne przedsię-
biorstwo. Postanowiłem zacząć 
dzielić się pieniędzmi z potrze-
bującymi. Początkowo były to 
dzieci, których rodzice zginęli 
lub ucierpieli w wypadkach sa-
mochodowych. O mojej dzia-
łalności dowiedział się profesor 
Zbigniew Religa. Spotkał się ze 
mną i zaczęliśmy rozmawiać 
o organizowaniu pomocy. Po 
pierwszym roku działalności 
mieliśmy pod opieką 180 dzieci, 
dzisiaj Fundacja zrzesza już po-
nad 32 tysiące podopiecznych. 

– Jak udało się tego doko-
nać? 

– Zawdzięczamy to reko-
mendacjom samych rodziców 
i opiekunów podopiecznych. 
Rodzice, którzy do nas przy-
chodzą, są zadowoleni z rezul-
tatów rehabilitacji i z naszego 
podejścia i polecają nas innym 
rodzicom znajdującym się w 
podobnym położeniu. 

– Fundacja co roku pozy-
skuje najwięcej środków z 1% 
podatku… 

– Zgadza się, jest to dowód 
dużego zaufania do naszej 
Fundacji. Rzeczywiście, je-
steśmy Fundacją co roku naj-

hojniej obdarowywaną przez 
podatników. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że są to pieniądze 
przeznaczone dla naszych pod-
opiecznych. A jeśli przeliczymy 
przekazaną kwotę przez liczbę 
podopiecznych, to okaże się, że 
jest to około 5 tysięcy złotych 
na jedno dziecko, czyli tyle, ile 
wynosi koszt jednego turnusu 
rehabilitacyjnego. 

– Rehabilitacja jest niezwy-
kle ważna w chorobie i niepeł-
nosprawności. Czy Fundacja 
pomaga swoim podopiecznym 
w tym zakresie? 

– Rehabilitacja jest niezbęd-
na w procesie powrotu do zdro-
wia i sprawności. W wielu przy-
padkach musi być prowadzona 
przez całe życie, w przeciwnym 
razie dochodzi do regresu. Wi-
dząc ogromne potrzeby, po-
czątkowo stworzyliśmy gabinet 
rehabilitacji w zaadaptowa-
nym pomieszczeniu w garażu. 
Wkrótce okazało się, jak dużo 
osób czeka do niego w kolejce, 
stąd decyzja o otwarciu ośrod-
ków rehabilitacyjnych z praw-
dziwego zdarzenia – AMICU-
SA, BIOMICUSA i CEMICUSA w 
Warszawie. Mamy terapeutów, 
rehabilitantów, 5 hosteli w War-
szawie, do których przyjeżdża-
ją dzieci z rodzicami z  całego 
kraju. 

– Jak wygląda rehabilitacja 
w ośrodkach Fundacji? 

– Zależy nam na tym, aby 
terapie były prowadzone na 
najwyższym poziomie. Zatrud-
niamy wysokiej klasy specja-
listów – fi zjoterapeutów, psy-
chologów, logopedów. Dzieci 
korzystają z rehabilitacji ru-
chowej, terapii kręgosłupa, in-
tegracji sensorycznej, masaży 
leczniczych, terapii zajęciowej, 
treningów EEG Biofeedback i 
wielu innych. Dzięki wsparciu 
darczyńców dysponujemy naj-
nowocześniejszym sprzętem 
usprawniającym. Często zda-
rzają się sytuacje, że po za-
kończeniu dwutygodniowego 
turnusu dzieci nie chcą wyjeż-
dżać. Dobrze czują się w na-
szych ośrodkach, są otoczone 
troskliwą opieką, zżywają się 
z terapeutami i widzą poprawę 
stanu swojego zdrowia, dlate-
go bardzo przykro jest im się z 

nami rozstawać. Nie mogą się 
doczekać kolejnego turnusu za 
rok. 

– Jaką jeszcze pomoc oferu-
je Fundacja? 

– Zbieramy fundusze na le-
czenie i rehabilitację. To naj-
ważniejsze potrzeby w przy-
padku choroby i niepełno-
sprawności. Nasi podopieczni 
potrzebują lekarstw, wizyt u 
specjalistów, operacji, wykony-
wanych również za granicą, i 
jak najwięcej rehabilitacji. Od 
przekazywanych darowizn nie 
pobieramy prowizji, wszystkie 
zebrane środki przeznaczone 
zostają na zaspokojenie po-
trzeb związanych z chorobą lub 
niepełnosprawnością dziecka. 
Zależy nam także, aby dzieci 
miały trochę radości i zabawy. 
W ramach Fundacji działa Klub 
Myszki Norki, który organizuje 
integracyjne zajęcia edukacyjne, 
artystyczne i sportowe dla dzieci 
niepełnosprawnych i zdrowych. 
Podopieczni biorą udział w za-
bawach z okazji Dnia Dziecka, 
Mikołajek, otrzymują prezenty. 

– Czy Fundacja pomaga tyl-
ko dzieciom? 

– Dzieci, którymi opiekowa-
liśmy się na początku działal-
ności, są już dorosłe. Wiele z 
nich ukończyło studia, a nawet 
pracuje. Jednak wciąż potrze-
bują terapii, która po 24 roku 
życia gdzie indziej jest trudno 
dostępna. Z myślą o młodzieży 
i osobach dorosłych urucho-
miliśmy Ośrodek Rehabilitacji 
CEMICUS. Wraz z Fundacją 
Sedeka działamy we Wspólno-

cie „Zdążyć z Pomocą”, której 
prezydentem jest Beata Tysz-
kiewicz. Fundację Sedeka two-
rzą Grupy OPP (Organizacji Po-
żytku Publicznego). Realizują 
one cele społecznie użyteczne, 
udzielają pomocy i wsparcia 
osobom i środowiskom najbar-
dziej potrzebującym. Fundacja 
Sedeka prowadzi w Warszawie 
Centrum Aktywizacji Społecz-
nej Grzybowska 4, w którym 
organizowane są różnego ro-
dzaju zajęcia i aktywności dla 
osób dorosłych – również dla 
seniorów. 

– Jest Pan laureatem wielu 
nagród i odznaczeń. Które z 
nich mają dla Pana najwięk-
szą wartość? 

– Wszystkie bardzo wyso-
ko cenię. Są potwierdzeniem, 
że droga, którą obrałem, jest 
słuszna. Prezydent Lech Ka-
czyński odznaczył mnie Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Bardzo ważny 
jest dla mnie Order Uśmie-
chu, który przyznały mi dzie-
ci. Otrzymałem wiele innych, 
chlubnych nagród i wyróżnień, 
nie sposób ich tu wyliczyć. 

– Czego można życzyć na 
kolejne lata działalności Fun-
dacji Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą”? 

– Moim marzeniem jest, 
żeby jak najmniej dzieci cho-
rowało i jak najwięcej z nich 
udało się wyleczyć. Żywię rów-
nież nadzieję, że grono ludzi o 
wrażliwych sercach będzie się 
powiększać i wspierać nasze 
działania. 

Otwarci na pomaganie
Ze STANISŁAWEM KOWALSKIM, założycielem i prezesem Zarządu Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą” zrzeszającej 32 tysiące chorych i niepełnosprawnych dzieci z całego kraju, 
rozmawia MONIKA SADOWA.

Terapia ruchowa w Ośrodku Rehabilitacji AMICUS. 
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„Flower Power – czyli 
kwiatów moc” – takim 

hasłem przywitaliśmy go-
ści na XIII Festynie Integra-
cyjnym w Owińskach, który 
odbył się 9 września na te-
renie Warsztatu Terapii Za-
jęciowej.

We wspólnej zabawie bra-
ły udział wszystkie warszta-
ty terapii zajęciowej z terenu 
powiatu poznańskiego, koła 
Wielkopolskiego Związku 
Inwalidów Narządu Ruchu, 
zaprzyjaźnione placówki i 
oczywiście uczestnicy WTZ 
w Owińskach wraz z rodzi-
nami. Nie mogło również 
zabraknąć przyjaciół wspie-
rających na co dzień nasze 
działania. 

Szczególne podziękowa-
nia przygotowaliśmy dla 
pana Hansa Jorga Otto (o 
czym opowiemy w odręb-
nym artykule), w którego 
imieniu przybyła do nas pani 
Małgorzata Kozak. Po raz 
pierwszy byli z nami też Ki-
bice Lecha Owińska, którzy 
chętnie służą nam pomocą.

W trakcie festynu mogli-
śmy obejrzeć pokazy mody, 
występy taneczne, wysłu-

Moc kwiatów
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chać recytacji wierszy oraz 
bawić się w rytmie muzyki z 
lat siedemdziesiątych.

Można też było podjąć 
próbę spakowania malucha 
na wakacje, strzelać z łuku, 
wrzucać pranie do oryginal-
nej Frani, a także skorzystać 
z wielu innych atrakcji. Dzię-
ki pomocy Paintball Wielko-
polska każdy uczestnik fe-
stynu miał okazję postrze-
lać zarówno z markera jak i 
z łuku. 

Zwycięzcy konkursów 
otrzymali nagrody i dyplo-
my, a pozostałe osoby upo-
minki. Nikt nie wyszedł z pu-
stymi rękoma. Można było 
również zostać szczęśliwym 
zwycięzcą w loterii fantowej.

Zorganizowanie Festynu 
umożliwiło wsparcie fi nan-
sowe Powiatu Poznańskiego 
i Gminy Czerwonak oraz po-
moc Zakładu Karnego w Ko-
ziegłowach. JW. 
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Już nie mnie złote runo

Czy jeszcze kiedyś, w końskim galopie,
Owieje mnie szaleńczy wiatr,
Spieniona chluśnie morska fala,
A ruczaj pył wędrowczy zmyje z nóg?

Czy jeszcze strzałę z cięciwy spuszczę,
Uchwycę kiedyś żubrzy grzbiet,
Niedźwiedzi zdejmę skalp,
Naszyjnik zrobię z kłów?

Czy jeszcze kiedyś pierś obfi cie wypełni
Płonącej watry woń, 
Zapach ziemi w czas tęczy na niebie,
Kośby letniej aromat z traw?

Czy jeszcze kiedyś dąb stary odnajdę,
W wiekowej puszczy,
Praojców chramie,
By czoło przytulić do pnia?

Czy jeszcze kiedyś, w świetle winogron,
Z twarzy zdejmę srebrzystą nić,
Czy grunt poczuję dotykiem stóp
I wełnę mchów?

Czy jeszcze kiedyś, we włosy czyjeś,
Zanurzę troskliwą dłoń,
Opuszkiem palca wygładzę brew,
Z modrzewia zbuduję dwór?

Czy jeszcze kiedyś w oczach mej Matki
Radości ujrzę błysk,
A jeśli łzy, to ze wzruszenia, 
W wesoły czas?

Czy już na zawsze zlizywać będę
Gorycz i sól z warg,
Posmak potu i krwi,
Na kształt lemura wyglądał słonecznych dni?

Czy już tylko wiedział będę,
Że można schwycić na arkan
Nawet pioruna błysk,
Nie uchwyciwszy go nigdy?
Czy jeszcze kiedyś…

Czy?...
Czy to już tylko
Retoryczny zwrot?
 

A może?...

Ledwo pękło spęczniałe ziarno,
Ledwie dwa pierwsze liścienie
W świetle słonecznym  koloru nabrały,
A już je zdeptał drewniany sabot
Przechodzącej Mojry.

A może to Człowieczeństwo
Wdrapało się właśnie 
W taterniczych rakach,
Żeby wyżej 
Stać się jeszcze bardziej… ludzkie?

Zaduszki

Drżą na rozświetlonych polach cienie,
Łzami świec płaczą kamienie,
W głuchoniemym piasku
Milczy pogrzebana gorycz.
Wszyscy byli tak zakochani,
Nieodżałowani aż do bólu.
Tu dopiero, po niewczasie, 
W rytym słowie późny smutek.
Czas refl eksją nasączony,
Anioł gra suitę Bacha,
Przykulone u stóp krzyża
Szlocha serce obudzone.   

Jeszcze raz

Znowu słabe mięśnie napinam,
Ścięgna do wysiłku chcę nagiąć,
Żeby raz jeszcze zwątpienia kotwicę
Z dna rozpaczy wydźwignąć.

Na kosturze z pióra się wspieram,
Kreślę srebrną stalówką słowa
Wierząc, że poderwę się pewnie,
Kiedy – „Wstań!” –  napiszę od nowa.  

Wiersze 
Zbigniewa Nowaka
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Świat jest piękny przede 
wszystkim, gdy się nań pa-

trzy. Owszem, nie zawsze, ale 
wtedy, gdy mamy do czynie-
nia z jego najbardziej natural-
nymi odsłonami i gdy się ma 
dobry nastrój, na pewno jest. 
Budzimy się, otwieramy oczy i 
już się nam podoba. 

Jeszcze bardziej, gdy mamy 
fajny, wygodny, ładnie umeblo-
wany i przystrojony pokój, a tak-
że całe mieszkanie. Gdy wstanie-
my i pójdziemy do łazienki, doj-
dziemy do umywalki, sięgniemy 
do kranu, by puścić wodę, a po-
tem po kolorowe mydło, przed 
nami oświetlone lustro, a wo-
kół ładna glazura, obok nowa 
szafka z różnościami wewnątrz, 
czujemy się bosko. 

Co jednak, gdy tego nie mo-
żemy widzieć? Co nas zachwy-
ca, gdy brakuje gry świateł, ko-
lorów, odcieni i różnorodności 
kształtów? Na szczęście Bóg 
dał nam kilka innych zmysłów. 
Mydło, które bierzemy do rąk 
pachnie, że hej, a płyn po gole-
niu, który sobie wybraliśmy lub 
dostaliśmy od kogoś w prezen-
cie – prawda, że wpływa na nas 
pozytywnie? Gdy mamy do-
bry humor, wszystko, co ład-
ne, nam się podoba. A nawet 
gdy nie mamy humoru, ładny 
widok czy paleta miłych zapa-
chów poprawia nam nastrój. 
Gdy się wyszykujemy i wyjdzie-
my z domu, a naprzeciw jest na 
przykład las, obok którego bę-
dziemy iść – gdy na nań spoj-
rzymy, a będzie to jesienią, gdy 
liście mienią się rozmaitymi od-
cieniami żółtego, czerwonego 
czy brązowego koloru, to do-
piero frajda. A co, gdy nie dane 
jest nam tego oglądać? Ponow-
nie węch i czasami dotyk ura-
tują nas od nudy i dostarczą mi-
łych, choć innych wrażeń.

Kiedy jako niewidomi może-
my nawiązać kontakt z bardziej 
spolegliwymi zwierzętami, gdy 
możemy je dotknąć, pogłaskać, 
albo nawet pójść z nimi na spa-
cer, czujemy się tak samo do-
brze jak ludzie widzący. Podob-
nie ze światem roślin. W obu 
przypadkach możemy cieszyć 
się tylko niewielkim procentem 
doznań w porównaniu z tym, 
gdybyśmy mogli widzieć. Mo-
żemy poznać naszego psa, inne 
domowe zwierzęta, bo nie za-
pominajmy o kotach, chomi-
kach, a nawet kozach, owcach 

Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

Flora w świecie,
czy krowach i koniach; jesz-
cze inne, znane nam wyłącz-
nie w postaci fi gurek wykona-
nych z masy plastycznej lub tak 
zwane wypchane. Z roślinami 
jest równie trudno. Postępuje-
my z nimi delikatniej, co stwa-
rza trudną do pokonania barie-
rę: nie dotykaj, bo uszkodzisz.

Mówiąc krótko – tak jak nie 
ma szans na to, bym mógł się 
dowiedzieć, jak wyglądają i 
jak się zachowują dzikie zwie-
rzęta, tak nie mam pojęcia, jak 
wyglądają rośliny, których nie 
mogę dotknąć. Być może dla-
tego spacery po lesie mnie nie 
pociągają. Nawet wtedy, gdy się 
staram, nudzę się. Robię krok 
za krokiem machinalnie, bez 
przekonania. Czasem odczu-
wam jakieś zapachy, usłyszę 
ciekawe dźwięki, jednak – nie 
mam tam nic „do roboty”. Rozu-
miem ludzi widzących, gdy ma-
rzą o takich spacerach. Dla nich 
jest dookoła pięknie i interesu-
jąco. A co, gdy się tego nie wi-
dzi… W lesie jest mnóstwo ko-
lorów, które nie mają nawet na-
zwy i kształtów, które nie dają 
się łatwo opisać słowami. Kra-
jobraz urozmaica tyle różnych 
gatunków drzew, krzewów, 
traw… i nie wiem czego jesz-
cze. Wszystko jest cudowne i 
prezentuje niebywałe bogac-
two przyrody. Ma jednak pew-
ną bolesną dla nas wadę – zbyt 
mało jest dostępne dla innych 
zmysłów niż wzrok. 

Owszem, można podejść i 
pomacać, ale nawet to nie cie-
szy. To głównie gra kolorów, 
która nas po prostu omija. Sie-
dząc na pniaku, na brzegu ja-
kiejś polanki, można wpatry-
wać się w otaczającą przyrodę, 
obserwować, jak słońce prze-
mieszcza się po widnokręgu, a 
cienie drzew i krzewów prze-
mieszczają się stosownie do 
jego ruchu. To, co przed mo-
mentem było żółte, zaczyna 
być szarawe, brązowe zmienia 
się w brunatne, ciemne ciem-
nieje i staje się niemal czar-
ne. Albo odwrotnie – beżowe 
stopniowo, centymetr po cen-
tymetrze zamienia się w żół-
te, czerwone w różowe, czar-
ne w ciemno-szare i tak dalej. 
Można więc tak sobie siedzieć, 
wziąć do rąk kanapkę, milczeć, 
patrzeć i słuchać. Można od-
gadywać znaczenie zapachów 
oraz dźwięków, które słychać z 
każdej strony. Ktoś, kto zna gło-

sy ptaków, odgadnie czy to sło-
wik, dzięcioł, wrona czy skow-
ronek. 

I co wam, widzącym, wyda-
je się najciekawsze? Pewnie tak 
jak ja nie znacie się na ptasiej 
mowie, zapachy lubicie, ale nie 
są najważniejsze. Najważniej-
sze są bowiem doznania wzro-
kowe i właśnie one najbardziej 
cieszą. Powszechnie się uwa-
ża, że wzrok dostarcza oko-
ło 90 procent docierających do 
nas informacji. Wśród nich są 
między innymi informacje wer-
balne oraz wrażenia zmysło-
we. Trudno się więc dziwić, że 
widzenie pięknych obrazów 
wywołuje największą eufo-
rię, a nam niewidomym pozo-
staje mniej ważna reszta. Całe 
szczęście, że istnieje, bo bez 
niej nic by nam nie zostało.

Tak więc w lesie czuję się za-
gubiony. Mogę spacerować po 
ścieżkach, które wytyczył ktoś 
inny, idę tam, gdzie mnie ktoś 
prowadzi, a poznam tylko tyle, 
ile mogę poczuć węchem i do-
tknąć rękami. W praktyce za-
zwyczaj nie podchodzę bli-
żej, by czegoś dotykać. Zapa-
chy są natomiast za bardzo 
nieuchwytne, by mnie zafa-
scynowały. Nawet mocniejsze 
po paru krokach tracą moc, bo 
węch szybko się do nich przy-
zwyczaja i przestaje je odczu-
wać. 

Co by nie rzec, świat ro-
ślin nie jest mi znany. Dlacze-
go nie podchodzę bliżej, by go 
dotknąć i poznać? Przyczy-
ny są różne. Trudno przedzie-
rać się przez leśne poszycie, by 
dotrzeć do ciekawego obiektu. 
Naturalnie unika się deptania i 
niszczenia tego poszycia. Uni-
ka się też ryzyka podrapania, 
wdepnięcia w coś, czego się nie 
depcze. Nikt nie chce się nara-
zić na przypadkowe wejście w 
mrowisko, nadepnięcie jakie-
goś węża, albo na zniszczenie 
atrakcyjnego grzyba. Widzą-
cy, nasi przewodnicy, starają się 
opowiedzieć, co widzą. Audio-
deskrybują krajobraz, ale gdyby 
zapytać kogoś widzącego, czy 
chciałby zastąpić widok jego 
werbalnym opisem, bardzo by 
się zdziwił i uznałby ten pomysł 
za niedorzeczny. A my właśnie 
tak mamy.

Co zatem wiem o roślinach? 
Czy wiem tyle, ile wiem o zwie-
rzętach? Sądzę, że mniej. Do-

brym przykładem jest wyciecz-
ka do lasu, ale także coś znacz-
nie prostszego – wizyta w 
kwiaciarni przy okazji uroczy-
stości, na którą wypada kupić 
kwiaty. Bywam tam dosyć czę-
sto, więc mogę to opisać jako 
praktyk, a nie teoretyk. 

– Dzień dobry – czekam, bo 
nikt nie odpowiada. Jak się oka-
zuje, kwiaciarka obsługuje ko-
goś innego. Po kilkudziesięciu 
sekundach klient zabiera swo-
je kwiaty i wychodzi. 

– Dzień dobry panu. Czym 
mogę służyć? – Pyta kwiaciar-
ka, a ja mam gotową, można 
rzec, sztampową odpowiedź. 

– Proszę pani, chcę kupić 
kwiatki, ale nie mam pojęcia ja-
kie. 

– Nie szkodzi. Doradzimy 
panu. 

– Dobrze – szykuję się do do-
precyzowania moich oczeki-
wań. Czasem czekam na kon-
krety. Albo ja coś sobie zażyczę, 
albo to ona wymyśli, co by mi 
odpowiadało. Zaraz, zaraz, nie 
mnie, lecz osobie, dla której ku-
puję kwiaty. 

– Dla kogo mają być te kwiat-
ki? 

– Dla żony. 

– Dobrze. A jakie kwiaty lubi 
pańska żona? 

– Pewnie wszystkie ładne. 

– Może pan powiedzieć coś 
więcej? 

– Nie lubię dawać kwiatów 
zbyt popularnych, które są ku-
powane przez niemal wszyst-
kich. 

– Acha, czyli jakieś goździki, 
gerbery czy róże odpadają? 

– Może nie całkiem, bo po-
dobno bywają jakieś nietypo-
we odmiany, ale tak czy inaczej 
musi to być coś innego niż za-
zwyczaj. 

Teraz kwiaciarka krąży po 
swoim małym sklepiku i propo-
nuje kolejne kwiaty. A to róże - 
bardzo czerwone, albo całkiem 
białe, dalej tulipany, już nie pa-
miętam jakiego koloru, ale być 
może był to niebieski i tak dalej. 
Nie mam pojęcia, na co się zde-
cydować, więc pytam: 

– Które z nich są wyjątkowe, 
czyli rzadko kupowane? 

