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Na zdjęciu uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy 
„Iskra” w Poznaniu. Więcej w tekście „Bardzo kocham zwierzęta” 
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W dniach od 13 do 18 
grudnia 2017 roku 318 

mieszkańców gminy Klesz-
czewo otrzymało nieodpłat-
ną żywność. Były to produk-
ty: cukier, fasola biała, her-
batniki, groszek z marchew-
ką, koncentrat pomidoro-
wy, makaron jajeczny, mle-
ko UHT, olej rzepakowy, po-
widła śliwkowe, ryż biały, 
ser podpuszczkowy dojrze-
wający oraz szynki drobio-
wa i wieprzowa. Łącznie to-
naż artykułów spożywczych 

1 grudnia 2017 roku w sali 
hotelu „Mercure” w Po-

znaniu spotkali się zaprosze-
ni goście, reprezentujący sto-
warzyszenia i fundacje, sa-
morządy lokalne oraz inne 
organizacje z całej Wielko-
polski. Przybyli tutaj po to, 
aby na uroczystej gali VII 
edycji konkursu „Wielkopol-
ska otwarta dla osób z nie-
pełnosprawnościami” ode-
brać przyznane nagrody i 
wyróżnienia.

Celem tego konkursu, jak 
i wszystkich poprzednich 
jego edycji, była aktywizacja i 
przyspieszenie dobrych prze-
mian na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami: przełamy-
wania barier społecznych, 
podnoszenia jakości ich ży-
cia, organizowania dostęp-
ności do pracy, nauki i kultu-
ry, tworzenia w pełni zintegro-
wanego społeczeństwa. Na-
grodzone w konkursie pod-
mioty, ściślej mówiąc – dzia-
łający w nich ludzie – to wła-
śnie liderzy dobrych przemian 
społecznych, godnych szero-
kiego upowszechnienia. Po-
mysłodawcami i organizato-
rami tego konkursu, wyzwa-
lającego kreatywne postawy 
ludzkie, byli: Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
i Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu.

Zwycięzców siódmej edycji 
konkursu wyłonili członkowie 
kapituły, m.in: Wojciech Za-
rzycki, dyrektor ROPS (prze-
wodniczący), Katarzyna Wa-
gner ze Spółdzielni Socjalnej 
„Blues Hostel” i Anna Skupień, 
dyrektor Oddziału Wielkopol-
skiego Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych.

Oto laureaci: 

I miejsce i 20 tysięcy zło-
tych otrzymał Zespół Szkół 
Specjalnych w Słupi pod Kęp-
nem, II miejsce i 5 tysięcy zło-
tych – Miasto i Gmina Ostrów 
Wielkopolski, III miejsce i 5 ty-
sięcy złotych – Miasto i Gmi-
na Gołańcz. 

Wyróżnienia zdobyli: Sto-
warzyszenie Rodzin i Osób 
Niepełnosprawnych „Razem” 
w Gnieźnie, Fundacja Inwa-
lidów i Osób Niepełnospraw-
nych „Miłosierdzie” w Kali-
szu, Dom Pomocy Społecznej 
w Pakówce, Stowarzyszenie 
Osób po Endoprotezoplastyce 
Biodra „Bioderko” w Chodzie-
ży, Stowarzyszenie Integracyj-
ne na rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Daj radość niepeł-
nosprawnym” w Pile, Funda-
cja „Nasza wieś” w Trzemesz-

wyniósł 8710,8 kg na kwotę 
39289,62. 

W ramach umowy Sto-
warzyszenia „Pomagam” w 
Kleszczewie z Wielkopolskim 
Bankiem Żywności w Pozna-
niu pozyskiwana jest żywność 
przydatna w większości go-
spodarstw domowych. W tę 
kooperację angażuje się Ośro-
dek Pomocy Społecznej w 
Kleszczewie, który wydatko-
wał na transport kwotę 492 zł. 

Żywność została sprawnie 

Pomoc żywnościowa

rozładowana dzięki samym 
zainteresowanym, a w na-
stępnym dniu odebrana przez 
nich do domów. Pracownicy 
Ośrodka Pomocy, zarazem w 
większości członkowie Sto-
warzyszenia „Pomagam”, roz-
dysponowali żywność według 
wyliczeń głównej księgowej 
OPS. Życzymy przyrządzania 
z tych produktów dobrych i 
smacznych dań. 

