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Malarstwo,
zdobnictwo…
FOT. ARCHIWUM FUNDACJI „MIELNICA”

rami terapii zajęciowej zatrudnionymi w placówkach rehabilitacyjno-terapeutycznych i integracja społeczna.

Uczestnicy „Abilimpiady” przy pracy twórczej.

W

dniach 22–24 września z inicjatywy Fundacji „Mielnica” w Koninie,
w ramach projektu współﬁnansowanego ze środków
PFRON, odbyła się 21 Ogólnopolska Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych
im. Doktora Piotra Janaszka
„Abilimpiada”. To wydarzenie ukierunkowane na doskonalenie i promocję zdolności
twórczych, w którym wzięło

udział około 200 osób z niepełnosprawnościami z różnych stron Polski.

Uczestnicy wzięli udział w 16
konkurencjach indywidualnych
jak m.in.: malarstwo, rysowanie
na szkle, zdobnictwo i dekoratorstwo, wykonywanie kartek
okolicznościowych, gastronomia, ceramika, papierowa wiklina, haft, bukieciarstwo, płaskorzeźba w drewnie czy umiejętności informatyczne.
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych,
Zbigniew
Hoﬀmann, wojewoda wielkopolski, Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, Józef Nowicki, prezydent Konina i Stanisław Bielik, starosta koniński.
„Abilimpiadzie” towarzyszył
pokaz koronkarstwa, rzeźby
w drewnie, pokaz brazylijskiej
sztuki walki Capoeira, gry w
boccię, prezentacja rękodzieła
artystycznego i inne atrakcje,
m.in. animacje cyrkowe (chodzenie na szczudłach dziecięcych z pomocą opiekunów,
żonglerka dwiema piłeczkami,
chodzenie po linie, jazda na
starych rowerach bicyklach).
oprac. kk

Celem spotkania, zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, było rozwijanie zainteresowań osób z
niepełnosprawnościami, konfrontacja umiejętności, współzawodnictwo, wymiana doświadczeń między instrukto-

Bieg na szóstkę
FOT. ARCHIWUM K. MURKOWSKI
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września na stadionie
miejskim w Murowanej Goślinie odbył się kolejny
“12-godzinny bieg charytatywny” tradycyjnie organizowany przez paraolimpijczyka Andrzeja Ludzkowskiego. Tym razem była to już szósta edycja
tej wyjątkowej imprezy.
Wszystko zaczęło się kilka
minut po godzinie siódmej, kiedy przy blasku płonących ﬂar,
dźwiękach syren strażackich i
przy akompaniamencie wielkiego hitu zespołu AC/DC „Tunderstrack” na boisko wbiegł sam
sprawca całego “zamieszania”
Andrzej Ludzkowski, który przez
prawie cały czas pokonywał kolejne okrążenia z małymi prze-

Andrzej Ludzkowski (z lewej)
i autor tekstu.
rwami regeneracyjnymi oraz na
wywiady. Z każdą godziną liczba
osób na boisku rosła. W tej imprezie każdy może wybrać sposób, w jaki pokona trasę maratonu. Można to zrobić rowerem albo przy pomocy kijków
do Nordic Walking. Odbyły się
nawet zajęcia pokazowe Nordic
Walking, które prowadził Marcin Szulc.
Można było obejrzeć pokazy

układania psów, przeprowadzone przez „Republikę pod psem”,
a także ratownictwa medycznego i samochodów terenowych
oraz pokibicować zawodnikom,
którzy brali udział w meczu w
bule. Były koncerty chóru „Goślinianka” i Orkiestry Dętej, która ku uciesze wszystkich zrobiła
kilka okrążeń razem ze swoimi
instrumentami. Na zakończenie wszyscy obecni na stadionie zatańczyli razem z Andrzejem Ludzkowskim w rytm utworu „Footloose”.
W imprezie uczestniczyły
703 osoby, które razem przebiegły 5000 km, a sam organizator
przebiegł w przeciągu 12 godzin
80,62 km. Uzyskane pieniądze w
rekordowej sumie 10.300 zł. zostaną wykorzystane na rehabilitację trójki dzieci z okolic Murowanej Gośliny. Podziwiam Andrzeja i wszystkich organizatorów za zapał jednoczenia ludzi
we wspólnym, charytatywnym
bieganiu.
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Zamku Królewskim w
Warszawie 27 września
podsumowano ogólnopolski
etap konkursu „Lodołamacze”
dla pracodawców wrażliwych
społecznie pod patronatem
honorowym Małżonki Prezydenta RP Agaty KornhauserDudy. To już dwunasta edycja
wydarzenia.
Organizatorem
konkursu
„Lodołamacze”, doﬁnansowanego ze środków PFRON, jest
Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, którą założyła
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Konkurs ma na celu promocję
dobrych praktyk związanych z
zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami oraz form
rehabilitacji zawodowej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością.
– Niepełnosprawność nie
przeszkadza w osiąganiu sukcesów w życiu zawodowym i
społecznym. Możliwości edukacyjne osób z niepełnosprawnością są szerokie, ale poziom
zatrudnienia zbyt niski – podsumowała Małżonka Prezydenta RP.
Z tego właśnie powodu trzeba jak najwięcej działań w stronę przełamywania uprzedzeń i
stereotypów związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami pokazujących,
że osoby te potraﬁą być w pełni zaangażowane w budowanie
sukcesu ﬁrmy.
Laureatów na szczeblu centralnym, spośród zwycięzców
czterech regionalnych edycji
„Lodołamaczy”, wyłoniła kapituła, której przewodniczył Senator RP Jan Filip Libicki. W kapitule zasiedli parlamentarzyści i przedstawiciele instytucji
publicznych – m.in. Krzysztof
Michałkiewicz, Pełnomocnik
Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Adam Bodnar,
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Krzysztof Kwiatkowski, prezes
Najwyższej Izby Kontroli, Dorota Habich, pełniąca obowiązki
prezesa Zarządu PFRON.
Na gali wręczano nagrody w
kilku kategoriach za pierwsze,
drugie i trzecie miejsca. W kategorii zakład pracy chronionej
pierwsze miejsce zajęła ﬁrma
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ROZSTRZYGNIĘTO ETAP CENTRALNY KONKURSU „LODOŁAMACZE”

Kruszą lody obojętności

Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP:
Niepełnosprawność nie przeszkadza w osiąganiu sukcesów
w życiu zawodowym i społecznym.

MetalERG sp. z.o.o. w Oławie
produkująca kotły na biomasę,
której pracownicy mają zapewniony pakiet zabiegów rehabilitacyjnych, leki, wczasy, turnusy rehabilitacyjne i inne formy pomocy. W kategorii otwarty rynek zwyciężyła ﬁrma „Dalej Razem” w Zielonej Górze założona w celu zatrudniania dorosłych osób z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu. Miejsca
pracy są dostosowane do ich
potrzeb – jest system komunikacji obrazkowej, są zabezpieczenia w postaci słuchawek
wygłuszających. W ofercie ﬁrmy znajduje się m.in. właśnie
system komunikacji obrazkowej „Edword”, który może być
wykorzystywany przez innych
pracodawców zatrudniających
osoby z niepełnosprawnościami.

dziennikarz, aktywista i społecznik, który choruje na postępujący zanik mięśni. Mimo niepełnosprawności jest niezwykle aktywny – uwielbia podróże i sport żużlowy, latał szybowcem i paralotnią. Na galę „Lodołamaczy” przyjechał z siostrą
Magdaleną, która pomaga mu
na co dzień, głównie towarzysząc podczas uczestnictwa w
różnych wydarzeniach.
– Mam 38 lat. Ludzi z tą chorobą, którzy dożyli tyle i są w
dobrej kondycji, można policzyć na palcach jednej ręki. Byłem kiedyś z córką przyjaciela
w kinie. Podała mi napój i powiedziała: „Wujku, ja bym się
napiła”. Co miałem zrobić? Powiedzieć, że nie mam siły w
dłoniach? Odkręciłem butelkę
zębami i jej podałem – opowiadał laureat.
Wręczono również dwa Złote
i dwa Srebrne Krzyże Zasługi.
Tu wśród uhonorowanych był
m.in. Jan Zając, członek Rady
Nadzorczej PFRON w kadencji
2015-2017. Galę uświetnił występ Artura Andrusa, Tomasza
Kowalskiego, Iwony Cichosz i
Stefano Terrazzino, Miss Świata Osób Niesłyszących oraz
wszechstronnie uzdolnionego
tancerza włoskiego pochodzenia, urodzonego w Niemczech i
mieszkającego w Polsce.

Wręczanie Złotych i Srebrnych Krzyży Zasługi.
Laureaci tegorocznej
edycji konkursu
„Lodołamacze” podkreślali, że
warto tworzyć miejsca pracy
i przestrzeń przyjazną osobom
z niepełnosprawnościami.

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK

Kapituła przyznała również tytuł „Superlodołamacza”.
Otrzymała go Fundacja „Bez
Tajemnic”. Fundacja jest zaangażowana m.in. w ogólnopolską inicjatywę społeczną zakrętki.info polegającą na organizowaniu zbiórek nakrętek dla
potrzebujących dzieci i dorosłych. Realizuje też inne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
O swoich pasjach i aktywnym życiu mimo choroby
mówi Bartłomiej Skrzyński, zdobywca statuetki
„Lodołamacza Specjalnego”.

„Lodołamacza Specjalnego”
dostał Bartłomiej Skrzyński,
wrocławski rzecznik do spraw
osób
niepełnosprawnych,

Mistrzowski taniec
w wykonaniu Iwony Cichosz
i Stefano Terrazzino.
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września odbyła się
gala drugiej edycji konkursu „Wielkopolska Szkoła
Roku” oraz „Wielkopolski Nauczyciel Roku”. Organizatorem
był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Uroczystość odbyła się w Teatrze Wielkim w Poznaniu.
Celem konkursu było wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli i szkół kształtujących
wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych. Ze zgłoszonego
wcześniej szerszego grona zostali przedstawieni i wyróżnieni
nauczyciele oraz szkoły z całej
Wielkopolski.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim to szkoła, która zdobyła tytuł „Wielkopolska Szkoła
Roku” wraz z pamiątkową statuetką i nagrodą ﬁnansową w wysokości 20 tysięcy złotych. Czte-

rech laureatów w tym konkursie również otrzymało nagrody
i statuetki, a do 21 szkół traﬁły
wyróżnienia.
Tytuł Wielkopolskiego Nauczyciela Roku otrzymała Aleksandra Schoen-Kamińska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich
w Pile. Zwyciężczyni otrzymała nagrodę w wysokości 10 tys.
złotych i statuetkę. Czterech nauczycieli – laureatów otrzymało statuetki oraz nagrody ﬁnansowe, a wyróżnienia – 16 pedagogów.
Wręczono też odznaki honorowe „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.
Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty w Poznaniu, powiedział:
– Znam tę pracę, wiem, jak
często nauczyciele robią kawał
świetnej roboty. Dlatego jestem
dumny z dzisiejszych wyróżnień
dla wielkopolskich placówek.

FOT. ARCHIWUM ZSS NR 101

Nagrody dla wybitnych
nauczycieli

Maria Gawron, laureatka
wyróżnienia w konkursie
„Wielkopolski Nauczyciel
Roku”.
W tym zaszczytnym i wyjątkowym gronie znalazła się nauczycielka Maria Gawron z Zespołu Szkół Specjalnych nr 101
w Poznaniu, pedagog z 35-letnim doświadczeniem w pracy z
uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Osoba od-

dana uczniom, rodzicom, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, praktykantom. Trudno tu wypisać mnogość jej zalet.
Spędza z uczniami swój prywatny czas. Myśli o ich potrzebach
edukacyjnych, materialnych i
duchowych. Pedagog – pasjonatka, który nigdy nie ustaje w
organizowaniu jeszcze lepszego procesu lekcyjnego, ciekawszych imprez szkolnych, wielu licznych spotkań z interesującymi ludźmi. Koleżanka po fachu oraz mentorka dla wielu nauczycieli młodych i nie tylko. Wybitny pedagog cieszący się autorytetem w środowisku szkolnym
i lokalnym. Czynnie angażuje się
w rozwój Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu.
Wszystkim nagrodzonym z
serca gratulujemy.

AGNIESZKA OLSZEWSKA
NAUCZYCIEL ZSS NR 101
W POZNANIU

25

września w Zespole
Szkół Specjalnych nr 101
odbyło się pierwsze, powakacyjne spotkanie w Klubie Rodzica. Przybyli rodzice, nauczyciele, uczniowie i absolwenci, by
sprawdzić swoje zdolności manualne. Słuchając wskazówek
instruktorki Agaty Szmyt tworzyliśmy biżuterię emaliowaną.
W ciągu niespełna dwóch
godzin powstały wisiorki, breloczki, zawieszki, bransoletki.

Wszystko piękne, kolorowe i niepowtarzalne. Miło było po wakacjach spotkać się, porozmawiać,
wypić kawę, zjeść ciasteczko
upieczone przez mamy. Przy pożegnaniu każdy pytał o kolejne
spotkanie. Opiekunka Klubu Maria Gawron na pewno wymyśli
coś wyjątkowego, zaprosi gości,
interesująco spędzimy czas.

DARIA KRZYSZKOWIAK
MAMA GABRYSI

FOT. (3X) ARCHIWUM ZSS NR 101

Tworzyliśmy biżuterię
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NAGRODZONO UZDOLNIONYCH TWÓRCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

„Tu jesteśmy szczęśliwi”
prac z 42 placówek w Wielkopolsce
wpłynęło na 15 edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Sztuka osób niepełnosprawnych”
zorganizowanego przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Tegoroczna edycja konkursu, adresowanego do uczestników
warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów
samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej, przebiegała pod hasłem:
„Moja ojczyzna”. Laureatów
tego wojewódzkiego etapu
nagrodzono 12 października
w Collegium da Vinci w Poznaniu.
Celem inicjatywy była popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji przez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością. Wielu ludzi z
dysfunkcjami obdarzonych jest
nieprzeciętnymi zdolnościami
twórczymi. Malarstwo i witraż,
rysunek i graﬁka, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja – to konkursowe
kategorie, w ramach których
uczestnicy placówek rehabilitacyjno-terapeutycznych, pod
kierunkiem opiekunów, przygotowywali swoje prace.
W kapitule konkursu zasiedli m.in.: prof. dr hab. Wojciech
Suchocki, dyrektor Muzeum
Narodowego w Poznaniu,
Anna Skupień, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON,
Anna Hryniewiecka, dyrektor

Centrum Kultury Zamek, Julia
Kaczmarczyk-Piotrowska, prezes Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, Ilona
Hałazińska z Akademii Sztuki
i Rękodzieła „Malowana kuźnia” oraz Izabella Sell, specjalista do spraw organizacyjnych Wielkopolskiego Oddziału PFRON.
W kategorii malarstwo i witraż pierwszą nagrodę otrzymał Grzegorz Kuźdowicz z
WTZ w Kościanie za pracę pod
tytułem: „Miasto Kościan”, drugą – Weronika Szulc z WTZ w
Baranowie za pracę pt.: „Polska złota jesień”, trzecią – Dariusz Patyk z WTZ w Rudzie
Komorskiej za pracę pt.: „Ożywienie wiosenne” i ex aequo
Grzegorz Maciołek z WTZ w
Owińskach za pracę pt.: „Moja
ojczyzna”.

Przedstawiciele kapituły wręczają nagrody.

W kategorii rysunek i graﬁka pierwsze miejsce otrzymał
Tomasz Bręczewski z WTZ w
Szamotułach za pracę pt.: „W
drodze do domu”, drugie – Andrzej Kowalczyk i Mikołaj Jankowski z DPS w Ślesinie za
pracę pt.: „Nasza ojczyzna – tu
jesteśmy szczęśliwi”, trzecie
– Marcin Marek z WTZ w Piaskach za pracę pt.: „Polskie samochody”.
W kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba pierwszą nagrodę otrzymał Grzegorz Kuźdowicz z WTZ w Kościanie,
tym razem za dwuczęściową
pracę pt.: „Śmigiel – moja ojczyzna”, drugą – Józef Woźniak i Bogusława Rzepka z

Prace były nie tylko kolorowe, ale i na wysokim poziomie.
WTZ w Krajence za pracę pt.:
„Z pamięci o bliskich utkana
jest nasza tożsamość”, a trzecią – Dariusz Garstecki z WTZ
w Gębicach za pracę pt.: „Ojczyzna to ja”.
W kategorii tkanina i aplikacja pierwsze miejsce zajęła
Marzena Stasiak z ŚDS w Odolanowie za pracę pt.: „Cztery pory roku w Polsce”, drugie
– Jadwiga Hoska z ŚDS w Gostyniu za pracę pt.: „Moje korzenie”, trzecie – trójka mieszkanek DPS w Ślesinie: Ewa Seher, Anna Morawska i Zdzisława Janicka za pracę pt.: „Piękna nasza Polska cała”.
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez PFRON,
a wszyscy uczestnicy konkursu – pamiątkowe dyplomy.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu.

Uroczystość wręczenia nagród uświetniła swoim wystę-

FOT. (4X) KAROLINA KASPRZAK

135

Występ Anny Ilminowicz.
pem muzycznym Anna Ilminowicz, młoda leszczynianka z
niepełnosprawnością, laureatka licznych nagród zdobytych
na festiwalach artystycznych.

KAROLINA KASPRZAK
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ŚDS W KÓRNIKU POZNAJE WSCHODNICH SĄSIADÓW

„Tańczyłem
kazaczoka…”
W

FOT. (3X) ARCHIWUM ŚDS W KÓRNIKU

Środowiskowym Domu
Samopomocy w Kórniku
każdy miesiąc związany jest
z poznawaniem innego kraju:
jego tradycji, obyczajów, kultury, języka, strojów, nazwy
jego stolicy. W pracowni kulinarnej uczestnicy mają okazję
poznawać smaki jego oryginalnych potraw. Na zajęciach
plastycznych wykonują ﬂagi
wybranych krajów.
We wrześniu przedmiotem
zainteresowań
uczestników

była Rosja – nasz wschodni sąsiad. W wyobraźni odbyli wycieczki przez największe miasta rosyjskie i uczyli się najprostszych zwrotów w rosyjskim języku, takich jak „dzień
dobry” czy „do widzenia”. Z zapałem trenowali znany taniec
rosyjski kazaczok i przygotowywanie w kuchni tradycyjnego rosyjskiego dania – blinów z
kwaśną śmietaną i szczypiorkiem.
Podczas rosyjskiego miesiąca odwiedził nas gość specjalny
– Maria Zielińska, która urodziła się na kresach, a na co dzień
jest naszą wolontariuszką. Pokazała nam stare fotograﬁe i
opowiedziała o wydarzeniach,
które miały miejsce w tamtych
czasach.
Na koniec był dzień rosyjski,
czyli podsumowanie wiedzy,
którą zdobyli nasi uczestnicy
w ciągu miesiąca. Rozpoczęliśmy od przywitania w języku
rosyjskim, następnie uczestnicy przebrali się w stroje Iwana
Groźnego, carycy Katarzyny i
babuszki oraz rosyjskich tancerzy. Był quiz, który wyłonił osobę o największej wiedzy na temat Rosji. A na obiad, oczywiście, wspaniałe rosyjskie bliny.
Tak mówią o rosyjskim miesiącu uczestnicy zajęć:
Karina:
– Ten miesiąc przeleciał
nam, a przynajmniej mnie, jak
z bicza strzelił. Nauczyliśmy
się przygotowywać na obiad
bliny, które były bardzo dobre,
zwłaszcza ze śmietaną i szczy-

piorkiem. Uczyliśmy się języka
rosyjskiego. Poznaliśmy, czym
są matrioszki i jak brzmi hymn
rosyjski. Czytaliśmy „Mistrza i
Małgorzatę” Michaiła Bułhakowa. Na koniec był test, na którym byliśmy bardzo ładnie poprzebierani. Ja byłam carycą Katarzyną, a moim mężem
Iwanem Groźnym był nasz kolega Dawid.
Bartosz:
– Odpowiedziałem na większość pytań. Dostałem 16 punktów za odpowiedzi. Wiedziałem, że prezydentem jest Władimir Putin, rosyjski pałac nazywa się Kreml, a kościół to
cerkiew.
Na obiad były bliny przygotowane z ciasta drożdżowego ze
śmietaną.
Piotr:
– W zeszłym miesiącu poznawaliśmy państwo Rosję.
Były tańce, nogami machaliśmy.
Uczyliśmy się mówić po rosyjsku. Robiliśmy matrioszki – naklejałem kulki z plasteliny. Potem pani Karolina pokazywała,
jak robić bliny. Z mleka, mąki i
drożdży. Robiło się ręką i czekaliśmy jak wyrośnie, a potem
smażyliśmy. Oglądaliśmy ﬁlm
jak pan Putin grał na gitarze. Na
koniec był test wiedzy o Rosji.
Byliśmy poprzebierani w rosyjskie stroje. Koszule w Rosji nie
mają kołnierzyka. Byłem rosyjskim tancerzem, tańczyłem kazaczoka i miałem białą czapkę
z czerwoną gwiazdą.

ANITA WACHOWIAK

„M

y nie widzimy nic,
a Wy – czy widzicie
nas?” – to hasło towarzyszyło kolejnej edycji międzynarodowej konferencji pod nazwą
„Reha for the blind in Poland”,
którą dorocznie organizuje
Fundacja „Szansa dla Niewidomych” w ramach kampanii
„Jesteśmy razem” doﬁnansowanej ze środków PFRON. Celem wydarzenia jest przybliżenie codziennego życia osób
słabowidzących i niewidomych. Konferencję odbywającą się 16 i 17 października w
Warszawie poprzedziły spotkania regionalne – w Opolu, Szczecinie, Gdańsku, Lublinie, Krakowie, Kielcach i w
Poznaniu.
Spotkanie w Poznaniu odbyło się 30 września na Dziedzińcu Masztalarni Centrum Kultury Zamek. Prócz ciekawych
prelekcji związanych z rehabilitacją, aktywnością i społecznym postrzeganiem osób
z dysfunkcją wzroku przygotowano występy artystyczne
niewidzących muzyków, prezentacje organizacji pozarządowych, sprzętu tyﬂorehabilitacyjnego (jak np. powiększalniki tekstu) oraz twórczości
osób słabowidzących i niewidomych. W ramach „Wyzwań
w ciemno” osoby widzące mogły wczuć się w świat niewidomych biorąc udział w pokazie
strzelectwa bezwzrokowego,
grach planszowych, zadaniach
kulinarnych czy odczytywaniu
tyﬂograﬁki.
Rozstrzygnięto regionalny
etap konkursu „Idol”, którego
celem jest nagradzanie osób,
ﬁrm i instytucji zasłużonych w
dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji słabowidzących i niewidomych. To promocja zaangażowania społecznego, pozytywnych przykładów działania oraz postaw, które sprzyjają
emancypacji środowiska.
Nagrody ufundowane przez
PFRON wręczała zwycięzcom
Anna Skupień, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON.
W kategorii instytucja przyjazna niewidomym i słabowidzącym pierwsze miejsce otrzymało Centrum Rozwoju Kultury
Fizycznej „Akwen” w Czerwonaku, drugie – Koło Polskiego
Związku Niewidomych w Lesznie, trzecie – Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Tarnowie Podgórnym. W kategorii urząd pierwsze miejsce otrzymał Urząd
Miasta Leszna, drugie – Urząd
Gminy Budzyń, trzeciego miejsca nie przyznano. W kategorii
edukacja pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Ekonomiczny w

STRONA

LISTOPAD 2017

7

WIELKOPOLSKIE SPOTKANIE NIEWIDOMYCH – „REHA FOR THE BLIND IN POLAND”

Zwyciężyli
najbardziej wrażliwi

Uczestnik spotkania sprawdza, jak się czyta patrząc przez lupę.

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK

Występ chóru działającego przy Polskim Związku Niewidomych
Oddział Wielkopolski pod kierunkiem Henryka Weredy.

Pokaz wikliniarstwa przygotowany przez Tadeusza Piętę.

Nagrody w konkursie „Idol” promującym pozytywne postawy
społeczne wobec osób z dysfunkcjami wzroku wręczała Anna
Skupień, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON
(pierwsza z lewej).

Prezentacja sprzętu tyﬂorehabilitacyjnego ﬁrmy „Altix”
– urządzeń mówiących, powiększalników tekstu
i innych udogodnień elektronicznych.

Poznaniu, drugiego i trzeciego
miejsca nie przyznano.
UEP udziela profesjonalnego
wsparcia studentom z niepełnosprawnością przez zapewnienie pomocy ze strony asystenta osoby niepełnosprawnej
i dostępu do specjalistycznego
sprzętu, dostosowanie zajęć do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Budynki UEP są
wyposażone w tabliczki brajlowskie, a studenci mogą korzystać z zasobów bibliotecznych w wersji elektronicznej i
specjalistycznego stanowiska
komputerowego. Nagrodę odebrała Katarzyna Lis, pełnomocnik Rektora do spraw Osób
Niepełnosprawnych.
W kategorii idol środowiska zwyciężył Jacek Kowalski,
członek Rady Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Filantrop”, koordynator
wolontariatu
Wielkopolskiej

Jednostki Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, człowiek niezwykle zaangażowany
w pomoc osobom z dysfunkcją
wzroku, słuchu oraz głuchoślepotą. Drugie miejsce otrzymał Patryk Bielewicz, a trzecie
– Zygmunt Czaja.
Wielkopolskie
spotkanie
REHA po raz kolejny stało się
miejscem wymiany informacji i doświadczeń związanych
z rehabilitacją osób słabowidzących i niewidomych, ich
codziennym życiem oraz społeczną aktywnością. Jeśli chodzi o konkurs „Idol”, z pełnym
przekonaniem stwierdzam, że
zwyciężyli najbardziej wrażliwi, czyli ci, którzy mają oczy
oraz serca szeroko otwarte
na potrzeby i problemy osób z
dysfunkcjami wzroku. Są przykładem wartym naśladowania.

KAROLINA KASPRZAK
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI

Jak pomóc
niewidomemu

Instruktaż poruszania się z białą laską i w specjalnych goglach
symulujących wady wzroku.