– Wie pan co, może ten bu-
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w którym się nie widzi
kiet, który stoi w wazonie na 
prawo.

No, mamy to, co trudno omi-
nąć. Nie mam przecież pojęcia, 
gdzie jest to prawo, o jaki wa-
zon chodzi i co to za bukiet, 
więc pytam. 

– A jaki jest ten bukiet? 

– Trudno to opisać, ale po-
wiem Panu, jakie są tu kwia-
ty. Wymienię ich kolory, a żeby 
Panu było łatwiej sobie to wy-
obrazić, każdy kwiatek jest 
inny. 

– Proszę bardzo.

I teraz kwiaciarka odgrywa 
rolę audiodeskrybenta. Cieka-
we, czy to potrafi ? Jak bowiem 
opowiedzieć niewidomemu fa-
cetowi o tym bukiecie, gdy on 
nie zna się na kwiatach i co 
więcej, niekoniecznie rozumie, 
co znaczą nazwy poszczegól-
nych kolorów. Ja akurat znam 
podstawowe kolory, bo kiedyś 
widziałem, ale mój przyjaciel, 
który nie widzi od urodzenia, 
nie może tego wiedzieć. Dla 
mnie czerwony to po prostu 
czerwony, brązowy to brązowy, 
zielony to zielony i tak dalej. 
Gorzej mam z nazwami kolo-
rów nie należących do podsta-
wowej palety barw, jak na przy-
kład karmazynowy, ecru, ma-
rengo, morski, szmaragdowy 
itd. Kwiaciarka stara się jak tyl-
ko może, ale nawet przy mojej 
pamięci wzrokowej nie wynika 
z tego wiele. Gdy słyszę barwę 
po barwie, nazwę po nazwie, 
nabieram jednak szacunku do 
wspomnianego bukietu. Uczu-
cie to wyraźnie we mnie rośnie, 
gdy pytam o cenę. Okazuje się, 
że bukiet kosztuje 65 złotych. 
Niezła cenka i już wiem, że jej 
propozycja to nie byle co. Ona 
chyba zauważa moją niepew-
ność, więc dodaje: 

– Mogę ten bukiet ładnie 
ozdobić I nie trzeba za to do-
datkowo płacić.

Nie pamiętam, czym kwia-
ciarka chciała go ozdobić, 
bo kompletnie się na tym nie 
znam, ale już byłem całkiem 
usatysfakcjonowany. Mia-
łem ładny bukiet z bezpłatnym 
przybraniem, który miał tę za-
letę, że był drogi, nie był czę-
sto kupowany oraz tę wadę, że 
nie miałem pojęcia jak wyglą-
da. Nic to, jestem przyzwycza-
jony do takich sytuacji. Bukiet 
naprawdę był inny od reszty.

Gdy miałem zdecydować, 
czy go kupić czy nie, podejmuję 
jeszcze jedną próbę sprawdze-
nia, czy te kwiaty są tym, czego 
szukałem. Zapytałem: 

– Czy mogę dotknąć tego bu-
kietu?

- No, wie pan – strapiła się 
kwiaciarka. - Chyba można go 
dotknąć, ale łatwo go uszko-
dzić. Tego bym nie chciała.

- Ale ja mam delikatny do-
tyk – zaryzykowała i się zgo-
dziła, chociaż nie była do końca 
przekonana. Muskałem płatki 
kwiatków i wydały mi się ładne. 

Tak samo marnie czuję się w 
lesie i w kwiaciarni. Co zatem 
znam z tego trudno dostęp-
nego świata roślin? Co rozpo-
znam, gdy mi się to da do rąk? 
Nie znam cech żadnej kory, ale 
wiem jak wyglądają liście klo-
nu i topoli. Chyba kiedyś wie-
działem jak wyglądają liście 
kilku innych drzew, ale już ich 
nie pamiętam. Pokazywano 
mi je w szkole, ale potem dłu-
go ich nie dotykałem, wobec 
czego uciekły mi z pamięci. 
Wszyscy mamy w domu owo-
ce, więc potrafi ę je rozpoznać, 
podobnie warzywa. Gdy jed-
nak czegoś nigdy nie widzia-
łem za młodu lub nie dosta-
łem do rąk później, nie zdołam 

rozpoznać. Gdybyście mnie 
postawili przed konkretnym 
krzewem lub drzewem i mógł-
bym go macać do rana - i tak 
bym nie zgadł co to jest. Gdy-
by były na nim znane mi owo-
ce, na przykład porzeczki czy 
maliny, pewnie bym sobie po-
radził. W mojej bazie wiedzy 
znajdują się pewne grzyby. Gdy 
dostanę pieczarkę, kurkę albo 
maślaka, zidentyfi kuję je. Być 
może odgadnę też prawdziw-
ki, ale to zgadywanie jest tyl-
ko przybliżone. Na takiej iden-
tyfi kacji nie można polegać w 
kwestii decyzji, czy można ta-
kie grzyby jeść. Mógłbym uwa-
żać, że jakiś trujący grzyb jest 
prawdziwkiem. Z tego powo-
du wolę się nie wypowiadać, 
bo jeszcze ktoś weźmie moją 
opinię za poważną i zje trują-
cego grzyba.

Na koniec zwróćmy uwagę 
na zapach. Jakie rośliny dadzą 
się rozpoznać bez oglądania, 
a jedynie węchem? Niedaw-
no przekonałem się, że potra-
fi ę rozpoznać konwalie. Sądzę, 
że poradzę sobie także z róża-
mi, ale innych kwiatów nie od-
gadnę. Na pewno rozpoznam 
pieczarki, może kurki, ale nie 
prawdziwki. Nie pamiętam, czy 
w ogóle pachną maślaki, ale je-
śli nawet tak, nie znam ich za-
pachu. Potrafi ę stwierdzić, że 

blisko rosną lipy czy lawenda, 
ale pewnie nic więcej. 

Tak więc który świat jest le-
piej mi znany – fauna czy fl ora? 
Jeden z nich jest dziki i groźny, 
drugi delikatny i odległy. Oba 
mają tę cechę, że zna się je po-
przez ich wizerunek. Ludzie 
widzący na hasło dotyczące 
zwierzęcia czy rośliny, przed-
stawiają je sobie w wyobraźni. 
Widzący raczej nie myślą o ich 
innych cechach. Pomyślą, gdy 
się ich do tego  nakłoni. A my, 
niewidomi? Nie znamy wize-
runków, musimy więc polegać 
na innych cechach. Tak więc w 
kwestii znajomości fauny czy 
fl ory, widzący i niewidzący ra-
czej nie mogą się porozumieć. 
Szkoda! 

Mimo, że znam te światy do-
syć słabo, lubię je. Podobnie lu-
bię obrazy malarskie, a przecież 
wcale ich nie widziałem i wiem 
o nich jeszcze mniej. Są niewi-
domi, którzy wiedzą o zwierzę-
tach i roślinach o wiele więcej. 
Mój przyjaciel rozpoznaje gło-
sy wielu ptaków, a inny znajo-
my potrafi  zidentyfi kować wie-
le liści i grzybów. Każdy szuka 
czegoś, co będzie jego zaletą. 
Ja mam inne zainteresowania, 
a oni poświęcili dużo czasu dla 
przyrody.
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12 września w Grabowskim 
Dworku świętowano ju-

bileusz dwudziestolecia dzia-
łalności Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Kuźnicy Grabow-
skiej, prowadzonego przez 
Fundację Inwalidów i Osób 
Niepełnosprawnych „Miłosier-
dzie” w Kaliszu. 

W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele władz resorto-
wych, samorządu powiatowego 
i miejsko-gminnego, darczyńcy, 
szefowie instytucji i organizacji 
współpracujących. Jubileuszo-
we życzenia złożyła przewod-
nicząca Rady Powiatu Marianna 
Powązka i wicestarosta Adam 
Mickiewicz. Fundację „Miłosier-
dzie” reprezentował m.in. prezes 
Zarządu Stanisław Bronz, który 

Od 25 sierpnia do 1 wrze-
śnia uczestnicy Warszta-

tu Terapii Zajęciowej w Doru-
chowie przy Fundacji Inwali-
dów i Osób Niepełnospraw-
nych ,,Miłosierdzie’’ w Kali-
szu przebywali w Darłówku 
nad Bałtykiem w ośrodku „Ur-
szula”. Dopisała pogoda i do-
bre humory. Zainteresowa-
niem uczestników cieszył się 
zwodzony most w Darłówku, 
a zwłaszcza rejs statkiem. 

Każdy wyjazd jest dla na-
szych uczestników okazją do 
sprawdzenia swoich możliwo-
ści i pokonywania barier nie 
tylko architektonicznych, ale 
przede wszystkim tych w na-
szych głowach. Właśnie dzię-
ki ich przezwyciężeniu można 
się przekonać, że jeśli bardzo 
się chce, to okażą się dostęp-
ne wszystkie dobrodziejstwa, 
jakie daje nam natura.

MAGDALENA 
WOJCIECHOWSKA

przygotował upominki urodzi-
nowe dla uczestników i pracow-
ników Warsztatu.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. w kościele poklasz-
tornym O.O. Franciszkanów pod 
wezwaniem Niepokalanego Po-
częcia NMP w Grabowie nad 
Prosną. W restauracji Dworek w 
Grabowie przygotowano etiu-
dę muzyczno-teatralną obrazu-
jącą powstanie Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej z potrzeby serca i 
chęci pomocy osobom z niepeł-
nosprawnościami. Aktorami byli 
uczestnicy WTZ, wzruszona pu-
bliczność nagrodziła ich gromki-
mi brawami. 

15 sierpnia 1997 roku 35 osób 
przekroczyło próg Warszta-
tu, który utworzono dzięki sta-

raniom prezesa Stowarzysze-
nia Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Brat” Mieczysła-
wy Owczarek, miejscowego le-
karza. Od 2004 roku ośrodek 
podlega Fundacji „Miłosierdzie” 
w Kaliszu, której prezesem jest 
Stanisław Bronz. W ciągu 20 lat 
działalności WTZ z jego usług w 
dziedzinie rehabilitacji społecz-
nej i zawodowej skorzystało po-
nad 100 osób niepełnospraw-
nych z powiatów: ostrzeszow-
skiego, ostrowskiego, kaliskiego 
i sieradzkiego. Dzisiaj w terapii 
zajęciowej uczestniczy 40 osób, 
które doskonalą swoje umie-
jętności w pracowniach: go-
spodarstwa domowego, stolar-
skiej, techniczno-multimedial-
nej, technik różnych, plastycz-
nej, ogrodniczo-gospodarskiej 

i krawieckiej. Celem zajęć jest 
przygotowanie uczestników do 
aktywności społecznej i zawo-
dowej. 

Dziękowano wszystkim, któ-
rzy w ciągu ostatnich 20 lat 
wspierali działalność ośrod-
ków i wykazywali się życzliwo-
ścią w stosunku do uczestników. 
Pierwsze słowa podziękowań 
skierowano do Stanisława Bron-
za za prowadzenie Warsztatu i 
utworzenie ŚDS-u. Dziękowano 
też samorządowi powiatowemu 
i samorządom gminnym, które 
wspierają działania WTZ, a tak-
że darczyńcom, rodzicom, pra-
cownikom i uczestnikom. Wy-
stawiono kroniki i zdjęcia, doku-
mentujące 20-letnią działalność 
Warsztatu. 

BOGUMIŁA OFIARA

 F
O

T.
 (

2
X

) 
B

O
G

U
M

IŁ
A

 O
FI

A
R

A

Z potrzeby serca i chęci pomocy

Nad Bałtykiem
 F

O
T.

 JA
D

W
IG

A
 S

K
O

R
U

PK
A



STRONA 13PAŹDZIERNIK 2017

Widzę. Słyszę. Samodziel-
nie poruszam się. Na nic 

nie choruję. W zasadzie nie 
mogę narzekać na zdrowie, 
bo nawet jak kręgosłup pobo-
li tak, że ciężko jest wstać, to 
przecież mam świadomość, że 
45 lat też ma swoje prawa. No 
i tempo sprzątania trochę inne 
– na szczęście wiadomo, że nie 
samym sprzątaniem człowiek 
żyje. 

Ze środowiskiem osób z nie-
pełnosprawnością związana je-
stem niemal od początku swo-
jego życia zawodowego. Te-
raz przenika się ono z prywat-
nym, bo tak to już jest w organi-
zacjach pozarządowych – tu nie 
ma od 8.00 do 16.00 i do widze-
nia. Jeżeli więcej się chce, to pra-
ca przybiera zdecydowanie nie-
normowany czas. Ale tym nie 
będę dziś zanudzać. Chciała-
bym podzielić się spostrzeżenia-
mi osoby pełnosprawnej na te-
mat problemów osób z niepeł-
nosprawnością. I usłyszeć, jakie 
refl eksje Grzegorza budzą moje 
obserwacje. Będzie to takie małe 
spotkanie niepełnosprawnego z 
pełnosprawną. 

Grzegorz – prawie nie widzi, 
prawie nie słyszy, ale za to jak 
dobrze radzi sobie w otaczają-
cej go przestrzeni! Jestem pełna 
podziwu dla niego, bo podejmie 
się każdego wyzwania, dotyczą-
cego wymiany myśli z drugim 
człowiekiem. Zresztą nie tylko 
takiego wyzwania. Choć czę-
sto bywają sytuacje, kiedy zmu-
szony jest odstawić swoją samo-
dzielność na bok i poprosić o po-
moc. Grzegorz marzy o świecie 
dostępnym dla każdego – tak, 
aby każdy mógł żyć jak najbar-
dziej samodzielnie. Bo każdy 
pragnie samodzielności. Tym-
czasem na tym polu jest jeszcze 
bardzo wiele do zrobienia. 

Kiedyś, w którymś z podwar-
szawskich hoteli robiliśmy spo-
tkanie, w którym uczestniczy-
ły też osoby słabowidzące. Był 
tam ciemny korytarz ze zdradli-
wymi schodami, dlatego popro-
siliśmy obsługę hotelu o okleje-
nie schodów żółtą taśmą – żeby 
zwiększyć bezpieczeństwo osób 
słabowidzących. Niestety, obsłu-
ga była nieugięta, argumentując 
odmowę tym, że wówczas bę-
dzie mało elegancko… 

Zobaczcie – publiczna toaleta. 
Wjeżdża do niej kobieta na wóz-
ku. Chciałaby poprawić sobie 
makijaż, umalować usta. Niby 
banalna czynność, ale nie dla 
niej. Dlaczego? Bo lustra najczę-
ściej są za wysoko. 

Czy zastanawiamy się nad 
czymś takim?

Albo nowoczesny, futurystycz-
ny budynek. Drzwi już nie takie 
tradycyjne – że z drewna, tylko 

pięknie przeszklone. Napraw-
dę ślicznie wyglądają. Tak, ślicz-
nie, ale dla osoby słabowidzącej 
to przekleństwo, bo ona takich 
drzwi po prostu nie zauważy. 
Dla niej są jak powietrze. Praw-
da, że takie „spotkanie” skończyć 
się może nawet tragedią?

W tym nowoczesnym, pięk-
nym budynku – jednolite kolory 
ścian, a na nich, w takim samym 
kolorze kontakty. W takim sa-
mym kolorze drzwi do kolejnych 
pokoi. Jak po takim pomieszcze-
niu bez kontrastów ma poru-
szać się osoba, która słabo wi-
dzi? Wszystko zlane jest w jed-
ną całość.

Przykłady można mnożyć. A 
nimi pokazać chcemy tylko jed-
no – wyobraźnię. Jak wielką ma 
ona moc. Może nawet najważ-
niejszą. Wyobraźnia względem 
drugiego człowieka. Bo tak nie-
wiele potrzeba, żeby życie osoby 
z niepełnosprawnością było ła-
twiejsze – wyobraźni otoczenia, 
jak dostosować przestrzeń, aby 
można było samodzielnie się po 
niej poruszać. 

Ale też jest jeszcze inny 
aspekt. 

Ostatnio pewna nastolat-
ka opowiadała nam wydarze-
nie, które nią wstrząsnęło. Otóż 
widziała, jak niewidoma kobie-
ta, poruszająca się przy pomo-
cy białej laski, spadła z wyższe-
go krawężnika. Zawołała o po-
moc. Dwie osoby przeszły bez 
jakiegokolwiek zainteresowa-
nia tą panią. Dopiero dziewczy-
na podbiegła i pomogła. Kiedy 
to opowiadała, była bardzo po-
ruszona ludzką bezdusznością. 
Nie mogła zrozumieć – jak moż-
na przejść obok osoby potrzebu-
jącej naszej pomocy? W dodat-
ku udając, że się jej nie zauważa. 
Ale może te dwie osoby, które 
przeszły – na pierwszy rzut oka 
obojętnie – może one po prostu 
bały się? Nie wiedziały jak po-
móc osobie niewidomej? Prze-
straszyły się, że nie dadzą sobie 
rady? 

Ja sama pamiętam taką sy-
tuację ze swojego życia. Miała 
miejsce dawno temu, ale jednak 
wryła się w moją pamięć. Obok 
przystanku stała kobieta niewi-
doma. Znałam ją z widzenia. 
Odniosłam wówczas wraże-
nie, że czegoś potrzebuje. Może, 

żeby dokądś ją doprowadzić? 
A ja? Spanikowałam. Nie pode-
szłam. Teraz jest mi wstyd. Te-
raz podeszłabym bez zastano-
wienia. Po prostu spytałabym, 
czy mogę jej w czymś pomóc. I 
jak mam to zrobić. I wcale nie 
jest tak, że dzisiaj pozjadałam 
wszystkie rozumy. Dzisiaj wiem, 
że nawet, jeżeli nie mam kon-
kretnej wiedzy, jak pomóc dru-
giemu człowiekowi – to mogę 
po prostu do niego podejść, za-
proponować moje wsparcie i 
spytać, co mam zrobić. Nic wię-
cej. 

Ale tu już swoją refl eksję 
Grzegorz podsuwa: trzeba też 
wiedzieć, że wiele osób z nie-
pełnosprawnością ma w sobie 
z kolei inny lęk – przed prosze-
niem o pomoc. Bo prośba może 
spotkać się z odrzuceniem. Ale 
też nie chcemy zawracać in-
nym głowy – bo może ktoś nie 
odmówi tylko z grzeczności? 
A może swoją prośbą zniewa-
lam? W pewnym sensie wła-
śnie przymuszam? No i jesz-
cze jeden aspekt – takie prosze-
nie o pomoc to też przyznanie 
się do słabości. Chyba tak świat 
jest zbudowany, że raczej woli-
my przedstawiać się jako samo-
dzielni i samowystarczalni. 

A na koniec tych rozważań 
wspomnienie jednego z na-
szych wspólnych zawodowych 
wyjazdów. Pojechaliśmy kie-
dyś do Wrocławia. Tam, oprócz 
rozmów służbowych, mieli-
śmy przemiłe spotkanie z Ge-
nią, która zresztą też jest oso-
bą głuchoniewidomą. Genia 
pysznie gotuje, więc i tym ra-
zem uznała, że nasze brzu-

chy są za małe i trzeba je pod-
karmić. Usiedliśmy do stołu, a 
Grzegorz od razu powiedział – 
o! to jest stół właściwie nakry-
ty dla osoby słabowidzącej. Po-
prosiłam o wyjaśnienie i co się 
okazało? Ciemny obrus. Na nim 
jasny talerz. Czyli jest kontrast. 
Po prawej stronie jasna fi liżan-
ka. Na talerzu także kontrasto-
we jedzenie. Grzegorz mówi, że 
w takiej sytuacji wcale nie musi 
prosić o pomoc, aby ktoś z boku 
wyjaśnił mu, co znajduje się na 
talerzu albo gdzie jest fi liżanka.

To wydarzenie zapamiętam 
na zawsze. Niby błahe, a jednak 
niezmiernie mnie poruszyło. Jak 
bardzo nam, pełnosprawnym, 
brakuje wyobraźni w stosunku 
do osób z niepełnosprawnością. 
Wyobraźni odnośnie ich funk-
cjonowania. A czasami napraw-
dę nie trzeba wiele. Zobaczcie 
– ciemny obrus i jasny talerz i już 
jest drogowskaz dla osoby sła-
bowidzącej. 

Grzegorz: 
– Dla mnie refl eksja Moni-

ki na temat przyjęcia u Geni  
jest w ogóle symboliczna. Stół, 
który jednoczy, do którego za-
siadamy, aby wspólnie delek-
tować się jedzeniem oraz żeby 
rozmawiać – jest symbolem 
domu i domowego ogniska. 
Byłoby dobrze, gdybyśmy każ-
dego dnia spotykali się przy 
codziennym stole i wspólnie 
szukali rozwiązań, które po-
zwolą nam przekraczać kolej-
ne ograniczenia. 

GRZEGORZ KOZŁOWSKI
MONIKA NOWAK

(Nie)pełnosprawna 
wyobraźnia 
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16 września grupa uczniów 
Ośrodka Szkolno-Wy-

chowawczego dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach 
uczestniczyła w pikniku „Bez-
pieczni w powiecie poznań-
skim”. Impreza odbywała się 
na terenie Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej nr 8 w Bole-
chowie. 

Zwiedzaliśmy wnętrza wo-
zów Wojsk Lądowych Roso-
mak i Humvee oraz pojazdu 
saperskiego IVECO – Topola 
„S”, który wspomaga oczysz-
czanie terenu z przedmiotów 
wybuchowych. Swoje stano-
wisko miało również Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe.  Patrol saperski udzielił 
nam szczegółowych informacji 
o kombinezonie przeciwwybu-
chowym EOD-9 o wadze po-
nad 54 kg, posiadającym m.in. 
system chłodzenia ciała i sys-
tem łączności bezprzewodo-
wej. My przymierzyliśmy lekką 
kamizelkę o wadze 10 kilogra-
mów i hełm. 

Wśród licznie zaproszo-
nych gości udało nam się zro-
bić zdjęcie ze starostą poznań-
skim Janem Grabkowskim. Po-

Bezpieczny
dziwialiśmy konne oddzia-
ły policji i psy tropiące niebez-
pieczne ładunki. Naszą uwa-
gę zwróciła również Straż Gra-
niczna z Ławicy, która pokaza-
ła nam jak pobrać odciski pal-
ców za pomocą specjalnego 
proszku daktyloskopijnego. Z 
podziwem przyglądaliśmy się 
widowiskowym pokazom stra-
żackim na ściance wspinacz-
kowej. 

Hasłem przewodnim im-
prezy było bezpieczeństwo, 
nie mogło więc zabrak-
nąć pokazu pirotechniczne-
go oraz wspólnego działa-
nia służb w symulowanym 
wypadku drogowym. Wró-
ciliśmy do Ośrodka w Owiń-
skach pełni wrażeń i bogatsi 
o wiedzę w zakresie udziela-
nia pierwszej pomocy.

MARLENA GIŻYCKA
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9 września w Koziegło-
wach koło Poznania od-

był się wyjątkowy turniej 
koszykówki zorganizowa-
ny przez Zarzycki Cup, a 
dedykowany Tymkowi. Ten 
6-letni chłopiec zamiast 
cieszyć się dzieciństwem, 
bawić się z innymi dzieć-
mi, walczy z nowotworem 
– neuroblastomą.

– To rzadki nowotwór 
współczulnego układu ner-
wowego. W klatce piersio-
wej naszego synka odkryto 
prawie 9-centymetrowy guz, 
który uciskał płuco, serce i 
aortę. Niestety, miał przerzu-
ty do kości i węzłów chłon-
nych. Podawano mu chemię 
i specjalną dietę. Guz mu-
siał zostać zmniejszony, aby 
można go było usunąć ope-
racyjnie. 

Operacja, która odbyła 
się we wrocławskim szpita-
lu, nie była łatwa, ponieważ 
guz otaczał m.in. naczynia 
krwionośne i węzły chłonne. 
Ale jesteśmy dobrej myśli, że 
z pomocą lekarzy i ludzi do-
brej woli Tymek wyzdrowie-
je – mówią rodzice chłopca.

Lokalna społeczność 
uznała, że chłopcu i jego ro-
dzinie trzeba pomóc w kosz-
townym leczeniu. Łukasz 
Zarzycki, radny gminy Czer-
wonak, wraz z przyjaciół-
mi postanowił, że w ramach 
II edycji turnieju koszyków-
ki 3x3 Zarzycki Cup odbę-
dzie się także festyn chary-
tatywny.

W trakcie festynu można 
było wziąć udział w kierma-
szu oraz w  licytacji różnych 

przedmiotów. Dzieci zajada-
ły watę cukrową, korzystały 
z dmuchanego namiotu, ma-
lowały twarze, rysowały czy 
tworzyły z balonów na przy-
kład postacie zwierząt. Była 
też grochówka, kiełbasa z 
grilla i domowe ciasto. 

Stoisko informacyjne mia-
ła także Drużyna Szpiku. Jej 
wolontariusze odwiedzali 
Tymka, kiedy leżał na onko-
logii dziecięcej Szpitala Kli-
nicznego im. K. Jonschera w 
Poznaniu.

– Dzięki hojności miesz-
kańców gminy Czerwonak i 
wszystkich gości zebraliśmy 
17.998,88 zł. Pieniądze trafi ą 
na konto Fundacji „Kosmicz-
na Droga do Gwiazd”, któ-
ra przekaże w całości środki 
na leczenie młodego miesz-
kańca naszej gminy – powie-
dział Łukasz Zarzycki. – Ser-
decznie dziękuję wszystkim 
osobom zaangażowanym w 
organizację turnieju i festy-
nu oraz wszystkim darczy-
ńom i partnerom.

Kwota zebranych pienię-
dzy i zaangażowanie w po-
moc Tymkowi przerosło na-
sze najśmielsze oczekiwa-
nia. Takie inicjatywy poka-
zują siłę działań społecz-
nych i obywatelskich. Cieszy 
fakt, że w turnieju wystarto-
wało tak dużo drużyn, a po-
ziom sportowy był wysoki.

Warto organizować takie 
akcje. Już teraz zapraszam 
na III edycję turnieju koszy-
kówki 3x3 Zarzycki Cup w 
przyszłym roku.

Zagrało ponad 30 drużyn 
w czterech kategoriach. W 

Festyn zgromadził licznych mieszkańców gminy Czerwonak.

200 lat Instytutu 
Głuchoniemych
W 1817 roku powstał In-

stytut Głuchoniemych 
im. ks. Jakuba Falkowskiego 
w Warszawie. To najstarsza 
w kraju placówka edukacyj-
no-wychowawcza dla dzieci 
i młodzieży z dysfunkcją słu-
chu. Obchodzone w tym roku 
200-lecie działalności Insty-
tutu pozwoliło zapoznać się z 
formami kształcenia i wspar-
cia uczniów z niepełnospraw-
nością. 

Z tej okazji w Akademii Pe-
dagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej 22 i 23 wrze-
śnia zorganizowano między-
narodową konferencję nauko-
wo-szkoleniową pod tytułem: 
„Głusi i słabosłyszący w per-
spektywie tradycji, teraźniej-
szości i przyszłości”. Konfe-
rencja była objęta patronatem 
Prezydenta Miasta Stołecz-
nego Warszawy oraz Rektora 
APS. 

W temacie wczesnej inter-
wencji, wczesnego wspoma-
gania rozwoju dziecka z wadą 
słuchu, nauczania języka 
migowego i sukcesów osób 
niesłyszących wypowiadali 
się naukowcy i praktycy zaj-
mujący się rehabilitacją osób 
z dysfunkcją słuchu. Był m.in. 
wykład dr Pawła Rutkowskiego 
z Uniwersytetu Warszawskie-
go pt. „Specjalne potrzeby edu-
kacyjne uczniów z wadą słu-
chu w kontekście dylematów 
dotyczących nabywania przez 
nich kompetencji językowych 
i komunikacyjnych w językach 
fonicznych i migowych”. 

Z okazji 200-lecia Instytutu 
Głuchoniemych odbył się także 

zjazd absolwentów Instytutu. 
Na co dzień dzieci i młodzież 
z wadami słuchu w Instytu-
cie może korzystać z eduka-
cji i rehabilitacji w ramach: 
funkcjonującej od 1 września 
2007 roku pracowni wczesne-
go wspomagania rozwoju, w 
której prowadzone są zajęcia 
terapeutyczno-edukacyjne, 
konsultacje psychologiczne 
i pedagogiczne oraz dwuty-
godniowe turnusy wczesne-
go wspomagania rozwoju, 
przedszkola z zajęciami ukie-
runkowanymi na rozwój kom-
petencji komunikacyjnych, 
szkoły podstawowej z zajęcia-
mi prowadzonymi przez sur-
dopedagogów i spotkaniami 
ze słyszącymi rówieśnikami, 
gimnazjum z małymi liczebnie 
klasami, liceum z zajęciami 
logopedycznymi i rewalidacyj-
nymi, technikum, szkoły bran-
żowej (zasadniczej szkoły za-
wodowej) przygotowującej do 
zawodu piekarza i ogrodnika 
oraz szkoły przysposabiającej 
do pracy dla uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym i z niepełnospraw-
nością sprzężoną. Instytut 
realizuje także różne projek-
ty mające na celu włączenie 
dzieci i młodzieży z dysfunk-
cją słuchu w życie społeczne. 
Jednym z takich projektów 
jest projekt pn. „Zamigam Ci 
Biblię”, w ramach którego mło-
dzież w okresie od marca do 
czerwca tego roku brała udział 
w warsztatach przybliżających 
treści Starego i Nowego Testa-
mentu przez tłumaczenie ich 
na polski język migowy. kk
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Z pomocą Tymkowi
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Maciej Narożny zapowiada występ uzdolnionego muzycznie 
Kamila Czeszela, uczestnika programu „Mam talent”.

Wolontariusze Drużyny Szpiku w towarzystwie wójta gminy 
Czerwonak Jacka Sommerfelda i autora tekstu.

Na festynie, by wesprzeć leczenie Tymka, 
pojawili się rodzice z dziećmi.

Malowanie twarzy.

Rywalizacja sportowa.

turnieju rodzinnym Fami-
ly MIKST zwyciężyła druży-
na Rafl ik Team, drugie miej-
sce zajęła PaNaMa-Er i trze-
cie drużyna Chyże Dzieci.

W kategorii dziewcząt do 
lat 15 pierwsze miejsce przy-
padło Koko Team, a drugie 
dla Basket Girls. W kategorii 
do lat 15 chłopców pierwsze 
miejsce zajął zespół Street 
Kings Gniezno, drugie Pyr-
ki, a trzecie Luboń Basket. 
W najliczniej obsadzonej ka-
tegorii Open mężczyzn, po 
zaciętej rywalizacji zwycię-
żył zespół Big Ballers przed 

Co To Dla Nas i #MyTuPoMe-
dale.

Muzycznie imprezę umi-
lił występ Kamila Czeszela, 
a poprowadził ją znany po-
znański dziennikarz Radia 
Eska Maciej Narożny. Na fe-
stynie pojawił się również 
wójt gminy Czerwonak Jacek 
Sommerfeld. Pieniądze na le-
czenie Tymka można wpła-
cać na konto Fundacji „Ko-
smiczna Droga do Gwiazd”: 
06 1240 4009 1111 0010 7320 
1239 tytułem: 0612 Tymote-
usz Bajer.

STANISŁAW FURMANIAK 
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Po południu 14 września 
w Zespole Szkół Ponad-

gimnazjalnych im. Hipolita 
Cegielskiego w Chodzieży 
wybrzmiał dzwonek na nie-
typową lekcję. Była to „Lek-
cja z niepełnosprawności” 
zorganizowana przez dzia-
łające w tym mieście Sto-
warzyszenie Osób po En-
doprotezoplastyce Biodra 
„Bioderko”. Chodziło o przy-
bliżenie młodzieży codzien-
nego życia oraz form reha-
bilitacji ludzi z różnymi nie-
pełnosprawnościami.

Wydarzenie odbyło się 
m.in. przy współpracy 
Wielkopolskiego Oddzia-
łu PFRON, Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecz-
nej w Poznaniu, Miasta Cho-
dzież, Banku Spółdzielcze-
go w Chodzieży i ZSP w Cho-
dzieży, który na ten cel udo-
stępnił swoją halę sporto-
wą. Trybuny szybko wypeł-
niły się widzami, a pośrodku 
hali przy stolikach zasiadło 
kilka drużyn wyznaczonych 
do udzielania odpowiedzi na 
pytania zadawane przez pro-
wadzących. 

Wyrozumiałość, akcepta-
cja, szacunek, wsparcie, in-
tegracja – to hasła, które to-
warzyszyły tej wyjątkowej 
lekcji. Udział wzięła grupa 
dziewcząt oraz chłopców 
z Młodzieżowego Ośrod-
ka Socjoterapii w Chodzie-
ży, Ochotniczego Hufca Pra-
cy w Szamocinie i Próchno-
wie oraz uczestnicy chodzie-
skiego Warsztatu Terapii Za-
jęciowej. 

Dzięki temu spotkaniu 
młodzież dowiedziała się, że 
człowiek z problemami zdro-
wia psychicznego nie ma ob-
niżonego ilorazu inteligencji, 
głuchoniewidomy może po-
ruszać się po mieście z po-
mocą przewodnika, a oso-
ba z dysfunkcją narządu ru-
chu aktywnie uczestniczyć w 
życiu społecznym, uprawiać 
sport czy taniec na wózku. 
Pomogły w tym różne kon-
kursy i zadania jak np. ma-

CHODZIESKA MŁODZIEŻ 

Z symulatorem wad
i pędzlem

Marcin Bajerowicz, przewodniczący Zarządu Fundacji „Filantrop” 
przedstawia Aldonę Wiśniewską, utalentowaną malarkę i poetkę, 

uczestniczkę ŚDS „Zielone Centrum” w Poznaniu.

Zwycięska drużyna chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z organizatorkami wydarzenia.
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lowanie symbolu niepełno-
sprawności pędzlem trzyma-
nym w ustach.

Przedstawicielki Wiel-
kopolskiej Jednostki Woje-
wódzkiej Towarzystwa Po-
mocy Głuchoniewidomym 
– Jolanta Misiak (podopiecz-
na) i Agnieszka Misiewicz 
(wolontariuszka) przygoto-
wały krótki pokaz porusza-
nia się z symulatorami wad 
wzroku i słuchu. Młodzi lu-
dzie zakładali symulatory, 
aby przekonać się, jak to jest, 
kiedy się słabo widzi i/lub 
słabo słyszy. Lekcji z niepeł-
nosprawności towarzyszy-
ła również prezentacja trój-
kołowych rowerów race run-
ning przygotowana przez 
Fundację „Złotowianka”, po-
kaz rugby na wózkach w 
wykonaniu Fundacji „Balian 
Sport”, występ zespołu ludo-
wego „Tolija” z Budzynia. 

W „Lekcji z niepełno-
sprawności” wzięła udział 
także nasza Fundacja „Fi-
lantrop”. Marcin Bajero-
wicz, przewodniczący Za-
rządu Fundacji opowiedział 
o idei miesięcznika „Filan-
trop Naszych Czasów” i au-
torach, którzy mimo znacz-
nej niepełnosprawności pi-

NA „LEKCJI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”

zmysłów
w ustach
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Dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży 
odpowiadają na pytania dotyczące niepełnosprawności.Spacer z symulatorami wad wzroku i słuchu.

Pędzlem w ustach.

W „Lekcji z niepełnosprawności” uczestniczyła m.in. 
Anna Skupień, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON 

(druga z lewej). 

szą i publikują własne teksty 
na łamach czasopisma. Swo-
je wiersze i obrazy zaprezen-
towała Aldona Wiśniewska, 
absolwentka Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu, 
uczestniczka Środowiskowe-
go Domu Samopomocy „Zie-
lone Centrum”. Publikacje w 
miesięczniku są dla niej źró-
dłem satysfakcji i radości. 
Deklamowanych wierszy li-
rycznych słuchała z zainte-
resowaniem m.in. Róża Woj-
ta, autorka programu telewi-
zyjnego „Wyzwanie” publiko-
wanego przed laty na ante-
nie TVP Poznań, który przy-
bliżał sylwetki osób z niepeł-
nosprawnościami i ich co-
dzienne życie.

Prezes Stowarzyszenia 
„Bioderko” Honorata Pilar-
czyk na zakończenie wrę-
czyła młodzieży puchary, dy-
plomy i podziękowania za 
udział w konkursie wiedzy o 
niepełnosprawności. Pierw-
sze miejsce przyznano gru-
pie chłopców z Młodzieżo-
wego Ośrodka Socjoterapii, 
drugie – dziewczętom z tego 
samego Ośrodka, a trzecie 
– uczestnikom WTZ w Cho-
dzieży. 

KAROLINA KASPRZAK
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Rozpoczęła się kolejna edy-
cja kursu języka migowe-

go, organizowanego w siedzi-
bie Towarzystwa Osób Niesły-
szących TON przy ulicy Kolejo-
wej w Poznaniu. Zapisy odbyły 
się 31 sierpnia. 

Okazało się, że coraz więcej 
osób zwłaszcza młodych garnie 
się do nauki „migania”. Przyszło 
tylu chętnych, że sala nie mo-
gła pomieścić wszystkich, dla-
tego wielu z nich, słuchając in-
formacji o kursie, stało na po-
dwórzu przy dwóch otwartych 
oknach sali. Co spowodowa-
ło takie zainteresowanie? Moda 
na naukę „migania” jaka ogarnia 
społeczeństwo, zapotrzebowa-
nie na tłumaczy języka migowe-
go w urzędach i instytucjach, czy 
też może uczestnicy poprzedniej 
edycji kursu zrobili reklamę w 
swoich środowiskach? 

Informacji udzielała prezes 
Fundacji Pomocy Osobom Nie-
słyszącym TON Eunika Lech. 
Nauka odbywa się w grupach 
dla początkujących  cztery dni 
w tygodniu w godzinach 17.30– 
20.30. Dofi nasowanie zapewnia 
PFRON. Zajęcia prowadzą Euni-
ka Lech (poniedziałek i piątek) i 
Katarzyna Wróbel (wtorek i so-
bota). Wszyscy otrzymali do wy-
pełnienia formularze zgłosze-
niowe. W poniedziałek 4 wrze-
śnia odbyło się pierwsze spotka-
nie organizacyjne.

ANDRZEJ MIKA

Stowarzyszenia i fundacje z 
Poznania nie mają pienię-

dzy na promocję swoich dzia-
łań. Z pomocą przychodzi im 
Miasto Poznań, które od kilku 
lat realizuje doroczny Poznań-
ski Dzień i Tydzień Organiza-
cji Pozarządowych – inicjaty-
wę mającą na celu populary-
zację dorobku NGO’sów, a tak-
że informowanie mieszkańców 
miasta i przyjezdnych o for-
mach wsparcia ze strony tych 
organizacji. W tym roku dzień 
NGO odbył się 16 września, pod 
hasłem: „Łączymy działania dla 
nas, dla Poznania”, tradycyjnie 
na Placu Wolności.

W Poznaniu działa ponad 4,5 
tysiąca zarejestrowanych orga-
nizacji. W sobotnim wydarze-
niu udział wzięło przeszło 70. To 
stowarzyszenia, towarzystwa, 
związki i fundacje udzielają-
ce pomocy osobom z niepełno-
sprawnościami i seniorom, pro-
mujące wolontariat, czytelnic-
two, aktywne uczestnictwo w 
kulturze oraz sporcie, angażują-
ce się w sprawy edukacji dzieci 
czy w walkę o godną opiekę nad 
zwierzętami. 

Przez kilka godzin na pły-
cie Placu Wolności podziwiano 
prezentacje artystyczne – kon-
cert piosenki literackiej, występ 
wokalny członków Polskiego 
Związku Niewidomych Okręg 
Wielkopolski, koncert orkiestry 
fl ażoletowej, happeningi teatral-
ne. Był słuchobus, krwiobus, stre-
fa dziecka i edukacji. O 13.00 z 
udziałem wiceprezydenta Po-
znania Tomasza Lewandow-
skiego rozpoczęło się wspólne 
układanie wielkich puzzli sym-
bolizujących zgodną współpra-
cę i integrację. 

Ulotki, plakaty, kolorowe ba-
lony, zajęcia rysunkowe, pokazy, 
dmuchanie wielkich baniek my-
dlanych i inne atrakcje zawład-
nęły tym miejscem w centrum 
miasta. W ten sposób promo-
wano różne formy działalności 
NGO’sów przybliżając je Pozna-
niakom, którzy do tej pory nie 
mieli okazji się z nimi zapoznać. 

Poznański Tydzień Organiza-
cji Pozarządowych trwał od 16 
do 23 września. W ramach tego 
tygodnia organizacje w swoich 
siedzibach lub w innych miej-
scach przygotowywały wykła-
dy, warsztaty, spotkania tema-
tyczne, zajęcia artystyczne. Moż-
na było skorzystać m.in. z dar-
mowej lekcji języka migowego, 
wziąć udział w zajęciach fi tness 
na siedząco, warsztacie dla osób 
pracujących z dziećmi ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, warsztacie rękodzieła ar-
tystycznego, pikniku sąsiedzkim 
na Łazarzu i innych. 

KAROLINA KASPRZAK

Uczymy się 
języka migowego

Wypełniano ankiety.

Dla wszystkich nie starczyło miejsca na sali.

Naukę migania prowadzą Eunika Lech (z lewej) i Katarzyna Wróbel (w środku).
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SIÓDMY POZNAŃSKI DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Układanie wielkich puzzli
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Występ wokalny członków Polskiego Związku Niewidomych 
Okręg Wielkopolski.

Dyskusja na temat udzielania pierwszej pomocy.

Dziecięce zabawy rysunkowe przy stoisku Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum „Otwarte Drzwi”.

Osoby z niepełnosprawnością też rysowały.

Atrakcji sportowych nie brakowało.

Układanie wielkich puzzli. Pierwsza z lewej Dorota Potejko, 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania 
do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.
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Pierwsza połowa września 
to czas, kiedy do Domu 

Pomocy Społecznej w Lisów-
kach w powiecie poznańskim 
przyjeżdżają goście – uczest-
nicy placówek rehabilitacyj-
no-terapeutycznych, dzie-
ci, seniorzy, ich opiekuno-
wie oraz artyści. Z niezwy-
kłym zaangażowaniem bio-
rą udział w konkurencjach i 
konkursach, wspólnie się ba-
wią. Takie spotkania są dla 
nich niezastąpioną formą 
społecznej rehabilitacji.

13 września na terenie tego 
DPS Powiat Poznański zorga-
nizował XV już edycję Festy-
nu Integracyjnego „Barierom 
Stop” o Puchar Starosty Po-
znańskiego. Udział wzięło 35 
drużyn – łącznie ponad 300 
uczestników. Byli to przedsta-
wiciele m.in. warsztatów te-
rapii zajęciowej, dziennych 
domów pomocy społecznej, 
Domu Pomocy Maltańskiej w 
Puszczykowie, Domu Dziec-
ka w Kórniku-Bninie, Dzien-
nego Domu „Senior-Wigor” w 
Swarzędzu, DPS-ów w Gnieź-
nie, Wrześni, Czempiniu, Ja-
rogniewicach, Śremie, Psar-
skiem, Łężeczkach i innych 
miejscowościach. Tegorocz-
na edycja wydarzenia przebie-
gała pod hasłem: „Poznajemy 
świat – Stany Zjednoczone”. 
Rozpoczął je przemarsz barw-
nego korowodu składającego 
się z reprezentantów różnych 
placówek. 

Ludzie z niepełnospraw-
nościami mają nieograniczo-
ne możliwości. Rywalizacja w 
konkurencjach (rzut podkową, 
taneczne rytmy, quiz o USA, 
faszerowanie indyka, konkurs 
rysunkowy i amerykański sla-
lom zespołowy) była zacięta 
i nikt nie dopuszczał myśli o 
przegranej. Współpracę osób 

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Rywalizacja

Maszeruje korowód.

Publiczność witał Ryszard Bartoszak, dyrektor DPS w Lisówkach 
(z lewej) i Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu 

w Poznaniu.
Seniorzy i seniorki z Klubu Seniora „Promyk” w Dopiewie 

– dumni ze zwycięstwa.

z niepełnosprawnościami i 
ich wzajemną pomoc w wy-
konywaniu zadań podziwia-
ła m.in. Anna Skupień, dyrek-
tor Wielkopolskiego Oddzia-
łu PFRON, Małgorzata Halber, 
wiceprzewodnicząca Rady Po-
wiatu w Poznaniu, Elżbieta 

Tonder, Pełnomocnik Starosty 
Poznańskiego do spraw Osób 
Niepełnosprawnych, Elżbieta 
Bijaczewska, dyrektor Powia-
towego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Poznaniu, dyrekto-
rzy placówek oświatowych i 
wychowawczych z terenu po-

wiatu poznańskiego oraz wie-
lu innych gości. 

Każda drużyna otrzyma-
ła puchar, dyplom i upomin-
ki za uczestnictwo, a zwycięz-
ca – puchar starosty poznań-
skiego. W tym roku najlepsza 
okazała się drużyna seniorów 
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z Klubu Seniora „Promyk” w 
Dopiewie. Puchar wręczał To-
masz Łubiński, wicestarosta 
poznański i Zygmunt Jeżew-
ski, członek Zarządu Powiatu 
w Poznaniu. 