C

o robić, kiedy spotkamy
osobę niewidomą potrzebującą pomocy? Jak udzielić
wsparcia i nie zaszkodzić? Jakie przeszkody napotykają osoby z dysfunkcjami wzroku w
życiu codziennym? – odpowiedzi na te i inne pytania można
było uzyskać przychodząc 16
października na ulicę Półwiejską koło Starego Marycha w
Poznaniu. W tym właśnie miejscu Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach zorganizował
happening pod tytułem: „ABC
pomocy niewidomemu”.
Wydarzenie odbyło się z oka-

zji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. To święto osób niewidomych i słabowidzących obchodzone corocznie 15 października. Jego celem jest przypomnienie, że ludzie z dysfunkcjami wzroku są obecni w społeczeństwie i potrzebują akceptacji oraz zrozumienia. Odbywające się w różnych miastach Polski
akcje społeczne czy happeningi
mają na celu przybliżenie trudności, jakich doświadczają niewidomi i słabowidzący.
Chętni mogli wziąć udział w
nietypowym ćwiczeniu polegającym na przejściu krótkiego odcinka drogi w specjalnych go-

KAROLINA KASPRZAK

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

Uczniowie Ośrodka czytają brajlem fragmenty
„Książki wszystkich rzeczy”.

glach symulujących wadę wzroku i z białą laską. Ochotników i
ochotniczki wspierały instruktorki orientacji przestrzennej. Instruktaż poruszania się z białą
laską dał wyobrażenie, jak trudno funkcjonować w codziennym
życiu, kiedy się nie widzi. Ograniczenia wynikające z krótkowzroczności, dalekowzroczności czy nawet astygmatyzmu są
niczym w porównaniu do barier, których doświadczają osoby z całkowitym uszkodzeniem
wzroku.
Uczniowie Ośrodka odczytali brajlem (pismem punktowym
dla osób niewidzących) fragmenty „Książki wszystkich rzeczy” autorstwa Guusa Kuijera. Można było również spróbować pisania na maszynie brajlowskiej, przejechać się rowerem w tandemie z osobą słabowidzącą lub poznać grę w warcaby dla niewidzących. Do dyspozycji przechodniów były ulotki i inne materiały informacyjne.
Jak zachować się, gdy spotkamy osobę niewidomą? Należy pomagać tylko wówczas,
kiedy zostaniemy przez nią o
to poproszeni lub gdy widzimy,
że jest zagubiona i zdezorientowana. Zachowywać się naturalnie i bez okazywania nadmiernego współczucia. Można używać słowa „widzisz/widzieć” jak
czynimy to w rozmowie z osobą
widzącą. Gdy chcemy przywitać
się z niewidomym wystarczy powiedzieć: „Chciałbym pani/panu

uścisnąć dłoń”, wtedy osoba niewidoma sama wyciągnie dłoń w
naszym kierunku. Nie trzeba sadzać osoby niewidomej na krześle – wystarczy położyć jej rękę
na oparciu. Wchodząc w towarzystwie osoby niewidzącej do
pokoju lub biura należy powiedzieć, kto lub co się w nim znajduje. Znajomość zasad obowiązujących w kontakcie z człowiekiem z dysfunkcją wzroku
umożliwi sprawną komunikację
i da obu stronom poczucie komfortu.
Międzynarodowy Dzień Białej Laski był też okazją do nagłośnienia problemów osób niewidomych i słabowidzących związanych m.in. z dostępem do nowoczesnych urządzeń elektronicznych jak np. powiększalniki tekstu, programy dźwiękowe
czy maszyny brajlowskie. Utrudnienie wynika nie z braku tych
urządzeń na rynku, ale z wysokich kosztów ich zakupu, które
na ogół przekraczają możliwości ﬁnansowe osób z dysfunkcjami wzroku. Nawet, jeśli uda się
uzyskać doﬁnansowanie na zakup takiego sprzętu, nigdy nie
pokrywa ono całości kwoty zakupu, czyli resztę osoba niewidząca musi dopłacić z własnych
środków.
Według danych GUS w Polsce
blisko 3 miliony osób ma uszkodzenia wzroku. W ostatnich latach wzrosła liczba osób uczących się brajla, ale zbyt mało jest
instruktorów tej techniki. Statystycznie na 33 osoby niewidzące przypada jeden instruktor. Są
województwa, w których problem z instruktorami nauki brajla nie jest tak znaczący, w innych
zaś pilnie potrzeba tego rodzaju
wsparcia. Nauka brajla nie jest
prosta i wymaga czasu, szczególnie jeśli tę umiejętność nabywa osoba, która utraciła wzrok
w ciągu życia, na przykład na
skutek choroby albo wypadku.

Na przejażdżkę rowerem.
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JAK POMÓC OSOBIE
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU I MOWY

Szybciej
odczytują emocje
samym Poznaniu jest
około 8 tysięcy osób niesłyszących i zaledwie trzech
tłumaczy języka migowego. Aby osoby niedosłyszące
i niesłyszące mogły liczyć na
wsparcie pracowników instytucji publicznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, zorganizowano seminarium szkoleniowe pod tytułem: „Kontakt z osobą niedosłyszącą i niesłyszącą”.
Szkolenie odbyło się 11 października z inicjatywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Fundacji Pomocy Osobom Niesłyszącym „TON” w ramach projektu współﬁnansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
– Wiedza o osobach niesłyszących nie jest popularna –
zwróciła uwagę Eunika Lech z
Fundacji „TON”. – Wzrasta liczba opracowań na temat osób
niedosłyszących i niesłyszących, ale wciąż nie są one dostatecznie
upowszechniane.
Większość pracowników urzędów czy banków uważa, że
osoby niesłyszące piszą i czytają biegle w języku polskim.
Tymczasem umysł osoby głuchej bazuje na obrazie. Rozumie to, co zobaczy. Pytanie: „Czy
spotkałeś się już z tą sytuacją?”
dla osoby niesłyszącej będzie
niezrozumiałe. Jak możliwe jest
spotkanie sytuacji?
Brak wiedzy na temat potrzeb osób z dysfunkcjami słuchu przekłada się na ich utrudnione funkcjonowanie w świecie słyszących. Załatwienie
sprawy w urzędzie czy banku
staje się problematyczne, kiedy
pracownik mówi pochylony nad
kartką lub przez zęby, ma wąskie usta, brodę albo wąsy. Mitem jest, że głusi czytają z ust.
Uniemożliwiają to wyżej wymienione czynniki.
Osoby
niesłyszące
pod
względem niepełnosprawności
można podzielić na trzy podstawowe grupy: osoby, które
nie słyszą z powodu uwarunkowań genetycznych, osoby, które
w późnym dzieciństwie (powyżej 5-7 roku życia) lub na skutek

choroby utraciły słuch oraz osoby, które utraciły słuch w wieku
dorosłym bądź nigdy nie podjęły próby nauki języka migowego. Są też osoby z niedosłuchem, który nie przeszkadza im
zbytnio w codziennym funkcjonowaniu.
Żeby osoby z niepełnosprawnością słuchu mogły uzyskać
wyższe wykształcenie, niezbędne jest wdrożenie odpowiednich dostosowań na uczelniach
jak: pętla indukcyjna, czyli urządzenie wmontowane w podłogę
służące do przekazywania przy
pomocy aparatu słuchowego
głosu mówcy, usługa asystenta
osoby niepełnosprawnej, dostosowanie podręczników akademickich czy wsparcie tłumacza języka migowego. O takich
właśnie udogodnieniach na
poznańskim UEP mówiła Katarzyna Lis, pełnomocnik Rektora
UEP do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Nowe umiejętności
– nowe przyjaźnie
U

czestnicy warsztatów terapii zajęciowej w Doruchowie, Kuźnicy Grabowskiej, Pisarzowicach i Ostrzeszowie,
należących do Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych “Miłosierdzie” w Kaliszu,
wzięli udział w dniach od 13
do 15 września w XV Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych w Łazach
nad Bałtykiem.
Warsztaty pod hasłem „Daj
tyle, ile możesz, weź tyle, ile potrzebujesz” zorganizowało Polskie Stowarzyszenie na rzecz
osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie.
W zacisznej, nadmorskiej miejscowości spotkali się podopieczni warsztatów terapii zajęciowej,
domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków rehabilitacyjnoedukacyjno-wychowawczych,
specjalnych ośrodków szkol-

no- wychowawczych i członkowie stowarzyszeń z całej Polski.
W tym roku przygotowano dla
przybyłych zajęcia fotograﬁczne,
teatralne, muzyczne, malarskie,
wikliniarskie. Tworzono biżuterię z guzików. Uczono wizażu i
fryzjerstwa, udzielania pierwszej pomocy, stosowania linorytu i kolażu. Były warsztaty ﬁlmowe i ﬂorystyczne. Uczestnicy
mieli okazję nauczyć się czegoś
nowego. Każdy mógł wybrać coś
dla siebie.
Dużą atrakcją okazał się wieczór integracyjny „Moda z odzysku”, który zakończył się pokazem mody i wyróżnieniem dla
naszych uczestników. Na dyskotece wszystkim dopisywały
dobre humory. Pikniki i spacery
brzegiem morza, wspólne zajęcia na warsztatach przyczyniły
się do powstania nowych znajomości i przyjaźni.

MARIUSZ PATYSIAK

Nieocenioną rolę we wspieraniu procesu rehabilitacji i
edukacji osób niedosłyszących
i niesłyszących pełnią instytucje publiczne jak PFRON. Fundusz, jak zaznaczyła Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego, wspiera zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, m.in. realizację zadań zlecanych wynikających z artykułu 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, doﬁnansowuje szkolenia z języka migowego,
koszty szkoleń tłumaczy-przewodników osób głuchoniewidomych oraz tłumaczy języka
migowego.
Kontakt z osobą niedosłyszącą i słabosłyszącą wymaga przede wszystkim empatii, otwartości i zrozumienia.
Uśmiech ma kluczowe znaczenie, gdyż dzięki niemu osoba
głucha odbierze nas pozytywnie
– jako miłych i życzliwych. Ponura mimika twarzy wykształci
zaś w niej przekonanie, że jesteśmy niesympatyczni. Osoby niesłyszące zwracają baczną uwagę na wyraz twarzy, ruchy i postawę ciała, dzięki czemu szybciej odczytują emocje.

KAROLINA KASPRZAK
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Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

M

oim zdaniem środowisko osób niewidomych
i słabowidzących w Polsce
znajduje się w głębokim kryzysie. Wielu ludzi nie zgadza się z tą opinią, ale według mnie wyłącznie dlatego, że kryzys ten trwa wiele
lat i daje również takie owoce, że sami niewidomi tracą
instynkt samozachowawczy.
Na dowód tej smutnej prawdy oto pewna autentyczna
historia z udziałem przedstawiciela naszej społeczności.
Jeden z dworców PKP zechciał zrobić coś dostosowawczego dla niepełnosprawnych
pasażerów. Zrobił, a następnie poprosił kilku niepełnosprawnych, by sprawdzili, czy
ich zdaniem dworzec jest dostępny. Odwiedzili ten ważny
dla miasta obiekt i sporządzili
swoje opinie. Niewidomy „ekspert” stwierdził, że wszystko jest w porządku, ponieważ
wszędzie może dotrzeć i jest
w stanie załatwić wszystko, co
trzeba na dworcu. Przedstawiciele Fundacji „Szansa dla niewidomych” nie mogli się nadziwić, co takiego ów „ekspert” wymyślił. Tam dla niewidomych i słabowidzących
nie wykonano dokładnie nic!
Zrobiono dużo, ale dla pełnosprawnych pasażerów oraz
dla niepełnosprawnych ruchowo, a dla ludzi niewidzących po prostu nic.
Sprawdziliśmy w czym
rzecz i okazało się, że owszem,
niewidomy
dotarł
wszędzie, ale nie samodzielnie – był tam ze swoją żoną
jako przewodnikiem. Wszędzie dotarł, bo go tam zaprowadziła. Najwyraźniej nie
wiedział o przysługujących
mu prawach dotyczących dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb
osób niepełnosprawnych, a
obowiązkiem każdej instytucji
jest wykonanie takich działań,
by każdy obywatel mógł korzystać z ich obiektów bez barier, a więc poruszać się w nim
i załatwiać wszelkie sprawy
samodzielnie i to w taki sposób, by nie odczuwać dyskomfortu z powodu swojej niepełnosprawności.
Tak więc niewidomi są „wycofani”. Wielu zdaje sobie
sprawę z problemów i nie wi-

Kiedy i do nas
dzi przed sobą perspektyw na
przyszłość. Pobierają renty
socjalne, co powoduje, że ich
beneﬁcjenci nie budują własnych ambicji i niechętnie wybierają się do pracy. Przecież
w ogromnej większości przypadków ci bardziej aktywni niewidomi w pracy dostają
wynagrodzenie niewiele wyższe od rent.
Nasza Fundacja przygotowała ankietę badającą zarobki niewidomych oraz osób
pełnosprawnych, które profesjonalnie zajmują się naszym
środowiskiem. Chodzi o obsługiwanie niewidomych i słabowidzących, a więc rehabilitantów, instruktorów, tyﬂoinformatyków, doradców rehabilitacyjnych itd. Wyniki są żenujące, zatem kompromitujące dla społeczeństwa i władz.
Niewidomi zarabiają najczęściej najniższą pensję dopuszczalną w naszej gospodarce,
a widzący specjaliści niewiele więcej. W tej sytuacji trudno się dziwić, że niewidomym
nie zależy na pracy i zamianie marniutkich rent na niemal tak samo marniutkie wynagrodzenia. Z kolei widzący,
którzy pracują w tym środowisku, marzą o zmianie pracy. Kto wtedy będzie nas obsługiwał?
Problemy są wielorakie. Zaczynają się od braku konkretnej i pomocnej informacji dla
rodzin, gdy ktoś bliski traci wzrok. Gdy to przebrniemy, stykamy się ze słabym poziomem w szkołach. Szkoły
specjalne są niedoﬁnansowane, wobec czego brakuje tam
sprzętu i nowoczesnych zajęć. W ostatnich latach szkoły te były wyraźnie dyskryminowane. Panowało przekonanie, że lepszym modelem jest
edukowanie uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych (edukacja włączająca). W opinii wielu jest to
błąd. Chodzi o podejście praktyczne. Teoretycznie edukacja
włączająca powinna być lepszym rozwiązaniem, jednak
to tylko idea. W rzeczywistości zrealizowanie takiego planu wymaga wysiłku. Uczniowie niewidomi nie będą lepiej nauczani tylko dlatego, że
uczęszczają do szkoły zwykłej, a nie specjalnej. Z samego określenia „specjalna szkoła” wynika konieczność spe-

cjalnego podejścia do tych
uczniów. Może być ono realizowane w każdej placówce edukacyjnej, ale nie może
być zaniedbane. Na edukację
włączającą nie przeznaczono odpowiednich środków ﬁnansowych i organizacyjnych,
wobec czego często niewidomi uczniowie nie mieli okazji przekonać się o wyższości tego rozwiązania. Z kolei
w zwykłych szkołach brakuje
wiedzy, jak efektywnie uczyć
niewidomych, jak wychwycić
talenty i przygotować ich do
pracy. Know how dotyczące
tej dziedziny jest wyłącznie w
szkołach specjalnych. Zatrudnieni tam nauczyciele kontaktują się między sobą, wyjeżdżają do ośrodków zagranicznych, korzystają z najlepszych
wzorców. Gdy jednak ogranicza się środki, którymi dysponują, wszystkie wartościowe
procedury giną. W zasadzie
nikt nie zadbał, by wiedza
tych specjalistów była przeniesiona do szkół masowych.
Polskie uczelnie kontynuują
ten dramat. Podczas wyjazdów i rozmów dowiedziałem
się, że nauczyciele akademiccy lubią dawać niewidomym
trójki. Nie pytają, lecz dają!
Dlaczego? Bo gdyby mieli pytać prawdziwie, mieliby problem. Wolą ocenić studenta
niewidomego na trójkę i „mieć
spokój”. Niewidomi machają
ręką, bo nie muszą się uczyć
tyle, ile ich koledzy. Taki proceder trwa w najlepsze od lat.
Zapewne nie jest tak wszędzie, ale zjawisko jest określane mianem „powszechne”.
Jakimi pracownikami będą w
ten sposób edukowani studenci?
Efekty takiej edukacji widoczne są na przykład w brajlowskich lub czarnodrukowych listach, które dostaję.
Jestem przerażony. Często są
one na poziomie „siem” zamiast „się”. Ich autorzy są po
prostu wtórnymi analfabetami.
A zatrudnienie? Jakimi pracownikami są niewidomi? Jak
napisałem powyżej. Nasza
Fundacja nie ma kogo zatrudnić. Wykonujemy raczej zwykłą pracę, a mimo to nie mamy
kogo zatrudnić. Kandydaci do
pracy często nie potraﬁą napisać pisma zwykłą, prawidłową
polszczyzną. Gdy zgłaszają,

że znają język angielski, owszem – trochę mówią, ale nie
potraﬁą pisać – nie znają pisowni. Gdy chodzi o komputer,
potraﬁą korespondować, pisać
proste mejle, używać prostych
narzędzi systemowych, edytować proste teksty w Wordzie,
ale przecież widzący potraﬁą
o wiele więcej. Kto zechce zatrudnić takich pracowników?
Sytuację ma ratować system
doﬁnansowań SOD, ale to
nie wystarczy. Nie przekonuje
ewentualnych pracodawców.
Gdy niewidomy źle wykona
pracę, SOD nie zrekompensuje kosztów zatrudnienia innego pracownika, który musi to
poprawić.
Brak informacji dostępnych
dla niewidomych, brak obecności niewidomych w mediach, zły system edukacyjny i
brak funduszy, to gwoździe do
trumny tego środowiska. Środowisko stopniowo się cofa,
co powoduje kolejne problemy. Brakuje wiedzy o możliwościach nowoczesnej technologii w dziedzinie realizowania potrzeb tej specyﬁcznej
grupy obywateli. Sami niewidomi wolą mniej dostać, byle
mieć spokój. Gdyby zapytać,
czy wolą dobre oprzyrządowanie i szkolenia, a w zamian
za to gwarancje prawdziwego zatrudnienia, wielu wybierze właśnie spokój. A widzący „gnają” do przodu i oddalają się od nas.
Niewidomi nie zawierają
swobodnie małżeństw. Często mamy do czynienia z
obojgiem małżonków niewidomych albo co najwyżej z
udziałem małżonka z resztkami widzenia. Taki stan rzeczy kompromituje społeczeństwo. Przecież to pełnosprawni nie decydują się na związek
z osobami niepełnosprawnymi. Wydaje się, że w latach 70.
było pod tym względem lepiej.
Jak to możliwe, że niewidomi
mieli wtedy lepsze perspektywy?
Największe znaczenie dla
tego środowiska ma pełnomocnik rządu do spraw osób
niepełnosprawnych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I
co się okazuje? Z roku na rok
maleje ﬁnansowa pomoc. Jak
można oszczędzać na tak poszkodowanym przez los środowisku?
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zawita dobra zmiana?
W roku 1999 zainicjowano program doﬁnansowań do
zakupów rozwiązań niwelujących skutki braku wzroku
„Komputer dla Homera”. Można było zakupić oprzyrządowanie do kwoty około 50 tys.
zł. To rzeczywiście dużo i dlatego było rzadkością, ale jednak było możliwe. Mamy w
kraju niewidomych naukowców, informatyków, menadżerów, studentów, którzy wymagają takich urządzeń jak drukarki i monitory brajlowskie,
profesjonalne urządzenia mówiące, odtwarzające książki,
lektorskie itd. Łącznie kosztuje to nawet więcej niż 50 tys.
zł. Niektórzy powinni dysponować graﬁcznymi monitorami brajlowskimi, które kosztują ponad 30 tys. zł. Po 18 latach, w równorzędnym programie doﬁnansowań zakupów i szkoleń PFRON „Aktywny Samorząd” niewidomy
może dostać pomoc w maksymalnej kwocie 20 tys. zł. To
jest 2,5 razy mniej. Dlaczego?
Nie da się za to kupić urządzeń wymienionych powyżej. Niezależnie od tego, co
się kupi, po raz kolejny można wystąpić o doﬁnansowanie dopiero po kolejnych 4 latach!!!
Gdybym ja, jako niewidomy
autor, menadżer i prezes Fundacji nie dysponował tym, co
mam, nie mógłbym pracować.
Dla mnie ograniczenie się do
prostego komputera z syntezatorem mowy i niezbędnym
oprogramowaniem,
razem
z najtańszym urządzeniem
brajlowskim, które już wyczerpują kwotę 20 tys. zł. powiększone o mój wkład własny, byłoby katastrofą! Muszę mieć kompletny zestaw
komputerowy, a więc monitor
brajlowski 80-znakowy, który
można kupić za ok. 25 tys. zł,
graﬁczny monitor brajlowski,
solidny komputer za ok. 3.500
zł., pełen pakiet Oﬃce, urządzenie odtwarzające nagrania/dyktafon, notebook w celach transportowych, syntezatory mowy, program translacyjny na zapis brajlowski itd.
Bez tego nie mógłbym konkurować o pracę.
A sytuacja osób słabowidzących? W ogóle nie mają
doﬁnansowania w „Aktywnym
Samorządzie”. Muszą zakupić wszystko z własnych środ-

ków, a więc np. drogie okulary.
Mam syna słabiutko widzącego – 14 lat. Musieliśmy mu kupić okulary za 2200 zł. Inne się
nie nadawały. A co z zakupem
elektronicznych powiększalników obrazu itd.? Osoby niedowidzące o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności
ze względu na wzrok nie spotykają się ze zrozumieniem w
Funduszu. Mogą korzystać z
innych programów, ale te są
trudniejsze w wykorzystaniu
i wymagają większego wkładu własnego.
Co z ludźmi starszymi,
emerytami? Czy oni nie mają
prawa do dostępu do informacji? W praktyce raczej nie
otrzymują pomocy. Gdzie promocja wiedzy i mądrej starości? Oni także chcą uczestniczyć w życiu społeczeństwa.
A co z obiektami użyteczności publicznej? Kto zajmie się
tym, by były chociaż trochę
dostępne? Czy można pozwolić na to, by niewidomy macał
ściany, by traﬁć do drzwi? A
jak traﬁ do właściwego pokoju
w urzędzie, biurze, na uczelni, w szkole? Jak ma zrobić
zakupy? Dlaczego w praktyce
nie może samodzielnie pójść
do kina, teatru, na stadion, do
muzeum itd.? A dworce kolejowe, przystanki miejskie, lotniska itd.? Czy pełnosprawni
chcieliby tak żyć, że bez przewodnika nie są w stanie tam
dotrzeć i się tam poruszać?
To żenujące, gdy niewidomi
zawsze są skazani na pomoc
innych.
Dziedzina, o której piszę,
jest bardzo obszerna. Nie da
się rozwiązać rozlicznych
problemów, gdy Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych jest ulokowany w
jednym ministerstwie – Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych. W przypadku niewidomych chodzi przecież o różnorodne aktywności. Podobnie PFRON. Jasne, zajmuje się
promocją zatrudnienia oraz
aktywnością społeczną niepełnosprawnych, ale to za
mało. Brakuje środków. Dobrym na to przykładem jest
organizowanie i realizowanie konkursów PFRON dla
organizacji i instytucji. Nasza Fundacja pisze ich dużo
i wiele z nich nam się udaje.
Za każdym razem mamy być
oszczędni, a każdy wydatek

ma być uzasadniony merytorycznie i ekonomicznie. Co
to znaczy w praktyce? Mamy
pracowników, którzy wykonują trudne zadania i muszą zadowolić się zarobkami w wysokości zaledwie 2000 zł netto! Nasi informatycy dostają
np. 3 tys. zł., tyle że „na mieście” inni informatycy, nieco
mniej empatyczni i nie bardziej profesjonalni, zarabiają 2 – 3 razy więcej! Z naszej
dziedziny w tej sytuacji specjaliści uciekają. Przychodzą
do nas jako niedoświadczeni, na przykład jako do swojej pierwszej pracy. Po roku,
dwóch, odchodzą! Jak mamy
organizować profesjonalną
obsługę środowiska? A przecież nowoczesna rehabilitacja
nie jest prosta.
Mamy w Polsce kryzys na
rynku w dziedzinach dotyczących niewidomych. To specjalna dziedzina, a rynek należy do niszowych. Nie może
na nim oferować swoich produktów lub usług ktoś, kto
robi to „z doskoku”. Coraz
częściej ogłasza się konkursy ofert lub przetargi jedynie
o cenę, zapominając o jakości. Przez wadliwe ogłoszenia
(SIWZ), niemal każdy może
oferować brajlowskie książki,
wypukłe mapy i plany, mówiące urządzenia itd. Nie wymaga się know how, gdyż widzącym kierownictwom zakładów pracy czy instytucji zamawiających wszystko jedno,
czy dostaną towary z poprawnymi brajlowskimi napisami, prawidłowo sporządzonymi wypukłymi planami, profesjonalnym dźwiękiem, właściwą klawiaturą itd. Gdy oferent
nie musi starać się, by wykonać zamówienie profesjonalnie, może być tańszy. Nie musi
płacić za specjalistyczną wiedzę. Gdy ﬁrma jest profesjonalna, zatrudnia również niewidomych specjalistów, jest
nieuchronnie droższa. Takich
fachowców jest niewielu i muszą kosztować.
Dlaczego zamawiający i
władze nie promują jakości w
dziedzinach, od których poziomu zależy tak wielu ludzi?
Przecież powoduje to zanik
rzadkich, a bardzo potrzebnych zawodów! Potem się ich
nie odbuduje. Dotyczy to nauczycieli, tyﬂoinformatyków,
szkoleniowców,
brajlistów,

drukarzy, tyﬂograﬁków itd. I
jak tu się nie denerwować?
Świat, w którym dojdzie do
wymienionych powyżej zaniedbań, wygląda następująco. Niewidomy włącza radio
i nie wie, jak nastawić stację,
na której mu zależy. Podobnie
z telewizorem i innymi urządzeniami RTV. Nie może sobie odgrzać posiłku, bo mikrofalówka albo piekarnik milczą
jak zaklęte. Jedynie widzący mogą sobie z nimi poradzić. Komputer może mówić,
bo to zostało już rozwiązane,
ale nowe wersje systemu operacyjnego oraz oprogramowanie użytkowe nie współdziała z programami specjalnymi,
przeznaczonymi dla niewidomych, komputer więc milczy.
Podłączony do niego brajlowski monitor pokazuje co innego, niż powinien, gdyż nie
ma na ten temat wiedzy. Zdenerwowany niewidomy chce
wyjść z domu, by się odprężyć, ale niedaleko rozkopano chodnik i nie zamontowano żadnego ostrzeżenia przez
zagrożeniem. Niejeden niewidomy wpadł w wykopy.
W świecie, w którym nie dba
się o to środowisko, brakuje
empatii i funduszy, by zamontować tam dźwiękowy informator lub wypukłe pole uwagi. Gdy remont się zakończył,
niewidomy nie wie, jak dotrzeć do sklepu, a w sklepie –
lepiej nie mówić. Na przystanek dojeżdża autobus – jaki?
Nie jest udźwiękowiony, więc
niewidomy nie wie, czy ma
do niego wsiadać. Może zapytać? Owszem, ale wielu ludzi nie lubi pytać. A na dworcu? Gdzie jest właściwy peron? Gdzie jest nasz pociąg, a
gdzie właściwy wagon i miejsce? A przecież mamy wykupioną miejscówkę.
Starczy? Niestety, nie jest
dobrze. Gdy piszę optymistycznie, muszą Państwo wiedzieć, że wynika to jedynie z
mojego optymistycznego charakteru. Gdy jednak skupimy
się na faktach – wszyscy pełnosprawni zaniedbują niepełnosprawnych. Szkoda pieniędzy, nie ma czasu, ważniejsze
są inne cele. I tak mijają dni,
miesiące i lata. Kiedy więc zawita i do nas dobra zmiana?
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POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Indywidualność
i podmiotowość
sobom z niepełnosprawnością intelektualną, jak
wszystkim ludziom, przysługują jednakowe prawa. Znajomość przepisów oraz form
wsparcia gwarantuje tej grupie społecznej kompetentną i
skuteczną pomoc, zaś edukacja społeczna pozwala przeciwdziałać wykluczeniu.
Kwestia wspomagania procesu rewalidacji, rehabilitacji
oraz terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną była
tematem konferencji pod tytułem: „Prawa – potrzeby – wyzwania – możliwości” zorganizowanej 18 października w
Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w
Łopiennie w powiecie gnieźnieńskim.
W spotkaniu wzięli udział
opiekunowie domów pomocy
społecznej, terapeuci warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz
osób z niepełnosprawnościami. Obecnością zaszczyciła
Marlena Maląg, wicewojewoda
wielkopolski.
W polskim ustawodawstwie
prawnym, opracowaniach badawczych i innych dokumentach nadal funkcjonuje określenie „upośledzenie umysłowe”. Pojęcie „osoba z niepełnosprawnością intelektualną” jest
stosunkowo nowe i ma na celu
ukazanie
niepełnosprawności jako cechy człowieka. Deﬁcyt dotyczący pewnego obszaru funkcjonowania (jak na
przykład ograniczenia w sferze ruchowej, poznawczej czy
intelektualnej) nie umniejsza
wartości osoby, która ten deﬁcyt posiada. Na podmiotowe
traktowanie osoby z niepełnosprawnością intelektualną
zwróciła uwagę w swoim wystąpieniu Maria Krupecka, pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw Równego
Traktowania:
– O niepełnosprawności intelektualnej mówimy nie tylko z perspektywy skutków tej
niepełnosprawności, ale chce-