KAROLINA KASPRZAK

POZNAJĄ ŚWIAT

była zacięta
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Prezentuje się Dzienny Dom Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku.

Quiz o USA.

Konkurs rysunkowy.

Dodatkowa atrakcja – motocykle.
Puchar, dyplom i upominki dla uczestników WTZ w Owińskach.

Po nagrody…
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Terapia funkcji poznaw-
czych jest tym, co może-

my dać najlepszego osobom 
z zaburzeniami otępienny-
mi. W chorobie Alzheimera 
konieczne jest równoległe 
prowadzenie dwóch podsta-
wowych terapii. Pierwsza, 
to terapia farmakologicz-
na. Drugą jest właśnie tera-
pia funkcji poznawczych. To 
nie tylko codzienne ćwicze-
nia pozwalające utrzymać 
pamięć. Taką terapią są na 
przykład właściwie prowa-
dzone ćwiczenia fi zyczne, 
które łączy się z ćwiczenia-
mi poprawiającymi pamięć 
(fot. Poranny rozruch).

W naszej długiej, terapeu-
tycznej drodze ciągle poszu-
kujemy nowych bodźców, 
które sprawiają przyjemność, 
a jednocześnie są nieocenio-
ną pomocą i wsparciem co-
dziennych działań. 

Kontakt ze zwierzętami, 
emocje towarzyszące pozo-
waniu do fotografi i, wykorzy-
stywanie ciekawych rekwizy-
tów – to tylko niektóre z ta-
kich „cukiereczków” lubia-
nych przez uczestników za-
jęć Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Na piętrze”.

Któż z nas nie lubi wycie-
czek, tańców z balonikami, 
czy śpiewania kolęd? Umie-
jętnie prowadzone, ciekawie 
realizowane są również for-
mą terapii. Nic jednak nie 
zastąpi grupy rówieśniczej. 
Wzajemne relacje budowane 
w oparciu o zawierane przy-
jaźnie, sympatie i poczucie 
bycia potrzebnym i lubianym 
członkiem grupy są najlep-
szym lekarstwem. 

Jeśli dodamy do tego rów-
nie miłą kadrę (fot. To my, 
wesoła ekipa), to uzyskamy 
przepis na ciepłe i wesołe 
miejsce, gdzie chce się przy-
chodzić. 

Prezentowane tu fotografi e 
obrazują różnorodność za-
jęć, bodźców, które pełniąc 
bardzo ważną funkcję w pro-
cesie terapeutycznym są jed-
nocześnie dobrą zabawą. Zo-
stały wykonane w Środowi-
skowym Domu Samopomo-
cy „Na piętrze” prowadzonym 
przez Wielkopolskie Stowa-
rzyszenie Alzheimerowskie.

ANDRZEJ ROSSA

Po prostu: terapia
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Poranny rozruch.

Zabawa z bańkami.

Wycieczki bliższe i dalsze.
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funkcji poznawczych

Tulipany i my.

Podaj łapę.

Koleżanki.

Tańce z balonikami.

W dawnym stylu. 

To my – wesoła ekipa. 
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„Kolejny krok do samo-
dzielności” to projekt 

Wielkopolskiego Okręgu Pol-
skiego Związku Niewidomych, 
realizowany dzięki wsparciu fi -
nansowemu władz Miasta Po-
znania.

29 sierpnia grupa 50 osób 
niewidomych i słabowidzących, 
członków PZN uczestniczących 
w tym właśnie projekcie, wyje-
chała do malowniczo położo-
nego folwarku we wsi Mnisz-
ki koło Międzychodu, otoczone-
go starymi, wspaniałymi drze-
wami. 

To tutaj znajduje się skan-
sen ginących zawodów oraz 
Centrum Edukacji Regionalnej 
i Przyrodniczej. Mieści się ono 
w dawnych, wyremontowa-
nych budynkach folwarcznych. 
Realizowane są tutaj pokazo-
we warsztaty kowalstwa, garn-

carstwa, bednarstwa, wikliniar-
stwa i wielu innych umiejętno-
ści dawnych mieszkańców wsi. 

Uczestników wycieczki za-
proszono na zajęcia manual-
ne. Można było wyplatać przed-
mioty z wikliny, na garncarskim 
kole tworzyliśmy gliniane wazo-
niki i kubeczki, a najłatwiej było 
wykonać świece z pachnącego, 
pszczelego wosku. Wykonane 
prace uczestnicy mogli zabrać 
do swoich domów. 

Dla nas, osób niewidomych i 
słabowidzących, każda taka wy-
prawa, każde nowe, interesują-
ce miejsce, to wyzwanie i zara-
zem zdobywanie doświadcze-
nia w pokonywaniu nowych ba-
rier. Poznajemy świat, budzi się 
nasza wyobraźnia, uwrażliwiają 
zmysły. Rośnie szansa na samo-
dzielność. 

BARBARA TYSZKIEWICZ 

Osoby z niepełnospraw-
nościami mieszkające 

na terenie powiatu poznań-
skiego 15 września spotkały 
się po raz kolejny w Luboń-
skim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji na piątym już Powia-
towym Przeglądzie Twórczo-
ści Artystycznej Osób Nie-

33-letnia Ewa Jęchorek z 
Połajewa od 11 lat jest 

osobą z padaczką. Dosko-
nale radzi sobie w życiu i ła-
mie wszelkie stereotypy na 
temat epileptyków. Zawsze 
uśmiechnięta, z dużym poczu-
ciem humoru, chętna do roz-
mowy i pomocy innym. Ewę 
powinien poznać każdy, kto 
wątpi w swoje możliwości. 
Kto nie wierzy, że mimo pa-
daczki można być dobrą żoną, 
matką, pracownikiem i speł-
niać się w wielu innych rolach.

Dzieciństwo i młodość Ewy 
nie było naznaczone choro-
bą. Tak jak wielu młodych lu-
dzi marzyła o założeniu szczę-
śliwej rodziny oraz zdobyciu 
dobrej pracy. Ukończyła szko-
łę średnią w Czarnkowie i uzy-
skała tytuł technika handlow-
ca. „Od dziecka chciałam być 
ekspedientką, mam żyłkę han-
dlową i potrafi ę wyczuć potrze-
by klienta” – mówi o sobie. Pod-
czas nauki poznała Piotra, swo-
jego przyszłego męża. W 2007 
roku zawarli związek małżeń-
ski, a wcześniej w 2005 roku  F
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Szansa na
samodzielność

pełnosprawnych „Zlot Talen-
tów”. Przegląd, fi nansowany 
ze środków Powiatu Poznań-
skiego, zorganizowała Fun-
dacja Polskich Kawalerów 
Maltańskich – „Pomoc Mal-
tańska” w Poznaniu prowa-
dząca Dom Pomocy Maltań-
skiej w Puszczykowie.

przyszła na świat Julia. Po roku 
Ewa zaszła w drugą ciążę, z 
czego oboje rodzice i najbliżsi 
bardzo się ucieszyli. 

Niestety, radość nie trwa-
ła długo – w siódmym miesią-
cu ciąży wystąpiły u Ewy duże 
ataki padaczki. Lekarz specja-
lista nie od razu postawił pra-
widłową diagnozę. Konieczne 
było wykonanie specjalistycz-
nych badań, po których moż-
na było określić ostateczne roz-
poznanie. Wprowadzono wła-
ściwe dla matki leczenie, które 
jednocześnie było bezpieczne 
dla dziecka. Kasia urodziła się 
zdrowa. W tym trudnym czasie 
ogromnym wsparciem oraz po-
mocą dla Ewy był mąż i mama. 
To oni pomagali i opiekowali 
się nią w trakcie i po napadach, 
gdy pojawiało się zwątpienie i 
lęk dotyczący przyszłości, sta-
nu zdrowia, wpływu choroby 
na życie rodzinne i zawodowe. 
To oni mobilizowali ją do pozy-
tywnego myślenia i podejmo-
wania wyzwań. 

Ewa należy do grupy osób, 
które mają tak zwaną aurę 
zapowiadającą zbliżający się 
atak. Gdy zauważa u siebie ta-
kie objawy, szybko szuka miej-
sca, w którym może się poło-
żyć i bezpiecznie przetrwać na-
pad. W 2011 roku, gdy ataki zo-
stały wyciszone, Ewa postano-

Nagrody wręczał Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański 
(drugi z lewej) i Elżbieta Tonder, Pełnomocnik 

Starosty Poznańskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych 
(druga z prawej). 

Monika
Janc
POŁAJEWO
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P
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wiła podjąć pracę. Niestety, nie 
znalazła jej w Połajewie, swojej 
miejscowości, ale w oddalonym 
o ponad 50 kilometrów Pozna-
niu. Musiała więc codziennie 
dojeżdżać. Dziećmi w tym cza-
sie zajmowała się babcia. Ewa 
była zatrudniona jako pomoc 
kuchenna w barze dla pracow-
ników fi rmy Herlitz Sp. z o.o. z 
Baranowa koło Poznania, zaj-

mującej się między innymi pro-
dukcją artykułów szkolnych. 

Pracodawca został oczywi-
ście poinformowany o choro-
bie, jednak nie stwarzał z tego 
powodu problemów. Koniecz-
ność dojazdów i poważna 
choroba mamy spowodowały, 
że Ewa zrezygnowała z pracy. 
W roku 2013 zaszła w trzecią 
ciążę, która dzięki odpowied-
niemu prowadzeniu przez 
lekarza przebiegała prawidło-
wo. Magdalena urodziła się 
zdrowa, a Ewa nie miała na-
padów. Od dwóch lat pracuje 
jako ekspedientka w Połajewie 
w fi rmie handlowo-usługowej 
Małgorzaty Kraft. Firma ta jest 
jednym z niewielu znanych 
mi zakładów pracy, które zde-
cydowały się na zatrudnienie 
epileptyka. 

Zazwyczaj pracodawcy uni-
kają padaczkowców z obawy 
przed wystąpieniem ewentual-
nych problemów związanych 
z chorobą. Nierzadko traktu-
ją chorego jak upośledzone-
go umysłowo, niezdolnego do 
pracy i trudnego we współży-

ciu społecznym. Takie podej-
ście jest bardzo stygmatyzują-
ce i niezgodne ze stanem fak-
tycznym. Małgorzata Kraft do-
skonale o tym wie. Mówi: „Nie 
żałuję decyzji. Ewa jest praco-
wita, rzetelna i ma bardzo do-
bry kontakt z klientami. Chęt-
nie wracają do sklepu na kolej-
ne zakupy”. 

Ewa uważa się za osobę 
spełnioną – ma fantastycz-
ne córki. Wiedzą o chorobie 
mamy i chętnie pomagają w 
codziennych pracach. Ma od-
powiedzialnego, oddanego 

męża, na którym może pole-
gać w każdej sytuacji, kocha-
jącą mamę oraz pracę, która 
daje jej satysfakcję. Wspólną 
pasją Ewy i męża jest wędkar-
stwo. Kochają przyrodę, lubią 
wyjeżdżać całą rodziną nad je-
ziora, nad morze, chodzić po 
lesie i obserwować zwierzę-
ta. Ewa cieszy się każdą chwi-
lą, „żyje tu i teraz” nie robi da-
lekosiężnych planów, a o swo-
im największym marzeniu tak 
mówi: „Być zdrową. Budzić 
się rano bez lęku, że wystąpi 
atak”.

PIĄTY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ „ZLOT TALENTÓW” 

Nagroda za teledysk
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Muzyka radością dla osób z niepełnosprawnościami.

„Budzić się rano bez lęku…”
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Ewa z córkami. Od lewej: Julia, Ewa z córką Magdaleną 
na kolanach i Kasia. 

Twórcy prezentowali swo-
je uzdolnienia w kilku katego-
riach: prace malarskie i formy 
przestrzenne, teledyski, teksty 
literackie, spektakle teatralne, 
piosenki oraz fotografi e. Róż-
norodność form prezentacji 
pozwoliła dostrzec wrodzone 
talenty osób z niepełnospraw-
nością, które na co dzień nie 
mają możliwości ich doskona-
lenia. Do fi nału „Zlotu Talen-
tów” uczestnicy przygotowy-
wali się przez kilka miesięcy. 
Nagranie teledysku, zrobienie 
zdjęcia ulubionego miejsca czy 
dobór rekwizytów do spekta-
klu teatralnego nie były łatwe. 
Uczestnicy musieli wykazać 
się pomysłowością i inwencją. 
W przygotowaniach pomagali 
im terapeuci.

Największą radość sprawi-
ły twórcom nagrody rzeczo-
we, ale i fakt, że są podziwia-

ni oraz oklaskiwani przez pu-
bliczność. Prezentacje oglą-
dał wicestarosta poznański 
Tomasz Łubiński, członkowie 
Zarządu Powiatu w Poznaniu 
– Zygmunt Jeżewski i Piotr Za-
lewski, przedstawiciele insty-
tucji publicznych, organizacji 
pozarządowych, grup samo-
pomocowych, rodzice, opieku-
nowie i niepełnosprawni z za-
przyjaźnionych placówek. 

W powiecie poznańskim 
mieszka wiele utalentowanych 
osób. Wśród nich są ludzie z 
niepełnosprawnościami z ma-
łych wiosek, pochodzący z ro-
dzin o skromnych dochodach. 
Udział w wydarzeniach jak 
„Zlot Talentów” daje im prawo 
głosu w społeczeństwie rów-
nych szans i możliwości. Każ-
dy, nawet człowiek z najgłęb-
szą niepełnosprawnością, ma 
coś do powiedzenia. W to piąt-

kowe popołudnie entuzjazm 
uczestników do głębi wypełnił 
halę sportową LOSiR. 

Tytuł „Talent Roku 2017” 
otrzymali podopieczni DPM 
w Puszczykowie za teledysk 

do piosenki „Poza granicami” 
Mrozu. Wyłoniono również 
laureatów we wszystkich wy-
żej wymienionych kategoriach. 

KAROLINA KASPRZAK

Ewa w pracy.
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Byliśmy u lutnika na Starym 
Rynku na ulicy Wrocław-

skiej. Byliśmy tam z naszym 
terapeutą muzycznym Marci-
nem Książakiem. 

U lutnika widzieliśmy napra-
wiane skrzypce, wiolonczelę i 
gitarę. Poszliśmy dalej i zoba-
czyliśmy na ścianach rozwie-
szone skrzypce i gitary. Pan 

Marcin zostawił skrzypce do 
naprawy. Potem w drodze do 
„Iskry” zjedliśmy pączka i wró-
ciliśmy na zajęcia.

JAROSŁAW ANDRZEJCZAK 

W pizzerii
W poniedziałek 4 września 

8 osobowa grupa z „Iskry” 
poszła na pizzę do MAMMA 
WILDA w naszym parku. Cho-
ciaż pogoda nie była za fajna, 
ale nie padało. 

Na początku siedzieliśmy na 
dworze, ale zrobiło się zimno. 
Więc weszliśmy do środka. My i 
terapeuci jedliśmy pizzę, a nasz 
kolega jadł sałatkę. Do picia mie-
liśmy lemoniadę, a terapeuci za-
mówili sobie kawę. Było bardzo 
fajnie, bo mogliśmy sobie posie-
dzieć i rozmawiać między sobą. 
Pan Marcin porobił nam dużo 
fajnych zdjęć. Bardzo mi się po-
dobało, ale nie wiem, jak innym. 

IZABELA ALBERTI 

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
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„Iskra” w kinie

PRZEŻYWAŁAM
BARDZO TEN FILM

12 września nasi terapeuci 
zorganizowali wyjście do kina 
„Helios” na fi lm „Moje wakacje 
z Rudym”. Ten fi lm przedsta-
wia przygodę psa z chłopcem. 

Chłopiec znalazł tego psa na 
drzewie w skrzynce, zabrał go 
do domu i zamieszkali razem. 

Ten fi lm był bardzo ciekawy 
i wzruszający. Ja przeżywałam 
bardzo ten fi lm, zrobił na mnie 
wielkie wrażenie i ma on dla 
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Wizyta u lutnika
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WAKACJE Z PSEM
Czternastu podopiecz-

nych i trzech terapeutów po-
jechało tramwajem do kina 
„Helios” w centrum handlo-
wym „Posnania” na fi lm. Film 
opowiada historię o chłop-
cu, który znalazł na drzewie 
małego psa. Film jest zabaw-
ny i trochę smutny, ponieważ 
chłopiec musiał rozstać się 
ze swoim przyjacielem psem 
Rudym. Warto obejrzeć ten 
fi l, ponieważ można pośmiać 
się do łez.

MARTA WAWRZYNIAK

BYLIŚMY W KINIE
Byliśmy w kinie. Film się 

podobał i był zabawny i 
śmieszny, i byliśmy zadowo-
leni. Wróciliśmy na obiad, a 
potem poszliśmy do swoich 
domów.

MACIEJ ZANDECKI

mnie wielkie znaczenie. Dzia-
ło się to na pustyni, mieszka-
li tam aborygeni (mieszkańcy 
Australii). Ja bardzo lubię psy i 
ta historia chłopca bardzo mi 
się podobała. 

Ojciec opowiadał synowi hi-
storię, jak był małym chłop-
cem. Wakacyjna, psia przygo-
da. Warto wybrać się do kina. 

ANNA KONOPACKA

POLECIAŁY MI ŁEZKI
Byliśmy w kinie „Helios” w 

„Posnani” na fi lmie „Moje wa-
kacje z Rudym”. Był fajny fi lm 
i mówili w nim po polsku. 

Był to bardzo ciekawy fi lm 
o chłopcu, który miał psa 
imieniem Rudy. Bardzo go 
pokochał i się z nim zaprzy-
jaźnił. Na tym fi lmie polecia-
ły mi łezki. Lubię chodzić do 
kina.

WERONIKA 
BANDACHOWSKA
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Maciej Pelka zorgani-
zował nam wyjście z 

ośrodka na miasto. Space-
rowaliśmy wokół nasze-
go ośrodka i rozdawali-
śmy ulotki o nas i o naszej 
„Iskrze”, o osobach niepeł-
nosprawnych. 

Dawaliśmy kartki do ro-
dzin, u których są osoby nie-
pełnosprawne i które mogą 
chodzić do naszego ośrodka 
na zajęcia od rana i po po-
łudniu i mogą przebywać w 
naszej świetlicy od 15.00 do 
19.00, tak jak jest ona czyn-
na. 

Na świetlicy są różne za-
jęcia i nasi fajni terapeu-
ci. Chętne osoby bardzo za-
praszamy, zwłaszcza te z ro-
dzin na Wildzie, bo stąd bli-
sko do naszej „Iskry”. Oczy-
wiście, chodzi nam o dzieci, 
młodzież i dorosłych niepeł-
nosprawnych. 

ANNA KONOPACKA  

W kuchni robiłem droż-
dżówki, a drożdżówki 

były o smaku waniliowym. Wy-
robiliśmy ciasto, a potem droż-
dżówki zostały włożone do pie-
ca i się piekły i potem można 
było je zjeść na obiad, ponie-
waż były bardzo dobre i fajne. 

Drożdżówki ładnie wyglądały 
ponieważ były kolorowe i ozdo-
bione wanilią i bardzo są wspa-
niałe. Były bardzo słodkie, a ta-
kie lubię najbardziej. Fajnie jest 
w kuchni, ponieważ można się 
wiele nauczyć i ja się w kuchni 
dużo nauczyłem. I dobrze, że by-
łem w kuchni cały wrzesień, po-
nieważ dużo jest tu przyjemno-
ści, gdy pomagam w kuchni.

RYSZARD OUDINET

W parku 
trampolin
14 września czterech 

uczestników „Iskry” i 
dwóch terapeutów wybra-
ło się do parku rozrywki na 
trampoliny. 

Grzegorz, instruktor w 
parku puścił na telewizorze 
czego nie można robić na 
trampolinach. Rozgrzewali-
śmy się z instruktorem, a po-
tem zaczęliśmy skakać na 
trampolinach. 

Trampoliny miały różne 
kształty, były zielono-czar-
ne z pianki, siatka do piłki 
ręcznej. Warto wybrać się na 
trampoliny, ponieważ można 
nie tylko się bawić, ale też 
spalić kalorie.

MARTA WAWRZYNIAK 

„ISKRA” W POZNANIU

Zapraszamy do „Iskry”
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Słodkie drożdżówki
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W sobotnie popołudnie 2 
września Swarzędz pełen 

był wspaniałej muzyki. Swa-
rzędzkie Centrum Sportu i Re-
kreacji było miejscem głośne-
go XIX Festiwalu Orkiestr Dę-
tych imienia Rajmunda Gro-
nowskiego.

Festiwal zainaugurowały or-
kiestry z Sompolna, Zambrowa, 
Żar i Swarzędza koncertami na 
osiedlach naszego miasta, za-
praszając miłośników tej muzy-
ki na scenę plenerową na swoje 
występy artystyczne.

Gdybym miał taką możli-
wość, to pierwsze miejsce przy-
znałbym orkiestrze z Zambrowa 
między innymi za świetną cho-

W sierpniowy, ciepły po-
ranek podopieczni na-

szego Stowarzyszenia Przyja-
ciół Dzieci Specjalnej Troski w 
Swarzędzu wyruszyli w podróż 
do Darłówka nad Bałtykiem. 
Spędzili tam czas aktywnie, ko-
rzystając z klimatu morskiego, 
słońca i zabiegów. W odnowio-
nym ośrodku rehabilitacyjnym 
„Piramida” do dyspozycji był 
basen, ścianka wspinaczkowa, 
siłownia, a dla młodszych klub 
dziecka i plac zabaw. 

Były wizyty lekarskie i zabie-
gi poprawiające nasze zdrowie. 
A poza tym spotkania przy grillu 
i muzyce, szaleństwa na parkie-
cie przy dyskotekowych hitach, 
także przy utworach w wykona-
niu braci Jończyk. Były wyciecz-
ki tramwajem wodnym, byliśmy 
w Darłowie, Jarosławcu, Dobrzy-
cy, Słowińskim Parku Narodo-
wym, Dolinie Charlotty. Przeży-
liśmy też rejs statkiem. 

Dziękujemy dyrekcji Ośrodka 
za miłą gościnę i fachową opie-
kę podczas naszego pobytu. 
Dziękujemy też władzom Gmi-
ny Swarzędz i Powiatu Poznań-
skiego za wsparcie fi nansowe 

wyjazdu nad morze, a naszemu 
Stowarzyszeniu za inicjatywę i 
zorganizowanie wycieczki. 

AGATA RYBICKA 
MATEUSZ NOWAK

Nad Bałtykiem
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Siła orkiestr dętych
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reografi ę marżonetek i orkie-
strze z Żar za wspaniały, 55-mi-
nutowy recital. Orkiestra z Żar 
jako jedyna wystąpiła pod batu-
tami dwóch kapelmistrzów. Dru-
gie miejsce przyznałbym orkie-
strom z Sompolna i Swarzędza. 