FOT. KAROLINA KASPRZAK

O

Uczestnicy konferencji.
my również skoncentrować
się na prawach należnych osobom z niepełnosprawnościami. Nikt nie powinien być dyskryminowany, osoby z niepełnosprawnością intelektualną
również. Dzisiejsze wydarzenie inicjuje cykl spotkań tematycznych – wkrótce odbędzie
się konferencja w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Młodzianowie. Wielkopolska to
nie tylko większe miasta, lecz
także małe miasteczka i wsie, o
których warto pamiętać, bo są
w nich realizowane ważne inicjatywy lokalne.
O prawach osób z niepełnosprawnością wynikających z
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz innych
aktów prawnych mówił Michał Matysiak z Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Odwołał się m.in. do Deklaracji Praw Osób Niepełnosprawnych, która mówi, że: „osoba z
niepełnosprawnością intelektualną posiada prawo do godności, tj. prawo do normalnego i pełnego życia”. Zgodnie
z zasadami państwo ma obowiązek wyrównywać szanse życiowe wszystkim obywatelom z niepełnosprawnością. Szczególną uwagę zwraca się na działania mające na

celu podnoszenie świadomości
społeczeństwa na temat osób z
niepełnosprawnościami, jednakże są to zasady o charakterze ogólnym i pozostawiają
państwu swobodę w realizacji
przyjętych założeń.
Deklaracja Madrycka wskazuje, że ponad 50 milionów ludzi z niepełnosprawnością w
Unii Europejskiej powinno cieszyć się prawami obywatelskimi oraz potrzebnym wsparciem. Zdarza się, że otrzymują oni pomoc nieadekwatną do
potrzeb, bądź realizowaną w
sposób udaremniający im prawo do samostanowienia o sobie. W Polsce wciąż istnieje
procedura ubezwłasnowolnienia (częściowego lub całkowitego). Statystyka sądowa wskazuje, że decyzja o wystąpieniu
o ubezwłasnowolnienie osoby
z niepełnosprawnością intelektualną najczęściej zostaje podjęta ze względu na trudną sytuację prawną (przejęcie spadku,
sprzedaż mieszkania, postępowanie o alimenty czy otrzymywanie świadczeń).
Ciekawe było też wystąpienie
Tomasza Skrzydło, specjalisty
do spraw rewalidacji Warsztatu
Terapii Zajęciowej „Pomost” Polskiego Stowarzyszenia na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną – Koło w Poznaniu, który na podstawie studium
przypadku opowiedział, jak autonomizować i aktywizować

zawodowo osobę z niepełnosprawnością intelektualną. Prelegent zaznaczył, że celem placówki jest integracja uczestników WTZ ze społecznością lokalną, udzielanie wsparcia zamiast pomocy i opieki, aktywizacja społeczna w środowisku
oraz aktywizacja zawodowa
na otwartym rynku pracy. Przytoczył historię 32-letniej kobiety z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym
wskazując na jej własne potrzeby i potrzeby rodziny. Do potrzeb kobiety zaliczał się m.in.
udział w wydarzeniach kulturalnych i zajęciach aktywizujących, bycie kochaną i posiadanie partnera, zaś potrzebą rodziny było zacieśnienie relacji,
psychoedukacja (uczenie się
życia z niepełnosprawnością),
większe poczucie bezpieczeństwa. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną chcą być
na miarę możliwości samodzielne i niezależne, a ich potrzeby nie różnią się od oczekiwań innych ludzi.
Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON
przedstawiła wyniki „Badania
potrzeb osób niepełnosprawnych” zrealizowanego na zlecenie PFRON w pierwszym półroczu 2017. Badanie obrazuje potrzeby osób z niepełnosprawnościami z ich punktu
widzenia. Pod uwagę wzięto
kwestię rehabilitacji, edukacji,
integracji, pracy, komunikacji,
informacji i mieszkalnictwa.
Na zakończenie spotkania s.
Weronika Maciejewska, dyrektor DPS w Łopiennie opowiedziała o mieszkańcach DPS i
życiu w Domu:
– Lubię mówić o tym miejscu „dom”. Kiedy rozpoczynałam tu pracę, zostałam zaproszona przez mieszkańców
do tworzenia tego domu. Misją tego miejsca jest tworzenie
przestrzeni miłosierdzia. Obecnie mamy 49 mieszkańców –
dom jest przeznaczony dla 50
osób. To w większości kobiety
w przedziale wiekowym od 12
do 69 lat. W centrum naszych
działań zawsze stoi podopieczny, bo to on jest najważniejszy.
Każda osoba traktowana jest
tu indywidualnie. Mieszkańcy
na co dzień uczestniczą w różnych zajęciach, jest m.in. terapia zajęciowa, są zajęcia z choreoterapii, dogoterapii i alpakoterapii. Prowadzimy grupę
teatralną – nasze podopieczne doskonale odnajdują się na
scenie. Trwa rozbudowa skrzydła rehabilitacyjnego, w którym
będzie się mieściła sala wielofunkcyjna.

KAROLINA KASPRZAK
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KSZTAŁCENIE OSÓB Z DYSFUNKCJAMI SŁUCHU

Gdy nauczyciel
mówi zamiast migać
W

iele mówi się o edukacji
włączającej, stwarzaniu
słabosłyszącym i niesłyszącym
prawa do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym. Aby
kształcenie osób z dysfunkcjami słuchu mogło odbywać się
bez zakłóceń i przynosiło korzyści, trzeba wiedzy na temat
potrzeb tej grupy, a w szczególności motywacji oraz zaangażowania w kwestię likwidacji barier w kształceniu.
Czy wiesz, co czuje niesłyszący, kiedy znajdzie się w otoczeniu słyszących? Widzi, że rozmawiają, ale nie może przyłączyć się do dyskusji, bo nikt w tej
grupie nie zna języka migowego. To jakbyś brał udział w konferencji, podczas której wszyscy prelegenci wygłaszają referaty po francusku, a Ty nie znasz
tego języka i nie masz zapewnionego tłumaczenia na język
polski. Jakie emocje wówczas Ci
towarzyszą?
Uczucia osoby z niepełnosprawnością słuchu funkcjonującej w świecie słyszących trafnie opisał Willard Madsen w
wierszu pod tytułem: „Żeby zrozumieć, musisz być głuchy”.
Treść tego właśnie wiersza, napisanego w 1971 roku w Stanach
Zjednoczonych, przytoczył Olgierd Kosiba, prezes Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców
Języka Migowego „GEST” w swoim wystąpieniu na konferencji
pod tytułem: „Osoby z uszkodzonym słuchem – proces świadomego uczenia”. Konferencję tę
zorganizowało 20 października
Collegium Da Vinci w Poznaniu,
Wielkopolska Jednostka Wojewódzka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”
oraz platforma edukacyjna migaj.eu. Patronem konferencji był
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
i Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Sponsorem – Agencja Reklamowa reklamowygadzet.pl
oraz „Goplana”.
– W kształceniu osób z niepełnosprawnością słuchu ważną
rolę pełnią osoby zajmujące się
ich edukacją – zwróciła uwagę

Anna Skupień, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON.
– Konferencja jest efektem
współpracy między PFRON a
Collegium Da Vinci. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie
przynosiła efekty na różnych
polach.
Celem wydarzenia była reﬂeksja nad potrzebami i problemami edukacyjnymi osób z uszkodzonym słuchem. W tym temacie wypowiedzieli się psychologowie, pedagogowie, działacze organizacji pozarządowych
oraz osoby indywidualne zainteresowane tą tematyką.
– W Polsce żyje około 900 tysięcy osób z poważnym uszkodzeniem słuchu, a blisko 50 tysięcy jest całkowicie głucha. Do
niedawna ludzie z niepełnosprawnością słuchu byli spychani na margines społeczny, mimo
że wśród głuchych jest wiele
znanych osobistości – czytamy
na stronie internetowej CDV.
W moim odczuciu ludzie z
uszkodzeniami słuchu wciąż
spychani są na margines społeczny, gdyż nadal nie udało się
wypracować standardów zapewniających im godne warunki do nauki, pracy, niezależnego i
samodzielnego życia. Zawężony
jest wykaz zawodów, w których
mogą się kształcić, a następnie
pracować, niewielu pracodawców otwartego rynku pracy chce
ich zatrudniać, zaś niezależne i
samodzielne życie utrudnia brak
powszechnego dostępu do usług
tłumacza języka migowego. Tłumaczy PJM (polskiego języka migowego) jest zbyt mało w stosunku do osób głuchych, którym
tego rodzaju wsparcie jest po
prostu niezbędne. Dla części niesłyszących język polski jest językiem obcym. Jedynym, w pełni
zrozumiałym, językiem jest język migowy.
W ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami słuchu kształcą się również uczniowie słabosłyszący, którzy posługują się
mową werbalną. Jeśli takich w
danej klasie jest większość, nauczyciel „mówi, mówi, mówi…”
(cytat z wystąpienia O. Kosiby),
zatem nie wykorzystuje języ-

ka migowego, ale właśnie przekaz werbalny. To sprawia, że
dzieci całkowicie głuche są wykluczone z procesu kształcenia.
Czasem rodzice dzieci głuchych
wzbraniają się przed uczeniem
ich polskiego języka migowego,
co również je wyklucza, choćby
z udziału w życiu szkolnej grupy
rówieśniczej. Kluczowym elementem w edukacji osób niesłyszących i słabosłyszących jest
zmiana sposobu myślenia i działania.
Konferencja wyposażyła słuchaczy także w wiedzę o osobach głuchoniewidomych. Że
warto wyciągnąć rękę do głuchoniewidomych mówił Jacek
Kowalski, koordynator wolontariatu WJW TPG:
– Głuchoniemy to nie synonim słowa „głuchoniewidomy”.
O osobach niesłyszących nie
powinno mówić się „głuchonieme”, bo nie są nieme. Aż 80-90%
informacji ze świata uzyskujemy
za pomocą wzroku, a tylko 10
do 20% przez słuch. Głuchoślepota to odrębny rodzaj niepełnosprawności, mimo że za taki
nie została uznana w polskim
systemie orzecznictwa. Inne
problemy mają ludzie z niepełnosprawnością wzroku, inne –
ludzie z uszkodzeniami słuchu.
Głuchoślepotę klasyﬁkuje się
ze względu na czas – może być
wrodzona bądź nabyta (na przykład w wieku starczym) oraz
stopień uszkodzenia zmysłów –
od 3 do 6% osób głuchoniewidomych stanowią osoby z całkowitym uszkodzeniem wzroku i słuchu, wśród głuchoniewidomych
są też osoby głuche i słabowidzące, niewidome i słabosłyszące, słabowidzące i słabosłyszące.
J. Kowalski omówił m.in. metody komunikacji z osobami głuchoniewidomymi, które dzielą się na uniwersalne i specjalistyczne. Metody uniwersalne nie
wymagają wiedzy specjalistycznej – zalicza się do nich mowa
artykułowana, odczytywanie z
ruchu warg, kreślenie na dłoni liter drukowanych czy pisanie na
kartce, komputerze lub telefonie. Z kolei metody specjalistyczne to: jednoręczny i dwuręczny
alfabet Brajla, czyli pismo punk-

towe, którym posługują się osoby niewidzące, język migowy,
bardzo popularny w Czechach
alfabet Lorma (kreślenie punktów na dłoni osoby głuchoniewidomej – metoda ta została zapoczątkowana w Austrii w XIX
wieku) i wykorzystywana przez
głuchoniewidomą Helen Keller
metoda Tadoma polegająca na
wyczuwaniu wibracji ruchów
warg, policzka oraz szyi nadawcy komunikatu.
W przerwie uczestnicy konferencji uczyli się porozumiewania za pomocą alfabetu Lorma, co okazało się przydatnym,
choć niełatwym, doświadczeniem. Warto uczyć się metod
komunikacji z osobami niesłyszącymi i głuchoniewidomymi,
gdyż znając te metody w kontakcie z człowiekiem z tego typu
niepełnosprawnością spowodujemy, że nie będzie się czuł wykluczony.
Były również wystąpienia badaczek i specjalistek – Anna Irasiak, asystent w Zakładzie Podstaw Pedagogiki Akademii im.
Jana Długosza w Częstochowie
opowiedziała o interkulturowym
projekcie uczenia języka migowego osób słyszących przez głuchych, prof. CDV dr hab. Bogusława Gołębniak – o inkluzji jako
idei i praktyce edukacji prorozwojowej, a dr Agnieszka Kossowska – o systemie (dez)integracji.
Ważną częścią spotkania była
dyskusja, podczas której poruszono m.in. kwestię braku adnotacji w orzeczeniu o niepełnosprawności, że osoba legitymująca się orzeczeniem ma równoczesną dysfunkcję wzroku i
słuchu. W dokumencie tym, w
punkcie dotyczącym przyczyny
niepełnosprawności, podawane
jest albo uszkodzenie wzroku,
albo uszkodzenie słuchu. Wynika to właśnie z faktu, że głuchoślepota w polskim systemie
orzecznictwa nie została uznana jako odrębna niepełnosprawność. Reﬂeksje słuchaczy dotyczyły także uczenia się osób niesłyszących ze słyszącymi, czy
też codziennego życia tej grupy
społecznej.
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DRUGI WIELKOPOLSKI KONWENT REGIONALNY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Równe prawa dla wszystkich
G

odne i niezależne życie, liczne usługi społeczne, w tym mieszkalnictwo wspomagane, reforma
orzecznictwa oraz przejęcie przez państwo odpowiedzialności za wsparcie osób
z niepełnosprawnością – to
założenia nowego systemu
wsparcia, które omawiano 13 października podczas
II Wielkopolskiego Konwentu Regionalnego Osób z Niepełnosprawnościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Regionalne konwenty osób
z niepełnosprawnościami odbywały się na przełomie września i października, m.in. w
Warszawie, Lublinie, Białymstoku, Krakowie, Wrocławiu,
Łodzi, Gdańsku, Szczecinie i
w Poznaniu. Łącznie zorganizowano 14 takich konwentów. Ich celem była dyskusja
nad nową ogólnopolską strategią na rzecz osób z niepełnosprawnościami – wymiana
poglądów i zgłaszanie problemów dotyczących osób z niepełnosprawnością. Konwenty
były wstępem do III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się 25 października w Warszawie. Zarówno kongres jak i konwenty uzyskały patronat Rzecznika Praw Obywatelskich oraz
Państwowego Funduszu Re-

habilitacji Osób
sprawnych.

Niepełno-

Konwent w Poznaniu zorganizował Oddział Wielkopolski PFRON, Fundacja „Aktywizacja” Oddział w Poznaniu, Biuro UAM do spraw studentów z niepełnosprawnościami, Koło Naukowe Edukacji Równościowej „Emancypacja” i Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM
„Ad Astra”. Temat spotkania brzmiał: „Edukacja i doradztwo zawodowe kluczem
do rozwoju i pełnej inkluzji
społecznej osób z niepełnosprawnościami”.
III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami został zorganizowany przez Fundację
Instytut Rozwoju Regionalnego na 5-lecie podpisania
przez Polskę Konwencji ONZ
o prawach Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem:
„Za niezależnym życiem”. To
wydarzenie dało środowisku osób z niepełnosprawnością możliwość zabrania głosu w ważnych dla niego sprawach. Choć coraz więcej wątków w dyskusjach publicznych poświęconych jest równości i samodzielnemu życiu,
w praktyce nie brak sytuacji,
gdzie łamane są nie bariery,
lecz prawa osób z niepełnosprawnościami.
„Nie możemy wydostać się

z mieszkań, bo jesteśmy w
nich uwięzieni. Porusza nas
kolejna historia osoby niewidomej, która nie została wpuszczona z psem przewodnikiem do pojazdu komunikacji publicznej. Słyszymy
o dzieciach, które nie mogą
uczyć się z pełnosprawnymi rówieśnikami. Tych historii jest mnóstwo. Nie chcemy
po raz kolejny czytać i słuchać
jak nam źle. Chcemy zmian i
działania! Chcemy pełnego udziału w społeczeństwie
i chcemy sami decydować o
zmianach, które nas dotyczą”
– postulat o takiej treści czytamy na stronie zrzutka.pl,
gdzie przez kilkanaście tygodni prowadzono zbiórkę dodatkowych pieniędzy na organizację kongresu.
W odpowiedzi na potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnościami powstał zespół zajmujący się opracowaniem wytycznych dla nowego
systemu wsparcia. Zdaniem
członków tego zespołu najważniejsze jest m.in. zapewnienie praw zgodnych z konwencją, wprowadzenie ustawy wdrażającej ustawę o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz ustawy o dostępności, która będzie dotyczyła wszystkich osób mogących napotkać bariery, a nie
tylko ludzi z niepełnosprawnościami. Powinny obowią-

zywać przepisy antydyskryminacyjne i standardy dostępności architektonicznej. Niezbędne jest zniesienie limitów i kolejek dla wczesnej rehabilitacji, deinstytucjonalizacja psychiatrii, funkcjonowanie centrów edukacji włączającej, oparcie prawodawstwa o zasady godności, autonomii i niezależnego życia
– to niektóre postulaty wynikające ze społecznego raportu alternatywnego z realizacji konwencji ONZ o prawach
osób z niepełnosprawnościami przez Rzeczypospolitą Polską.
Na spotkaniu w Wielkopolsce przedstawiono również
priorytety strategii na rzecz
osób z niepełnosprawnościami, do których zalicza się
równe traktowanie, zabezpieczenie społeczne, dostępność
czy lepiej funkcjonujący rynek
pracy. Głos w dyskusji zabrała m.in. Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób
z
Niepełnosprawnościami,
która zaproponowała, aby do
tych priorytetów dodać podnoszenie świadomości społecznej co do potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnością. Bez uświadamiania
społeczeństwa nie będzie
mowy o równym traktowaniu.

KAROLINA KASPRZAK
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października
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie, działającego przy Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, przebywali na wycieczce
w Gołuchowie.
Zwiedzili piękny park i położony w nim zamek książąt Czartoryskich – dawną rezydencję Jana Działyńskiego
i jego żony Izabelli z Czartoryskich. Podziwiali wspaniałe
zbiory dzieł sztuki: wazy greckie mające ponad 2.500 lat,
wspaniałe gobeliny, portrety,
rzeźby, meble.
W Muzeum Leśnictwa, rów-

nież na terenie zamkowo-parkowym, uczestnicy obejrzeli
wystawy prezentujące związki
lasu z kulturą i sztuką. Uwagę
przyciągały makiety dawnego
przemysłu leśnego oraz dzieła
sztuki wykonane z darów lasu.
Byli też w pełnym walorów
edukacyjnych kompleksie Górecznik oraz w jego nowo wyremontowanej karczmie.
Cieszą nas zajęcia w terenie, ponieważ bezpośrednie
doświadczanie otaczającego
świata jest najlepszą formą rehabilitacji naszych uczestników.

AGNIESZKA KEMPA

FOT. AGNIESZKA KEMPA

Wazy greckie w Gołuchowie
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ŚWIATOWY DZIEŃ MÓZGOWEGO PORAŻENIA DZIECIĘCEGO

Zrozumieć i traktować
życzliwie
cy wspomagających porozumiewanie się jak piktogramy czy
komunikatory dźwiękowe. Dla
osób z MPD najważniejsza jest
twoja życzliwość i zrozumienie!” – graﬁkę z tą właśnie treścią zamieściło 7 października
na swoim facebookowym fanpage Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci i Dorosłych z Mózgowym
Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” w Poznaniu.
Pamiętam, jaką furorę zrobił
swego czasu polski ﬁlm fabularny pt. „Chce się żyć” w reżyserii
Macieja Pieprzycy. Czytelnikom,
którzy nie mieli okazji oglądać
tego ﬁlmu, wyjaśnię że jest to
wzruszająca opowieść o młodym chłopaku z MPD Mateuszu
Rosińskim (w tę postać wcielił
się Dawid Ogrodnik), na którego
lekarze w momencie narodzin
wydali wyrok uznając go za „roślinę”. Jedna z lekarek sugeruje
nawet matce, aby oddała chłopaka do specjalnego ośrodka,
bo nigdy nie będzie z nim porozumienia. Przełomowym momentem staje się fakt, kiedy niemówiący Mateusz w wieku 26
lat za pomocą symboli obrazkowych wyznaje, że nie jest rośliną, jak wszyscy myśleli. Film

został uznany jako jeden z największych światowych sukcesów polskiego kina. Zdobył kilka prestiżowych nagród – m.in.
nagrodę publiczności na festiwalu ﬁlmowym w Gdyni, nagrodę Grand Prix i nagrodę publiczności MFF w Montrealu. Myślę,
że siłą przekazu tego ﬁlmu jest
jego autentyczność. W dobitny
sposób pokazuje, ile trzeba starań i dążeń, aby społeczeństwo
zaczęło traktować osobę z MPD
jak normalnego człowieka.
Od kilku lat obchodom Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego towarzyszy
kolor zielony. To symbol solidarności z osobami z MPD. Jak co
roku na zielono była podświetlona Iglica na Międzynarodowych
Targach Poznańskich i wiele innych znanych miejsc. 6 października o 18.00 na Placu Wolności spotkała się grupa przyjaciół oraz sympatyków Stowarzyszenia „Żurawinka”, aby wspólnie „dać zielone światło osobom
z MPD”. Inicjatywa pod takim
właśnie tytułem miała na celu
upowszechnianie wiedzy o MPD
wśród poznaniaków.

milionów – tym hasztagiem, czyli znakiem
„#” przed wyrazem, zainaugurowano w Internecie i mediach
społecznościowych
kolejną
edycję obchodów Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego (MPD) przypadającego 7 października. Tyle
właśnie osób z MPD żyje na całym świecie. Obchody są okazją do upowszechniania wiedzy oraz zwiększania świadomości społecznej na temat
mózgowego porażenia dziecięcego. W tym celu w różnych
miastach Polski w dniach 2 – 7
października organizowano
otwarte spotkania edukacyjne
i happeningi.
Mózgowe porażenie dziecięce to zespół objawów określający różne zaburzenia ruchu i postawy wynikające z trwałego,
niepostępującego uszkodzenia
mózgu we wczesnym stadium
rozwoju dziecka. Najczęstsze
problemy wynikające z MPD są
związane z koordynacją ruchową, przełykaniem pokarmów
i mówieniem. (za: wikipedia.
org). Kłopot z tą ostatnią czynnością sprawia, że społeczeństwo odbiera osoby z MPD jak

ludzi o obniżonej sprawności intelektualnej, którzy nie rozumieją kierowanych do nich komunikatów słownych bądź w ogóle
ich nie słyszą. Jest to jeden z mitów dotyczących MPD. W praktyce wygląda to tak, że człowiek
z MPD nie ma możliwości wypowiedzenia się (czy to słownie,
czy za pomocą symboli obrazkowych, jeśli nie mówi) w sprawach dla niego znaczących.
Zdarza się, że opiekun podejmuje decyzję za niego, na przykład w kwestii wyboru napoju,
stroju na uroczystość, prezentu
dla bliskiej osoby. Nie dając prawa głosu osobie z MPD wykluczamy ją ze społeczeństwa.
„Każdy przypadek MPD jest
inny, ponieważ zależy od miejsca i rozległości uszkodzenia
mózgu. Mózgowe porażenie
dziecięce nie jest chorobą zakaźną! Nie leczy się go tabletkami, ale stosuje wieloproﬁlową
rehabilitację. Pamiętaj, że: niepełnosprawność ruchowa nie
oznacza niepełnosprawności
intelektualnej, a brak mowy – jej
nierozumienia. MPD nie wyklucza z aktywnego życia mimo, że
osoby z MPD często potrzebują
kul, chodzików, wózków, pomo-
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Dobre smaki

września
czternastu
podopiecznych z Ośrodka Terapii Zajęciowej ISKRA
oraz ze Środowiskowego
Domu Samopomocy ISKRA
wraz z trzema terapeutami
pojechaliśmy tramwajem na
Festiwal Dobrego Smaku na
Targach Poznańskich.
Było dużo stanowisk z różnych regionów Polski, miedzy
innymi: mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, pomorskiego. Próbowaliśmy różne dobre rzeczy, na
przykład chleb na zakwasie,
jogurt naturalny, soki naturalne, oleje, sery, jogurt czekoladowy, miód o smaku czekolady, piernik ze Szczecina. Bardzo mi się podobało, ponieważ
mogłam spróbować tych pyszności. Wróciliśmy do ISKRY
zmęczeni i szczęśliwi.

MARTA WAWRZYNIAK

KAROLINA KASPRZAK

FOT. JUSTYNA SROCZYŃSKA
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omendy Wojewódzka i
Miejska Policji w Poznaniu połączyły siły, aby wspólnie działać na rzecz oddawania krwi oraz zachęcać do rejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku. W związku z tym 3 października w Komendzie Wojewódzkiej Policji obie komendy zainaugurowały wspólny projekt – Klub Honorowych Dawców Krwi „Policyjni krewniacy”.
– Klub został powołany 19
czerwca decyzją komendanta Wojewódzkiego Policji w
Poznaniu insp. Piotra Mąki. W
jego skład aktualnie wchodzą
policjanci reprezentujący KWP,
Oddział Prewencji Policji i KMP

w Poznaniu oraz KPP w Grodzisku Wielkopolskim, Turku
i Obornikach. Łącznie zapisało się 180 policjantów oraz pracowników policji – powiedział
kom. Michał Królikowski z Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu, przewodniczący klubu
„Policyjni krewniacy”.
Były wystąpienia zaproszonych gości, objaśniono zasady działania klubu „Policyjni
krewniacy” oraz przedstawiono zasady obowiązujące przyszłego dawcę zarówno krwi
jak i szpiku.
Michał Sokołowski z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu omówił i pokazał na
slajdach, jak istotne jest odda-

wanie krwi, jak wygląda cały
proces pobierania i przechowywania oraz kto może oddawać krew. Z kolei Dorota Raczkiewicz z Drużyny Szpiku mówiła, czym na co dzień zajmuje się Drużyna Szpiku, jak wygląda codzienne życie dzieci i
ich rodziców przebywających
na onkologii dziecięcej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu, jak ważne jest
pomaganie innym oraz zachęcała do wypełniania oświadczeń woli dotyczących wyrażenia zgody na pobranie organów po naszej śmierci.
– „Policyjni krewniacy” to kolejny wspólny projekt Policji i
Drużyny Szpiku. To chyba najważniejszy rodzaj współpracy.
Wierzę, że dzięki naszej edukacji i zaangażowaniu wśród
policjantów znajdzie się wielu
nowych dawców szpiku. Dziękuję wszystkim, którzy widzą
drugiego człowieka i jego potrzeby – powiedziała Dorota
Raczkiewicz.
W trakcie spotkania udział
wzięli m.in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu insp. Roman Kuster, zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu – kom. Paweł Kolendowicz i zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu – kom. Piotr Gruszka.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. (2X) SZYMON WITCZAK KWP POZNAŃ

Policjanci z zainteresowaniem wysłuchali zaproszonych gości.

Pamiątkowe zdjęcie policjantów z gośćmi – Drużyną Szpiku, RCKiK w Poznaniu
i Polskim Czerwonym Krzyżem.

O

d 1 listopada tego roku samorządy powiatowe mogą
składać wnioski o doﬁnansowania w ramach „Programu
wyrównywania różnic między
regionami III” na rok 2018. Zarząd PFRON 5 października
przyjął dokument pod nazwą
„Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2018”.
W ramach wyżej wymienionego programu samorządy gminne i powiatowe mogą starać się
o doﬁnansowanie ze środków
PFRON na: likwidację barier w
urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie
umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami poruszania
się i komunikowania (obszar B),
tworzenie spółdzielni socjalnych
osób prawnych (obszar C), likwidację barier transportowych (obszar D), wsparcie w kwestii wymaganego wkładu własnego w
projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób z niepełnosprawnościami (obszar E),
tworzenie warsztatów terapii
zajęciowej (obszar F) i dodatkowe środki na ﬁnansowanie zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami (obszar G).
Wnioski samorządów powiatowych dotyczące obszarów B,
C, D, F i G przyjmowane będą w
terminie 1 listopada 2017 – 28 lutego 2018, a wnioski samorządów gminnych, powiatowych
oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E – w
terminie 1 listopada 2017 – 30 listopada 2018. Wykaz powiatów
kwaliﬁkujących się w 2018 roku
do uczestnictwa w „Programie
wyrównywania różnic między
regionami III” oraz dokument
pn. „Kierunki działań…” można
znaleźć na stronie internetowej
www.pfron.org.pl red.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

Policyjni krewniacy

Wsparcie dla
samorządów
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asowe biegi stały się od
kilku lat również w Polsce modną dyscypliną sportową. Wiele z nich służy nie
tylko zdrowiu biegaczy, ale
ma równocześnie cel charytatywny. W Poznaniu należy do nich masowa, biegowa impreza pod nazwą „Pobiegnij dla onkoludków”, czyli
dla dzieci chorujących na białaczki i inne nowotwory.
Pomysłodawcą i organizatorem tego biegu, jest Piotr
Przybylski, ratownik medyczny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, koordynator w Drużynie
Szpiku.
– 1 października w Lasku
Marcelińskim w Poznaniu odbyła się druga edycja tego biegu, organizowanego przez
Drużynę Szpiku – mówi. – Bieg
ma na celu edukację i oswajanie ludzi z krwiodawstwem
i dawstwem szpiku, a przede
wszystkim pokazanie świata
onkologii dziecięcej, który często jest pomijany i niezauważany. W trakcie trwania biegu
zbieraliśmy fundusze na działania statutowe Drużyny Szpiku.
Bieg ten wpisał się w kalendarz imprez sportowych. I co-

Pobiegli
dla onkoludków
raz więcej osób w nim uczestniczy. Już jakiś czas przed rozpoczęciem biegu lista startujących była zamknięta. Wielu z
nich pobiegło kolejny raz.

FOT. (5X) KSPHOTOGRAPHY – KACPER SKUBISZAK
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– To mój drugi bieg dla onkoludków. W tym roku sprzyjała pogoda i trasa. Biegło się
wspaniale. Organizacja biegu była na wysokim poziomie, a medal wręczany na mecie uwieńczył trud włożony w
sześciokilometrową trasę. Najważniejszy był cel: wsparcie
dzieci chorych onkologicznie
– powiedział Michał Jarusz.
Na bieg główny zapisało się
około 550 biegaczy, natomiast
na bieg dzieci – 160. Imprezę
przeprowadzono dzięki pomocy darczyńców, którzy ufundowali nagrody i poczęstunek.
Przy odbiorze pakietów startowych można było wrzucić datki do puszek. Zaprzyjaźniony
klub biegowy gRUNwald team

Biegło wielu zawodników w czerwonych koszulkach.

W biegu wzięły udział całe rodziny.

Oprócz biegaczy pojawili się zwolennicy nordic walking.
Poznań zorganizował grill i
ognisko, z którego dochód został przeznaczony na cel biegu.
Biegacze byli dekorowani
w kategorii open mężczyzn i
kobiet, zarówno w biegu jak i
nordic walking oraz w kategoriach wiekowych. Po dekoracji
odbyło się losowanie nagród
od sponsorów. Nagrodami
głównymi były zegarek marki Polar oraz wypożyczenie
na weekend samochodu marki Hyundai i30 od Grupy Karlik,
partnera Drużyny Szpiku.

W biegu uczestniczył też piesek.

STANISŁAW FURMANIAK

Piotr Przybylski
– pomysłodawca biegu
„Pobiegnij dla onkoludków”.
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Nauczył się pisać
od nowa
W

październiku 2015 roku
zwracałam się do Czytelników „Filantropa” z prośbą o wsparcie na rehabilitację mojego syna
Tomasza. Dzisiaj nadal walczę o
jego powrót do zdrowia, sprawa
jest wciąż aktualna. Przypomnę,
że 9 lat temu u mojego 17-letniego wówczas syna ujawnił się wielkich rozmiarów naczyniak tętniczo-żylny, umiejscowiony w płacie
potylicznym mózgu. Konsekwencją tego był dwukrotny wylew
śródmózgowy, w wyniku którego
Tomek zapadł w ośmiomiesięczną śpiączkę. Jego stan był oceniany jako skrajnie krytyczny.
Walka o jego życie trwała ponad pół roku. Jedną z licznych
komplikacji była przebita opłucna, a w rezultacie odma płuc i ropień. Proponowano operację, ale
ze względu na stan ogólny zabieg
operacyjny był obarczony dużym
ryzykiem zgonu. Jednocześnie syn
przez blisko 5 miesięcy nie podejmował samodzielnego oddechu,
co wiązało się z koniecznością respiratoterapii.
Dzięki intensywnej terapii Tomek poczynił znaczny postęp. Pomimo że jeszcze nie potraﬁ chodzić i samodzielnie siadać, to stara się być jak najbardziej samodzielny. Coraz więcej codziennych czynności próbuje wykonywać prawą ręką np. samodzielnie
potraﬁ się już napić, chociaż nadal przeszkodą jest spastyka czterokończynowa i przykurcze. Obecnie walczymy o to, żeby uruchomić
Tomka lewą rękę, a także nogę, co
pozwoliłoby mu na samodzielne
chodzenie. Poza tym syn wykonuje coraz więcej ćwiczeń w pozycjach stojących. Tomek nauczył
się od nowa pisać, ale wciąż dużym utrudnieniem jest upośledzenie słuchu i mowy, a także powracające epizody padaczkowe. Poza

W

dniach od 13 do 16
września w hotelu Blow
Up Hall 5050 w Poznaniu odbyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja Klubu Starego Browaru. Były to cztery
dni nie tylko pokazów mody,
ale również realnego wsparcia osób potrzebujących.
– Cieszymy, że liczba przyjaciół klubu w dalszym ciągu rośnie. Organizowany dwa
razy w roku klub wciąż jest
najbardziej wyczekiwanym
wydarzeniem towarzyskim w
Poznaniu. Po raz kolejny nasi
goście mieli również okazję
wesprzeć Drużynę Szpiku –
mówi Joanna Tupalska, Creative Marketing Manager Starego Browaru.

Podczas
zabiegu rehabilitacyjnego.
tym brak kości czaszki jest sporą
przeszkodą podczas intensywniejszych ćwiczeń. 2 lata temu okazało się również, że syn cierpi na kamicę nerkową.
Musiałam zrezygnować z pracy,
ponieważ syn wymaga całodobowej opieki. Jedyną osobą utrzymującą rodzinę jest mój mąż, co dodatkowo komplikuje sytuację. Tylko dzięki zintensyﬁkowaniu rehabilitacji możliwy będzie powrót Tomka do sprawności. Niestety, obecnie stać nas jedynie na
jedną godzinę rehabilitacji dziennie, co jest dalece niewystarczające. Wskazane są przynajmniej
4 godziny ﬁzjoterapii dziennie, co
kosztuje przeszło 6 tysięcy złotych.
Ta kwota znacznie przekracza nasze możliwości ﬁnansowe.
Ważna jest nieustająca chęć
Tomka do ćwiczeń i powrotu do
zdrowia. Pomimo przeciwności
losu Tomek pozostał młodym człowiekiem z nadzieją patrzącym w
przyszłość. Tak bardzo bym chciała, aby jego pragnienia się spełniły.

Drużyna Szpiku od prawie 10 lat opiekuje się dziećmi, które przebywają w Klinice Onkologii, Hematologii i
Transplantologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im.
Karola Jonschera w Poznaniu.
Pomoc ta jest bardzo potrzebna, gdyż leczenie dzieci, które chorują na różne odmiany
białaczek, trwa średnio dwa
lata. Rodzice nie są w stanie sami ponieść wszystkich
kosztów z tym związanych.

Poza tym ważne dla dzieci
i rodziców są też odwiedziny na oddziale wolontariuszy
Drużyny Szpiku. To bardzo
ważne, aby do grona jej przyjaciół dołączały kolejne ﬁrmy.
W ich gronie jest także Klub
Starego Browaru, który od
pięciu edycji wspiera działania Drużyny Szpiku. Tak było
również podczas jubileuszowego spotkania. W trakcie
czterech wieczorów wolontariusze byli obecni z puszkami,
do których zaproszeni goście
mogli wrzucać pieniądze.
– To był zaszczyt bycia częścią jubileuszowego Klubu Starego Browaru. Dla nas udział
w tych wieczorach to wyróżnienie. Tym razem zabraliśmy
największych naszych ambasadorów – chorych i walczących: była Olga, która pokonała guza mózgu, Asia po dwóch
przeszczepach szpiku i Kasia,
która rozprawiła się z chłoniakiem. To miał być dowód,
że rak to nie wyrok i że trzeba
walczyć i nie poddawać się, a
marzenia są po to, by je spełniać. Dziękujemy za wszystkie
wspólne edycje – powiedziała
Dorota Raczkiewicz z Drużyny Szpiku.

*

Darowizny na leczenie i rehabilitację Tomka można wpłacać
na jego konto 47-1320-1537-08373144-3000-0001.

JOLANTA KWIATEK
FOT. (2X) ARCHIWUM RODZINNE

MAMA

Tomasz przed chorobą.

Od redakcji:
Skany orzeczenia o niepełnosprawności i innych dokumentów oraz zgody autorki na publikację jej tekstu znajdują się w
naszym posiadaniu.

Alicja Majewska – gwiazda muzyczna jubileuszowej gali Klubu
Starego Browaru.
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Wielkie pomaganie
Pośród wielu gości byli
m.in. aktorzy, piosenkarze,
projektanci mody, dziennikarze, którzy zachęcali do
wspierania Drużyny Szpiku.
Wśród nich Bartek Jędrzejak,
prezenter pogody w Dzień
Dobry TVN, ambasador Drużyny Szpiku.

Bartek Jędrzejak, prezenter pogody w Dzień Dobry TVN, ambasador Drużyny Szpiku
w towarzystwie wolontariuszek i Doroty Raczkiewicz.

FOT. (3X) JAKUB WITTCHEN

– To szczególny, jubileuszowy Klub Starego Browaru. Jestem tu nie pierwszy raz. I zawsze czymś nowym zaskoczony. Wielkie
pokazy mody. Czerwone dywany, gwiazdy, ścianki, koncerty. Jubileuszowy klub
był szczególny. Wzruszenie przeplatało się z zaskoczeniem i zachwytem. Najpierw Olga Bończyk i wspomnienie Zbigniewa Wodeckiego. Duet Olgi ze Zbigniewem w tle. Potem jak zwykle
zaskoczenie. Światowy poziom, pokazy mody i Kasia
Sokołowska. Muzyka i wizualizacje – klasa. W tym roku
z okazji jubileuszu pojawiły
się też na wybiegu gwiazdy i
polskie modelki, polscy modele, którzy na co dzień pracują dla Chanel, Ermenegildo Zegna, Dolce & Gabbana,
Versace i innych. Mediolan,
Paryż, Londyn, Nowy Jork, a
tym razem cztery dni w Poznaniu. Na koniec wielki ﬁnał
– koncert Alicji Majewskiej i
Włodzimierza Korcza. Niesamowici artyści, a prywatnie wspaniali ludzie, z szacunkiem dla człowieka. Jest
dużo miejsca na wrażliwość
i pomoc potrzebującym, bo
od kilku lat jest obecna Drużyna Szpiku. Ludzie, którzy swoje serce i czas oddają dzieciom walczącym z nowotworem. Wspaniali ludzie.
Cieszę się, że mogę być jednym z nich. Taka jest Wielkopolska. Taki jest Poznań. Taki
Stary Browar i jego klubowicze. Już czekam na kolejny
klub – powiedział Bartek Jędrzejak, współprowadzący
jubileuszową galę Klubu Starego Browaru.
Osoby, które chcą wesprzeć Drużynę Szpiku, mogą
wpłacić dowolną kwotę na
konto Fundacji Anny Wierskiej „Dar Szpiku”. Numer
konta: 25 2130 0004 2001
0671 2681 0004.

STANISŁAW FURMANIAK

Wolontariuszki Drużyny Szpiku podczas zbierania pieniędzy na działania statutowe Fundacji.
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Warto walczyć
o marzenia
M
Monika
JJanc
PPOŁAJEWO

35

FOT. ARCHIWUM

-letnia Joanna Sobkowiak z Połajewa każdego
dnia swoją postawą przekonuje, że będąc osobą z niepełnosprawnością można cieszyć się
życiem i doskonale spełniać się
w wielu życiowych rolach. Jest
żoną, mamą dwóch cudownych dziewczynek i spełnia się
zawodowo jako bibliotekarka w Bibliotece Gminnej w Połajewie. Choruje na toczeń rumieniowaty. Choroby tej na zewnątrz nie widać. Ma charakter
postępujący, czyniąc duże spustoszenie w organizmie. Wymaga stałego przyjmowania
wielu leków.
– Zachorowałam w 1996 roku
– mówi. – Miałam wtedy 14 lat.
Jest to choroba autoimmunologiczna tkanki łącznej. Powoduje, że organizm atakuje swoje zdrowe komórki takich narządów wewnętrznych jak nerki, serce, płuca. U mnie zaczęło
się od „motyla” na twarzy potem
doszły bóle stawów. Obecnie
mam zaatakowane nerki. Leczę
się w Poznaniu w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego na ul. Przybyszewskiego
w poradni nefrologicznej i kardiologicznej, ponadto w poradni reumatologicznej u dr Kamilli Klame w Medicor na ulicy Za
Groblą w Poznaniu. Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności przyznany na stałe, ponie-

waż zachorowałam przed 16 rokiem życia.
Pogodzenie się z chorobą
nie było dla Joanny łatwe. Wiele osób, zwłaszcza w szkole, wyśmiewało jej wygląd.
– Dziewczyny w wieku dojrzewania chcą ładnie wyglądać, a
ja miałam wtedy twarz jak chomik, opuchniętą od sterydów.
Zmieniło się całe ciało. Uczniowie przezywali mnie albo rysowali na ławkach. Było to strasznie przykre.
Jednak wsparcie najbliższej
rodziny i życzliwość przyjaciół
wzmocniły wiarę Joanny w swoje siły. Zdystansowała się do choroby i złośliwych osób. Odważnie podjęła wyzwanie, które postawiło przed nią życie. Podjęła
naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie, gdzie koleżanki i koledzy zaakceptowali
i polubili ją taką, jaka była. Marzyła o wyjściu za mąż i urodzeniu dziecka, choć zdawała sobie sprawę, że dla niej może to
nie być łatwe. W tym czasie poznała bliżej Adama, mieszkającego w tej samej wsi, obecnego
męża. Marzenia stały się możliwe do spełnienia.
Od najmłodszych lat Joanna lubiła czytać książki i rozmawiać o nich. Dlatego po zdaniu
matury podjęła studia licencjackie w Bydgoszczy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego na
kierunku informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo, a następnie
studia uzupełniające magisterskie o takiej samej specjalizacji na Uniwersytecie im Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczęszczała na studia podyplomowe

Joanna Sobkowiak: — Warto mimo choroby walczyć.

w Collegium Da Vinci w Poznaniu o specjalizacji pedagogika
przedszkolna i nauczanie zintegrowane w klasach I-III.
Od ukończenia studiów magisterskich pracuje w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Połajewie. Jest profesjonalistką w tym,
co robi. Zawsze uśmiechnięta,
pełna energii, potraﬁ doradzić
w wyborze odpowiedniej lektury i ma dobry kontakt z ludźmi.
Prowadzi w bibliotece i nie tylko liczne zajęcia dla dzieci. Organizuje m.in. Międzynarodowy
Dzień Książki dla dzieci, Dzień
Przedszkolaka, spotkania autorskie, Cała Polska Czyta Dzieciom i Narodowe Czytanie. Dzięki niej dzieci i dorośli odkrywają
na nowo ciekawy świat książek.
Dla Joanny najważniejsza jest
jednak rodzina. Znajomość z
Adamem przerodziła się w narzeczeństwo, którego skutkiem
było zawarcie małżeństwa w
2007 roku. Choroba Joanny nie
była dla Adama przeszkodą i
problemem, którego wspólnie
nie można rozwiązać. Każdego
dnia wspiera i mobilizuje ją do
walki z trudnościami wynikającymi z choroby i codziennego
życia. Ich największym szczęściem są dwie wspaniałe córeczki Antonina i Lena, zawsze
pełne energii, uśmiechnięte i ciekawe świata. Rodzice starają się
jak najwięcej czasu spędzać razem z nimi. Nie jest to jednak
proste ze względu na pracę Adama, która związana jest z licznymi wyjazdami.
– Moje córki dają mi tyle energii, miłości i uśmiechu, że nie
mam czasu myśleć o chorobie
i dajemy sobie radę – mówi Joanna. – Pomagają nam moi rodzice, którym jestem bardzo
wdzięczna. Zawsze mogę na
nich liczyć.
Marzeniem Joanny jest, by
znalazł się skuteczny lek na jej
chorobę. Chciałaby kiedyś wybudować swój własny domek,
by móc razem z rodziną zasiąść
w ogrodzie albo przy kominku.
Warto mimo choroby walczyć
o swoje marzenia, swoją przyszłość i swoją rodzinę. I nie poddawać się zwątpieniu.

Artur Andrus.

W

malowniczym Baranówku przed dziesięcioma
laty było tylko pole. Później
pojawiły się stworzenia. Założył Fundację, bo – jak mówił
– miał taką ochotę. Kiedy potrzebował pomocy, pomagano
mu. Przyszedł czas, że postanowił wspierać innych. 18
października w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu wspominano ś.p.
Bohdana Smolenia, polskiego
aktora i artystę kabaretowego, zmarłego 15 grudnia ubiegłego roku. Była to uroczysta
gala z okazji 10-lecia działalności Fundacji Stworzenia
Pana Smolenia.
– Ogromna rzesza obecnych
tutaj ludzi świadczy, że kochacie tę Fundację. A ludzi trzeba
kochać, bo szybko odchodzą
– zaznaczył w swoim wystąpieniu starosta poznański Jan
Grabkowski, cytując słowa
poety, księdza Jana Twardowskiego.
Aula UAM wypełniona była
po brzegi. Ci, którzy nie zdążyli w porę zarezerwować miejsc
na dole, siedzieli na balkonach.
Obecni byli przedstawiciele instytucji publicznych, duchowieństwa, samorządowcy, reprezentanci ośrodków rehabilitacyjnych i placówek terapeutycznych, wolontariusze Fundacji, rodzice oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy, którzy znali i
uwielbiali Bohdana Smolenia.
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POD PATRONATEM STAROSTY POZNAŃSKIEGO

„Pamiętajcie o mnie”

Jan Grabkowski, starosta poznański:
Trzeba kochać ludzi, bo szybko odchodzą.

Zamiast minuty ciszy dla
uczczenia pamięci o zmarłym
była minuta oklasków. Potem
wybrzmiał piękny głos Sandry Chorąży, laureatki Festiwalu Zaczarowanej Piosenki
im. Marka Grechuty w utworze
o ludziach, którzy odchodzą.
Zaśpiewał Kamil Czeszel, także ﬁnalista Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Publiczność
usłyszała w jego wykonaniu
utwory z repertuaru Czesława Niemena. Pokaz tanecznej
improwizacji dali uczniowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie. Galę
prowadził Artur Andrus, a gościem specjalnym był Zakopower, Krzysztof Daukszewicz,
Kabaret Młodych Panów i Dallas Country.
Przyjaciołom Fundacji, darczyńcom oraz wolontariuszom
wręczono
okolicznościowe
statuetki autorstwa mosińskiego malarza i rzeźbiarza Romana Czeskiego. Statuetkę otrzymał m.in. starosta poznański.
Rozstrzygnięto konkurs plastyczny z okazji 10-lecia Fundacji, w którym przyznano
pięć równorzędnych nagród.
Nagrody zostały wręczone w
siedzibie organizacji w Baranówku. W konkursie zwycięży-

li m.in. artyści z Domu Pomocy
Maltańskiej w Puszczykowie.
Fundacja została powołana w 2007 roku. Jej głównym
celem jest pomoc osobom z
niepełnosprawnościami przez
prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych.
Dysponuje
wykwaliﬁkowaną kadrą terapeutyczną, a poziom prowadzonych zajęć ciągle przyciąga do Fundacji nowe osoby.
Są zajęcia z parapowożenia,
podopieczni Fundacji biorą
udział w zawodach olimpiad
specjalnych oraz innych wydarzeniach sportowych. Prowadzący zajęcia stawiają na
samodzielność osób z niepełnosprawnością, co jest kluczowym aspektem dla kształtowania zaradności życiowej.
Kadra Fundacji służy wiedzą
i doświadczeniem, otwartością i wrażliwością. Wrażliwością, której przez wieloletnie społeczne działania uczył
Bohdan Smoleń. Swoje życie
zamknął w zdaniu: „Pamiętajcie o mnie”. Osoby z niepełnosprawnościami, dla których tę
Fundację powołał do istnienia,
na pewno o nim nie zapomną.

KAROLINA KASPRZAK

Popis taneczny uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mosinie.

FOT. (6X) KAROLINA KASPRZAK

Wręczanie statuetek – podziękowania za serce
okazane podopiecznym Fundacji.

Sandra Chorąży.