Na zakończenie każda orkie-
stra otrzymała pamiątkowy upo-
minek, a publiczność występy 
każdej nagrodziła burzliwymi 
oklaskami.

MICHAŁ OGONIAK
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Kolejny, wspaniale zorga-
nizowany festiwal już za 

nami. Zakład Aktywności Za-
wodowej „Swoboda” z gminy 
Lisków uczestniczył w VI Fe-
stiwalu Muzyki i Kultury Wiel-
kopolska – Dolna Saksonia w 
Emden. 

Po ponad półrocznych przy-
gotowaniach siedmioosobo-
wa grupa niepełnosprawnych 
pracowników z gmin: Lisków, 
Koźminek, Opatówek i Ceków 
pod opieką instruktorów uda-
ła się w drogę. Warsztaty przy-
gotowujące do festiwalu trwały 
cały tydzień. 

Po długiej podróży zostali-
śmy zakwaterowani w bardzo 
ładnym, dobrze wyposażonym 
ośrodku młodzieżowym DJR w 
Neuharlingersiel. Miejsce prze-
piękne, wszystko dostosowa-
ne do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością. 

Właściwie w całym mia-
steczku nie było chyba miej-
sca niedostępnego dla osoby 
na wózku inwalidzkim. 

Każdy dzień mieliśmy szcze-
gółowo zaplanowany. Od rana 
do południa był czas na inten-
sywne próby i ćwiczenia z part-
nerską grupą Esistso! Compa-
ny z Braunschweigu. 

Po obiedzie codziennie inne 
atrakcje! Spacerowaliśmy nad-
morską promenadą podziwia-
jąc wschody i zachody słońca. 
Co odważniejsi maszerowa-
li dnem Morza Północnego w 

czasie odpływu, zbierając cie-
kawe muszelki i wodorosty. 

Byliśmy w Ośrodku ratunko-
wym dla fok (Seehundstation), 
strzelaliśmy z łuku, piekliśmy 
„zakręcone chlebki”. Wieczo-
ry należały do wielbicieli di-
sco i karaoke. DJ Wojtek serwo-
wał przeboje z całego świata, 
ale oczywiście te polskie i nie-
mieckie były niekwestionowa-
nymi hitami. 

Mieliśmy również możli-
wość zwiedzenia obszernych, 
doskonale zaprojektowanych 
i wyposażonych obiektów 
warsztatowych WfbM w Em-
den. Podziwialiśmy piękne, po-
mysłowe wyroby naszych przy-
jaciół, które sprzedają w swo-
im sklepie Middenmang w cen-
trum miasta.

Pracowity i bogaty w do-
świadczenia tydzień zakończy-
ła uroczysta gala VI Festiwalu 
Muzyki i Kultury w Nordseehal-
le Emden. Dziewięć zakładów 
aktywności z Wielkopolski i ich 
partnerzy z Dolnej Saksonii za-
prezentowali przygotowane 
przedstawienia. Barwne stroje, 
ciekawa choreografi a, wysoki 
poziom artystyczny wyróżnia-
ły tegoroczne występy. 

My, czyli grupa „Swoboda” z 
gminy Lisków wspólnie z Esist-
so!Company z Braunschweigu 
otworzyliśmy festiwal sztuką 
„Kawałek szczęścia” w reżyse-
rii i choreografi i Gerdy Raudo-
nikis. Oryginalny, dający dużo 
refl eksji teatr tańca, z debiutu-
jącą Asią i Krystianem (na sce-
nie poruszali się na wózkach 
inwalidzkich) publiczność na-
grodziła gromkimi brawami.

Organizatorzy stworzyli fan-
tastyczny klimat integrujący 
ludzi podczas całego pobytu. 
Każdemu z nas żal było opusz-
czać piękne miejsca, ale przede 
wszystkim żal odjeżdżać od 
przyjaciół. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejne wyzwania, 
dające nam tyle emocji i nieza-
pomnianych przeżyć.

KAROL MATCZAK

ZAZ „SWOBODA” NA VI FESTIWALU MUZYKI I KULTURY W EMDEN

„Kawałek szczęścia” 
u przyjaciół
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Choć jesień zapukała już do 
naszych drzwi, uczestnicy 

Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy Stowarzyszeniu Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
„Wspólna Droga” w Luboniu 
wciąż wracają myślami do wa-
kacji. Ten letni czas rozpoczęli-
śmy wycieczką do Torunia. 

27 czerwca ruszyliśmy w dro-
gę autokarem do miasta Ko-
pernika. Odwiedziliśmy toruń-
skie Planetarium, zwiedziliśmy 
Rynek Staromiejski oraz for-
mowaliśmy swoje własne pier-
nikowe dzieła w Żywym Mu-
zeum Piernika. Wciąż wspomi-
namy ten zapach cynamonu!
Po pysznym poczęstunku w kli-
matycznej pizzerii udaliśmy się 
w miasto, by zakupić pamiąt-
ki i zrobić piernikowe zapasy. W 
drodze powrotnej, kosztując to-

ruńskich słodkości, uczestnicy 
wymieniali się wzajemnie wra-
żeniami. 

Lato minęło, lecz by trochę 
dłużej pozostać w wakacyjnych 
nastrojach, drużyna WTZ posta-
nowiła naukę i pracę przenieść 
na teren Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego. Z tej okazji 31 
sierpnia zorganizowaliśmy pod-
chody, w które uczestnicy zaan-
gażowali się z zapałem. Pierw-
sza grupa zostawiała wskazów-
ki, zadania do wykonania, za-
gadki i drogowskazy, natomiast 
druga grupa wykonywała znale-
zione polecenia i próbowała do-
gonić uciekinierów. 

Trasę podchodów rozpoczy-
nała wspinaczka na drewnianą 
wieżę widokową w Mosinie na 
Pożegowie. Dalsza trasa prowa-
dziła w las, w którym uczestni-
cy odwiedzili studnię Napole-
ona, pamiątkowe głazy, pomniki 
przyrody, jezioro Kociołek oraz 
jezioro Góreckie. Wszyscy spisa-
li się na medal i spotkali się na 
mecie, którą stanowiło Muzeum 
Przyrodnicze Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Cóż to była 
za lekcja przyrody! 

MAGDALENA PRZYBYLSKA
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 

Pierniki
i lekcja przyrody
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Na trasie podchodów.

Uczestnicy w Muzeum Piernika robili własne pierniki.

Pamiątkowe zdjęcie z Torunia.

Drzewa leczą.
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W Kołczewie mamy bocia-
nie gniazdo. W samym 

środku wsi, na wysokim słu-
pie, między remizą strażac-
ką a kościołem, co roku wy-
patrujemy małych bocianich 
główek.

A kawałek dalej przy dro-
dze do Międzyzdrojów jest za-
groda żubrów. Postanowiliśmy 
ją w końcu odwiedzić. Szli-
śmy długo, lasem, drogą sze-
roką jak autostrada. Na końcu 
była wielka drewniana brama 
i kasa. Po tak długiej wędrów-
ce trzeba już było kupić bile-
ty w cenie 10 PLN. Można było 
wejść na swego rodzaju bal-
kon i popatrzeć na stado żu-
brów. Leżały sobie znudzone. 
Obok był wybieg dzika - spał 
za drzewem i w żaden spo-
sób nie można go było obej-
rzeć. Był jeszcze jeleń i sarna 
– zajęte jedzeniem i orły bieli-
ki. Jeden ślepy – wpatrywał się 
w nas i zrobił na nas wrażenie 
swoją wielkością i dostojno-
ścią. Zagrodę żubrów zaliczy-
liśmy – jeżeli tak mogę powie-
dzieć. Niezbyt przypadła nam 
do gustu.

Jeszcze kilka słów o karecie. 
Tak tak. Mamy w Kołczewie 
prawdziwą karetę, białą, ze 
złotymi zdobieniami. Ciągnie 
ją czwórka białych koni. No i 
oczywiście woźnica – w cylin-
drze, fraku… Mąż naszej pani, 
u której nocujemy ma taką pa-
sję. W zasadzie nie wiem gdzie 
nią jeździ, ale widzieliśmy kie-
dyś jak dumnie powoził jadąc 
przez wieś. 

LATO 2011
Czy to lato? Popołudniowe 

wyprawy na plażę, to zazwy-
czaj Międzywodzie. Auto zo-
stawia się w miarę blisko, a 
plaża też ładna, chociaż nie 
pusta. 

Wczoraj ciepło i bezwietrz-
nie. Dojechaliśmy wreszcie 
ze Szczecina mijając po dro-
dze cuda motoryzacji z okresu 
międzywojennego i młodsze…, 
aż do dużych fi atów. Mieli jakiś 
zlot i tak jak my wybrali trasę 
alternatywną.

Gdy wyszliśmy na schody 
prowadzące na plażę uderzy-
ła nas cisza. Pełno ludzi i ci-
sza. Jak się przyjeżdża z miasta 
to w pierwszej chwili to dziwi. 
Ludzie stali i patrzyli, siedzie-

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN Dwa życia

li na piasku. Aż dziwne, nawet 
dzieciaki nie biegały i nie krzy-
czały. Było coś niezwykłego w 
tej ciszy. Rozejrzałam się na-
wet w koło szukając wzrokiem 
jakiś powodów do zmartwie-
nia, czegoś co tak wyciszyło 
wszystkich… Nic tylko piasek i 
woda gładka jak lustro. Nawet 
morze nie szumiało.

Z Pawełkiem nad samym 
brzegiem budowaliśmy za-
mek. Nagle zrobiło się ciem-
no. Niebo jakby się otworzy-
ło… Zaczęło tak padać, że do 
schodów dobiegliśmy już mo-
krzy. Kątem oka spojrzałam na 
ludzi wokół. Jak zadziwiają-
co szybko można zwinąć pło-
tek, koce, krzesełka, ręczniki 
i dzieciaki. Wszyscy biegli tak 
jak my… byle do drzew. A po-
tem do kościoła, chwilę odpo-
cząć i do auta.

A przed kościołem nasz go-
spodarz, para pięknych, białych 
koni i kareta... Wszystko ocie-
kające wodą. Ale jakby nic im 
to nie przeszkadzało: koniom, 
zwierzętom, nawet woźnicy, 
który siedział ze stoickim spo-
kojem w cylindrze i płaszczu...

A kościele ślub, ławki pełne, 
wszyscy eleganccy. Kościół 
tonął w kwiatach, między ław-
kami rozrzucony biały tiul, na 
nim płatki róż. Przy ołtarzu 
para młoda, pewnie równie 
piękna jak wszystko wokół, ale 
widzieliśmy tylko tył, krzeseł 
głównie.

Przebraliśmy się i pojechali-
śmy do Międzyzdrojów szukać 

atrakcji. Tam dopadło nas gra-
dobicie i ulewa. Stanęłam, bo 
nic nie widziałam, ale za chwi-
lę zrefl ektowałam się, że wybi-
jają studzienki i ulicami płynie 
rzeka.

Przez chwilę myślałam, co 
robić. Bałam się, że gdy zosta-
nę, to zaleje mi auto, gdy za-
cznę jechać to… zaleje mi sil-
nik. A do domu daleko… Jacek 
miał do nas dołączyć dopie-
ro o północy. Postanowiłam 
jechać pomalutku. Najwol-
niej jak można. Tym bardziej, 
że Pawełek umówił się z na-
szą panią gospodynią na kar-
mienie kóz i choćby się świat 
walił musieliśmy dojechać na 
wieczór do Wartowa. Woda 
rozbryzgiwała się po obu stro-
nach. Nawet Pawcinek ucichł. 
Wody było więcej i więcej. Lu-
dzie już nie biegali, nie ucie-
kali przed deszczem. Zrezy-
gnowali, przemoczeni brnę-
li w wodzie. Ulica czy chod-
nik, już nie było widać. Tylko 
rzeka. Postanowiłam jechać w 
górę. Byle nie zostać na tych 
ulicach, na które wszystko 
spływało. Trafi liśmy do dziel-
nicy willowej, trochę wyżej, 
tu już nie płynęła rzeka, tyle 
że nie wiedziałam gdzie jeste-
śmy i jak stąd wyjechać. Po-
kręciłam się trochę. Wjecha-
liśmy w jakieś ślepe zaułki i 
udało mi się dotrzeć do dro-
gi, która wyprowadziła nas z 
miasta. Cały czas lało. Jecha-
łam już w dobrym kierunku, 
ale powolutku. Pawełek za-
czął się śmiać, aż dźwięcza-

ło. Chyba się przejął, a gdy po-
czuł, że już wszystko dobrze 
śmiał się z wycieraczek, które 
na najwyższym biegu skakały 
jak szalone.

Zatrzymaliśmy się w Wiseł-
ce, by kupić margarynę. Wy-
biegliśmy z auta… i znów w 
przeciągu sekundy byliśmy cali 
mokrzy. Takiej ulewy dawno 
nie widziałam… Pawełek chy-
ba nigdy w życiu.

A w Kołczewie słońce. Ow-
szem padało, ale o ulewie i 
gradobiciu nikt nawet nie po-
myślał. Znów się przebraliśmy 
i Pawcinek wyciągnął mnie do 
ogrodu, by czekać na panią. 
Chodził niecierpliwie i spoglą-
dał w kierunku kuchni. Prze-
mawiał do koźlątek, że zaraz 
będzie mleczko, żeby się nie 
martwiły.

Dostał wreszcie butelecz-
kę ze smoczkiem i dumnie na-
karmił koźlątka. Potem dawał 
im mlecze, koniczynę i trawę. 
Każdemu z osobna, prosto do 
malutkiego pyszczka… I pew-
nie by tak stał z kozami do 
późna, ale znów zaczęło pa-
dać i trzeba było uciekać.

Pokój cały w mokrych rze-
czach. Poszliśmy spać… cóż 
było robić. Ciemno, cicho… tyl-
ko deszcz przyjemnie szumiał 
na dachu.

Zbudził nas następnego 
dnia… deszcz… Trochę późno, 
bo po 9, ale wakacje to waka-
cje…

Przyjechali dziadkowie i po-
jechaliśmy na plażę.

WIOSNA PRZED
PRZESZCZEPEM

Wiosna 2012 r. jest bardzo 
szczególną wiosną. To ostat-
nie dni przed przeszczepem. 
Przyjechaliśmy na naszą zie-
mię, by tu nabrać sił na trud-
ne chwile, które przed nami. 
Surowo nas przyjęło morze. 
Wiatr i zimno. Ale może tak 
właśnie miało być. W tym 
wietrze i wzburzonych falach 
siła. 

Popołudniu rozpaliliśmy na 
działeczce ognisko, następne-
go dnia jeszcze większe. 

Ogień, woda, wiatr wszyst-
kie żywioły razem z nami. 
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Do poradni nefrologicz-
nej chodziłem od po-

czątku1983 roku. W tym sa-
mym czasie poszedłem też 
do Spółdzielni Lekarskiej w 
Gdyni, aby dać się przebadać 
przez innego urologa, któ-
ry podczas uciskania jamy 
brzusznej oświadczył mi, że 
mam na nerkach torbiele i to 
one są powodem niedoma-
gań oraz nadciśnienia. 

Pani nefrolog z poradni wy-
śmiała diagnozę, oświadcza-
jąc, że to odmiedniczkowe 
zapalenie nerek. I tak utrzy-
mywała do końca moich wi-
zyt w jej gabinecie. Pamię-
tam jeszcze, jak się śmiała z 
owej diagnozy, twierdząc. Że 
to znachor, nie lekarz, któ-
ry palcami wymacał torbiele 
na nerkach. Z każdym rokiem 
wolno, ale systematycznie ro-
sła moja kreatynina. Począt-
kowo była na poziomie 2,8, 
potem na 3,2, a wreszcie pra-
wie na 4. 

W międzyczasie pływałem 
po Bałtyku i morzu północ-
nym. Oczywiście pani dok-
tor była przeciwna tym mor-
skim wyprawom, ale uległa 
mojej perswazji w końcu wy-
raziła zgodę na rejsy o tak 
krótki zasięgu. Chociaż by-
łem poważnie chory – taką 
opinię niezmiennie prezento-
wała – marzyło mi się pływa-
nie w dalekie strony na stat-
kach obcego armatora, u któ-
rego koledzy okrętowali się 
za pośrednictwem Polservi-
su i gdzie można było zarobić 
konkretne pieniądze. Jedno-
cześnie w głowie nieustannie 
kołatała się myśl, że sprawą 
nadrzędną jest uzyskanie pa-
tentu kapitana, a do tego bra-
kowało mi kilkunastu miesię-
cy pływania na stanowisku 
pierwszego ofi cera. Złożyłem 
potrzebne papiery do Polse-
visu, z niemałym trudem wy-
robiłem świadectwo lekar-
skie o nieograniczonym za-
sięgu pływania (nie chcę się 
tu rozwodzić, w jaki sposób 
udało mi się je uzyskać) i cze-
kałem na wieści z Warszawy. 
Z chwilą otrzymania zgody 
na zatrudnienie u obcego ar-
matora, PLO – mój pracodaw-
ca, rozwiązał ze mną umo-
wę o pracę i przez następ-
nych dwanaście miesięcy, z 
duszą na ramieniu i pustką 
w kieszeni, czekałem na te-
lefon z Warszawy. Żona nie 
pracowała, ja nie pracowa-
łem, kończyły się pieniądze. 
Koszmar.

Każdorazowa wizyta w po-
radni nefrologicznej napawa-
ła mnie przerażeniem, po-

nieważ kreatynina powoli ale 
systematycznie rosła i zbli-
żała się do pięciu. Oczywi-
ście nic mi te podwyższone, i 
to znacznie, poziomy kreaty-
niny nie mówiły, a pani dok-
tor była lakoniczna w swo-
ich wypowiedziach. Odczu-
wałem jedynie bliżej nieokre-
ślony strach. Pożyczałem pie-
niądze od rodziny, żeby jakoś 
dotrwać do dnia zaokrętowa-
nia na jakimś statku i czeka-
łem, czekałem. Tamtych ty-
godni i miesięcy, kiedy ocze-
kiwanie na telefon przeciąga-
ło się poza wszelką granicę 
przyzwoitości, a my byliśmy 
bez środków do życia, długo 
nie mogłem zapomnieć. Gdy 
wracałem z pierwszego kon-
traktu z plikiem pieniędzy, 
przed oczami stały mi tam-
te szare i głodne dni, tudzież 
głuche noce. 

W grudniu 1984 roku, po 
dwunastu miesiącach ocze-
kiwań, wreszcie zaokręto-
wałem się jako pierwszy ofi -
cer na statku „Varina”, pły-
wającym pod włoską bande-
rą i stojącym w Castelama-
re – małym porciku w zato-
ce Neapolitańskiej. Był to mój 
pierwszy statek, na którym 
miałem popłynąć jako pierw-
szy ofi cer. Leciałem do Włoch 
z duszą na ramieniu i ufno-
ścią w swoją wiedzę. Statek 
okazał się maleńką jednostką 
o długości zaledwie 88 me-
trów, wcześniej będącą wła-
snością szczecińskiego ar-
matora, na którym bała czę-
ściowo polska załoga. Pływa-
liśmy w poprzek Morza Śród-
ziemnego do portów Algie-
rii, wożąc mąkę kukurydzia-
ną, tak zwaną semulinę. Rej-
sy były kilkudniowe, ale dla 
mnie sporym zaskoczeniem 
okazała się miniaturowa za-
łoga licząca zaledwie jede-
naście osób, chociaż, jak się 
później okazało, na co dzień 
najczęściej było mas ośmiu, 
gdyż jak ktoś wyokrętował, to 
mijały dwa, a nawet trzy mie-
siące, zanim właściciel dosłał 
nam potrzebnego zmiennika. 

Do tej pory przyzwyczajony 
byłem do polskich statków, na 
których załoga liczyła prze-
ważnie czterdzieści osób lub 
więcej i wszystko było mniej 
więcej poukładane. Tu było 
dwóch ofi cerów – ja i kapitan, 
dwóch mechaników, kucharz, 
steward, elektryk i trzech ma-
rynarzy. Dla porównania – na 
przeciętnej wielkości polskim 
statku było co najmniej pięciu 
ofi cerów pokładowych plus 
ochmistrz i radioofi cer. Po-
dobnie w maszynowni. Oka-

zało się, że oprócz pierwsze-
go ofi cera musiałem być och-
mistrzem, radioofi cerem, ste-
wardem a nawet kapitanem, 
gdyż mój kapitan zaraz po 
wypłynięciu z portu w krót-
ki rejs upił się do nieprzytom-
ności i tak było przez więk-
szość wspólnie spędzonego 
czasu. Byłem więc na mostku 
sam w przenośni i napraw-
dę. Nawigowałem po morzu 
sam niczym samotny żeglarz. 
Na krótką zmianę na mostek 
przychodził bosman (chwa-
ła mu, że był z PLO i miał po-
jęcie o marynarce), rzadziej 
starsi marynarze, ponieważ 
znając ich małe przygotowa-
nie zawodowe (jeden był pra-
cownikiem jakiegoś minister-
stwa, a drugi rybakiem), ba-
łem się zostawiać ich samych 
na akwenach uczęszczanych 
przez statki. 

Z konieczności musiałem 
zapomnieć o swojej chorobie, 
słowach pani doktor, że powi-
nienem prowadzić oszczędny 
tryb życia, gdyż harowałem 
dzień i noc przez szesnaście 
miesięcy – tyle bowiem czasu 
spędziłem na tym statku, któ-
ry po kilku miesiącach żeglu-
gi został skierowany na Oce-
an Indyjski. Pływaliśmy i Indii 
do Durbanu w południowej 
Afryce, zahaczając o Mauri-
tius. Zanim jednak odpłynę-
liśmy z Morza Śródziemne-
go, przytrafi ła mi się kolej-
na wojenna „przygoda” w li-
bijskim porcie Trypolis, gdzie 
nieznane bojówki ostrzeliwa-
ły z broni maszynowej nasz 
statek stojący przy nabrzeżu. 
Z przerwami atak ten trwał 
prawie całą noc i nikt z człon-
ków załogi nie zmrużył oka. 
Wołanie o pomoc Kapitana 
Portu nie przyniosło żadne-
go rezultatu. Po naradzie z 
kapitanem, który wyjątkowo 
był trzeźwy, postanowiliśmy 
czym prędzej uciekać z tego 
miejsca. 