Kamil Czeszel.
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Piętnastoletnia
„Klaudynka”

W

e wrześniu tego roku minął 15 rok działalności Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową Stowarzyszenia
„Klaudynka”.
Patronka naszej organizacji
Klaudyna z Działyńskich Potocka przyszła na świat w 1801 roku
w Kórniku. Swój obowiązek wobec ojczyzny wypełniała służąc
chorym, rannym i cierpiącym

żołnierzom w okresie powstania
listopadowego. Na emigracji angażowała się w działalność charytatywną wspierając potrzebujących rodaków nie tylko swoimi prywatnymi funduszami, ale
także organizując różne zbiórki i
opiekując się chorymi.
W nawiązaniu do miejsca i
dobroczynnej działalności patronki 15 urodziny naszego Stowarzyszenia spędziliśmy na
polanie przed zamkiem obok

„Klaudynówki” – domu narodzin
naszej patronki. W imieniu naszych podopiecznych skierowaliśmy do społeczności lokalnej,
instytucji i podmiotów gospodarczych zaproszenia do udziału w Charytatywnym Biegu Klaudynki „Każdy z nas jest wyjątkowy”. W słoneczny dzień 30 września na starcie stanęło się ponad
stu uczestników biegu. Z radością pokonali trasę, która wiodła
urokliwymi, jesiennymi ścieżkami Arboretum. Zgodnie z myślą przewodnią biegu wyjątkowi
byli kibice – podopieczni „Klaudynki”, którzy każdego dnia pragną zwyciężać. Wyjątkowi byli
również biegacze i goście, którzy ten wysiłek rozumieją i zauważają. Ta piękna impreza odbyła się dzięki wsparciu ﬁnansowemu TFP oraz ﬁrmy Grześkowiak. Dziękujemy Bibliotece
Kórnickiej, Arboretum i barowi
„Podzamcze” za udostępnienie
terenu.
Wsparcia
organizacyjnego
udzielili nam również: Centrum
Wolontariatu „Klaudynki”, Miasto i Gmina Kórnik, Ochotnicza
Straż Pożarna w Kórniku, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Rekreacji i Sportu
„Oaza”, Paraﬁa Wszystkich Świętych, Zakład Elektryczny Łukasz
Ochowiak, ﬁrma Plustiming, Sołectwo Mościenica, Restauracja
„Biała Dama”, Szkoła Podstawowa nr 2, WODKOM Kórnik, Instytut Dendrologii PAN.
Za miłe podarunki dziękujemy: ﬁrmie „Sezamki” w Śremie,
Delikatesom, Smykowi, Kwiaciarni „Płomyk”. Umilali czas naszym gościom: Rafał Węglarz
(Stowarzyszenie
Miłośników
Sportu Kamionki), Środowiskowy Dom Samopomocy, śpiewający wolontariusze przygotowani przez Jadwigę Niemier, Magdalena Pawlaczyk, Stowarzyszenie „Legion”, Tomasz Kilarski, Biblioteka Publiczna, QQ!ryku, Magdalena Kalisz, Pan Wata.
Dziękujemy wszystkim ludziom
dobrej woli.
Do końca roku trwa akcja
„Wyjątkowy rok dla „Klaudynki”
– 15 urodzinki”. Zapraszamy do
wpłat 15 zł na 15 urodziny. Więcej informacji na stronie www.
klaudynka.org.pl

DAGMARA HORODECKA

„K

ażdy ma prawo do
szczęścia i swojego
miejsca w społeczeństwie” –
to słowa Marii Grzegorzewskiej, prekursorki pedagogiki
specjalnej, które przypominają, że każdy człowiek potrzebuje szacunku oraz zrozumienia. Szczególnie – osoby z problemami zdrowia
psychicznego czy z niepełnosprawnością intelektualną, w
znaczącym stopniu narażone
na stygmatyzację i wykluczenie. W celu ich rehabilitacji,
terapii i integracji ze środowiskiem funkcjonują ośrodki wsparcia dziennego. Taką
właśnie placówką jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej,
działający w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
11 lutego tego roku minęło
20 lat od uroczystego otwarcia
ŚDS. Jego utworzenie nie byłoby możliwe bez pomocy ludzi
głęboko rozumiejących potrzeby i problemy osób z niepełnosprawnościami. Do pomysłu założenia tej placówki
przychylnie odniosła się Lidia
Wrocińska-Sławska, ówczesna dyrektor Wojewódzkiego
Zespołu Pomocy Społecznej
w Poznaniu, która zaakceptowała decyzję o jej utworzeniu.
Na początku Dom dysponował miejscami pobytu dziennego i całodobowego. Do lipca
2000 roku działał w strukturze
Ośrodka Pomocy Społecznej,
ale ponieważ zwiększało się
zainteresowanie pobytem całodobowym osób spoza gminy Środa Wlkp, zadanie prowadzenia ŚDS zostało przejęte przez powiat średzki i Dom
został włączony w strukturę PCPR. Tym samym stał się
ośrodkiem wsparcia o zasięgu
ponadlokalnym.
ŚDS jest przeznaczony dla
60 uczestników – kobiet i
mężczyzn od 18 roku życia.
Obecnie jest placówką wsparcia dziennego (pobyt całodobowy zlikwidowano w 2010
roku w związku ze zmianami w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej
w zakresie funkcjonowania
ośrodków wsparcia). Osoby z
niepełnosprawnościami mogą
korzystać z różnych zajęć aktywizacyjnych i usprawniających dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika.
Są m.in. treningi samoobsługi,
umiejętności funkcjonowania
w codziennym życiu, spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, terapia
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20 LAT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

Terapia drogą
do samodzielności
zja, aby przypomnieć społeczeństwu, że osoby z problemami zdrowia psychicznego są wśród nas. Tegoroczne
obchody przebiegały pod hasłem: „Depresja – porozmawiajmy o niej!”. Liczba zachorowań na depresję wśród Po-

laków rośnie w zastraszającym tempie. Według danych
szacunkowych choroba ta
dotyka od 1,5 do 3 milionów
osób. Około 385 tysięcy choruje na schizofrenię.

KAROLINA KASPRZAK

Gratulacje od przedstawicieli Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Środzie Wielkopolskiej.

Z działalnością ŚDS zapoznawali się goście jubileuszowej uroczystości utworzenia
ŚDS, którą zorganizowano
10 października w średzkim
Ośrodku Kultury. O kształtowaniu wrażliwości na osoby
z problemami zdrowia psychicznego mówiła w swoim
wystąpieniu Anna Skupień,
dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON. Gratulacje od
przedstawicieli instytucji publicznych, placówek edukacyjnych i organizacji pozarządowych przyjmowała kierownik ŚDS Ewa Przybylska.
Uczestnicy na tę okoliczność przygotowali inscenizację teatralną obrazującą miejsce człowieka z niepełnosprawnością w społeczeństwie, potrzebę społecznego kontaktu i wzajemnego budowania relacji. W Galerii Miejskiej zrobiono wystawę prac ich autorstwa związaną z ekologią – podziw bu-

dziły m.in. koszyki wykonane z wykorzystaniem papierowej wikliny z gazet, resztek
materiałów ozdobnych i pasmanteryjnych oraz wiele innych wytworów przygotowanych z materiałów codziennego użytku.
10 października był obchodzony Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. To oka-

Wernisaż wystawy prac uczestników ŚDS.

FOT. (3X) KAROLINA KASPRZAK

ruchowa, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Uczestnicy ŚDS, dzięki zaangażowaniu kadry terapeutycznej, są
świetnie zrehabilitowani – kilkoro podjęło pracę, co niewątpliwie jest dużym sukcesem
na polu rehabilitacji.

Widowisko teatralne w wykonaniu uczestników ŚDS.
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soby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, wzrokową i niepełnosprawnościami sprzężonymi
14 października wzięły udział
w kolejnym, 16 już, Powiatowym Turnieju Bocci. Wydarzenie to dorocznie organizuje Stowarzyszenie na rzecz
Osób
Niepełnosprawnych
„Promyk” w Komornikach we
współpracy z Powiatem Poznańskim, Gminą Dopiewo i
Gminnym Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji w Dopiewie.
Uczestniczyli sportowcy z
17 placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych z Poznania oraz powiatu poznańskiego. Było to m.in.
Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących
„Ognik” w Poznaniu, Zespół
Szkół Specjalnych w Stęszewie, Dom Pomocy Społecznej
w Lisówkach, Stowarzyszenie „Na Tak” w Poznaniu, Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”.
Turniej pokazał, że niepełnosprawność nie przeszkadza
w podejmowaniu wyzwań, o
ile stworzy się osobom z dysfunkcjami odpowiednie warunki do ich realizacji. Uczestnicy turnieju z niecierpliwością czekali na moment, w którym będą mogli zmierzyć się
w sportowych rozgrywkach.
Nim się rozpoczęły, pokaz artystyczny z udziałem tancerek
dała orkiestra dęta z Dopiewa.
Był przemarsz drużyn, zapłonął ogień olimpijski, podniesiono ﬂagę.
Sportowcom z niepełnosprawnością
towarzyszyli
m.in.: Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu Powiatu w Po-

16 POWIATOWY TURNIEJ

W atmosferze

Trening przed rozpoczęciem turnieju.

Uczestników turnieju wita Zygmunt Jeżewski, członek Zarządu
Powiatu w Poznaniu.

Zwycięska drużyna uczestników WTZ w Owińskach.

znaniu, Adrian Napierała, wójt
Gminy Dopiewo i Elżbieta Mazur, kierownik Działu do spraw
Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Uczestników i gości
przywitał Bogdan Maćkowiak,
prezes Stowarzyszenia „Promyk”.
Boccia to dyscyplina sportu wywodząca się od włoskiej
gry w bule, która w Polsce coraz bardziej upowszechnia się
jako forma rehabilitacji ruchowej osób z niepełnosprawnościami. O ile bieganie wyklucza
z aktywności ludzi ze znacznymi dysfunkcjami narządu ruchu czy wzroku, w rozgrywkach bocci udział może wziąć
każdy – niezależnie od stopnia
naruszenia sprawności organizmu. Umożliwia to dowolność
wyrzucania piłki (bili) na boisko
– piłkę można rzucić ręką, kopnąć lub wysunąć za pomocą
specjalnej rynny bądź pochylni. Pierwsze rozgrywki bocci
odbyły się podczas światowych
igrzysk osób niepełnosprawnych w Nowym Jorku w 1984
roku. Dyscypliną paraolimpijską boccia stała się od czasu
olimpiady w Barcelonie w 1992
roku. (za: wikipedia.org).
Dla osób z niepełnosprawnościami udział w turnieju
był okazją sprawdzenia sportowych możliwości. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary. Najwięcej emocji wywołał ostatni

Rozgrywki z udziałem reprezentantów instytucji i organizacji.
Druga z lewej Elżbieta Mazur, kierownik Działu do spraw Osób
Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
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mecz, który wyłonił zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła drużyna WTZ w Owińskach,
drugie – ŚDS „Ognik”, a trzecie – WTZ „Promyk” w Konarzewie.

BOCCI W DOPIEWIE

integracji

KAROLINA KASPRZAK

Uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Zawsze Razem”
w Poznaniu wysuwa piłkę przy wsparciu asystenta
i za pomocą rynny.

FOT. (7X) KAROLINA KASPRZAK

Puchar i dyplom zdobyty.
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Trwa mecz.
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Jesiennie...
13 PAŹDZIERNIKA

A

le to lato szybko minęło… człowiek ledwo był
na spacerze, a tu już jesień
i koniec sezonu jeździeckiego. Ale i tak za bardzo nie
skorzystałem, bo albo upał,
albo silny wiatr, albo deszcze. Dni odpowiednich na
spacer było zaledwie kilka…
W jeden taki dzień pod koniec sierpnia wybrałem się na
kolejną przejażdżkę. Tym razem zaplanowałem dłuższą
trasę, bo potrzebowałem takiej jazdy, aby się trochę zresetować. Z początku nie wiedziałem, gdzie jechać, ale potem zaplanowałem sobie trasę w Automapie, mama zrobiła obiad trochę wcześniej
niż zwykle i ruszyłem. Mama
też wsiadła na rower i wyjechała z domu… do lasu na
grzyby.
A ja ruszyłem sobie powoli w stronę Brodniczki. Jak
zwykle trochę ciężko mi było
przejechać przez podwójny zakręt (źle mi się jedzie
w miejscach, gdzie szosa nie
jest równa, tylko ma spadek
na jedną stronę), ale udało mi
się jakoś przejechać, dalsza
droga była już po równym terenie, z muzyką z komórki jechało się dobrze. Przejechałem dwie wioski, potem kilkaset metrów przez las, gdzie
moje oczy trochę odpoczęły od słońca. Minąłem kolejną wioskę Ludwikowo (ale
nie to Ludwikowo z Krzyżaków), znowu kawałek przez
las i dojechałem do Jaszkowa,
gdzie czasem bywam w stadninie koni.
Ale tym razem nie planowałem tam postoju, więc
skręciłem w stronę Śremu i
jechałem dalej. Minąłem wieżę telewizyjną w Górze, dojechałem do głównej drogi i skręciłem w prawo na
Manieczki. Do samych Manieczek miałem kilka kilometrów, a gdy dojechałem,
to znowu skręciłem w prawo (większość mojej drogi
to były skręty w prawo), aleją dojechałem do małej osady Boreczek, a potem Przylepki, skręt w prawo i potem
w lewo i powrót starą trasą
przez Brodniczkę. Do domu

jechałem na resztkach akumulatora. Gdy dojechałem, to
już mrugała ostatnia czerwona kontrolka. Zrobiłem około 30 km, przewietrzyłem się
solidnie, mózg też wypoczął.
Ale chyba będę musiał pomyśleć o wymianie silnika i akumulatorów w wózku elektrycznym, bo już tracą swoją
moc i zasięg.
Niestety, mimo że latem jest
ciepło i (teoretycznie) fajnie,
to obserwuję u siebie dalsze
pogorszenie zdrowia. W sumie to tylko dokuczają mi tylko nogi i ręce, ale one są najważniejsze. Mimo że biorę
leki przeciwbólowe, to odczuwałem silne bóle w stopach i
kolanach, zwłaszcza podczas
spaceru do łazienki. Czasem
nogi miałem tak sztywne, że
z trudem mogłem iść. Być
może to było kolejne zapalenie, chociaż (jak to u mnie
bywa) trochę nietypowe, bo
bez opuchlizny czy stanu zapalnego. Odczuwałem tylko silny ból w kostkach i tak
jakby ograniczenie ruchomości w stawach. Na szczęście
znajoma, której córka także
choruje na FOP, poleciła mi
emulsję ziołową Alpenkräuter-Emulsion. W dużej 200 ml
tubce wyglądała jak pasta do
zębów, bo miała taką konsystencję, wygląd i miętowy zapach. Ale bardzo mi pomogła, bo zredukowała bóle, a
także opuchliznę nóg podczas upalnych dni. Bo oprócz
redukowania bólu mięśni, ma
także zastosowanie chłodząco – rozgrzewające, a także
poprawia krążenie.
Ale teraz, gdy nastała jesień, zrobiło się zimno, wilgotno i wietrznie, to bóle
znów powróciły. Chociaż
trochę zredukowane przez
emulsję, ale czuję że nogi
nadal sztywnieją, a poranne
spacery do łazienki wymagają ode mnie coraz większego
wysiłku. Ale cóż… może jakoś
dam jeszcze radę funkcjonować w miarę normalnie…
Fundacja „Avalon” właśnie
rozliczyła się ze mną z wszystkich wpłat 1% i darowizn.
Chciałbym Wam bardzo podziękować za Wasze serce,
chęć niesienia pomocy i pamięć.

R

cję ze strony Teatru Nowego Urszuli Kaczmarek, kiedy „polała się pierwsza krew”. Teraz, doświadczeni cyklicznie odbywającymi się co trzy miesiące spotkaniami, cieszymy się widząc
te same twarze wracających do
nas widzów-krwiodawców oraz
coraz liczniejsze grono nowych
osób, którym możemy każdorazowo podziękować przekazując
drobne upominki od teatru, takie jak bony zniżkowe na bilety
oraz własnoręcznie robione gadżety od osób prywatnych. Mam
nadzieję, że liczba teatralnych
krwiodawców będzie z każdą
kolejną akcją rosła w siłę. Okazja, żeby to sprawdzić, będzie już
w grudniu. Zapraszam wszystkich serdecznie! – powiedział
Andrzej Hamerski, kierownik
działu marketingu i impresariatu.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Poznaniu cieszy się z każdej, podobnej inicjatywy. Dzięki temu
zwiększa się świadomość ludzi,
jak bezcennym darem jest krew,
której nie można wyprodukować, jak inne leki. Produkuje ją
tylko ludzki organizm.

ozpoczął się nowy sezon w
Teatrze Nowym w Poznaniu, a wraz z nim jest kontynuowana – przy współudziale
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Poznaniu – akcja „Krwawy poniedziałek”.
Teatr Nowy zachęca swoich
widzów do oddawania krwi, bo
jest jej wciąż za mało. Potrzebna
jest nie tylko osobom, które uległy wypadkom, przy operacjach,
ale bardzo często podawana jest
w postaci czerwonych krwinek
czy płytek krwi chorym na różne
odmiany białaczek.
Akcja „Krwawy poniedziałek”
na stałe wpisała się w kalendarz
Teatru Nowego. Zauważyć można stałych krwiodawców, ale pojawiają się też nowi.
– Cieszę się, że podjęta przez
Teatr Nowy w Poznaniu współpraca z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu rozwija się tak
dynamicznie. Pamiętam pierwszą akcję, która umawiana była
i wyczekiwana przez nas przez
prawie 10 miesięcy i pierwszy uśmiech koordynującej ak-
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września w restauracji
„Pod niebieniem” w Poznaniu odbyła się premiera
książki Nataszy Sochy „Apteka marzeń”. Do jej napisania
skłoniła autorkę historia Oli.
Ola jest prawdziwą bohaterką, z krwi i kości. W wieku niespełna dwóch lat zachorowała
na neuroblastomę, którą pokonała, mimo że trzy razy miała
wznowę, a lekarze nie dawali
jej większych szans na przeżycie. Dziś ma piętnaście lat i jest
przepiękną dziewczyną. Swoje
długie do pasa włosy jakiś czas
temu ścięła i przekazała dzieciom chorym na raka. Oddała to, co było jej największym
skarbem, zwłaszcza po tylu latach „łysej głowy”. W przyszłości chce zostać położną środowiskową i zawsze być dla dzieci i przy dzieciach.
„Apteka marzeń” powstała z inspiracji Doroty Raczkiewicz, prezes Fundacji Anny
Wierskiej „Dar Szpiku”. To ona
podsunęła autorce tę historię i
skontaktowała z rodzicami Oli.
– Książkę napisałam z punktu widzenia Magdy, mamy Oli,
której siła i miłość stawiły czoła najgorszemu. Takich mam
są tysiące. Śpią na karimatach,
myją się w szpitalnych umywalkach. Walczą do końca.
Magda udostępniła mi wszystkie badania, epikryzy i opisy choroby. Pokazała swój pa-

FOT. NAJKA PHOTOGRAPHY

Z BLOGA TOMASZA PRZYBYSZA

Natasza Socha,
autorka „Apteki marzeń”.
miętnik, zdjęcia, wycinki z gazet, kartki, które dostawała Ola
podczas swojej choroby. Filmy,
które nakręciła Drużyna Szpiku. Razem z mężem Aleksan-
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Pan Piotr jest honorowym
krwiodawcą.

Zachęcamy wszystkie zdrowe
osoby, które nie mają przeciwwskazań, do oddawania krwi,
dzięki której można uratować
czyjeś życie lub pomóc w leczeniu. W każdym dużym mieście
znajdują się regionalne centra
krwiodawstwa, w Poznaniu przy
ul. Marcelińskiej 44. Można także wejść na stronę www.rckik.
poznan.pl i sprawdzić, w którym
miejscu i w jakim czasie będzie
podstawiony krwiobus.
Podczas akcji, która odbyła
się 25 września, zgłosiło się 30
osób, ale 22 mogły oddać krew,
natomiast 2 zarejestrowały się
w bazie potencjalnych dawców
szpiku.

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. (2X) URSZULA KACZMAREK

Krwiodawcy
w Teatrze Nowym

Pani Dorota (z lewej) towarzyszy i wspiera koleżankę panią
Agnieszkę.

Marzenia dają siłę
„Apteka marzeń” jest książką
o sile, jaką ma w sobie każdy
z nas. O walce z każdą kroplą
chemii, utratą sił, włosów, siebie samego. To również książka o tym, abyśmy przestali się
bać chorych ludzi. O tym, że
choroba nie jest zaraźliwa, nie
jest więc powodem do unikania takich osób. Weźmy ich do
kina, na spacer, na wycieczkę.
Rak – to nie zawsze musi być
wyrok. To po prostu zmiana

statusu z „jestem zdrowy” na
„staję do walki”. Warto też pamiętać, że chory i zdrowy człowiek szybko mogą zamienić
się rolami. Nikt nie wyciągnął
na loterii dożywotniego szczęścia, zdrowia i miłości. Czasem
trzeba o to walczyć.
Kupując „Aptekę marzeń”
wspiera się Drużynę Szpiku.
Wydawcą książki jest Wydawnictwo „Pascal” .

STANISŁAW FURMANIAK

drem opowiedzieli mi o tych
najtrudniejszych kilku latach,
kiedy razem walczyli o Olę –
powiedziała Natasza Socha,
autorka „Apteki marzeń”.
– Nowotworowy świat od
„niezwykłej zwykłości” dzielą tylko symboliczne oddziałowe drzwi. Tam nikt nie traﬁ z
wyboru czy chęci. Tam zostajemy wrzuceni. Książka, którą
napisała Natasza, to podróż po

FOT. (2X) ARCHIWUM DRUŻYNY SZPIKU

Na premierze książki pojawili się również wolontariusze
Drużyny Szpiku.
świecie emocji, bólu, strachu i
łez, ale też nadziei i zwycięstw
– dodała Dorota Raczkiewicz,
Olę poznała również Magda
Steczkowska, piosenkarka:
– Znam Oleńkę i jej rodziców. Ich historię. A mimo to
po lekturze tej książki nie mogłam się otrząsnąć. Może właśnie dlatego, że to wszystko
prawda?

Do Nataszy Sochy ustawiła się kolejka chętnych po autograf.
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Uczelnia przyjazna
niepełnosprawnym
FOT. KAROLINA KASPRZAK

Z KATARZYNĄ LIS, pełnomocnikiem Rektora do spraw Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu rozmawia KAROLINA KASPRZAK.

– Od kiedy działa Biuro do
spraw Osób Niepełnosprawnych na poznańskim UEP i co
należy do jego zadań?
– Biuro działa od 29 grudnia 2014 roku. Zostało utworzone na mocy zarządzenia nr
71/2014 Rektora. Działalnością Biura kieruje Pełnomocnik
Rektora do spraw Osób Niepełnosprawnych. Do zadań Biura należy podejmowanie inicjatyw w kwestii likwidacji barier uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnością
udział w kształceniu się i życiu społeczności akademickiej. Student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności
może wnioskować o wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, wsparcie w postaci
dodatkowych zajęć dydaktycznych, w tym lektoratów z języków obcych prowadzonych
z uwzględnieniem specyﬁcznych potrzeb wynikających z
niepełnosprawności, wsparcie
w formie indywidualnych zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości
studentów oraz doktorantów
z niepełnosprawnością czy
wsparcie w formie zajęć wyrównawczych i dodatkowych
zajęć sportowych. Nie są to jedyne formy wsparcia, bo jako
uczelnia przyjazna osobom z
niepełnosprawnościami staramy się zawsze wychodzić naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. Przystosowaliśmy
obiekty – każdy budynek UEP
ma windę, w każdym są toalety dla osób z niepełnosprawnością wyposażone w specjal-

ne udźwiękowienie, opisy brajlowskie przy windach oraz w
innych miejscach, podjazdy,
bogata baza publikacji w bibliotekach elektronicznych, z
której mogą korzystać studenci z niepełnosprawnością, są
dostosowane akademiki. Student z niepełnosprawnością
może ponadto wnioskować o
zamieszkanie w akademiku z
asystentem, jeśli jest taka potrzeba.
– Wspomniała Pani o możliwości wsparcia ze strony asystenta osoby niepełnosprawnej. Uniwersytet zatrudnia takich asystentów?
– Chociaż istnieje możliwość
pełnienia roli asystenta odpłatnie, tak naprawdę asystentami
są nasi studenci, którzy pomagają swoim koleżankom i kolegom z niepełnosprawnościami. To ich integruje, zbliża do
siebie. Nie czynią tego z przymusu, lecz z własnej woli. Jest
to pomoc zarówno w przepisywaniu notatek, przemieszczaniu się po uczelni, czy wsparcie w dojeździe na zajęcia.
– Jakiego rodzaju sprzęt
specjalistyczny w dyspozycji UEP pomaga studentom
z niepełnosprawnościami w
zdobywaniu wiedzy?
– Nasi studenci mogą korzystać m.in. z odtwarzacza książek mówionych. Jest też wypożyczalnia systemu FM, czyli
przenośnego urządzenia kompatybilnego z aparatami słuchowymi różnego typu, który
dodatkowo wspomaga słyszenie. Można go używać na wykładach, ćwiczeniach lub innych zajęciach związanych ze
studiami. Studenci z niepełnosprawnością słuchu mogą wypożyczyć taki sprzęt w Biurze do spraw Osób Niepełnosprawnych na okres semestru.
Po upływie semestru można
oczywiście przedłużyć okres
wypożyczenia.
Ponadto formą wsparcia dla

studentów z niepełnosprawnością jest możliwość zamiany formy egzaminu pisemnego na ustny albo odwrotnie,
stosowanie alternatywnej formy zapisu oraz korzystanie z
dodatkowych urządzeń technicznych, przedłużenie czasu trwania zaliczenia bądź egzaminu, korzystanie w trakcie
zaliczenia czy egzaminu z pomocy osób trzecich, na przykład tłumacza języka migowego, stenotypisty lub lektora.
– UEP zajął w tym roku
pierwsze miejsce w kategorii
edukacja w konkursie „Idol”
Fundacji „Szansa dla Niewidomych” jako placówka najlepiej przystosowana do potrzeb osób słabowidzących i
niewidomych. Proszę powiedzieć, co spowodowało, że
kilkanaście lat temu władze
Uniwersytetu
zdecydowały
się na wdrożenie udogodnień
dla osób z niepełnosprawnością?
– Wszystko zaczęło się od
przyznania przez Polską Akademię Nauk medalu im. Wacława Szuberta na konferencji organizowanej przez naszą uczelnię Panu Piotrowi
Pawłowskiemu, poruszającemu się na wózku elektrycznym, z warszawskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.
Zaprosiliśmy go telefonicznie
na uroczyste wręczenie medalu. Termin i godzina pasowały. Przeszkodą w osobistym
odbiorze nagrody był brak dostosowań architektonicznych
– w budynku uczelni nie było
wówczas wind i podjazdów.
Ta sytuacja pokazała nam, jak
potrzebne jest wdrożenie udogodnień nie tylko dla osób na
wózkach, ale też ludzi z niepełnosprawnością wzrokową
czy słuchową. Dodam, że włączenie tych dostosowań było
możliwe dzięki pozyskanej z
Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacji na wspomaganie
studentów z niepełnosprawnościami – na zadania związane ze stwarzaniem warunków

do pełnego udziału w procesie kształcenia. W tym roku, 26
czerwca, rektorzy poznańskich
uczelni publicznych – Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu
Ekonomicznego, Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza oraz
Uniwersytetu Przyrodniczego
podpisali porozumienie uczelni poznańskich na rzecz studentów z niepełnosprawnościami przy Kolegium Rektorów Uczelni Miasta Poznania.
– Czy Uniwersytet pomaga absolwentom z niepełnosprawnością w znalezieniu
pracy?
– Nasi absolwenci nie mają
raczej trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Powiedziałabym, że są wręcz „rozchwytywani” przez pracodawców.
Oczywiście, jeśli jest taka potrzeba, pomagamy. Współpracujemy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polską Organizacją Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych i Fundacją
Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych.
– Jakie jeszcze działania
zrealizował bądź zamierza
realizować Uniwersytet w odniesieniu do polepszenia warunków kształcenia się osób z
niepełnosprawnościami?
– We współpracy z wyżej
wymienionymi uczelniami wypracowujemy wspólne procedury związane z ewakuacją
studentów z niepełnosprawnościami oraz dostosowaniem formy szkoleń ppoż (bezpieczeństwa przeciwpożarowego) do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Udogodnień na naszym Uniwersytecie
nie brakuje, ale jeszcze wiele jest do zrobienia. Chcielibyśmy włączyć możliwość wymiany formami wspomagania
między uczelniami. Planujemy
też organizację kursów i szkoleń, które pomogą studentom
w podwyższaniu kompetencji
i znalezieniu pracy.
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isanie, czytanie w „Filantropie” tego, co napisałam, to dla mnie radość i sukces. Nawet jak z początku nie
umiem czegoś napisać i muszę
się trochę pomęczyć – powiedziała na naszym spotkaniu z
„Filantropem” Marta Wawrzyniak, uczestniczka Środowiskowego Domu Samopomocy
„Iskra” w Poznaniu.
Z uzupełnieniem wypowiedzi swojej koleżanki pospieszył
uczestnik Arkadiusz Nowicki:
– Cała rodzina czyta to, co napiszę w „Filantropie”: mama,
tata, ciocia, wujek, babcia. Są
z nas zadowoleni, że piszemy,
przeżywają to. A my jesteśmy
dumni, że nas chwalą. Nasze pisanie to też satysfakcja dla naszych terapeutów. Dzięki temu
moje życie jest teraz inne, barwniejsze.
Dla Anny Konopackiej pisanie
stało się prawdziwą pasją. Zapamiętuje się w tym zajęciu.
– Raz pisałam tak długo, że
zapomniałam wyjść z naszego Domu Pomocy – mówi. – O
czternastej zawsze wychodzę, a
tym razem ocknęłam się godzinę później. Jak coś zacznę pisać,
to piszę tak długo, aż napiszę.
Na spotkaniu obecnych było
siedmiu autorów (na zdjęciu).
Nieobecnych – dziewięciu. Razem – szesnastu autorów z niepełnosprawnością intelektualną
z jednej tylko „Iskry”. Tylu właśnie współpracowało z „Filantropem” od początku bieżącego roku.
W czym tkwi tajemnica niemal powszechnego pisania w
„Iskrze”? Do reﬂeksji na ten temat skłaniają słowa Anny Konopackiej (były drukowane w
kwietniowym „Filantropie” w
tym roku):
– „Iskra” jest moim drugim
domem. Terapeuci mają oryginalne pomysły na prace, które
mamy wykonać. Nam, uczestnikom, też nie brakuje pomysłów.
Mamy możliwość realizacji naszych pomysłów na miarę naszych możliwości. Terapeuci zawsze witają nas z uśmiechem.
Nie chodzę już do szkoły, a tu
mogę nadal uczyć się na przykład pisania. I być z ludźmi, którzy mnie lubią i kochają. Zajęcia
z nimi są dla mnie wszystkim.
Uczestnicy „Iskry” rzeczywiście piszą sami. Interwencje terapeutów i redakcji ograniczają się do drobnych retuszów stylistycznych czy składniowych w
ich tekstach, nie naruszających
autentyczności
oryginalnych
wypowiedzi. Poszanowanie tekstu jest w tym przypadku tożsame z poszanowaniem autora z

Pisanie –
radość i sukces
bilitacji. Nadało im godność samodzielnych autorów i poczucie
podmiotowości: to mówimy my,
a nie ktoś za nas i o nas. Czytajcie nas – lepiej nas poznacie.

FOT. KAROLINA KASPRZAK
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Od lewej: Ryszard Oudinet, Bartosz Borak, Marta Wawrzyniak,
Karolina Chudzicka, Weronika Bandachowska, Anna Konopacka, Arkadiusz Nowicki i autor tekstu.
niepełnosprawnością intelektualną, z uznaniem tego, co mówi,
za ważne – jako jego własny obraz rzeczywistości. Jako świadectwo tego, że jest osobą czującą, wrażliwą, przeżywającą otaczający go świat. Udaremnienie czy zlekceważenie własnych
tekstów takiego autora jako infantylnych, bezwartościowych,
pisanie za niego, spowoduje wycofanie się, zamilknięcie w przekonaniu, że jest się właśnie „gorszym”, bezwartościowym, skazanym na milczenie.
Chwała terapeutom „Iskry”, że
potraﬁli obudzić w uczestnikach
twórczą potrzebę samodzielnego wypowiadania się – w atmosferze partnerstwa, przyjaźni i poszanowania osób z niepełnosprawnością intelektualną,
o czym wspomina (po swojemu
i cieplej) Anna Konopacka w cytowanej wyżej wypowiedzi.
Twórczość pisarska tych osób,
zwłaszcza publikowanie ich tekstów, posiada dla nich niewątpliwie istotną wartość terapeutyczną. Budzi ich szacunek dla
samych siebie. Zaspokaja elementarną potrzebę społecznej
obecności: jesteśmy z wami,
mamy prawo głosu jak inni, nie
jesteśmy na społecznym wygnaniu. Możemy sami opowiedzieć o sobie. Dlatego autorzy z
„Iskry” w czasie naszej rozmowy
wspominali, że wraz z publikowaniem w „Filantropie” pojawiło

się w ich życiu coś nowego, czego nie chcieliby być pozbawieni, a co jest źródłem radości i co
można by określić mianem równego prawa do wypowiadania
się. Taki właśnie sens mają cytowane wyżej słowa uczestnika
Arkadiusza Nowickiego.
Piszą o sobie i o wszystkim w
„Iskrze”: o pracy w kuchni, występach wokalnych, wycieczkach, pracy z komputerem, imprezach sportowych, tworzeniu
własnych ﬁlmów. Krótkie teksty tych autorów, niekiedy kilkuzdaniowe, wzruszające jako
świadectwa ich uczuć i przeżyć, można przeczytać prawie
w każdym, tegorocznym wydaniu „Filantropa”. Powstają jakby
bez zahamowań i szczerze, a ich
język nie jest pozbawiony oryginalnych sformułowań i poczucia
humoru.

*
Miesięcznik „Filantrop” powstał w 1994 roku z nadtytułem
na okładce, widniejącym tam do
dziś: „Pismo ruchu twórczego
osób niepełnosprawnych”. Założyliśmy, że oddawać będziemy głos osobom, które w istocie
głosu nie mają, a ich szanse na
publikowanie własnych tekstów
w mediach są znikome lub żadne. Dzięki temu autorzy zaczęli
mówić w „Filantropie” o swoich
problemach, nadziejach, cierpieniach i radościach, co stworzyło im szansę społecznej reha-

Dzięki temu podczas już blisko
ćwierćwiecza na łamach „Filantropa” pojawiły się nazwiska setek autorów z niepełnosprawnościami. Byli wśród nich autorzy
wybitnie utalentowani, prozaicy,
poeci, twórcy niezwykłych autobiograﬁi. Wydaliśmy kilka książek tych osób. Byli też autorzy z
niepełnosprawnością intelektualną, z problemami zdrowia psychicznego, z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Oddawaliśmy głos w
miarę możności całemu ich środowisku, bez względu na zdolności autorów, poziom wykształcenia, rodzaj niepełnosprawności. Chodziło bowiem przede
wszystkim o prawdziwe świadectwa ich życia, o autentyzm
ich własnych tekstów.

*
Dzisiaj „Filantrop” kontynuuje tytułową ideę „ruchu twórczego osób niepełnosprawnych”
nawet w zwiększonym zakresie.
Bo 16 autorów z „Iskry” wspierają w ich twórczych działaniach
uczestnicy warsztatów terapii
zajęciowej w Swarzędzu, Owińskach, w Konarzewie i Otuszu,
Luboniu, Czeszewie, Wiardunkach, Wolsztynie, Tarnowie w
województwie małopolskim. A
także uczestnicy innych placówek, by wymienić tylko poetkę
Aldonę Wiśniewską ze Środowiskowego Domu Samopomocy
„Zielone Centrum” w Poznaniu.
Wspierają ich także ci najwybitniejsi, jak poeta i prozaik Zbigniew Nowak z Kołobrzegu czy
Tomasz Przybysz z Żabna koło
Brodnicy w śremskim powiecie.
Nie można pomijać faktu, że
„Filantrop” jest czasopismem integracyjnym. Udziela bowiem
miejsca tym, którzy mogą pomóc innym: profesjonalnym publicystom, informatorom, terapeutom, specjalistom z różnych
zakresów wiedzy społecznej,
medycznej czy prawnej.
Jednak solą „Filantropa” pozostanie zawsze własny głos osób
z niepełnosprawnościami.

MARCIN BAJEROWICZ
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W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

W „Da Grasso”
na pizzy

Życzenia
dla chłopców
Ś

Później pan Andrzej zrobił
nam dyskotekę. A nasza koleżanka Alicja przyniosła cukierki, składaliśmy życzenia naszym
kolegom i daliśmy im małe prezenciki.
MAGDALENA SZYMAŃSKA

FOT. JUSTYNA SROCZYŃSKA

więtowaliśmy Dzień Chłopca w „Iskrze”. Najpierw oglądaliśmy ﬁlm „Minionki”. A potem pani Marysia poprosiła
chłopaków do kuchni na kawę
i ciasto, a pan Marcin robił zdjęcia.

15

września pojechaliśmy
tramwajem do restauracji „Da Grasso” w Poznaniu. Jedliśmy tam pyszną pizzę, długo czekaliśmy na coca
colę.

Byliśmy tam z całym naszym
Warsztatem Terapii Zajęciowej
ISKRA, gdzie chodzę na zajęcia. W „Da Grasso” poznałam
przystojnego kelnera.

MILENA OSIŃSKA

Spacer nad Maltą
tem powiedziałam, że może dołączyć do grupy kobiet z dziećmi na wózkach, to one zabiorą
też naszą Anastazję i pojedzie
razem z nimi w tym maratonie.
Tylko tak powiedziałam, ona
nie zrobiła tego, ale było wesoło. A jak wróciłam do domu, to
też poszłam na spacer, bo chciałam się przejść. Na spacerze nad
Maltą rozmawialiśmy na różne
tematy, było przyjemnie.

ANNA KONOPACKA

FOT. (4X) MARCIN KACZYŃSKI

czerwca zorganizowano
nam wyjście nad Maltę.
Jechaliśmy tramwajem, a potem z tramwaju przeszliśmy
dużą grupą i z terapeutami panią Dominiką i panem Maciejem na spacer.
Po drodze widzieliśmy maraton kobiet z wózkami i dziećmi,
było fajnie. Widziałam kaczki,
tylko dwie i widziałam, jak jakiś
pan płynie kajakiem. W naszej
grupie była koleżanka Anastazja na wózku inwalidzkim. Żar-

FOT. ARCHIWUM
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„ISKRA” W POZNANIU

Świeciło nam słońce
OPOWIADAŁEM
O WYCIECZCE
RODZINIE

R

ano pojechałem autokarem do Mierzyna. Po przyjeździe poszedłem do swojego pokoju nr 7. Potem poszedłem na obiad. Była ryba,
mieliśmy bardzo ładną stołówkę. Posiłki były bardzo dobre. Na śniadanie była jajecznica i bardzo mi smakowała,
bo ja bardzo lubię jajecznicę i
jajecznicę jem w domu.
Chodziliśmy nad jezioro i
było bardzo fajnie, tylko za
szybko wycieczka się skończyła, bo ja bardzo lubię jeździć do
Mierzyna. Szliśmy też na spacer do Radgoszczy przez las i
brzegiem jeziora. Tam robiliśmy zakupy, ja kupiłem sobie
batona snickers i coca colę. W
czwartek mogliśmy robić sobie
kiełbaskę w ognisku i była też
pizza. Był też czas wolny, można było kupować pamiątki, ja
kupiłem bransoletę z automatu za dwa złote.
Pojechaliśmy na wycieczkę
autokarem do Mniszek i oglądaliśmy dawne przedmioty.
były tam dawne pralki i magiel
do prania, oglądaliśmy dawne
magnetofony na kasety, były
dawne płyty. Innego dnia poszliśmy do pasieki kupić miód
i zaniosłem miód do pokoju
nr 7. W piątek było pakowanie
rzeczy do walizki i jechałem
autokarem do domu, a w Poznaniu tramwajem. Mam bardzo dobre wspomnienia z Mierzyna i jestem bardzo szczęśliwy, że tam byłem. Opowiadałem o wycieczce pani Mirce, i
rodzinie, i Rafałowi.

począć, a ja do koleżanki Magdaleny, aby zrobiła kawę. O
osiemnastej poszliśmy na kolację, wykąpaliśmy się i leżeliśmy na tapczanach. Następnego dnia razem poszliśmy przez
las do kawiarni, gdzie jedliśmy
jabłecznik. Po powrocie znowu piłam kawę. Bardzo lubię
kawę.

ANNA WRÓBEL

DO MŁYNA NA KAWĘ

C

zekaliśmy wszyscy. O godzinie 8.30 podjechał po
nas autokar i pojechaliśmy do
Mierzyna. Poszliśmy do młyna na kawę i szarlotkę. Była
piękna pogoda i świeciło nam
słońce.
Poszliśmy do lasu, były grzyby. Byliśmy w Mniszkach i tam
zrobiliśmy koszyk z wikliny.
Był pan Tomek, pan Marcin,
pan Wojtek i pan Andrzej. Była
też pani Marysia, pani Ola i
pani Dominika. Koledzy i koleżanki byli zachwyceni. A pani
Ola z panem Andrzejem i kolegami poszli do lasu i nazbierali dużo grzybów.

KATARZYNA BRESIŃSKA

DO KAWIARNI
PRZEZ LAS

W

Mierzynie była ładna
pogoda, chodziliśmy na
spacery nad wodą i w lesie.
Terapeuci zbierali grzyby, potem poszliśmy do sklepu kupować słodkie i picie, potem
jeszcze miód.
Wróciliśmy do pokojów od-

FOT. (3X) MARCIN KACZYŃSKI

RYSZARD OUDINET
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Z INICJATYW WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Góry Sowie
W

dniach od 25 do 27 września grupa uczestników
warsztatów terapii zajęciowych w Konarzewie i Otuszu
wraz z opiekunami przebywała na wycieczce w malowniczej miejscowości Sokolec
w Górach Sowich.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy
od Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota na terenie dawnej
kopalni złota i arsenu w miejscowości Złoty Stok. Oglądaliśmy stare mapy, dawne narzę-

Na dyskotece.

dzia górnicze, tablice ostrzegawcze i informacyjne. Z przewodnikiem poznaliśmy historię i metody wydobywania złota. Widzieliśmy jedyny w Polsce podziemny wodospad. Atrakcją była przejażdżka kolejką kopalnianą i wizyta w mennicy, gdzie pokazano
nam, w jaki sposób wybija się i
tworzy monety, a także jak powstaje sztabka złota.
Drugiego dnia zwiedzaliśmy
Kopalnię Węgla Kamiennego
w Rudzie Śląskiej. Poznaliśmy
ciężką pracę górników i niebezpieczne warunki ich pracy. Przez cały czas towarzyszył
nam dobry duch Skarbnik…
opiekun kopalni.
Z Sokolca wyruszyliśmy z
przewodnikiem na szczyt góry
Wielka Sowa. Tym, którzy zdołali wejść, ukazał się widok
pięknych gór. Nie był to koniec
atrakcji i niespodzianek, bo
było jeszcze ognisko i wspólne
smażenie kiełbasek.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy jeszcze Zamek Książ
w Wałbrzychu wraz z tarasami, stadniną koni, palmiarnią i
punktem widokowym.

TERAPEUTKI

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ

W kopalni.

DOROTA GOGOLEWSKA
KAROLINA JURGA

Na szczycie góry Wielka Sowa.
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„PROMYK” W KONARZEWIE I OTUSZU
My na „Zlocie
Talentów”

Śpiewogranie z aniołami

15

U

września byliśmy na V
Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców Powiatu
Poznańskiego „Zlot Talentów”. Prezentowaliśmy prace plastyczne, literackie, fotograﬁczne, ﬁlmowe, muzyczne i teatralne naszych uczestników WTZ w Konarzewie i
Otuszu.
Zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii „mała forma
teatralna”
przedstawieniem
„Dwoje Ludzi”. Inscenizację
tę, stworzoną wspólnie przy
udziale naszych WTZ-etów w
Konarzewie i Otuszu pod kierunkiem terapeutek zajęciowych, zaprezentowaliśmy w
konkursie po raz pierwszy.
Wzięli w niej udział uczestnicy: Kamila Gibka, Dariusz Karpiński, Piotr Baranowski, Anna
Włodarek, Małgorzata Turowska, Marcin Kasperski, Virginia
Kaźmierska.
W konkursie fotograﬁcznym
I miejsce zajęły dwie uczestniczki naszych warsztatów w
Konarzewie – Kamila Gibka i
Mariola Kubiak. Tematyką było
piękno lasu i moje miejsce na
ziemi.
„Mój przyjaciel robot” – takie
było hasło konkursu plastycznego, w którym Piotr Maćkowiak z WTZ w Konarzewie zajął III miejsce. WTZ w Otuszu
zdobył wyróżnienia w kategorii teledysk. Przemysław Mikołajczak – laureat z WTZ w Otuszu zajął I miejsce w konkursie
plastycznym Art Eko.
Serdecznie
gratulujemy
wszystkim naszym laureatom.

czestnicy warsztatów terapii zajęciowej „Promyk”
w Otuszu i Konarzewie wzięli udział w XIII Diecezjalnym
Przeglądzie Piosenki Religijnej „Anielskie Śpiewogranie”
w Swarzędzu (więcej o Przeglądzie w tekście Michała
Ogoniaka pt. „Śpiew czystych
serc”, str. 43, przyp. red).

ką Andraszyk i terapeutką Justyną Owczarek. Zaprezentowałyśmy dwie piosenki:
z repertuaru Anny Wyszkoni „Wiem, że jesteś tam”, którą wykonałam ja wraz z towarzyszeniem chórku oraz „Tolerancję” Stanisława Soyki, którą
zaśpiewałam w duecie z Małgorzatą Turowską.

Ja z Otusza wystąpiłam z
Małgorzatą Turowską, Anną
Włodarek, Natalią Roguszką,
Virginią Kaźmierską, Agniesz-

Nasi koledzy z WTZ w Konarzewie wystąpili w składzie:
Mikołaj Lambryczak, Monika Andrzejewska, Teresa Głu-

chowska, Wioletta Kosmacz,
Mariola Kubiak i Teresa Hoffa. Oni z kolei zaśpiewali piosenki: „Jest na świecie miłość”
w wykonaniu Moniki Andrzejewskiej i „Bądź jak ptak”, którą
wykonał Mikołaj Lambryczak z
towarzyszeniem chórku.
Zwieńczeniem przeglądu,
jak co roku było wypuszczenie
balonów do nieba.

ALEKSANDRA TONDER
UCZESTNICZKA WTZ

Najlepszy pieczony ziemniak
Wszystko smakowicie –
jak to w powiecie poznańskim. Prezes Stowarzyszenia Bogdan Maćkowiak nagrodził wszystkich, którzy
zajęli wysokie miejsca w
poszczególnych konkurencjach.
Czas umiliła muzyka grana na żywo przez kapelę „Swoja Wiara” z Murowanej Gośliny. Mimo deszczowej aury wszystkim dopisywał dobry humor.

ALEKSANDRA TONDER

23

ANNA BESZTAK-MIREK

FOT. ARCHIWUM WTZ

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Na gości czekały atrakcje:
quiz na temat ziemniaka,
konkurs na rzeźbę z ziemniaka, rzut ziemniakiem
do koszyka oraz dmuchany
dart. Państwo Sokołowscy z
Buku przygotowali dla nas
różne potrawy z ziemniaka:
pyry z gzikiem, placki ziemniaczane, szare kluski i frytki.

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ

września na terenie
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Otuszu
jak co roku odbyła się impreza z okazji „Święta Pieczonego Ziemniaka”. Udział
wzięli uczestnicy WTZ „Promyk” w Otuszu i Konarzewie oraz członkowie Stowarzyszenia na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Promyk” w Komornikach wraz
z rodzicami.
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A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

C

iąg dalszy po pięciu latach. Znów się dzieje. Życie pisze kolejny scenariusz.
Czy zmierza ono do kolejnego przeszczepu?

15. 09. 2017
W maju minęło 5 lat od
przeszczepu. To dużo czy
mało? Czy można to przeliczyć
na dni spędzone w Szczecinie i dni warszawskie? A może
na przejechane kilometry między jednym a drugim domem?
A może raczej na blizny, które
zostają na Pawełka rękach po
kolejnych i kolejnych pobraniach? Na pobrane litry krwi?
Przyjechaliśmy na oddział,
bo wyniki gorsze. Poważnie
gorsze. Z nadzieją. Na co?
Na to, że wyniki się polepszą. Nie polepszyły się.
Na kolejny przeszczep rodzinny. Nie będzie możliwy.
Brak zgodności.
Na 99% Paweł się uczulił na
geny, które ma w nerce przeszczepionej, a jako że są od
mojej mamy, to część z nich
jest też u mnie, więc na moje
się też uczulił. Ponadto nie
było dobrej zgodności wtedy,
więc i teraz może nie być. Trochę matematyki, trochę genetyki.
Na wszczepienie cewnika. Nie udało się w czwartek.
Trzeba czekać do poniedziałku.
Na nerkę z nieba.
Zbieraliśmy się szybko.
Wrzuciłam do walizek masę
ciuchów. Pamiętam, jak znienawidziłam kilka zestawów,
które zabrałam w drodze na
poprzedni przeszczep. Pamiętam, jakie było zamieszanie z
ich praniem i prasowaniem.

Jechaliśmy szybko. Dotarliśmy do stolicy w niecałe 6 godzin. Taka trochę generalna
próba przed godziną „0” (gdyby
zadzwonili, że jest nerka).
Po drodze, myśląc o Pawła złych wynikach powiedziałam, że byłoby idealnie gdyby
teraz zadzwonili, że jest nerka
dla Pawła. Że bardzo bym nam
się przydał taki cud. Nie dokończyłam wypowiadać tego
zdania i odezwał się dzwonek
mojego telefonu. Wyświetlił się
numer z początkiem +48 22. To
kierunkowy do Warszawy. Zamarłam wpatrując się w ekran
telefonu. Odbieram. „Tu Hubert
Urbański” – usłyszałam. Tak
się zdenerwowałam, że długo jeszcze bolał mnie brzuch.
Pierwsza myśl była wiadoma
– nerka… A to tylko „Milionerzy”. Miliona nie wygrałam, bo
się rozłączyłam. Potem żałowałam. Może mogłam zostać
milionerem.
Dotarliśmy w nocy, szybko
minęło kilka godzin odpoczynku i od czwartkowego poranka
już byliśmy na oddziale.
W piątek koło południa się
wyjaśniło, że nie mogę oddać
nerki Pawłowi. Nie ma między
nami zgodności.
I tak w jednej sekundzie, runął cały plan układany przez
lata. To, co było dla mnie oczywiste, stało się niemożliwe. Nadzieja umarła tak nagle. W życiu nie było mi tak smutno. Poczułam się tak strasznie rozczarowana, wręcz zdziwiona,
że tak się mogło stać. Zrobiła
mi się w głowie czarna dziura.
Jakby ktoś wyrwał drzewo, które rosło latami. Dobrze zakorzenione drzewo. I nie posadził
nic w zamian.
Trzeba czymś wypełnić tą
lukę. Nie mam jednak pojęcia, czym. Nic nie pasuje. Zupełnie nic.

16.09.2017
Poezja szpitalnej prozy życia. Bez katharsis ani rusz.
Czarna dziura wciąga.

Niemoc
Ile łez można wylać z niemocy?
Ile rozczarowań znieść i wciąż żyć?
Czym jeszcze nas to życie zaskoczy?
I kiedy przestanie po łbie nas bić?

Niedobra cisza
Szpitalna cisza najcichszą jest z cisz.
Szpitalny spokój wcale nie jest dobry.

Dwa
I nawet kiedy tutaj z dzieckiem śpisz,
To jego świat wciąż pozostaje podły.
Już chyba lepszy od ciszy jest płacz.
Już chyba lepiej, gdy dziecko szaleje.
Więc spraw by zamiast dzielnie trwać.
Największy bohater niech troski wyleje.

Agato – idzie nowy dzień
Noga sama chodzi… bo w niej siedzi nerw.
Oko samo mruga… nie chcąc robić przerw.
Klapki wciąż na nogach… to szpitalny trend.
Włos lekko zmierzwiony… idzie nowy dzień!
Oczy zapuchnięte… wszak noc pełna przerw.
Spodnie wyciągnięte… taki drugi trend.
Usta też spierzchnięte… żeby było fair.
A policzki zapadnięte… idzie nowy dzień!