Były wczesne godziny po-
ranne, kiedy z duszą na ra-
mieniu musiałem zejść na 
keję, żeby obejrzeć burtę stat-
ku, czy nie ma gdzieś bez-
pośredniego trafi enia zagra-
żającego naszemu bezpie-
czeństwu, a następnie zrzu-
cić z lądowych polerów cumy. 
Schodziłem po trapie nie bę-

dąc pewnym, czy nie zosta-
nę zastrzelony. Kapitan sta-
nął na mostku, a po dwóch 
członków załogi kryło się na 
dziobie i rufi e. Bez holowni-
ków, niczym nasz sławetny 
„Orzeł” z Tallina, uciekliśmy 
z Trypolisu, gdzie trwała woj-
na domowa. Najważniejsze, 
że dopisało nam szczęście 
i nikt z członków załogi nie 
ucierpiał, jak również statek 
nie odniósł poważniejszych 
uszkodzeń.

Stojąc na redzie sąsiednie-
go portu, już na spokojnie 
z szalupy dokonałem oglę-
dzin całego statku z zewnątrz 
i wtedy okazało się, że po-
wyżej linii wodnej mieliśmy, 
prawdopodobnie od granat-
ników, dwa sporej wielko-
ści otwory, które natychmiast 
prowizorycznie zaspawali-
śmy.

Dni i noce, noce i dni – to 
wszystko wymieszało się i 
poplątało. Starałem się n ie 
pamiętać o chorobie, ale to 
nie było takie proste, ponie-
waż odczuwałem nudności i 
zawroty głowy, co było ozna-
ką stopniowego zatruwania 
organizmu. Nie potrafi ę dziś 
dokładnie określić przyczyny 
swojego postępowania, ani 
też długiego okresu przeby-
wania na statku. Wiem tylko 
jedno: to był mój najdłuższy 
rejs w życiu i cały czas my-
ślałem o domu i najbliższych, 
żeby zabezpieczyć ich byt, 
gdyby mi się coś niedobrego 
przytrafi ło. Bosman – mój do-
bry duch i niezastąpiony po-
mocnik we wszelkich pra-
cach pokładowych – które-
goś dnia powiedział: „Chief, a 
jak panu coś się stanie (oczy-
wiście nic nie wiedział o mo-
jej chorbie), kto wówczas bę-
dzie prowadził nawigację? 
Kto bezpiecznie doprowadzi 
statek do portu, skoro nasz 
kapitan jest ciągle pijany i na 
dobrą sprawę powinien zo-
stać z najbliższego odtran-
sportowany do kraju”? Słowa 
bosmana powtarzałem sobie 
podczas każdej nocnej wach-
ty, gdy samotnie tkwiłem na 
mostku i nawigowałem po-
śród sztormowych fal, mgły 
czy nawet tajfunu. 

Którejś nocy zasnąłem na 
mostku i przyśniło mi się, że 

Drugie 
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płyniemy prosto na ląd. Ze-
rwałem się na równe nogi i 
podbiegłem do radaru. Fak-
tycznie, około trzech mil 
przed nami rozciągał się 
piaszczysty brzeg, a statek 
zmierzał prościutko na pla-
żę. Natychmiast zmieniłem 
kurs i odetchnąłem. Opatrz-
ność znowu czuwała nade 
mną. Jeszcze na Morzu Śród-
ziemnym na statku pojawi-
ła się niespodziewanie moja 
małżonka, która z grupką kil-
ku innych osób przyleciała do 
Algierii. Ona to właśnie pod-
czas kilkunastodniowego po-
bytu na statku stała i patrzy-
ła w radar, abym mógł choć 
trochę wypocząć. Na Oceanie 
Indyjskim o takiej pomocy 
mogłem już tylko pomarzyć.

Latem 1986 roku powróci-
łem wreszcie do domu i uda-
łem się do poradni nefrolo-
gicznej. Pani doktor była za-
skoczona moją długą nie-
obecnością, a już szczegól-
nie zdumiała ją wysoka kre-
atynina, która wynosiła 10,5. 
Zleciła mi rutynowe bada-
nia, chwilę porozmawialiśmy 
i na tym skończyła się wizy-
ta. Byłem uszczęśliwiony po-
bytem w domu, uradowany, 
że wreszcie skończył się mój 
najdłuższy w życiu rejs. Je-
stem wierzącym i praktyku-
jącym katolikiem, dlatego by-
łem przekonany, że Opatrz-
ność czuwała nade mną, ina-
czej bym nie podołał tak nie-
ludzkim warunkom pracy. 
Wysoka kreatynina niepo-
koiła mnie bardzo, ale pani 
doktor nic nie wspominała o 
czyś takim jak dializa. Jesz-
cze wówczas był to dla mnie 
nieznany termin medyczny i 
cały czas miałem nadzieję, że 
znajdzie się złoty środek, któ-
ry uzdrowi moje nerki. Jeździ-
łem do różnych jasnowidzów, 
znachorów, piłem przedziw-
ne mieszanki, ale bez efektu.

Pod koniec lata wezwa-
no mnie do Warszawy, gdzie 
otrzymałem propozycję pracy 
na holowniku m/v „Scan Po-
wer” w Zatoce Perskiej. Tam 
trwała wojna pomiędzy Ira-
nem i Irakiem i myśmy mie-
li obsługiwać tankowce za-
wijające do terminali nafto-
wych. Uprzedzono nas, że to 
rejon objęty działaniami wo-

jennymi i ewentualne ryzy-
ko jest wkalkulowane w kon-
trakt. Jak się okazało, była to 
brutalna wojna, gdzie prze-
ciwnicy strzelali do siebie 
z najnowocześniejszej bro-
ni, a irackie myśliwce atako-
wały również statki; szcze-
gólnie tankowce przypływa-
jące po irańską ropę były ich 
celem. Na małym holowniku 
uwijaliśmy się pomiędzy tymi 
olbrzymami, pomagając im 
bezpiecznie tankować płynne 
złoto. Spędziłem w tym piekle 
dziewięć miesięcy z codzien-
nymi alarmami przeciwlotni-
czymi, które dla nas oznacza-
ły bycie w nieustannym pogo-
towiu, aby w razie zbombar-
dowania któregoś z tankow-
ców odciągnąć go jak najda-
lej w głąb zatoki. 

Na ten kontrakt wybrałem 
się z pełną świadomością, że 
mogę już do domu nie wró-
cić. Kreatyninę miałem po-
nad dziesięć, o moczniku nie 
wspomnę, ale pojechałem 
przeświadczony o słuszno-
ści decyzji; jeżeli nawet zgi-
nę, rodzina otrzyma solidne 
odszkodowanie z ubezpie-
czenia. Udało się, przeżyłem, 
ale strachu było co niemiara. 
W tym czasie na wodach Za-
toki Perskiej pracowały cztery 
bliźniaczo do siebie podobne 
holowniki. Do domu nie wró-
ciła załoga m/v „Scan Pride”, 
ponieważ rakieta wystrze-
lona przez samolot trafi ła w 
nadbudówkę holownika i nikt 
z załogi nie przeżył tego ata-
ku. To był wyjazd, który moż-
na porównać z akcją kami-
kadze w czasie drugiej wojny 
światowej. Jechałem bowiem 
z pełną świadomością, że gdy 
mi wysiądą nerki, to mnie ma 
dla mnie ocalenia, bo na za-
toce nikt mi nie będzie w sta-
nie udzielić pomocy. 

Na holowniku pod moją 
opieką była apteczka, a na-
wet maleńki szpitalik, gdzie 
opatrywałem skaleczenia i 
rany oraz szyłem rozbite gło-
wy, gdy marynarze nieopatrz-
nie je sobie rozharatali. Moja 
specjalizacja medyczna to 
zaledwie sześciogodzinny 
kurs, podczas którego uczest-
ników zaznajomiono z tajni-
kami pierwszej pomocy. Oby-
łem jeszcze dwudniową prak-

tykę w pogotowiu ratunko-
wym, gdzie chirurg na dzień 
dobry dał mi do zszycia ranę 
delikwenta, rozcięte na całej 
długości szablą. Gdy tylko za-
łożyłem pierwszy szew, zrobi-
ło mi się słabo i zemdlałem. 
To była moja pierwsza i jedy-
na praktyczna edukacja me-
dyczna. Jak zrobić poprawnie 
zastrzyk, ćwiczyłem w domu 
na ziemniakach. Na holowni-
ku nie miałem czasu na wła-
sne słabości, a tym bardziej 
słabości kolegów.

Z Dubaju powróciłem sa-
molotem 9 kwietnia 1987 
roku. Był chłodny dzień, ale 
w moim sercu panował od-
świętny nastrój. Wróciłem 
przecież cały i zdrów. Było 
ciężko, świstały czasami 
odłamki, dusza podchodziła 
do gardła, gdy na nami prze-
latywały samoloty, pozosta-
wała jedynie modlitwa oraz 
niepewność, w który tanko-
wiec trafi  rakieta. Byle nie w 
ten, przy którego burcie stali-
śmy w pogotowiu. Jednocze-
śnie każdego dnia pokonywa-
łem strach związany z moją 
chorobą. Nieustanne wach-
ty na mostku, alarmy prze-
ciwlotnicze, wszystko to wy-
magało sporego zapasu sił, 
których miałem coraz mniej, 
gdyż organizm trapiony cho-
robą buntował się przeciw-
ko nadmiernej eksploatacji. 
Każdego dnia modliłem się, 
żeby jak najszybciej minął ten 
dziewięciomiesięczny kon-
trakt i wreszcie można było 
do domu bez obawy, że któ-
regoś pięknego poranka nie 
będę miał siły, aby wstać do 
pracy. Być może to nie było 
najlepsze wyjście, ale czte-
ry lata wizyt w poradni ne-
frologicznej utwierdziły mnie 
w przekonaniu, że jeżeli nie 
ma skutecznego lekarstwa, 
żeby wyleczyć moją choro-
bę, to bez względu na konse-
kwencje niech skorzysta na 
tym moja rodzina dzięki pie-
niądzom zarobionym na tym 
ekstremalnie trudnym kontr-
akcie. 

Pod koniec kwietnia poje-
chaliśmy z żoną na południe 
Polski do Dębicy na wese-
le siostrzenicy. Było pięknie i 
nastrojowo. Popłakałem się 
ze wzruszenia, kiedy orkie-
stra zagrała mi „Kapitańskie 
tango”, a my z żoną tańczy-
liśmy przytuleni na parkiecie. 
Byłem roztkliwiony, chociaż 
nogi ociężałe wiodły mnie w 
takt muzyki. Nie mogłem za 
bardzo się pochylać, a pod-
skoki były absolutnie wyklu-
czone, gdyż bolała mnie gło-

wa i ciemne plamy latały mi 
przed oczami, Do domu wra-
caliśmy zadowoleni, chociaż 
nastrój psuło moje n nienaj-
lepsze samopoczucie. W Kra-
kowie z wielkim mozołem 
przesiedliśmy się na pociąg 
do Gdyni. Szczególnie trud-
no było mi dźwigać walizkę 
po schodach z peron u na pe-
ron, ponieważ każdy krok był 
swoistą męką.

To była słoneczna, majowa 
niedziela. Słońce w oknach i 
w naszych sercach. Po obie-
dzie, pamiętam, odpoczywa-
łem na wersalce i… straciłem 
na kilka godzin przytomność, 
którą odzyskałem dopie-
ro w szpitalu. Za oknem noc 
już otuliła okiennice, a leża-
łem na szpitalnym korytarzu 
i było mi okropnie niedobrze. 
Nieustanne wymioty i zawro-
ty głowy męczyły mnie bez 
przerwy. Na drugi dzień prze-
niesiono mnie na dużą salę, 
gdzie pośród chorych czeka-
łem na cud. Z każdym dniem 
mój stan się pogarszał i tylko 
zapłakane oczy żony uświa-
damiały mi tragizm położe-
nia.

Któregoś dnia przyszedł 
ksiądz, którego żona natych-
miast odprawiła od moje-
go łóżka. Leżałem wpółprzy-
tomny i powoli uchodziło ze 
mnie życie. Ostatkiem świa-
domości powtarzałem stro-
fy wiersza Haliny Poświatow-
skiej: „zawsze kiedy chcę żyć 
krzyczę gdyż życie odcho-
dzi ode mnie przywieram do 
niego i mówię – życie nie od-
chodź jeszcze… umrę jeśli 
odejdziesz”. Po tygodniu po-
bytu w szpitalu miejskim w 
Gdyni, kiedy już myślałem, że 
nadszedł mój koniec, niespo-
dziewanie żona oświadczyła, 
że przetransportuje mnie do 
szpitala w Bydgoszczy, gdzie 
jest miejsce na stacji dializ. 
Dopiero później dowiedzia-
łem się, że chociaż byłem 
przez cztery lata pacjentem 
poradni nefrologicznej Aka-
demii Medycznej w Gdańsku, 
nie znajdowałem się na liście 
do dializ i w moim przekona-
niu pan i doktor postawiła na 
mnie krzyżyk i postanowiła, 
że mam umrzeć. Tłumaczyła 
zrozpaczonej żonie, że nie je-
stem matką karmiącą, a poza 
tym jak na tamte czasy byłem 
już za stary (rok 1987) – cho-
ciaż liczyłem zaledwie 44 lata 
– i nie było dla mnie miejsca 
na stacji dializ.

cdn.

EDWARD BOCHNAK 
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Dlaczego dorastające dzieci 
tak często się buntują? Dla-

czego ich dorastanie staje się 
w życiu wielu rodzin okresem 
burzliwych, nieprzyjemnych 
emocji? Czy przyczyną takie-
go stanu rzeczy są wyłącznie 
przemiany hormonalne, prze-
mieniające dziecięcy organizm 
w biologicznie dojrzały? 

Przebiegają one szybko i nie-
mal z siłą wodospadu, gdyż na 
przestrzeni zaledwie kilku lat 
poziom hormonów płciowych 
w porównaniu z dzieciństwem 
wzrasta u dziewcząt 6-krot-
nie, a u chłopców aż 20-krot-
nie. I powoduje, że ciało zmie-
nia się wzdłuż i wszerz, przy 
czym u chłopców przebiega to 
dość gwałtownie, bowiem rosną 
oni około 20 cm, a ciało staje się 
cięższe o około 20 kilogramów. 
Na skórze pełno pryszczy, głos 
„jak u zarzynanego koguta” (tak 
mówią), w dodatku „owłosienie 
jak u człekokształtnego” (tak też 
mówią) i jeszcze inne różne dzi-
waczności. Jakże to znieść?

 Z kolei u dziewcząt zaokrą-
gla się sylwetka, wyrastają pier-
si, pojawia się miesięczne krwa-
wienie. „Czy to tak fajnie być 
dziewczyną?” – pytają, nieraz ze 
smutkiem. 

 A oprócz takich cielesnych 
sensacji zarówno dziewczęta 
jak chłopcy odczuwają naprze-
miennie to napływ energii, po-
zwalający na przenoszenie gór, 
to uczucie znużenia i przemoż-
ną chęć spania. To wzloty entu-
zjazmu, to czarną rozpacz. Jak 
sobie radzić z taką chwiejno-
ścią?

Jednak nie tylko ten fi zyczny 
i psychiczny obraz własnej oso-
by staje się źródłem wielu udręk 
i reakcji trudnych do opanowa-
nia. Bowiem przede wszystkim 
zmienia się poczucie własnej 
tożsamości, coraz bardziej ogar-
niętej pragnieniem autonomii. 

– Kiedy tutaj skończę lecze-
nie?

– Sądzimy, że wczesną wio-
sną – odparł Bartosz nie przery-
wając rysowania. – Chyba, żeby 
coś się zdarzyło…

– Co takiego?
– Nie wiem, tak tylko przypu-

ściłem…
Artur popatrzył w okna. Wiel-

kie, białe płaty opadały cicho na 
zewnątrz. Z wolna zaklejały szy-
by.

– Spójrz tato, jak pada – po-
wiedział.

Bartosz rzucił okiem w tamtą 
stronę. Z niezadowoleniem po-
kręcił głową.

– Niedobrze – rzekł. – Będzie 
ciężko wracać.

– Do tego nocą.

ROZDZIAŁ 
DWÓDZIESTY
SZÓSTY

Wyruszyli w południe. Nie 
wiązał ich termin, więc nie było 
pośpiechu i wreszcie mogli po-
zwolić sobie na luksus swobod-
niejszej podróży. Artur żegnał 
się ze wszystkimi znajomymi po 
kolei od kilku dni. Zżyli się i po-
lubili, i trudno im było rozstać 
się. Przez ten czas stali się wza-
jemnie treścią i historią swego 
życia, więc ciężko było i łzawo. 
Lecz rehabilitacja w Klinice nie-
odwołalnie skończyła się… Te-
raz już tylko rzut oka na fasa-
dę budynku, ostatni, kiedy Bar-
tosz przekręcił kluczyk w sta-
cyjce samochodu, wystarczył, 
by ostatecznie pożegnać się. Za 
chwilę wjechali w boczną uli-
cę i znany widok zniknął za ich 
plecami. Miejski ruch był dla Ar-
tura czymś nowym. Słyszał go, 
owszem, niejeden raz, przez 
otwarte okno, jak brzmiał z dru-
giej strony parku, lecz dopiero 
teraz mógł poczuć jego zapach, 
zobaczyć jak zielone tramwa-
je podrygują na torach oblepio-
ne pasażerami na gapę, otrzeć 
się o śpieszące dokądś samo-
chody, których kierowcy poga-
niali się nawzajem klaksona-
mi, lżyli nimi nieuważnych i na 
obelgi tak samo trąbieniem od-
powiadali. Ciekawie tu było, ale 
nerwowo i niebezpiecznie, a ten 
ogólny gwałt wydawał się po-
zbawiony sensu. W tym zgieł-
ku Artur był jak zahukany pro-
wincjusz, który nigdy podob-
nych rzeczy nie widział, którego 
zadziwiała odmienność. Pew-
nie w istocie był takim prowin-

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

Ból dorastania
I tu następuje zderzenie: rodzi-
ce w długim okresie dzieciństwa 
(ponad 10 lat!) przyzwyczaili się 
do względnej uległości dziecka, 
do harmonii w życiu rodzinnym, 
do tego, że to oni są dla dzieci 
autorytetem i głównym źródłem 
zarówno decyzji jak i uczuć. Te-
raz dziecko, które na ogół kiero-
wało się ich radami, które liczy-
ło się z ich zdaniem, które przez 
tyle lat chętnie przebywało w 
ich towarzystwie – chce w wie-
lu sprawach samo decydować, 
nie pyta o radę, ma swoje wła-
sne poglądy, dąży do towarzy-
stwa rówieśników. 

 Kwestionowanie przez do-
rastające dziecko tego, co przez 
rodziców zostało uznane za 
oczywiste, sprawia im przykrość 
i budzi sprzeciw. Po obu stro-
nach narasta niepokój, który ro-
dzi sprzeczki, a niekiedy docho-
dzi do poważnych konfl iktów. 

 Oto często powtarzający się 
model konfl iktu:

Rodzice uważają, że ich do-
rastające dziecko za dużo cza-
su traci na słuchanie muzyki, w 
dodatku takiej, jakiej rodzice nie 
mogą znieść. Oprócz tego za 
mało czasu poświęca uczeniu 
się. A ponadto dobiera sobie nie-
właściwe towarzystwo i spędza 
z nim zbyt dużo czasu. 

 Z kolei dorastające dziec-
ko uważa, że ma prawo do słu-
chania takiej muzyki, jaka podo-
ba się jemu, a nie rodzicom. Na-
uce szkolnej może i poświęca 
niewiele czasu, ale wystarczają-
co dużo, aby przejść do następ-
nej klasy. A towarzystwo dobiera 
sobie takie, w jakim jest lubiane i 
czuje się swobodnie.

 Jakie jest wyjście z tak prze-
ciwstawnych poglądów? 

Najmądrzejsze wyjście, to 
spokojne negocjacje ze wska-
zaniem dalekich celów. Nie kry-
tykowanie, nie ośmieszanie, ale 
życzliwe argumentowanie. Co 

do muzyki – można ustąpić, jak-
kolwiek ograniczyć jej nagło-
śnienie. Odnośnie nauki szkol-
nej – można stosować zachę-
ty typu: „poucz się jeszcze przez 
godzinę, a ja w tym czasie przy-
gotuję pyszne kanapki”. Albo: 
„sprawisz mi dużą radość, jeżeli 
jeszcze raz powtórzysz ten ma-
teriał”. Okazywanie zaintereso-
wania tym, co zadane, rozmo-
wa na temat zdarzeń w szko-
le, także o tym, co się dzieje w 
czasie przerw – zazwyczaj dzia-
ła zachęcająco. Zawsze chodzi 
przy tym o wzbudzenie aktyw-
nego stosunku do uczenia się, 
o wydobycie tego, co dla dziec-
ka jest interesujące, o okazanie 
mu zaufania, ale i troski. Doty-
czy to w jeszcze większym stop-
niu towarzystwa koleżanek i ko-
legów. Należy poznać osoby, z 
jakimi przebywa nasze dziec-
ko, zaprosić je do domu, poroz-
mawiać z nimi. Jeżeli jakaś oso-
ba nam nie odpowiada, trzeba o 
tym powiedzieć bez złości oraz 
wyjaśnić dlaczego. Jeżeli nasze 
dziecko odpowie „nie masz ra-
cji”, powiedzmy „być może, jed-
nak mam większe doświadcze-
nie niż ty, choćby tylko dlatego, 
że dłużej żyję”. Natomiast groź-
bami niczego nie osiągniemy.

 Pamiętajmy też, że nasze do-
rastające dzieci bywają przekor-
ne tylko dlatego, że chcą mieć 
rację. Często wystarcza im ra-
cja słowna, a w realnym dzia-
łaniu skorzystają z naszych rad. 
Nieraz zachowują się prowoku-
jąco tylko dlatego, żeby spraw-
dzić naszą miłość. Wchodząc w 
świat rówieśników, oddalają się 
psychicznie od nas. Pragną tego 
oddalenia, pragną samodzielno-
ści, ale równocześnie nie chcą 
stracić miłości rodziców i zwią-
zanego z nią poczucia bezpie-
czeństwa. 

 Dorastające dzieci mają do 
pokonania wiele trudności. Ich 
rodzice także. Nie licytujmy się, 
komu jest trudniej. Po prostu 
powiedzmy naszemu dziecku, 
czym nam sprawia przykrość. 
I że pomimo tego bardzo je ko-
chamy. Ale może jednak pomo-
głoby zdjąć z tej miłości nie-
które gnębiące ją troski? Nie 
znam przypadku, aby nastolet-
nie dziecko nie zareagowało po-
zytywnie na takie słowa. Nieraz 
trochę poburczy, ale potem i tak 
się uśmiechnie i mruknie: „prze-
cież ja was też kocham”.
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cjuszem, stał się nim w szpital-
nym odosobnieniu. Zajęty czym 
innym zdziczał i zapomniał, jak 
z bliska wygląda miasto. 