Matki szpitalne
O Matko nad łóżkiem dziecka pochylona.
O Matko, co trwasz przy nim dzień i noc.
O Matko tak bardzo życiem udręczona.
O Matko – chylę czoła i składam Ci hołd.
O Matko, co nie tylko czas i serce oddajesz.
Ale i każdy organ bez chwili wahania dasz.
O Matko polska, europejska, ogólnoświatowa.
Twe ręce to największy pod słońcem skarb.
One co tulą, pielęgnują i przesuwają
Paciorek za paciorkiem, modlitwy ciąg,
Która płynie rzekami przez całą ziemię,
Niosąc dziecięcych cierpień zbyt wielki krąg.

Zamknięte
Wyciągam rękę w kierunku drzwi.
A one szczelnie zamknięte.
Próbuję pchać je z całych sił.
A one wciąż zamknięte.
Napieram na nie ściągając brwi.
Wciąż nieugięte… zamknięte.
Wyciągam rękę, by prosić o cud.
Cisza.
Czy niebo też jest zamknięte?

Pięć lat po przeszczepie
Pięć lat pełnych nadziei.
Pięć beznadziejnych lat.
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życia
Pięć lat wygranych bitew.
Pięć lat przegranych walk.
Pięć lat naszego życia.
I pięć wyrwanych z życia lat.
Pięć lat podróży częstych.
Pięć lat wyjazdów bez szans.
Pięć lat radości i szczęścia.
Pięć bardzo smutnych lat.
Pięć lat, to strasznie długo.
Pięć lat, to bardzo krótki czas.

W pokorze
Stoję w pokorze z pochyloną głową
I nie rozumiem, ale zgadzam się.
Bo ufam wciąż, że nad moją osobą
Dobry i Miłosierny ulitujesz się.
Że spojrzysz swoim łaskawym okiem
I sprawisz Boże, by stał się dziś cud.
Że zawsze Ty dla mnie wybierzesz Boże,
Najlepszą z możliwych, choć trudnych dróg.
Katharsis zakończone. Tyle
poezji szpitalnej (to taki specjalny gatunek bez ładu i składu, którego poloniści nie powinni czytać) na dziś. Wczorajszą dziurę po drzewie trochę się udało zasypać. Już nie
zionie tak bardzo i nie wciąga.
Po katharsis nowa mobilizacja.
Powtarzam
studentom,
że zarządzanie kryzysowe
ma pięć faz. Czy to huragan,
czy powódź, czy inny kryzys.
Dwie ostatnie fazy zarządzania mówią o przywróceniu
stanu co najmniej tak dobrego, jak przed kryzysem. Ostatnia to wyciągnięcie wniosków na podstawie zdobytych
doświadczeń i przygotowania
do kolejnego kryzysu.
Zbyt optymistyczne to nie
jest, ale, jak pokazuje historia, bardzo realistyczne, żeby
nie powiedzieć – prawdopodobne.

18. 09. 2017
Nasz Doktor przykleił „plasterek na duszę”. Świat się nie

skończy. Życie będzie się toczyć dalej. Trochę inny, ale
wciąż będzie świat wokół.
Krótka wieczorna rozmowa,
garść wyjaśnień, a dla nas
inny komfort życia.
Dziękuję Doktorze.

19.09.2017
Cewnik do dializy otrzewnowej założony. Wczoraj
wieczorem jechaliśmy na
blok operacyjny (jak zwykle wszystko wieczorem, jak
zwykle długie zimne korytarze, ciemno za oknem).
Zabiegi odbywają się w
nowo wybudowanej części
szpitala – której powstawanie obserwowaliśmy pięć lat
temu. Czysto, schludnie, nowocześnie… tylko jakoś tak
zimno. Szaro. Nie wiem, czy
są normy, którą mówią na jaki
kolor mają być malowane sale
operacyjne i ich otoczenie. W
pokoju oczekiwań/wybudzeń
było szaro i światło o barwie
jakieś takiej trupio-szpitalnej.
I oczywiście czerwona linia – granica umowna, granica między światami. Między

Do czasu przyjścia anestezjologa i chirurga towarzyszyła nam pielęgniarka w fartuchu w kwiaty, uśmiechnięta,
spokojna i serdeczna. Bardzo
pomogła nam przetrwać te
chwile. Zagadała Pawła i trochę poprowadziła moją z nim
rozmowę. Bo nie tylko dziecko się denerwuje. Rodzic też.
Ale rodzic musi zachować
spokój. Rodzic musi zachować radość i optymizm – ku
pokrzepieniu serc! A w gardle ściska. Żeby jednak Paweł
był spokojny, to i ja musiałam.
Jak mnie za bardzo dławiło, to
pociągałam się za włos z tyłu
głowy. Może brzmi absurdalnie, ale łzy się cofały, naciągała skóra na twarzy i może trochę wymuszony uśmiech, ale
się pojawiał.
Po przyjeździe z bloku siedziałam już przy Pawle, gdy
się wybudzał. Jeszcze nie
otworzył oczu, a zaczął opowiadać o tym, co widział, zanim zasnął. O dużych lampach, o tym, że musiał wejść
sam na duży stół. Mówił, że
nie płakał. Zapamiętał też
czapki w kwiatki.
Po przyjeździe na oddział
trochę posypiał, trochę kwilił z bólu. Potem kilka godzin
próbował nasikać do kaczki,
co samo w sobie jest trudne, a
gdy jeszcze boli…
Super bohater Paweł poradził sobie jednak i dał radę.
Wczorajszy dzień miał dwa
wątki. Oprócz Pawła zabie-

gu pojawiła się jeszcze kwestia dawstwa nerki. Huśtawka serca znów się rozbujała. Lekarze postanowili jednak, mając 1% prawdopodobieństwa zgodności, zbadać
czy moja nerka się dla Pawła
nadaje. Próba krzyżowa była
dziś rano. Wyniki jutro po południu. Pojawił się promyczek nadziei. Ale nie euforia.
Jestem pogodzona. Jeżeli się
uda, to wspaniale. Jeżeli nie…
dobro Pawła nadrzędne. Jeżeli
nerka z nieba ma bardziej pasować, to będziemy czekać.
Zagadała dziś mnie pani
psycholog. Znów nie rozumiem, dlaczego wypowiada się raczej w tonie na nie.
Żeby się nie spieszyć z oddawaniem nerki. Że lista dzieci nie jest taka długa, że dwa,
trzy miesiące się czeka… chociaż teraz jest mniej dawców.
Paweł jest na liście od 13
lipca. Zaczyna więc trzeci
miesiąc. Na razie bez telefonu. Patrząc na statystyki jego
szansa więc wzrasta.
Reasumując.
Zrobiliśmy
wszystko, co po ludzku się da.
Paweł jest na liście biorców,
ma cewnik do dializ, gdyby były potrzebne, moje badania są w toku. Rzesze bliskich i znajomych modlą się o
nerkę z nieba. Trzeba czekać.
Nic się już więcej nie da. Jeżeli
się uda, to czekać w spokoju.
Próbować żyć życiem, które
akurat jest naszym udziałem.
Raz w Szczecinie, raz w Warszawie. Jeżeli trzeba, to z maszyną. To z dializami.
Najbliższe dni pokażą. Jakie to będą życia. Na pewno
znów dwa, ale czy podwójne
– bo z maszyną?
cdn.

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

(38)

światem z rodzicami i światem, do którego podróżować
muszą dzieci same. Zazwyczaj po takiej podróży zmienia się życie raz na lepsze, raz
na gorsze. Nic już jednak nie
jest takie samo.
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Kara chłosty
W

muzeum w dalekim
Tauzarze znajduje się
ekspozycja przedstawiająca
naukę Koranu prowadzoną
dla dzieci przedszkolnych.
Oprócz inscenizacji oraz dużego malowidła jest tam też
oryginalny eksponat: urządzenie do unieruchamiania
dzieci podczas wymierzania
im chłosty za braki w pamięciowym odtwarzaniu tekstów.
To bardzo proste urządzenie składa się z dwóch
drągów oraz sznura: dłonie i
stopy dziecka wkładano pomiędzy sznury, które zaciskały się z chwilą unoszenia drągów. A drągi kładli sobie na
ramionach dwaj uczniowie,
będący pomocnikami wymierzającego karę nauczyciela.
Ponieważ
oprowadzający powiedział, że kar chłosty wobec dzieci zaprzestano 10 lat temu, ktoś zapytał,
czy kiedyś sam doświadczył
takiej kary. Potwierdził to, dodając, że potem nie mógł siedzieć ani stać (bicie w pięty!)
przez kilka dni. A batów dostawało się kilkadziesiąt.
Stojący obok mnie chłopiec
powiedział do swego taty: „Ja
bym uciekł z takiej szkoły”.
Na co tata: „To potem byś dostał jeszcze więcej batów”. A
chłopiec: „To bym zabił tego
nauczyciela. Albo siebie”.
Słowa chłopca trafnie odzwierciedlały najczęstszą reakcję dzieci na karę cielesną:
nienawiść i chęć zemsty, albo
bezradność i ucieczka. Nieraz w znaczeniu psychologicznym, nieraz ﬁzycznym.
Zdarza się, że jest to także
ucieczka od życia.
Nieco później ktoś inny zapytał: „A czy wskutek chłosty
dzieci lepiej zapamiętywały
wersety Koranu?” „Więcej się
ich uczyły, powtarzały je godzinami, bo bały się powtórzenia kary”, odpowiedział
przewodnik.
Na tle tego zdarzenia w
muzeum warto się zastanowić, co naprawdę wiadomo o
wpływie kary, a ściślej, związanego z nią lęku, na uczenie
się. Czy były prowadzone na
ten temat wiarygodne, naukowe badania? Otóż tak i w
dodatku uzyskiwane w kolejnych badaniach wyniki były

tak jednoznaczne, że zostały ujęte w dwa podstawowe
prawa psychologii. Są one
nazywane prawami YerkesaDodsona, od nazwisk swoich
twórców.
W uproszczeniu pierwsze prawo głosi, że niewielki
lęk wpływa początkowo pozytywnie na rezultaty uczenia się. Można powiedzieć,
że człowiek w lekkim stresie mobilizuje się do wysiłku
umysłowego. Jest wewnętrznie nieco pobudzony, krew
intensywniej natlenia mózg,
uwaga wybiórczo nastawia
się na zadanie do rozwiązania. Natomiast przy nasileniu się lęku, przy jego trwaniu – efektywność uczenia
się spada i to coraz bardziej,
bowiem czynności umysłowe człowieka „dezorganizują się”. Co ważne: optymalny
poziom lęku, czyli taki, który najbardziej mobilizuje, jest
indywidualnie zróżnicowany.
I indywidualnie zróżnicowany jest także moment, w którym lęk zaczyna dezorganizować uczenie się.
Natomiast drugie prawo
Yerkesa-Dodsona w uproszczeniu głosi, że im zadanie
jest trudniejsze, tym niższy
poziom lęku dezorganizuje
uczenie się. Natomiast przy
zadaniach łatwych – nawet
wysoki poziom lęku nie jest
w stanie utrudnić ich rozwiązania.
Jakie więc wnioski można
wysnuć odnośnie ówczesnego uczenia się Koranu przez
przedszkolne dzieci? Niewątpliwie takie, że kara nie ułatwiała pamięciowego opanowania materiału, ale z lęku
przed nią dziecko poświęcało uczeniu się znacznie więcej czasu. Musiało materiał
powtarzać i powtarzać, aż
do mechanicznego jego odtworzenia „nawet we śnie”.
Tak kiedyś uczyli się tabliczki mnożenia także nasi rodzice. Im gorsza jest pamięć
– tym więcej trzeba poświęcić czasu. Im słabsze rozumienie – tym mniej myślenia,
a więcej pamięci. Tak można, jeżeli mamy do czynienia
z materiałem mało skomplikowanym. Można, jeżeli nie
interesuje nas sens nauczenia się, nieważne jest rozumienie, a tylko mechaniczne

odtwarzanie zapamiętanego
materiału.
Takie nauczanie na szczęście należy już prawie do
przeszłości. Coraz lepiej rozumiemy, że kara może
wprawdzie odstraszać i w ten
sposób zapobiegać temu co
niepożądane, może też wymusić niektóre proste działania, ale całkowicie zawodzi
w stosunku do bardziej złożonych zachowań, a jest już
zupełnie nieprzydatna w stosunku do takiego uczenia się,
w którym operujemy pojęciami i abstrakcją. Ujmując inaczej: kara blokuje samodzielne, twórcze myślenie.
Natomiast stosowanie wobec dziecka nagród, szczególnie społecznych i emocjonalnych, takich jak pochwała
czy pieszczota – działa mobilizująco. Nagradzając dziecko, wzmacniamy jego poczucie własnej wartości, uczymy
je tego co pożądane, dajemy
wskazówki co czynić, aby
na pochwałę zasłużyć. Małe
dziecko pragnie nagród od
osób dorosłych, natomiast
starsze potraﬁ nagradzać
się samo: ono te uprzednio otrzymywane nagrody
„uwewnętrzniło”, wie, co należy czynić, aby być z siebie
zadowolonym.
A kara – cóż, ona w najlepszym razie pokazuje czego
nie wolno, ale nie rozwija, nie
pobudza ambicji, nie uskrzydla. Nie czyni dziecka lepszym, bo ewentualne ograniczenie zła to nie to samo co
dobro. Ale czy kara naprawdę ogranicza zło? Czy nie
tworzy innej jego postaci? Z
całą pewnością jest tak w wypadku kary cielesnej. Jest ona
wstydliwym reliktem koncepcji dziecka jako własności rodziców, którego podstawowym obowiązkiem jest posłuszeństwo wobec nich. Dzieci,
które są mądrym i dobrym rodzicom posłuszne – wyrastają naprawdę na wspaniałych ludzi. Jednakże dotyczy
to dzieci, których posłuszeństwo oparte jest o miłość i
szacunek do rodziców, a nie
o ﬁzyczną przemoc z ich strony. Bowiem przemoc jest od
miłości i szacunku odległa o
całe lata świetlne.

IRENA OBUCHOWSKA
Z KSIĄŻKI „KOCHAĆ I ROZUMIEĆ” CZ. III

a co dzień zajmują się i
opiekują swoimi chorymi dziećmi, które przebywają
na dziecięcej onkologii Szpitala Klinicznego im. Karola
Jonschera w Poznaniu. Często jednak zapominają o sobie. To mamy.
Kiedy rodzice dowiadują się,
że ich dziecko zachorowało na
białaczkę czy inny rodzaj nowotworu, życie rodziny zmienia się całkowicie. Któryś z rodziców – głównie jest to mama
– rezygnuje z pracy, by zająć
się dzieckiem podczas długotrwałego leczenia. Mamy zajęte opieką nad swoją pociechą
często zapominają, że oprócz
bycia mamą są też kobietami.
Ale one o tym nie myślą. Dla
nich na pierwszym miejscu jest
chore dziecko.
Szpitalne życie rodziców
nie jest łatwe, a już tym bardziej kiedy przebywają ze swoim dzieckiem na onkologii. To
właśnie na tym oddziale dzieci
leżą tygodniami, miesiącami, a
wraz z nimi ich rodzice.
Dzieci wspierają wolontariusze Drużyny Szpiku. Chodzą cyklicznie na oddział, aby
wnieść w szpitalne życie dzieci trochę radości, uśmiechu, by
zapomniały – chociaż na moment – o chorobie. Ale nie zapominają też o mamach. To
właśnie dla nich organizowane są metamorfozy.
14 września oderwali kilkanaście mam od łóżek swoich dzieci i zawieźli do magicznych miejsc. Cztery salony w Poznaniu: WS Academy
Wierzbicki & Schmidt Poznań
Ostrowska, Airhair Team, Hair
Bazaar Studio Darek & Piotr
i Salon Pielęgnacji Włosów
J.Wujec odmieniły ich wizeru-

Zadbana mama
to szczęśliwa mama.
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Być kobietą,
nie tylko mamą
– Kolejne metamorfozy dla
mam dzieci chorych onkologicznie za nami. Były jak zawsze magiczne, pełne wzruszeń, łez i niesamowitych rozmów. To zawsze wyjątkowy
czas zarówno dla mam, wolontariuszy jak i fryzjerów. Jak
się okazuje każdy może znaleźć swoją drogę w pomaganiu. Jesteś fryzjerem – obetnij
włosy, umiesz zrobić piękne
paznokcie – zaproponuj taką
usługę chorym i walczącym.
Trzeba tylko otworzyć oczy
i serce – powiedziała Dorota
Raczkiewicz, prezes Fundacji
Anny Wierskiej „Dar Szpiku”.
– Metamorfozy to fantastyczny pomysł Drużyny Szpiku. Przez chwilę mogłam się
poczuć znowu tak normalnie,
że ktoś o mnie zadbał. Salon

Jakuba Wujca spisał się na medal, świetnie się tam czułam,
atmosfera była przecudowna.
Czy takie akcje są potrzebne?
Pewnie, że tak, bo my mamy
siedzące w szpitalu przy chorych dzieciach, swoje potrzeby odkładamy na dalszy plan.
Dobrze było się oderwać i pomyśleć chwilę o sobie – powiedziała Ewelina Dubiak, mama
5-letniej Gabrysi, która choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną wysokiego ryzyka.

okazji premiery książki Nataszy Sochy „Apteka marzeń”. W
wydarzeniu wzięło udział 17
kobiet, które na co dzień spędzają tygodnie, miesiące a nawet lata przy łóżkach swoich
pociech. Całą akcję przygoto-

wujemy ponad trzy miesiące,
aby ten dzień był wyjątkowy
pod każdym względem. Dzięki Grupie Karlik mamy dojechały szczęśliwie spod szpitala
do salonów. Nie musiały martwić się też o obiad, gdyż Hotel
Edison zapewnił dla nich poczęstunek. Były również prezenty od „Semilac” i KJM Matrix
oraz książki od Wydawnictwa
„Publicat”. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli i wsparli jakże potrzebną i ważną, inicjatywę – powiedział Piotr Stanisławski, koordynator Drużyny Szpiku.

STANISŁAW FURMANIAK

Zorganizowanie metamorfoz to trudne logistycznie
przedsięwzięcie. Kiedy mamy
przebywają u fryzjera lub kosmetyczki, w tym czasie ich
pociechami zajmują się wolontariusze. Trzeba też zorganizować transport, rozwieźć
mamy do poszczególnych salonów. Tym wszystkim koordynuje Piotr Stanisławski, który
swoją postawą i zaangażowaniem może być dla wielu ludzi
przykładem, że nie ma nic bardziej cennego jak pomoc drugiemu człowiekowi i okazanie
empatii.
– Kolejne, piąte już metamorfozy zorganizowaliśmy przy

Czy to naprawdę ja?

FOT. (3X) KRYSTIAN MATYSIAK

nek. Zaczynając od włosów po
makijaż i paznokcie. Bo zadbana mama to szczęśliwa mama.
Te kobiety miesiącami spędzają czas na krześle w szpitalnej
sali, na noc rozkładają karimaty i kładą się pomiędzy łóżkami spać. One są bohaterkami nie tylko w oczach swojego
dziecka.
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DRUGA EDYCJA KAMPANII „KOBIECY BIUST. MĘSKA SPRAWA”

Ich siła – wsparciem
dla chorych
ak piersi u kobiet co
roku zbiera w Polsce
tragiczne żniwo. Proﬁlaktyka oraz wczesne wykrycie
jest bardzo ważne, ponieważ może zapobiec rozwinięciu się nowotworu. Dlatego trzeba się badać.

Aby wykryć raka we wczesnym stadium rozwoju choroby, konieczne są systematyczne kontrole u lekarza i samobadanie. Jednak
nie wszystkie kobiety to czynią, dlatego Fundacja „OnkoCafe – Razem Lepiej” szuka sprzymierzeńców wśród
mężczyzn.
Ich uwaga i zainteresowanie, a także wspólne badanie
piersi, może okazać się znakomitą motywacją dla pań
do dbania o swoje zdrowie.
Dlatego Fundacja prowadzi drugą już edycję kampanii „BreastFit. Kobiecy biust.
Męska sprawa” (o pierwszej
pisaliśmy już w roku ubiegłym). Ma ona pomóc mężczyznom, którzy zmagają się z chorobą żony, partnerki, matki czy przyjaciółki.
Tegoroczna kampania dedykowana jest kobietom z zaawansowanym rakiem piersi
oraz ich bliskim.
– Kobiecy biust to męska
i zarazem wspólna sprawa.
Łącząc siły i doświadczenia
inicjujemy proces zmiany
sposobu myślenia i mówienia o zaawansowanym raku
piersi. Jest to możliwe dzięki
współpracy wiodących organizacji pacjentów, które od
wielu lat działają na rzecz
chorych na raka piersi kobiet
i ich bliskich – powiedziała
Anna Kupiecka, prezes Fundacji „OnkoCafe – Razem Lepiej”, pomysłodawca i organizator kampanii.
– Gdy kobietę dotknie rak
piersi, zwłaszcza gdy powraca, wydaje się, że to wyrok. Nowe możliwości leczenia pozwalają tymczasem
poprawić nie tylko długość,
ale też jakość ich życia. Nawet rozsiany rak piersi przez

wiele lat może być umiejętnie leczony przez onkologów.
Ważna jest więc współpraca z lekarzami, edukacja i wiedza. Ułatwi ona kobietom z diagnozą raka piersi przełamać lęk przed badaniami – dodała Krystyna Wechmann, prezes Federacji
Stowarzyszeń „Amazonki”.
Podobnie jak przed rokiem elementem kampanii
„Kobiecy biust. Męska sprawa” jest kalendarz „Power of
Community 2018” z udziałem
crossﬁtowców, symbolizujący siłę i odwagę, potrzebne
by wspierać kobiety.
Pomysłodawcą i twórcą
kalendarza jest Jakub Popławski. W tegorocznej sesji
zdjęciowej wzięło udział 12
sportowców z całej Polski.
Panowie pozowali do zdjęć
w dawnej torpedowni na Zatoce Gdańskiej.

Pokaz siły w dawnej torpedowni.

Kalendarz jest dostępny w
kawiarniach „Costa Coﬀee”
w całej Polsce. Można go zamówić na stronie www.breastﬁt.onkocafe.pl. Dochód ze
sprzedaży kalendarza przeznaczony zostanie na działania wspierające kobiety
zagrożone rakiem piersi.

STANISŁAW FURMANIAK

Zdjęcie z planu zdjęciowego.

FOT. (3X) PIOTR FAJFER
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Dwunastu sportowców wzięło udział w sesji zdjęciowej do wyjątkowego kalendarza.
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undacja Rozwoju Edukacji,
Pracy, Integracji zorganizowała 11. urodziny Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana
Pawła II z ulicy Hodowlanej
w Tarnowie. Był tort, prezenty, życzenia, podziękowania i
odznaczenia państwowe.
Gościem honorowym uroczystości był Józef Gawron, wicewojewoda małopolski, który
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników Fundacji REPI za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczone zostały: Elżbieta Kawik, Marta Malec i Iwona Surman. Medalem
Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczone zostały: Urszula Habel, Agnieszka Mróz i
Klaudia Padoł.
Gratulacje, podziękowania
za dobrą współpracę i ciepłe
życzenia składali też Jacek Judyma, wicestarosta tarnowski, Wiesław Zworski, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UMT, Małgorzata Proszowska, dyrektor MOPS

Urodziny, medale,
podziękowania
i Rafał Balawejder, dyrektor Teatru Solskiego.
Uczestnicy Warsztatu, z nieznaczną pomocą terapeutów,
przygotowali krótkie i zabawne przedstawienie „Lokomotywa”, oparte na motywach
znanego wiersza. W sztuce, w
ciekawy sposób przedstawili
Warsztat, samych siebie i pracowników. Uczestniczka Alicja
Barzyk podziękowała piosenką „Dziękuję”, której tekst powstał na tę okazję. Wzruszenia nie umiał ukryć nikt. Także rodzice podopiecznych w
ciepłych słowach składali podziękowania za pracę na rzecz
ich dzieci, dodając, że praca w
Warsztacie przekłada się na
funkcjonowanie uczestników
w domu, a dzięki temu rodziny mogą sprawniej funkcjonować.

FOT. (5X) ARCHIWUM WTZ
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Warsztat Terapii Zajęciowej
im. Jana Pawła II prowadzi organizacja pożytku publicznego
Fundacja REPI. Instytucja ma
za zadanie aktywizować społecznie i zawodowo 45 osób
niepełnosprawnych z Tarnowa
i powiatu tarnowskiego oraz

brzeskiego. Warsztat od początku istnienia wprowadza
innowacyjne metody pracy,
dzięki którym jego podopieczni coraz bardziej stają się pełno(s)prawnymi uczestnikami
życia społecznego.

TOMASZ WARDZAŁA

40 STRONA

LISTOPAD 2017

9

Logopedyczny
Beatbox w Mosinie
W

dniach od 10 do 11 października na terenie prowadzonego przez powiat poznański Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im.
J. Korczaka w Mosinie odbyły
się zajęcia warsztatowe przeprowadzone w ramach tegorocznej edycji projektu pod nazwą 5 zmysłów Imaginarium.
Zajęcia w Ośrodku w Mosinie
poprowadził Patryk TikTak Matela, nauczyciel z ponad 15-letnim doświadczeniem, znana
postać w dziedzinie beatboxu,
autor pierwszego w Polsce i na
świecie kompleksowego podręcznika do nauki beatboxu.
W ubiegłym roku Patryk Matela
stworzył projekt „Beatbox Kids”,
który łączy beatbox i logopedię,
służąc skutecznej terapii zaburzeń mówienia. Celem jest
wprowadzenie zajęć beatboxowych do szkół w całej Polsce.

skania takich efektów konieczna jest systematyczna praca i
dużo treningów. W warsztatach
wzięła udział kilkunastoosobowa grupa uczniów Ośrodka.
Efekty trzech miesięcy pracy warsztatowej na terenie całej
Wielkopolski zostaną zaprezen-

towane na koncercie ﬁnałowym,
który odbędzie się 30 listopada
w Sali Wielkiej CK Zamek. Kuratorką całego wydarzenia jest
Katarzyna Stolarczyk, znana
dziennikarka radiowa, autorka
książek dla dzieci.

EWA MALINOWSKA

FOT. (3X) ARCHIWUM SOS – W W MOSINIE

Podczas
dwudniowych
warsztatów młodzież z Ośrodka w Mosinie zapoznała się z
podstawowymi informacjami
na temat beatboxu, czyli rytmicznego tworzenia dźwięków
za pomocą narządów mowy
– ust, języka, krtani, gardła czy
przepony. Uczestnicy mogli popróbować swoich sił w tworzeniu bitów i posłuchać jak brzmi
beatbox w wykonaniu mistrza.
Pokaz wywarł na uczniach
ogromne wrażenie. Nikt nie
spodziewał się bowiem, że
można uzyskać tak spektakularne efekty, używając jedynie
narządów mowy. Uczestnicy
przekonali się także, że dla uzy-

września nad poznańską
Wartą, niedaleko mostu Rocha, Poznańskie Stowarzyszenie Olimpijskie zorganizowało
III Piknik Poznańskich Olimpijczyków.
To już kolejna edycja pikniku
dla dzieci i ich rodzin. To także
wiele atrakcji przygotowanych
podczas kilkugodzinnej imprezy.
– Po raz trzeci spotkaliśmy
się nad Wartą. Zachęcamy Poznaniaków, i nie tylko, aby spędzili czas na świeżym powietrzu. Można było poznać m.in.
nowe dyscypliny sportowe, które pojawią się podczas następnych igrzysk olimpijskich oraz
spotkać się z polskimi wybitnymi sportowcami. Piknik odbył się
pod hasłem proﬁlaktyki uzależnień – powiedział Szymon Ziółkowski, współorganizator pikniku, złoty medalista olimpijski w
rzucie młotem, poseł na Sejm RP.
Na pikniku pojawił się dwukrotny mistrz olimpijski w
pchnięciu kulą Tomasz Majewski:
– Na tej imprezie byłem pierwszy raz. Urokliwe miejsce, dużo
zabawy, popularyzacja różnych
dyscyplin sportowych. Swoich
sił w pchnięciu kulą próbowały
dzieci i dorośli. Cieszy mnie zaproszenie Drużyny Szpiku, bym
został jej ambasadorem. Jako
potencjalny dawca szpiku jestem zarejestrowany w bazie od
dawna. Powinniśmy zachęcać
ludzi do rejestrowania się i angażowania w walkę z białaczką.
Zdobywano autografy ulubionych sportowców, próbowano
swoich sił pod okiem mistrzów
poszczególnych dyscyplin sportowych. Można było zagrać w
piłkę ręczną plażową, wziąć
udział w pchnięciu kulą, zapasach czy karate, strzelać z łuku,
poznać reguły gry i sprzęt do futbolu amerykańskiego. Mocniejszych wrażeń szukano na ściance wspinaczkowej. Wolontariusze Drużyny Szpiku zachęcali do
udziału w konkursie plastycznym, na autorów najciekawszych prac czekały nagrody. Ponadto Drużyna Szpiku przygotowała szereg animacji dla najmłodszych: malowanie twarzy,
puszczanie baniek, wykonanie
zwierząt z balonów. Odbyły się
też III Regaty Kajakowe o Puchar
Rektora Politechniki Poznańskiej
prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego, organizowane przez
sekcję kajakową AZS Politechniki Poznańskiej oraz rozegrano również zawody na deskach
typu SUP.
Na pikniku pojawili się także:
Izabela Dylewska (dwukrotna
medalistka igrzysk olimpijskich,
medalistka mistrzostw świata w
kajakarstwie), Elżbieta Urbań-
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czyk (olimpijka, mistrzyni świata
w kajakarstwie), Artur Siódmiak
(olimpijczyk, dwukrotny medalista mistrzostw świata) , Iwona Dzięcioł-Marcinkiewicz (brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w łucznictwie), Rena-

ta Mauer-Różańska (dwukrotna
mistrzyni i brązowa medalistka
igrzysk olimpijskich, medalistka mistrzostw świata w strzelectwie).

STANISŁAW FURMANIAK

FOT. (7X) DOMINIK KOZŁOWSKI

Piknik
z olimpijczykami
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Z INICJATYW WARSZTATU TERAPII

23

Radosne przeżycia
15

września
uczestniczyliśmy w piątym
“Zlocie Talentów” w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Luboniu. (Relację z tego wydarzenia autorstwa Karoliny Kasprzak opublikowaliśmy w październikowym wydaniu „Filantropa”,
przyp. red.).

Uroczystość była bardzo
piękna i wzbudziła w nas
wiele emocji. Cieszyliśmy się
wspólnie z naszymi gośćmi i
darczyńcami.

AGATA KIEJDROWSKA

FOT. ARCHIWUM WTZ

Miło nam poinformować o
sukcesach naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Swarzędzu. Zdobyliśmy dwa
dyplomy. Pierwszy dla Sandry Paetz za zajęcie 3 miejsca w kategorii „Prezentacje
wokalne” i drugi – za zajęcie
3 miejsca w kategorii „Teledysk”. Bardzo nas cieszą te
osiągnięcia.

Cieszyliśmy się życiem
M

y ze swarzędzkiego
WTZ 25 września na
zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu byliśmy na otwarciu
wystawy prac malarskich,
wykonanych przez uczestników Dziennego Domu
„Seniorzy Młodzi Duchem”
w Swarzędzu.

Mogliśmy ich wysłuchać i
również zaprezentować kilka utworów, przy których się
świetnie bawiliśmy. Cieszyliśmy się życiem razem z seniorami.

AGATA KIEJDROWSKA

4

września uczestnicy naszego Warsztatu Terapii
Zajęciowej przyjechali na kilka dni do Krakowa. Podziwialiśmy jego przepiękne zabytki: cudowny ołtarz drewniany Wita Stwosza, sukiennice, fragment dawnych murów
obronnych Barbakan, Bramę
Floriańską, okno papieskie
przy ulicy Franciszkańskiej.

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ

Wernisaż
zatytułowano
„Natchnieni twórczo wiatrem i słońcem”. Obrazy
przedstawiały różne pejzaże
i przyrodę. To bardzo pięknie, że osoby starsze biorą
pędzel do ręki i malują nie
zważając na ograniczenia
zdrowotne i wiekowe. Piszą
też wiersze i piosenki.

września w kościele
pod wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia został
zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu i Paraﬁę Matki Bożej Miłosierdzia
XIII Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych „Anielskie śpiewogranie”. Patronat objął
ksiądz arcybiskup Stanisław
Gądecki.
Zaproszenie przyjęło wielu
naszych przyjaciół, między innymi Urszula Jankowiak oraz
Wanda i Michał Marzec, którzy wykonali na rozpoczęcie
spotkania utwór „Ave Maria”.
Ksiądz proboszcz Dariusz Salski poprowadził modlitwę do
Anioła Stróża, a nasz Warsztat Terapii Zajęciowej wykonał
hymn przeglądu „Aniele, Aniele”. Następnie cały kościół wraz
z Haliną Benedyk odśpiewał
„Barkę”, ukochaną pieśń papieża Polaka.
W konkursie wzięły udział
zespoły reprezetujące: Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” w Kórniku,
WTZ w Drzązgowie, Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w Kostrzynie, Gimnazjum nr 3 w
Swarzędzu, WTZ „Promyk” w

Zwiedziliśmy też dzielnicę
żydowską, gdzie co roku odbywa się festiwal kultury i muzyki żydowskiej. Są tam synagogi i domy o interesującej architekturze, w których mieszka mniejszość żydowska. Na
Wawelu w komnatach dawnych królów polskich oglądaliśmy ręcznie tkane arrasy i gobeliny, przedstawiające sceny
z biblii. W katedrze podziwialiśmy obrazy i rzeźby. Uczciliśmy pamięć prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej.
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ZAJĘCIOWEJ W SWARZĘDZU

Śpiew czystych serc

MICHAŁ OGONIAK

FOT. (3X) ARCHIWUM WTZ

Konarzewie z ﬁlią w Otuszu,
WTZ w Baranowie, Adam Potocki – solista ze Środowiskowego Domu Samopomocy w
Puszczykowie, „Sokoły” ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym w Poznaniu, Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Murowanej Goślinie, Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących „Ognik” w Poznaniu i
WTZ w Swarzędzu.
Po wzruszających występach artystycznych na znak bli-

skości z papieżem Janem Pawłem II wypuściliśmy baloniki do
nieba. Chwyciwszy się za ręce
zaśpiewaliśmy hymn naszego
Stowarzyszenia „Jaka siła”.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy pomagali w realizacji
„Anielskiego śpiewogrania”, w
szczególności władzom Gminy i Powiatu za wsparcie ﬁnansowe, Tomaszowi Paczkowskiemu z PFRON-u, Wandzie
Konys, Urszuli Mrówce, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4 w
Swarzędzu, Elżbiecie Krauze,
księdzu proboszczowi, wolontariuszom i śpiewakom: Urszuli Jankowiak, Wandzie i Michałowi Marzec oraz Halinie Benedyk.

FOT. (2X) ARCHIWUM WTZ

Wśród cudów Krakowa
Byliśmy też w Puszczy Niepołomickiej, miejscu dawnych
polowań królewskich. W Niepołomicach stoi zamek myśliwski – miniatura Wawelu – z
wystawą obrazów i portretów
oraz kolekcją dzikich zwierząt żyjących kiedyś w puszczy. Były też zwierzęta z wielu
stron świata. Niewielkie miasteczko ma wspaniały kościół
paraﬁalny i malowniczy ryneczek z barwnymi kamienicami
i fontanną. W Tyńcu zwiedziliśmy klasztor benedyktynów i
kościół.
Poznaliśmy tak wiele pięknych miejsc przepełnionych
historią naszej Ojczyzny dzięki doﬁnansowaniu Wojewody
Wielkopolskiego.

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA
UCZESTNICZKA WYCIECZKI
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

OKOWY
Lał wodolej wodę.
Czekano na cud,
Że może mu zimą
Skuje mordę lód.

GÓRNOLOTNOŚĆ
Nie czepiaj się szyszek
Co najwyżej rosną,
Bo wtedy najłatwiej
Skręcić kark pod sosną.

BUFON
Ma powód
Do dumy:
Zjadł wszystkie
Rozumy.

Fraszki
FINANSE

FATUM

Zarobione krocie
Na licznej biedocie.

CHEMIA

Bywa tak, że szczęście
Się do nas uśmiecha
I zamienia się w chichot
Przynoszący pecha.

Dowiedz się nim zjesz
Jakie świństwo żresz.

WIEDZA

KOMPETENTNI

Nie zawsze właściwy
Wlewamy do głowy
Potrzebny do życia
Olej napędowy.

Jeden przesoli,
Drugi spieprzy.
Potem się kłócą,
Kto jest lepszy.

KONOWAŁY

POBŁAŻLIWOŚĆ
Psubrat dostał wyrok
Bez celi, bez pryczy.
Dwa lata w kagańcu
Z zawieszeniem smyczy.

ŚWIR
Poszło mu gładko,
Grał rolę główną,
Choć pod suﬁtem
Miewał nierówno.

Jaka ich płaca –
Taka ich praca…
Hipokrates w grobie
Się przewraca.

SONDAŻE
Najczęściej się błądzi,
Gdy zbytnio się wierzy
W to, co ogłupieni
Twierdzą ankieterzy.

NEPOTYZM
Głąb awans ma pewny,
Bo to jego krewny.

LEWATYWA

NIEPEŁNOSPRAWNY

Nie licz, że poprawa
Nastąpi niebawem,
Gdy to, co na lewo
Idzie zgodnie z prawem.

Bywa bardziej
Wartościowy
Niż niejeden
W pełni zdrowy.

Rysunki Andrzeja Rossy.

SZCZEBEL
Dla tego,
Co się wspina
Drabiny
Odrobina.

RĘKODZIEŁA
Prawie wszyscy kradli,
Lecz zgodności nie ma;
Dół kradł jedną ręką,
A góra obiema.

ANTYREKLAMA
Ochlała się morda
Żywieckiego piwa
I pod żywopłotem
Leży jak nieżywa.

GLOBALNE
OCIEPLENIE
Nie palcie węglem,
Bo on tak grzeje,
Że Eskimosom
Igloo topnieje.
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KRYSTYNA SYLWESTRZAK
GDAŃSK

NA POBOŻNE
ŻYCZENIA
Gdyby Bóg chciał
Spełnić wszystkie
Nasze pobożne
Życzenia,
Powstałby
Piekielny chaos,
Drżałoby niebo
I ziemia.

O POBOŻNYCH
INTENCJACH
Bałamutne
Ślemy prośby,
Pławimy
W czarcich obłudach,
Modląc się,
By każdy podstęp
wobec bliźnich
nam się udał.

Fefry
– Wej, Knajder, już my sóm
wew Pile. Bana nie spóźniuła sie ani o minute.
– A pewnie, że nie! – brynczoł Knajder. – Pamiyntosz
Hiruś, jak my tu byli na obozie harcerskim z trzeszczkami?
– No pewnie, że pamiyntóm! Jaki sie tu kintop odbywał, jak kómyndant obozu
wyndrownygó zarzundziół
podchody nocne! Pamiuntóm! Ty żeś buł oboźnym,
a jo prowadziułym tyjatrzyk
kukiełkowy, co na cołki obóz
zarobił! Grali my wtedy bajke „Jaś i Małgosia”.
– A te nocne podchody to
rychtyk nóm wyszły! Ty Hiruś żeś musioł gibać bez
sam środyszek poniymiyckiygó cmyntorza!
– Tak buło, Knajder, tak
buło. Jo szpycuje, a tu trzeszczoki majóm takie fefry, że
pary z gymby nie puszczajóm! A tu, na samym środku, jakoś biało postać jakby

się w góre uniosła! Mnie tyż
kłaki dymba stawały! Alek
poruty sobie niy mogłym robić! I na szage, na tóm zjawe, trzebno sie buło knaić.
Giyry to nóm się tak uginały, jakby z galarety buły! A ta
zjawa nic, ino się kolybo na
wszystkie stróny! Jo wziónym klamota i świgłym dó
ni, a óna nic! Ani nie wieje
z miejsca, ani głosu nie daje,
ino coroz wiyncy się kolybie! Każdyn jedyn mioł pełne portki strachu! Wycofać
sie buło głupio. Najsamprzód
myślołym, że to jakoś gilejza
sie oblykła w biełóm płachte,
żeby nóm pietra napyndzić!
Niektóre trzeszczoki zaczóny już dudlić, ale rykłym na
nich: cicho ciamajdy! Któ
mo fefry, niech sie wycofo!
Żodyn się nie wagowoł, abyk
z cmyntorza się wycofać.
Ino się mnie trzymali i gira
za giyróm sie rechtali. A tu
my sóm coroz bliży zjawy…
A óno coroz wiynkszo i coroz barzy się kolybie… Mnie
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samymu kłaki coroz barzy
podnoszom sie do góry. Rogatywka zaczyno dymba stawać, serduszko wali jak młotym, fefry takie, że z grdyki
ani słowa wydobyć nie szło!
Naroz jakisiś trzeszczok zaczón się drzyć, jakby gó któs
ze skóry łobdziyroł! Tyn religa wprys w grobowiec, że
gó widać nie buło! Głos mioł
taki, jak zza grobu! Zanim
go stamtónd wytośtołym, to
tak się nabiadolółym, że tych
podchodów miołym prawie
dosyć! A trzeszczok buł tak
spietrany, że jak my ruszyli
dali, to tak sie trzymoł moich portków, że o mało co
by mi nogawke oberwoł! Im
dali, tym wiynksze fefry! Dopiero jak my już byli vis a vis
zjawy – okazało sie, że buł to
rzeźbióny anioł, poharatany
bez granaty czy pociski wew
wojne. Trzymoł sie jeszczyk
na drutach, a jak wiatr zawioł, to się kolyboł. Jak my
się kapli, co nóm fefrów narobiuło, to dopiero my ruszyli z kopyta! Ruk-cuk my byli
na punkcie zbornym!
– Prowda, Hiruś, prowda!
Alek strachu to żeście się najedli, szak nie?

BENON MATECKI

WSPOMNIENIE Z PRL-U
K
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ózka znali wszyscy we
wszystkich wydziałach. Ale
jego nazwiska nikt nie wspominał, chyba tylko wśród kierownictwa przędzalni i w dziale rachuby. Był sumiennym pracownikiem, wozicielem przędzy, choć powszechnie uznawano go za dziwaka.
Zaczęło się to od dnia, gdy kupił sobie radio. Opowiadał, jakie jest wspaniałe, bo gra nie tylko głośno i cicho, ale też wolniej
i szybciej. Innym razem opowiadał kolegom, jak to poprzedniego wieczora po powrocie do
domu zastał żonę śpiącą w ich
łóżku z sąsiadem. Na stole była
niedokończona zakąska i napoczęta półlitrówka wódki. Józek
głosem szczęśliwca wyjawił, że
chcąc im zrobić na złość wypił
wódkę, dokończył zakąski i poszedł spać.
Uważał, że to wspaniały żart,
który koledzy skwitowali wybuchem śmiechu. Józek uznał, że
ma powód do dumy.
Jednak sławę przyniósł mu

Taki ma szczęście
inny przypadek z jego życia.
Tego tygodnia pracował do godziny trzynastej. Był to dzień
wypłaty. W takie dni Józek wracał do domu późnym wieczorem. Koledzy, którzy pracowali
do piętnastej, jak zwykle wychodzili od ulicy Fucika, która dochodziła do ulicy Pabianickiej na
wprost restauracji „Botaniczna”.
Zbliżali się już do Pabianickiej,
gdy nagle z baru „Lotnik” wybiegł
jakiś mężczyzna, być może na
spotkanie kolegów. Ci osłupieli
ze zgrozy, bo wybiegającym okazał się Józek, który wpadł pod
nadjeżdżający tramwaj przegubowy (wtedy nowość). Tramwaj
hamując zatrzymał się niemal
natychmiast, ale Józek właśnie
dostał się pod koła. Wszystkich,
którzy to widzieli, sparaliżowała
zgroza. Stali wpatrzeni w podwozie tramwaju.
Zaraz pojawiła się milicja.
Stwierdzono, że Józek żyje. Wezwano pogotowie ratunkowe i
techniczne. Oba pojawiły się za
kilka minut. Nadjechał dźwig,

który podniósł tę część tramwaju, pod którą leżał Józek.
To, co w tej chwili nastąpiło,
wprawiło gapowiczów w osłupienie. Skoro tylko tramwaj został uniesiony, Józek wyczołgał
się z szyn i zaczął uciekać na
czworakach jak pies. Milicjanci
dogonili go i zaprowadzili do radiowozu. Wszyscy byli zaniepokojeni, co dalej z Józkiem.
Następnego dnia Józek przyszedł do pracy jak zwykle przed
piątą, ale nieco smutny. Zaraz
wyjaśnił, że był to kac. Koledzy
zapytali, jaki był ﬁnał tego wypadku.
– No cóż – rozpoczął Józek z
lekkim zakłopotaniem – dogonili mnie gliniarze, bo urwał mi się
ﬁlm. Co było dalej – nie wiem.
Fakt, że śniło mi się, że jestem
w niebie.
– Jak to?! – pytano.
– Budzę się, a tu przy mnie
piękne dziewczyny. Wycierają
mnie chłodnymi gazikami, namoczonymi w chłodnej wodzie.

– Co dalej? – niecierpliwili się
słuchacze.
– Uciekły! Bo gdy je zobaczyłem takie piękne, milutkie i troskliwe, z radości krzyknąłem: „o
k…! Nie wiedziałem, że już jestem w niebie i że tak wyglądają
anioły!”.
– Ale kto to był, gdzie cię zawieźli? – zapytał ktoś.
– Jak to gdzie? Do izby wytrzeźwień. A z drugiej strony
dzięki temu, że powiedziałem
tym dziewczynom o raju, nie
będę płacił kolegium.
– Jak to możliwe?
– Wszystko jest możliwe –
powiedział kierownik Barczyk
wchodząc do szatni. – jednych
spotykają kary za byle co, a drugich jakby się nie imały.
– Taki to zawsze ma szczęście
– podsumował ktoś.
Skwitowano to wybuchem
śmiechu.

46 STRONA

LISTOPAD 2017

Mecz gwiazd dla Marcelinki
10

Szymańska, mama Marcelinki.
Rodzina żyje z renty i świadczenia rodzinnego, a dziewczynka potrzebuje stałej rehabilitacji, nawet kilka razy w tygodniu.
Pieniędzy czasami nie starcza
na podstawowe potrzeby. Nie
ma ich też na wymarzony, ułatwiający życie podjazd.
Znaleźli się jednak ludzie, dla
których los drugiego człowieka
nie jest obojętny.
– Po raz czwarty byliśmy
świadkami wyjątkowego widowiska piłkarskiego, jakim był
IV Mecz Gwiazd, tym razem z
udziałem Reprezentacji Telewizji
Polskiej i Drużyny z Wolsztyna –
mówi Artur Skorupiński, pomysłodawca akcji. – Mecz Gwiazd,
zorganizowany dla Marcelinki, przyciągnął rzesze fanów piłki nożnej nie tylko z Wolsztyna.
Wydarzenie rozpoczęła grupa
taneczna Szkoły Tańca „Latina”,
która rozgrzewała zarówno kibiców jak i zawodników do meczu, po czym na stadion wjechała Marcelinka z mamą, a wraz z
nią przedszkolaki z Przedszkola
nr 3 oraz drużyny Gromu Wolsztyn i Akademii Piłkarskiej Piotra
Reissa. Wszyscy razem wprowadzali obie reprezentacje na płytę boiska.
Podczas trwania imprezy każdy mógł spotkać się ze swoim
ulubieńcem znanym ze szklanego ekranu. Piosenkarze, aktorzy, dziennikarze i sportow-

Drużyna z Wolsztyna, w której zagrał gościnnie Piotr Reiss,
legenda Lecha Poznań.

Marcelinka z mamą i przedszkolakami wprowadziła na boisko
drużyny piłkarskie.

FOT. (4X) KRZYSZTOF ROZYNEK

września na Stadionie Miejskim w Wolsztynie kilka tysięcy osób po raz
czwarty obejrzało charytatywny Mecz Gwiazd. Tym razem
organizatorzy zbierali środki ﬁnansowe na zakup specjalnej
windy dla 5-letniej Marcelinki z
Wolsztyna.
Na boisku pojawili się m.in.
aktorzy, dziennikarze, piosenkarze, by zagrać wyjątkowy mecz
piłki nożnej. Tutaj nie było ani
wygranych, ani przegranych,
gdyż cel był jeden: zebrać jak
najwięcej pieniędzy na zakup
windy, która umożliwi rodzinie
łatwiejszy wyjazd i wjazd z Marcelinką do mieszkania.
Dziewczynka nie porusza się
samodzielnie, a wraz z mamą i
rodzeństwem mieszka w bloku,
który nie jest przystosowany do
potrzeb osób z niepełnosprawnością.
– Mój mąż zmarł na zawał.
Zostałam sama z czwórką dzieci. Najstarszy syn ma 20 lat, a
najmłodsza córka Marcelinka –
5. Urodziła się z wadą kręgosłupa. Jest sparaliżowana od pasa
w dół. Nigdy nie będzie chodzić.
Mieszkamy w bloku. Pokonanie schodów z niepełnosprawną
córką to dla mnie ogromny wysiłek, z roku na rok coraz większy.
Przydałby się specjalny podjazd,
ale jego koszt jest bardzo duży,
przekracza moje możliwości ﬁnansowe – powiedziała Dorota

Reprezentacja TVP.

Znany wokalista Rafał Brzozowski na tle Pięknej Heleny,
w towarzystwie organizatora wydarzenia
Artura Skorupińskiego i jego syna.

cy chętnie rozmawiali ze swoimi fanami, nie zabrakło wspólnych zdjęć i autografów, cukrowej waty i zabaw dla najmłodszych.
Wstęp na mecz był nieodpłatny, ale podczas jego trwania wolontariusze zbierali dobrowolne datki na windę dla Marcelinki. W trakcie zbiórki publicznej
po raz kolejny widzowie, którzy
się pojawili na Meczu Gwiazd,
okazali wielkie serce. Zebrano 12.694,42 zł. Kwota w cało-

ści traﬁła na specjalne subkonto
Fundacji „Złotowianka”, z przeznaczeniem na zakup windy dla
Marcelinki.
Jeśli ktoś z czytelników chciałby wesprzeć Marcelinkę, może
to zrobić wpłacając na jej subkonto dowolną kwotę: Fundacja
„Złotowianka”, numer konta: 25
8944 0003 0002 7430 2000 0010,
w tytule przelewu „Dla Marceliny
Szymańskiej”.

STANISŁAW FURMANIAK
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Tenis stołowy dla niewidomych
W

szyscy wiedzą, że tenis stołowy to popularna dyscyplina sportowa. Ale
o tenisie stołowym dźwiękowym, uprawianym przez osoby niewidome, mało kto słyszał. Jest to fascynująca gra
sportowa o wysokich walo-

rach terapeutycznych, godna
szerokiej popularyzacji.
Zasady tenisa dźwiękowego,
które różnią się od regulaminu znanego tenisa stołowego,
poznała grupa osób, biorących
udział w projekcie Polskiego
Związku Niewidomych Okręg
Wielkopolski „Razem raźniej”,

FOT. (2X) ARCHIWUM

doﬁnansowanym przez AQUANET w Poznaniu.
Oto w skrócie różnice.
Uczestnicy gry zakładają ciemne gogle. Ręce zastępują paletki, a specjalnie zainstalowane
urządzenia elektroniczne przy
stole dźwiękiem oznajmiają rzuty, błędy, auty, porażki i
zwycięstwa. Tenis dźwiękowy
jest grą, która wymaga dużej
koncentracji, zręczności, słuchu i orientacji w przestrzeni.

Na zakończenie projektu w
sierpniu niewidomi i słabowidzący wzięli udział w zawodach w kolorowej sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Owińskach.
W takich zawodach nie ma
przegranych. Razem zawsze
raźniej.

BARBARA TYSZKIEWICZ

Rajd seniorów
września odbył się rajd
seniorów,
zorganizowany przez PTTK przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, Dom Kultury
„Jagiellonka” i Klub Turystyczny Seniora „Jarzębina”. Współﬁnansował rajd Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania.

Z Zaniemyśla uczestnicy imprezy przeszli do Leśnictwa
Łękno. Seniorzy miło spędzili czas w otoczeniu wspaniałej przyrody, przy ognisku i wigwamie, biorąc też udział w
konkursach rekreacyjnych.

ROBERT WRZESIŃSKI

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

Jeśli zaobserwowałeś
u siebie lub bliskiej osoby:





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

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

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

 wielopłaszczyznową opiekę
nad pacjentem
 wstępną konsultację neurologiczną gratis

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