Dopiero za rogatkami zrobi-
ło się swobodniej i całkiem przy-
jemnie. Przez uchylone okna 
do samochodu nawiewał ciepły 
wiatr i woń ziemi. Teraz Artura 
oszołomiła przestrzeń, rozgrza-
na i oświetlona wysokim słoń-
cem. Siedząc na przednim sie-
dzeniu łapczywie chłonął ją i 
cały się nią nasycał.

Nie przyzwyczajone do tak 
odległej perspektywy oczy, na-
wykłe przez ostatnie miesiące 
do przestrzeni klaustrofobicz-
nie ograniczonej ścianami, mu-
siały mieć czas, aby odzyskać 
zdolność dalekiego widzenia i 
dostrzegania wszystkich detali 
krajobrazu. Podobało mu się. Z 
każdym przejechanym kilome-
trem odradzał się i czuł, że po-
wraca, że znów jest w dawnym 
świecie. Będąc na przednim sie-
dzeniu miał sporo swobody. Na 
nowo odkrywał urokliwość ma-
łych miasteczek i malowniczość 
odległych wiosek z wieżami ko-
ściołów strzelającymi w niebo 
ponad czerwono–zieloną mo-
zaikę dachów.

– Ładnie – powiedział, kiedy 
mijali przycupniętą pod niedale-
kim lasem osadę. 

– Podoba ci się?
– Wszystko ładniejsze niż kie-

dyś – wyznał oglądając się za 
siebie.

– Wracasz z daleka, więc 
wszystko wydaje ci się inne – 
odparł Bartosz i zwolnił trochę, 
żeby na dłużej zatrzymywać wi-
doki w oknach samochodu.

– Piękniejsze… Wydaje się 
piękniejsze.

– Taka jest reguła?
– Tak?
– No, że jak się czegoś długo 

nie ogląda…
– Jeśli wcześniej niewielkie 

były na to szanse?…
– Ja też inaczej patrzę na ży-

cie – rzekł Bartosz.
– Jak?
– Nauczyłem się cieszyć tym, 

co mam, doceniać to. Kiedyś 
byłem niepoprawnym malkon-
tentem… marudziłem, grymasi-
łem, przebierałem… Ale to chy-
ba tak jest… Kiedy coś stracisz, 
żałujesz, doceniasz coś miał, 
ale tym bardziej cenisz to, co ci 
zostało.

– Mówisz o mnie, tato?
– Myślałeś, że strata zdrowia 

jest tylko twoją stratą? Że mnie i 
mamy to nie dotyczy?

– O tym wiedziałem, przeko-
nałem się o tym, ale…

– Jesteśmy jak system naczyń 
połączonych. Kiedy jednemu coś 
ubywa, tracą też pozostali. Tak 
jest w niektórych rodzinach. Nie 
wszyscy to mają. Nam się trafi ło.

– To dar, tato. To bezcenny dar.
– Rozumiesz to?
– Tak. Teraz już tak… To jak z 

tą stratą… Masz coś i nie wiesz 
o tym…

– To prawda. Dobrze, że to 
wiesz.

– Tak, wiem. Szkoda, że 
wszystko, co jest cokolwiek war-
te, przychodzi za późno.

– Czyżby?
– Żal mi, że wcześniej nie 

miałem tej świadomości.
– Tamto to już przeszłość… 

Teraz trzeba patrzeć do przodu.
– Próbuję, tato… Ale tak do 

końca, to chyba się nie da. Czło-
wiek zawsze patrzy za siebie, 
żeby zobaczyć, co w życiu skno-
cił. Wtedy jest uważniejszy i z 
większym krytycyzmem ocenia 
swoje zamiary.

– To na pewno… I staranniej 
rozważa własne decyzje… Coś 
takiego nazywa się doświadcze-
niem.

– Może i tak, choć z tym to 
różnie bywa…

Przejeżdżali przez las. Nie-
bo po bokach zasłoniły wysokie 
drzewa. Przez dobre pół godziny 
byli jak w zielonym tunelu. 

Potem nagle, za ścianą gęste-
go boru, po prawej stronie, poja-
wił się zamek. Ukazał się znie-
nacka i był tak nierealnie wy-
myślony, że w pierwszej chwi-
li, oprócz oniemienia na poły z 
zachwytem, które wywołał w 
zaskoczonych obserwatorach, 
wydał się tak nierzeczywistym 
przywidzeniem, iż trudno było 
oprzeć się poczuciu, że to nie 
sen jedynie. Stał w oddali na nie-
wielkim wzniesieniu ostro rysu-
jąc się na tle nieba wieżami oraz 
całym mnóstwem sterczących 
wieżyczek. To one powodowa-
ły, że budowla wyglądała niczym 
niewiarygodna wizja. Oblepia-
ły główną bryłę jak podoklejane 
gniazda termitów, ciasno z każ-
dej strony, jedna przy drugiej we-
dług jakiejś fantastycznej myśli 
niezrównoważonego architekta, 
który chciał nimi wypełnić każ-
de wolne miejsce. Różnorodne 
– wyższe, niższe, grubsze i bar-
dziej smukłe, nawiązywały do 
starych drzew opasującego za-
mek parku.

Trudno było zgadnąć w jakim 
porządku architektonicznym 

wzniesiona była budowla. Artur 
pomyślał, że wygląda jak Neu-
schwanstein1.

– Na pewno spodobałoby 
się mamie, co? – rzekł Bartosz, 
którego uwagę zamek swą 
osobliwą urodą również przy-
ciągnął.

– Na pewno – odparł Ar-
tur odwracając głowę tylko na 
chwilę. – Mama lubi takie kli-
maty, to pewne. Ciekawe, czy 
wie o tym miejscu?

– Mama zna różne miejsca 
– odparł Bartosz. – Nie uwie-
rzyłbyś.

Nieopodal znajdowały się 
zabudowania stajenne. W głębi 
zobaczył padoki oraz urządze-
nia treningowe. Ludzie, zaję-
ci swoimi sprawami z tej odle-
głości, wyglądali jak sielanko-
we fi gurynki. Coś robili, gdzieś 
szli…

Na spadzistości terenu (może 
znajdował się tam tor wyścigo-
wy?) pędzili jeźdźcy. Małe syl-
wetki dżokejów, pochylone do 
przodu w półsiadzie, spinały ko-
nie do galopu.

Bliżej drogi zaczęły się pastwi-
ska. Były poodgradzane płotami 
z żerdzi. Młoda trawa już zieleni-
ła się soczyście i cieszyła swym 
widokiem znużone zimą zwie-
rzęta.

Za ostatnim ogrodzeniem od-
poczywały konie. Kiedy podje-
chali, zerwały się i pocwałowa-
ły w bok. Dwa izabelowate ogie-
ry próbowały ścigać się z samo-

chodem. Gnały wzdłuż drogi 
– szaleńczo, dziko i swobodnie, z 
rozwianymi grzywami…

Konie były miłością Artu-
ra. Kochał je, odkąd pamię-
tał. Marzył o nich. Będąc dziec-
kiem pragnął jeździć jak Zbysz-
ko z Bogdańca albo Zorro. Chciał 
mieć takiego wierzchowca jak 
mustangi Nez Percé lub choćby 
kucyka, jak ten kulawego foto-
grafa, którego na deptaku widy-
wał podczas niedzielnych spa-
cerów. Trzymałby go w łazience 
albo na balkonie i karmił cukrem 
w kostkach. Takie były jego dzie-
cięce plany. Mając trzynaście lat 
pędził już na Fagusie, srokatym 
wałachu ciotki, przez ostępy le-
śne, zostawiając za sobą strato-
wane runo.

Pomyślał, że dziś mógłby po-
pędzić… ale jakąś taradajką i to 
pod warunkiem, że ktoś go na 
nią wsadzi.

Bartosz przyśpieszył zosta-
wiając w tyle zamek, konie… i 
Artura rozmyślania. Ten w gó-
rze ujrzał żurawie. Nie słyszał 
ich klangoru, ale wyobraził so-
bie, że jest jak one – smukłą 
strzałą po niebie wracającą do 
domu – z tą samą tęsknotą i ta-
kąż radością.

cdn.

Opowieść osobliwie inna(34)

1  XIX–wieczny zamek neoromańsko–
pseudomauretańsko–neogotycki po-
łożony w Bawarii, nad przełomem 
rzeki Pöllat w Alpach Bawarsko–Ty-
rolskich, na pograniczu Niemiec i Au-
strii, którego fundatorem był król Lu-
dwik II Bawarski
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Bezpłatne badania oraz 
konsultacje medyczne 

czekały na mieszkańców po-
wiatu poznańskiego 23 wrze-
śnia w Szpitalu Powiatowym 
w Puszczykowie. 

Była to dorocznie organizo-
wana przez Starostę Poznań-
skiego „Biała Sobota”, czy-
li wydarzenie, którego celem 
jest m.in. profi laktyka zdro-
wotna. 

Zainteresowani korzysta-
li także z bezpłatnych szcze-
pień przeciw grypie, porad die-
tetyka, konsultacji kardiolo-
gicznych, logopedycznych i 
innych.

Uczestnicy „Białej Sobo-
ty” na badania nie wymagają-
ce skierowania od lekarza za-
pisywali się z wyprzedzeniem. 
Chętnych nie brakowało. Prze-
prowadzano badanie wide-
odermatoskopem w kierunku 
nowotworów skóry, EKG, USG 
metodą Dopplera, badanie w 
kierunku osteoporozy, pomiar 
cholesterolu, poziomu cukru 
i ciśnienia tętniczego itd. Ko-
biety w wieku 50 – 69 lat mo-
gły skorzystać z badań mam-
mografi cznych. 

W punktach informacyjnych 
czekali pracownicy Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, Po-
wiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, Powiatowego Zespo-
łu do spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności, Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej. Rekompensatą za nie-
udaną pogodę były konkursy z 
nagrodami oraz muzyka przy-
gotowana przez Melo Radio. 

W wydarzeniu uczestniczył 
m.in. Jan Grabkowski, starosta 
poznański, Zygmunt Jeżew-
ski, członek Zarządu Powia-
tu, Elżbieta Tonder, Pełnomoc-
nik Starosty Poznańskiego do 
spraw Osób Niepełnospraw-
nych i Elżbieta Bijaczewska, 
dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Po-
znaniu.

W zaskakującym tempie ro-
śnie liczba zachorowań na no-
wotwory, osteoporozę i inne 
choroby cywilizacyjne. 

Dlatego niezwykle waż-
na jest profi laktyka i regular-
ne wykonywanie badań. Im 
wcześniej wykryta choroba, 
tym większe szanse wylecze-
nia. kk

Poprawa warunków ży-
cia osób starszych za-

mieszkujących w Poznaniu, 
ich bezpieczeństwo i god-
na opieka na każdym etapie 
starzenia się – to cel progra-
mu pod nazwą „Polityka se-
nioralna Miasta Poznania na 
lata 2017 – 2021”, który został 
przyjęty przez Radę Miasta. 
Mieszkańcy zgłaszali propo-
zycje, spostrzeżenia i uwagi 
do programu w ramach kon-
sultacji społecznych odbywa-
jących się w terminie 12 – 26 
września.

Dokument, jak poinformo-
wało Biuro Prasowe Urzędu 
Miasta Poznania, powstał w 
efekcie prac interdyscyplinar-
nego zespołu do spraw poli-
tyki senioralnej powołanego 
w listopadzie ubiegłego roku 
przez Prezydenta Miasta Po-
znania. 

 – Żyjemy w pełnej symbio-
zie z seniorami. Nad ustale-
niem głównych kierunków po-
lityki senioralnej Poznania do 
roku 2021 pracowaliśmy w ze-
społach tematycznych ana-
lizując życie seniorów w na-
szym mieście. Co ważne, same 
osoby starsze mówiły o swo-

ich potrzebach. W Poznaniu 
mamy ponad 140 tysięcy osób 
powyżej 60 roku życia. Wspar-
cie seniorów w ramach pro-
gramu „Polityka senioralna” 
będzie opierać się na trzech fi -
larach. Chcemy, aby seniorzy 
byli jak najdłużej sprawni, a w 
sytuacji, gdy sprawność utra-
cą, mieli zapewnione usługi 
teleopiekuńcze, czyli pomoc w 
codziennej egzystencji. Trze-
ci fi lar stanowią domy pomocy 
społecznej, opieka zdrowotna 
i pomoc geriatryczna – mówił 
wiceprezydent Poznania Ję-
drzej Solarski na konferencji 
prasowej 18 września w Sali 
Błękitnej Urzędu Miasta. 

W spotkaniu z dziennikarza-
mi uczestniczyła także Mag-
dalena Pietrusik-Adamska, 
dyrektor Wydziału Zdrowia i 
Spraw Społecznych UMP oraz 
Zdzisław Szkutnik, przewod-
niczący Miejskiej Rady Senio-
rów. 

W konsultacjach nt. pro-
gramu wzięli udział ponadto 
przedstawiciele instytucji pu-
blicznych, organizacji poza-
rządowych, klubów seniora 
i dziennych domów pomocy 
społecznej. kk

Profi laktyka
zdrowotna

Polityka 
senioralna

Publicznie i dostojnie ogłoszono:
Nadzieja nie przynosi korzyści,
Na nic zda się bankierom
I damom w różowych kapeluszach,
Walecznym lekarzom, 
Wygadanym prawnikom,
Nauczycielom dzieci,
Inżynierom świata. 
I przecież żadnemu z głupców nie opłaca się
Utrzymywać takiej matki.
Ci, co potrafi ą wnioskować,
Wiedzą, co można stracić
I dlatego się boją.
Prawie nikt nie wierzy w lepsze jutro.

Taki jest nasz świat.
Smutne twarze w oknach patrzą tylko na deszcz,
Choć powinny wyglądać końca wojny,
Bo podobno istnieją tacy, co przeżyli.
Nikt nie chce wierzyć w bajki,
Dlatego lepiej nie wierzyć w nic.
I wtedy można śmiało powiedzieć:
Nadzieja nie przynosi korzyści.
Ale prawdę wyszeptał żebrak
Stojący w tłumie, gdy ogłaszano werdykt:
Jeniec biedy, szczerbaty i brudny,
Zgnębiony głodem i zimnem.
To właśnie on wierzy, że
Nadzieja daje życie

ALEKSANDRA KONIECZNA

Manifest nadziei
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8 września w Zbąszyniu 
po raz kolejny Społecz-

na Fundacja Pomocy Dzie-
ciom Niepełnosprawnym i 
Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Zbąszyniu zorganizowały 
dla osób niepełnosprawnych 
z powiatu nowotomyskiego i 
okolic XVI Festyn Sportowo-
-Rekreacyjny ,,Na dzikim Za-
chodzie”, współfi nansowany 
przez gminę Zbąszyń.

XVI FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY „NA DZIKIM ZaCHODZIE” W ZBĄSZYNIU

Tworzyć równe szanse
Nasza Fundacja poprzez re-

alizację takich inicjatyw re-
kreacyjnych i sportowych sta-
ra się stwarzać warunki lep-
szego, wzajemnego poznania 
się i integracji. Chcemy budzić 
wzajemny szacunek i partner-
stwo, tworzyć równe szanse 
dla osób niepełnosprawnych, 
przeciwdziałać ich osamotnie-
niu i izolacji społecznej, uczyć 
akceptowania niepełnospraw-
ności. 
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W organizację festynu za-
angażowali się uczestnicy 
WTZ Zbąszyniu. Przygotowa-
li dekorację w stylu Dzikiego 
Zachodu, upominki i dyplomy. 
Były też liczne atrakcje, m.in. 
konkurs z nagrodami na naj-
lepsze przebranie w stylu Dzi-
kiego Zachodu. Wolontariu-
sze z Gimnazjum w Zbąszyniu 
pomogli sprawnie przepro-
wadzić wszystkie działania. 
Udział brali uczestnicy WTZ 
w Rakoniewicach, Wolsztynie 

i Zbąszyniu oraz uczniowie 
Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w tej 
miejscowości i uczestnicy Śro-
dowiskowego Domu Samopo-
mocy w Nowym Tomyślu.

Wśród gości festynu byli 
między innymi senator Jan Fi-
lip Libicki i burmistrz Zbąszy-
nia Tomasz Kurasiński. 

 DOMINIKA 
ŻELECHOWSKA-RADNA
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ALEKSANDRA KONIECZNA

Tulipany

Sen mnie otula
Letarg za mną drepcze
Jak na balu króla
W tańcu do mnie szepcze

Spójrz za okno, damo
Wiatr ogarnia kwiecień
To już nie to samo
Żyć dzisiaj na świecie

Wczoraj było inaczej
Kwitły drzewa po cichutku
Teraz płaczę po stracie
Barw co rosły w ogródku

Czerwień jak ból błądzi
Patrzę na świat zza okna
Myśl mi w głowie mąci
Co mnie dziś jeszcze spotka

Żal za mną – gdy jestem sama – 
Idzie zakochany
A ja patrzę nadal zaspana
Jak przekwitają tulipany

Pod takim hasłem 2 wrze-
śnia przed halą widowisko-

wo-sportową Arena w Pozna-
niu odbył się festyn dla dzieci 
zorganizowany przez Komen-
dę Miejską Policji w Poznaniu. 
Nad wydarzeniem patronat ho-
norowy objął Prezydent Miasta 
Poznania Jacek Jaśkowiak.

Była to już szesnasta edycja 
festynu „Niebiescy dzieciom”, 
który został zainicjowany wie-
le lat temu przez jednego z po-
licjantów. Co roku, służby mun-
durowe spotykają się z dziećmi, 
ich rodzicami, opiekunami po 
to, aby cały dzień przeznaczyć 
dla nich. Do niedawna impreza 
odbywała się w porze letniej, w 
okolicach Dnia Dziecka, obecnie 
na początku września, jako miły 
akcent zakończenia wakacji.

– Festyn uatrakcyjniamy dzię-
ki współpracy i wsparciu na-
szych bratnich służb munduro-
wych. To nie tylko policjanci, ale 
także strażacy, służba celna, Izba 
Skarbowa, wojsko, Straż Miej-
ska. Przybywa pomysłodawców, 
którzy z roku na rok wnoszą coś 
nowego do imprezy. Przybywa 
ludzi dobrej woli, którzy wspie-
rają nas chociażby poprzez sto-
iska cateringowe i place zabaw 
oraz przygotowują sporo cie-
kawostek. Wszystko po to, aby 
dzieci tego dnia świetnie się ba-
wiły z mundurowymi – powie-
dział Zbigniew Paszkiewicz, na-
czelnik Wydziału Prezydialnego 
Komendy Miejskiej Policji w Po-
znaniu.

Ale to nie tylko zabawa. Do-
tychczas wolontariusze zbiera-
li pieniądze na onkologię dzie-
cięcą Szpitala Klinicznego im. 

Karola Jonschera w Poznaniu. 
Obecnie skupiają się na zachę-
caniu ludzi do oddawania krwi 
oraz rejestrowania się w bazie 
potencjalnych dawców szpiku. 
Stąd też był podstawiony krwio-
bus z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Poznaniu. Pomagali rów-
nież wolontariusze Drużyny 
Szpiku, którzy na swoim stoisku 
udzielali informacji.

– Kolejny rok z rzędu zosta-
liśmy zaproszeni przez KMP 
w Poznaniu na piknik „Niebie-
scy dzieciom”. Możemy się po-
chwalić, że w ciągu dnia nasze 
stoisko odwiedziła liczna gru-
pa poznaniaków, którzy pytali, 
jak zostać potencjalnym dawcą 
szpiku. Wiemy też, że 21 osób 
oddało krew, a 6 zarejestrowa-
ło się w bazie dawców szpiku. 
Dziękuję wszystkim wolontariu-
szom, którzy w tym dniu szpiko-
wali wraz ze mną – powiedziała 
Anna Majewska-Gruszka, wo-
lontariuszka Drużyny Szpiku.

Każdy mógł dowiedzieć się 
interesujących rzeczy na temat 
funkcjonowania poszczegól-
nych służb oraz zobaczyć, jak 
wygląda współczesny sprzęt.

– Policjanci z KMP w Pozna-
niu zaprezentowali swoje moż-
liwości podczas prezentacji dy-
namicznego zatrzymania prze-
stępców w pojazdach. Nato-
miast pluton Oddziału Prewen-
cji Policji KWP w Poznaniu dał 
popis musztry policyjnej. Miło-
śnicy zwierząt mogli zobaczyć i 
pogłaskać policyjne konie i psy 
służbowe. Na policyjnym stoisku 
można było oznakować swój ro-
wer w ramach programu „Po-

Przybij piątkę z krokodylem.
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Niebiescy dzieciom
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Przemawia insp. Maciej Nestoruk – Komendant Miejski Policji 
w Poznaniu.

Wśród oddających krew byli również policjanci i policjantki.

Policyjne konie na służbie.

Można było pogłaskać nie tylko konie, ale i psy.

Każdy chłopiec marzy, aby zostać strażakiem lub żołnierzem.

Wolontariuszki z Drużyny Szpiku też chciały zobaczyć Poznań 
z góry.

znański rower – bezpieczny ro-
wer”. Najmłodsi poprzez zabawę 
poznawali podstawowe zasady 
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go. Wystąpiła również Orkiestra 
Dęta z Chludowa z dyrygentem 
Krzysztofem Żeleśkiewiczem na 
czele oraz zespół artystyczny z 
Domu Kultury „Stokrotka” w Po-
znaniu – dodał Zbigniew Pasz-
kiewicz.

W festynie udział wzięli mun-
durowi m.in. z Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Poznaniu, 
Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, 
Izby Administracji Skarbowej, 
Centrum Szkolenia W ojsk Lądo-
wych, Wojewódzkiego Inspek-
toratu Transportu Drogowego, 
Straży Granicznej Poznań-Ławi-
ca, Wojewódzkiej Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego, Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawo-
dowego Policjantów, Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowe-
go oraz IPA – międzynarodowej 
organizacji, która współpracu-
je z policjantami z całego świata.

STANISŁAW FURMANIAK
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12 września uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zaję-

ciowej w Przygodzicach pro-
wadzonego przez Fundację 
Inwalidów i Osób Niepełno-
sprawnych „Miłosierdzie” w 
Kaliszu przebywali na jedno-
dniowej wycieczce w Gołucho-
wie i w Józefowie koło Chocza. 
To tu, w Polsce, w lasach pod 
Kaliszem, znajduje się sławny 
Westernland, czyli historyczna 
kraina Dzikiego Zachodu Ame-
ryki Północnej. 

 Uczestnicy poznawali historię 
ludzi mieszkających tam kiedyś, 
wchodzili do ich domów, oglą-
dali dawne przedmioty codzien-
nego użytku, poznawali ich zaję-
cia i obyczaje. Wysłuchali praw-
dziwego trapera, który opowia-
dał o trudach życia na Dzikim 
Zachodzie. Dużo radości i zaba-
wy wzbudził pobyt w wiosce in-
diańskiej, zwłaszcza indiańskie 
zajęcia sprawnościowe, które 
cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem. 

W Gołuchowie zwiedziliśmy 
park i zamek. Odkrywaliśmy 
piękno zamkowych komnat, po-

Uczestnicy Stowarzysze-
nia „Pomagam” w Klesz-

czewie, wykonując zdjęcia 
zwiedzanych miejsc na przy-
kład w Dziekanowicach, Led-
nicy, Gnieźnie czy Pobiedzi-
skach, mogli wziąć udział w 
konkursie na najlepsze prace 
fotografi czne wykonane w ra-
mach projektu „Turystyka nie-

pełnosprawnych po Wielko-
polsce”.

Nagrodę zdobyło zdjęcie 
Haliny Jeger, przedstawiają-
ce zdjęcie jej syna Roberta w 
zbroi rycerskiej, wykonane w 
Skansenie Miniatur w Pobie-
dziskach. 

 MIROSŁAWA RADZIMSK A

dziwialiśmy ludzi, którzy potrafi -
li w tak piękny i oryginalny spo-
sób urządzić pokoje, salony, ja-
dalnie. 

Samodzielne dysponowanie 
gotówką i samodzielny wybór 
posiłków był podczas wycieczki 
dużym przeżyciem dla uczestni-
ków. Poczuli się osobami doro-
słymi i samodzielnymi. 

 KAROLINA PIEKARSKA
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Na polskim
Dzikim Zachodzie

Z INICJATYW

Fotografi e
turystyczne

Halina Jeger z synem i Natalia Wiśniewska ze Stowarzyszenia 
„Pomagam” w Kleszczewie.

Robert w zbroi. 
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20 września grupa osób z 
niepełnosprawnościa-

mi z Kleszczewa i gminy wraz 
z opiekunami uczestniczyła w 
wycieczce do Czerniejewa. Ce-
lem było zwiedzanie rezydencji 
Lipskich, później Skórzewskich 
w Czerniejewie. Pałac ten nale-
ży do najcenniejszych klasycy-
stycznych rezydencji w Wielko-
polsce. Przetrwała ona do na-
szych czasów w niezmienio-
nym niemal kształcie. 

Uczestnicy z uwagą wysłu-
chali informacji przewodnika o 
historii obiektu i obejrzeli jego 
komnaty. Z pałacu przeszliśmy 
do wozowni, gdzie podziwiali-

śmy powozy, wolanty, a nawet 
auto z początku XX wieku. Ce-
lem dalszej wędrówki była wizy-
ta w Fabryce Krówek Zet Be. 

Uczestnicy wycieczki przyj-
rzeli się tam procesowi produk-
cyjnemu i ręcznemu pakowaniu 
cukierków; co więcej, mogli do 
woli spożywać świeżo wyprodu-
kowane krówki. Na koniec każ-
dy uczestnik otrzymał 25 deko 
krówek. 

Wyjazd był sfi nansowa-
ny dzięki dotacji Wójta Gmi-
ny Kleszczewo , a realizatorem 
Stowarzyszenie „Pomagam” w 
Kleszczewie.

HALINA JEGER

17 września grupa osób 
niepełnosprawnych z 

Kleszczewa z osobami to-
warzyszącymi udała się au-
tokarem na koncert inaugu-
rujący sezon 2017/2018 i ju-
bileusz 30-lecia pracy arty-
stycznej Barbary Kubiak w 
Teatrze Wielkim w Pozna-
niu. 

 Soliści zaprezentowa-
li utwory ze spektakli, któ-
re będą prezentowane do 
czerwca 2018 roku. Następnie 
Barbara Kubiak, jedna z naj-
większych postaci w historii 
Opery w Poznaniu, wykonała 
swoje największe arie i kre-
acje sceniczne. 

Marek Woźniak, marsza-
łek Samorządu Wielkopol-

STOWARZYSZENIA „POMAGAM” W KLESZCZEWIE

Łapacze snów W pałacu 
i u krówek

Z Kleszczewa do opery

8 września odbyły się ostat-
nie letnie zajęcia z terapii 

zajęciowej dla seniorów. Tym 
razem z dwiema terapeutka-
mi panią Kasią i panią Iwoną 
uczestnicy wykonywali sowy, a 
także łapacze snów, czyli cza-
rodziejskie amulety z różnych 
materiałów, także na szydełku, 
które odpędzą złe sny i zapew-
nią spokojny wypoczynek. 

Były też zajęcia gimnastycz-
ne oraz podsumowanie letnich 
warsztatów. Mile wspomina-
no spędzony razem czas. Czte-
ry letnie warsztaty dla seniorów 
były możliwe dzięki dotacji Wój-
ta Gminy Kleszczewo. Zorgani-
zowało je Stowarzyszenie „Po-
magam” w ramach projektu „Ak-
tywni seniorzy w Kleszczewie”.

MIROSŁAWA RADZIMSKA

skiego, wręczył jubilatce me-
dal za zasługi w rozwoju wo-
jewództwa wielkopolskiego 
i za promowanie kultury Po-
znania w innych krajach. Były 
łzy wzruszenia, gratulacje i 
dużo kwiatów.

Był to pierwszy w dru-
gim półroczu nasz wyjazd z 
Kleszczewa do poznańskiej 
Opery w ramach projektu 
„Bliżej teatru”, dotowanego ze 
środków PFRON będących w 
dyspozycji Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Po-
znaniu.
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Rysunek Andrzeja Rossy.Z pasteli Aleksandra Wołosa.

PUCHY
Ponoć czas to pieniądz,

Lecz bywa i tak,

Że czas sobie leci,

A pieniędzy brak.

PROBLEMY
Dylemat w szkole

Miewają młodziki

Czy sięgnąć po rozum,

Czy po narkotyki.

FART
Szczęście dopisuje

I będziemy mieli

Wszystko tylko nie to,

Czego byśmy chcieli.

NOWOCZESNY 
POETA
Już tak nowoczesnym
Stylem pisać umie,
Że normalny człowiek
Tego nie zrozumie.

NIEUK
O procentach wiedział
On jedynie tyle,
Że może je w sobie
Zmieniać na promile.

WIERSZOKLETA
Naśladowałby 
Tuwima,
Ale ciągle
Brak mu ryma.

WSTYD
Chciała naga prawda

Pokazać, że zdrowa,

Ale ją ubrano 

Znowu w piękne słowa.

TREMA
Dusza na ramieniu,

Serce wali młotem,

Nogi jakby z waty,

Czółko zlane potem. 

POSŁANNICTWO
Bywa tak, że poseł

Swe posłanie czuje

Jedynie to w którym

On się wyleguje. 
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WSPOMNIENIE Z PRL-U

To chyba udar
Paskarka Halinka przecho-

dziła akurat obok kantorka 
mistrzów przędzalni. Było oko-
ło godziny dziesiątej. To była 
pora śniadań mistrzów i podle-
głych im pracowników. 

Nagle drzwi do kantorka ktoś 
otworzył tak energicznie, że Ha-
linka ledwo odskoczyła. Gdyby 
nie to, zostałaby dotkliwie ude-
rzona. Zdenerwowała się, ale za 
chwilę ujrzała kipiącą gniewem 
Małgorzatę Małecką, wychodzą-
cą pospiesznie z kantorka. 

– Co za porządki! – kipiała 
gniewem Małecka. – Przycho-
dzę do nich o tej porze każde-
go dnia, aby ostatecznie usta-
lić moje obowiązki pracy. A oni 
odpowiadają: jutro. I tak jest od 
miesiąca, każdego dnia! 

– A nie możesz przyjść o innej 
porze? – zapytała Halinka. 

– Nie mogę, bo mamy tyle pra-
cy, że nie mogę się oderwać… 

– I tak bardzo ci na tym zale-
ży? Może po prostu rób co swo-
je… – radziła ze znanym sobie 
spokojem Halinka.

– Ja wolę wiedzieć co mam ro-
bić. Niemal dopiero zaczęłam tę 
pracę i zależy mi na niej. Chcę 
ją wykonywać najlepiej jak po-
trafi ę! 

– Tak mówisz… – Halinka 
miała taką minę, jakby cos knu-
ła. Taką też ją znano. 

Cosik mnie dusiło w dudach 
i łamało w krybunach, a 

jeszczyk do tegó zaczónym 
tak chuchrać, łoż całe wyro 
zaczóno się zy mnóm kolybać. 
Wiync moja Antocha zawoła-
ła dó mnie staróm Knebelko-
wóm. Nó bo jak tylko który ko-
lek z nos zachorował, to jóm 
wołali.

Bo to wiycie, mówili na nióm 
Mundro. Obojyntnie – czy byś 
przebroł łape czy giyre, to łóna 
zawsze wkrynciuła ci spowro-
tym.

Przylazła dó mnie, stanyła 
przy wyrze, ślepiami patrzała w 
góre, a łapami robióła jakiesiś 
znaki i coś glundziuła pod klu-
kóm. Kozała Antochy podać so-
bie kociambra do łapy i śmigła 
gó na moje wyro, prawie wprost 
na mojóm sznupe. 

– A teroz – godo – sporzcie 
mu herbate lipowym, w czorcim 

żebrze go wkómpcie, okowitom 
natrzyjcie, bebechami nakryjcie i 
niech sie poci.

Jeszczyk cós sobie pod klu-
kóm glyndziuła i poszła. Anto-
cha nagrzoła wody, zaporzyła 
czarcie żebro i kozała mi wleźć 
do waski – i norała mie całygó 
w tym czorcim żebrze. A późni 
nakryła mnie we wyrze bebe-
chami. 

– A teroz Hiruś bydziesz cicho 
leżoł łoż sie wypocisz. A jo ide 
do składu cokolek kupić. Tylko 
pamiyntej, żebyś sie nie ruszoł 
z wyra.

*
Zanim sie Antocha przyre-

chlała, to jo cały wew wyrze pły-
wołym tak, jakbym sie bachoł. 
Gacie i bebechy miołym takie 
mokre, że je wydrzymnunć mo-
głym. I od razu sie spomiarkłym, 
że goruncz łody mnie gdzieś 
odeszła. 

Na drugi dziyń skorno świt 
przyknajół sie Knajder z kusz-
kóm i godo: 

– Pódź Hiruś! Idymy na bedki! 

– Ni mogę – młówie do Knaj-
dra – bo cóś mnie w dudach żgo. 

– Hiruś, coś ty! Pójdź, bór ci 
dobrze zrobi! 

– Ni moge i tyla – blubrom 
Knajdrowi. – Mundro buła u 
mnie i kozała mi leżeć. 

– Hiruś! Coś ty! Mundro buła 
u ciebie i pewno jeszczyk ci za-
pisała erdratus trumnatus, nie?! 
Idziesz czy nie?

A jo młówie, że nie. 

– Nó to jade sóm na bedki!

I poloz, ale z bedkami nie 
wrócił, bo zabłundziuł w borze, 
gilejza jedna. A wszystko bez 
te berbeluche. Za dużo wychloł, 
zaś pod drzewym zarżnuł gare. 
I pokrynciuło mu się tak, że ło-
riyntacje zgubiuł i z boru ni móg 
trafi ć do chaty. Dopiyro sknajuł 
na drugi dziyń. Alek jak tyn tule-
ja wyglundoł! Nie do poznanio! 
A co mioł do słuchanio łod swoi 
Kachy, to mioł.

A wszystko bez tóm Mun-
drom. Żebyk nie łuno, to bym w 
tym wyrze nie musiał garować, 
a lepi bym móg Knajdra przypil-
nować. 

BENON MATECKI

– Co mówisz?! 
– Nic ważnego – w głosie Ha-

linki można było zauważyć, że 
cos planuje. 

– Ja ich załatwię – dodała ta-
jemniczo. 

– Jak? 
– Zostaw to mnie. A będziesz 

zadowolona.
Po kilku minutach Halinka 

weszła do kantorka. Akurat sie-
dzieli tam mistrzowie z całej 
przędzalni. Ktoś na pewno spy-
tałby: dlaczego? Odpowiedzi 
mógłby nie usłyszeć. Był to jakiś 
niepisany powód. 

– O! Halinka! – jako pierwszy 
zauważył ją mistrz skręcarni Lu-
dwisia. – Co nasza śliczna Halin-
ka sobie życzy? 

– O Boże! – krzyknęła na-
gle Halinka i osunęła się na po-
bliskie krzesło. – Mam wylew, 
wszystko widzę na czerwono…

Wszyscy ruszyli jej na pomoc, 
uznali, że zemdlała. 

– Zostawcie ją! – przerwał 
Żółkiewski. – Zdzwońmy lepiej 
do doktora Busa. 

Usłuchali rady i zadzwoni-
li, a za dziesięć minut w kantor-
ku pojawił się doktor Bus z pie-
lęgniarką. Pospiesznie wysłu-
chał relacji mistrzów i przystąpił 
do badania Halinki. 

– Ja tu niczego groźnego nie 
widzę – rzekł ze spokojem. – A 

nawet dziwne. Ciśnienie w nor-
mie, tętno też. Co właściwie pani 
jest? 

– Nie wiem, co mi jest, ale 
wszystko widzę na czerwono – 
niemal jęknęła Halinka. 

– Co się tu dzieje?! – przerwał 
kierownik Pawlikowski, wcho-
dząc nagle do kantorka. 

– Panie kierowniku – odezwał 
się jeden z mistrzów. – Widać, że 
Halinka doznała udaru, 

zasłabła i wszystko widzi na 
czerwono! 

– To natychmiast dzwonić po 
pogotowie! – zdecydował Pawli-
kowski. – A co na to pan, panie 
doktorze? 

– Przepraszam, panowie – Ha-
linka nagle jakby ożyła. – Ja to 
udawałam, bo ci panowie urzą-
dzają sobie spotkania, a pro-
cownicy, którzy przychodzą do 
nich z problemami, SA odsyłani 
z kwitkiem. 

– Z jakim kwitkiem?! – nastro-
szył się Pawlikowski. 

– Oj panie inżynierze – Halin-
ka wróciła do swojego normal-
nego stanu. – Albo pan udaje, 
albo jest nierozgarnięty. Z kwit-
kiem to znaczy, że albo ich zby-
wają, albo mają w d... 

– A co z tą czerwienią? – do-
ciekał doktor Bus. 

– A pan nic nie widzi? – Halin-
ka zaczynała kipieć wesołością. 

– Nie! – Bus był zaskoczony 
pytaniem. 

– Panie doktorze – zaczęła ta-
jemniczo Halinka. – Niech Pan 
na nich popatrzy, przecież to 
członkowie PZPR, a więc czer-
woni. To jaki kolor mogłam wi-
dzieć, wchodząc do kantorka?! 

– A niech mnie kule biją! – 
krzyknął rozbawiony doktor. 

– Halinka – rozpoczął łagod-
nie Pawlikowski. – Mogłem się 
tego po tobie spodziewać. Ale 
po co to było, nie mogłaś po pro-
stu przyjść z tym do mnie? 

– Mogłam, ale wtedy byłabym 
kapusiem. 

– No dobrze, dziękuję ci za tę 
nauczkę. Wiesz co kwiatuszku – 
Pawlikowski odzyskał dobry hu-
mor. – Jak na ciebie patrzę każ-
dego dnia, to nie wiem, czy zło-
ścić się na ciebie, czy się śmiać. 
A co do tych ancymonków, to je-
żeli jeszcze kiedyś usłyszę coś 
podobnego, to będzie z nimi źle!

Pawlikowski dotrzymał słowa, 
natomiast Halinka cieszyła się 
coraz większą przyjaźnią wśród 
kolegów i koleżanek. Była po-
wszechnie lubiana. A niektórzy 
zadawali sobie pytanie, czy nie 
jest ukrywaną siostrą mistrza 
brygady utrzymania ruchu Wojt-
ka Kowalskiego, którego uzna-
wano za największego zgrywu-
sa w Albie.

Mundro

Kazimierz
Graczyk
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Nowoczesny 
sprzęt

Pod koniec września Łódź 
stała się europejskim cen-

trum rehabilitacji. To za spra-
wą organizowanych po raz 
kolejny w tym mieście Tar-
gów Medycyny Fizykalnej i 
Rehabilitacji, na których pre-
zentowano sprzęt oraz urzą-
dzenia wspomagające dia-
gnostykę i leczenie. W dniach 
21 – 23 września łódzką Halę 
„Expo” wypełniły stoiska po-
nad 220 wystawców z róż-
nych państw. 

Osoby z niepełnosprawno-
ściami odwiedzające targi mo-
gły nie tylko zapoznać się z no-
woczesnym sprzętem do reha-
bilitacji wykorzystywanym w 
ośrodkach rehabilitacji czy sa-
natoriach, ale również uzyskać 
informacje dotyczące form 
wsparcia, zasad ubiegania się 
o dofi nansowanie zakupu ta-
kiego sprzętu w ramach pro-
gramów pomocowych. 

Wydarzeniu towarzyszył 
Kongres Medycyny Fizykal-
nej i Rehabilitacji, warsztaty i 
spotkania tematyczne. Chęt-
ni mogli skorzystać z bezpłat-
nych badań profi laktycznych i 
porozmawiać ze specjalistami. 

Ponadto wręczono nagrody 
Rehabilitacja 2017. Złoty Me-
dal Targów Rehabilitacja 2017 
otrzymały fi rmy: Mediprofi t – 
aparatura i sprzęt medyczny 
za innowacyjny, zintegrowany 
system diagnostyczny „Diers”, 
Liw Care Technology sp. z o.o. 
za „Treax Pads” – innowacyj-
ny system terapeutyczny i Slo-
en sp. z o.o. za system Stima-
WELL 120 MTRS przeznaczo-
ny do fi zykoterapii kręgosłupa 
i pleców. Przyznano również 
trzy wyróżnienia.

Nagrodę Innowacyjny Pro-
dukt Targów Rehabilitacja 
otrzymała fi rma Koordyna-
cja Mariusz Strzecha za „Live 
Kiosk” –„ wkładki 4D.online” 
– innowacyjny system teleme-
dyczny, diagnostyki i produkcji 
produktów ortopedycznych w 
technice 3D. Nagrodę Polskie-
go Towarzystwa Rehabilitacji 
otrzymała fi rma Pro-Fund sp. z 
o.o. sp. komandytowa za ram-
pę nastawną dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Nagro-
dę Polskiego Towarzystwa Fi-
zjoterapii otrzymała fi rma P.H. 
Has-Med. Małgorzata Janu-
sz-Radomska za Aquatizer QZ 
– łóżko do hydromasażu na su-
cho. kk

10 lipca terapeuci z Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej 

w Czeszewie zorganizowa-
li coroczny piknik z rodzicami 
w Ośrodku Sportowo Rekre-
acyjnym ,,U Kazia” w Czesze-
wie. Chociaż piknik odbył się w 
godzinach pracy, to jednak ro-
dziców naszych uczestników 
przyjechało sporo. 

Na pikniku było sympatycznie, 
niektórzy z uczestników grali w 
piłkę i tenisa. Natomiast w bocci 
brali udział wszyscy. Podzielono 
nas na grupy, które między sobą 
rywalizowały. Ale nie było waż-
ne, kto wygrał, lecz to, że wszy-
scy dobrze się bawili. Można 
było posiedzieć i porozmawiać, 
czym zajęci byli zwłaszcza ro-
dzice. Były kiełbaski z grilla, cia-
sto, lody i kawa. 

Czas mijał szybko i nadeszła 
pora powrotu do domów. Może 
za rok znów się spotkamy na 
podobnej imprezie… 

ZBIGNIEW STRUGAŁA 
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE

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

www.komdruk.pl � mail: komdruk@wp.pl

Kolejna 87. akcja krwio-
dawcza zorganizowa-

na 20 sierpnia w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 przez Klub Honoro-
wych Dawców Krwi PCK „Lu-
bonianka” im. Błogosławio-
nego Edmunda Bojanowskie-
go w Luboniu przyniosła 38,7 
litra bezcennego leku. Krew 
oddało 86 osób, w tym 26 ko-
biet.

Było dużo dawców ujem-
nych grup krwi, które są naj-
bardziej potrzebne. W więk-
szości przyszli stali krwiodaw-
cy, pojawiło się też kilku no-
wych. Jedna osoba zgłosiła się 
do banku potencjalnych daw-
ców szpiku.

Pani Ewelina z Lubonia 
pierwszy raz wzięła udział w 
akcji. Dowiedziała się, że bra-
kuje ujemnych grup krwi, a 
ona ma właśnie Rh minus. 
Dominik Jankowiak na akcje 
krwiodawcze do Lubonia przy-
jeżdża z miejscowości Piaski 
w powiecie gostyńskim. Tłu-
maczy to tym, jest tu dobra at-

1 września w naszym Warsz-
tacie Terapii Zajęciowej za-

świeciło słońce za sprawą gru-
py pracowników fi rmy Volks-
wagen. Nasi goście w tym dniu 
przybyli do nas z prezentem 
w postaci czeku o wysokości 
2000 złotych. 

Kwota była efektem fi nało-
wym akcji „Dostarczyciele ro-
boczogodzin” na imprezie spor-

towej „VWP RUN 2017”. W ra-
mach podziękowań przedstawi-
liśmy krótki program artystyczny 
i wręczyliśmy darczyńcom upo-
minki – nasze prace z drewna i 
ceramiki. Dziękujemy za wspar-
cie fi nansowe, które będzie wy-
korzystane na naszą rehabilita-
cję. 

 MICHAŁ OGONIAK 
UCZESTNIK WTZ

Krwiodawcza tradycja
mosfera i mili ludzie. Wyraził 
podziw, że tylu krwiodawców 
przychodzi tu na pobory. 

Anna Grońska z Poznania 
krew oddaje od 2005 roku. 
Robi to z chęci pomocy innym. 
Jej córka też oddaje krew w 
„Luboniance”. 

Sponsorami akcji byli: Dra-
mers S.A. Rabowice, Pol-Car 
Antoninek, Kompania Piwo-
warska S.A. Lech Browary 
Wielkopolski, Unilever Food 
Solutions, Przedsiębiorstwo 
Farmaceutyczne „Ziołolek”. W 
przeprowadzeniu akcji poma-

gali: Piotr Nowak, Anna No-
wak, Romuald Komischke, Ro-
man Estkowski, Zbyszko Woj-
ciechowski, Hanna Pawlicka. 
Podziękowano dyrektorowi SP 
nr 1 w Luboniu Grzegorzowi 
Aniole za udostępnienie sali.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Dar fi rmy 
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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

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

N I E  Z W L E K A J ! ! ! !
Zapraszamy do naszego Centrum Leczenia SM

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

Oferujemy:

� profesjonalną diagnostykę
� najnowsze metody terapii 

�  wielopłaszczyznową opiekę 
nad pacjentem

� wstępną konsultację neurologiczną gratis