MIROSŁAWA RADZIMSKA
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nie, Fundacja „Złotowianka” w 
Złotowie, Fundacja Obywatel-
ska „Czas jaszczurów” w Po-
znaniu, Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Niepełnospraw-
nościami „Homini” w Mię-
dzychodzie, Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych i ich 
Rodzin „Amicus” w Poznaniu, 
Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Koło w 
Opalenicy, Towarzystwo Gim-
nastyczne „Sokół” w Bukówcu 
Górnym, Fundacja „Jesteśmy – 
więc pomagamy” we Włosza-
kowicach, Fundacja na rzecz 
Pomocy Dzieciom Niepeł-
nosprawnym „Nowa nadzie-
ja” w Kaliszu, Centrum Tury-
styki „Trakt” w Poznaniu, Sto-
warzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Radość” 
w miejscowości Głębockie 
Pierwsze, gmina Ślesin koło 
Konina, Stowarzyszenie „Krok 
po kroku HSA” w Pile, Stowa-
rzyszenie na rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Siloe” w Po-
znaniu, Caritas Diecezji Ka-
liskiej Warsztat Terapii Zaję-
ciowej w Słupi pod Kępnem, 
Szkoła Podstawowa Specjal-
na nr 19 w Kaliszu, Wielkopol-
skie Towarzystwo Stwardnie-
nia Rozsianego i Udaru Mó-

zgu w Michorzewie i Stowa-
rzyszenie na rzecz Dzieci ze 
Złożoną Niepełnosprawnością 
„Potrafi ę więcej” w Poznaniu. 

– Zabieramy nasze dzie-
ci na przejażdżki samolotem 
nad Kępnem – powiedziała 
Alicja Zimoch, która na gali 
odbierała pierwszą nagro-
dę w imieniu Zespołu Szkół 
Specjalnych w Słupi. – Naj-
pierw jest lęk, pokonanie go, 
potem radość bez granic i 
wspaniała przygoda. Doda-
jemy im skrzydeł dosłownie i 
w sensie uczuciowym. Rado-
sne dzieci dodają też skrzy-
deł rodzicom. Wprawdzie ba-
lony skrzydeł nie mają, ale ba-
lonem nad Kępnem też latają, 
co również uskrzydla. Słupia 
zna nasze dzieci, a one chcą 
być z ludźmi, śmiało się wi-
tają, odbierają pozdrowienia. 
Kochają spotkania, wyciecz-
ki, pikniki rodzinne. Z zapa-
łem uczestniczyły w rodzinnej 
sesji zdjęciowej, w której bra-
li udział również nasi ucznio-
wie nie kontaktujący się wer-
balnie. Potrafi li cudownie wy-
razić swoje uczucia do rodzi-
ców. Było to bardzo wzrusza-
jące. 

MARCIN BAJEROWICZ

VII EDYCJA KONKURSU „WIELKOPOLSKA OTWARTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Liderzy 
dobrej przemiany
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I nagroda dla Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. 
Od prawej: Wojciech Zarzycki, dyrektor ROPS, 

Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego, Jolanta Kucharzak, zastępca dyrektora ROPS 

i Alicja Zimoch z Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi. 

II nagroda dla Miasta i Gminy Ostrów Wielkopolski.

Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli stowarzyszeń, samorządów 
i innych instytucji, uhonorowanych nagrodami i wyróżnieniami.

III nagrodę odebrali przedstawiciele Miasta i Gminy Gołańcz.
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18 grudnia 2017 roku w sie-
dzibie Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych w Warsza-
wie Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych uroczyście podsumował 
czternastą edycję konkursu 
„Otwarte Drzwi” na najlepsze 
prace magisterskie i doktorskie 
w temacie niepełnosprawno-
ści. Autorom zwycięskich prac 
przyznano nagrody oraz wy-
różnienia.

Celem konkursu było zwięk-
szenie zainteresowania studen-
tów i doktorantów problematy-
ką niepełnosprawności, meto-
dami badań nad niepełnospraw-
nością, a także promocja nowa-
torskich rozwiązań w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz rozwiązań tech-
nologicznych ułatwiających co-
dzienne życie osobom z niepeł-
nosprawnościami. 

Konkurs każdego roku cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
środowisk akademickich. W 
czternastej edycji łącznie nagro-
dzono trzynaście prac. Nagrody 
wręczała Dorota Habich, p.o pre-
zesa Zarządu PFRON, Tomasz 
Maruszewski, zastępca prezesa 
Zarządu PFRON do spraw fi nan-
sowych i prof. nadzw. dr hab. n. 
med. Anna Wilmowska-Pietru-
szyńska, przewodnicząca kapi-
tuły konkursu. 

W kategorii prace magister-
skie z zakresu rehabilitacji spo-
łecznej pierwsze miejsce i na-
grodę w wysokości 5 tysięcy 
złotych otrzymała Joanna Gro-
chowska z Uniwersytetu im. Ka-
zimierza Wielkiego w Bydgosz-
czy za pracę pod tytułem: „Kyno-
terapia jako forma wspomaga-
nia rozwoju i komunikacji dziec-
ka” napisaną pod kierunkiem dr 
hab. Doroty Podgórskiej-Jachnik. 
Drugie miejsce i nagrodę w wy-
sokości 3 tysięcy złotych otrzy-
mała Maja Kurleto z Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego za 
pracę pod tytułem: „Związek po-
czucia samotności z częstotli-
wością używania alkoholu u nie-
pełnosprawnych intelektualnie 
uczniów szkół specjalnych” na-
pisaną pod kierunkiem dra hab. 
Wojciecha Otrębskiego. Trze-
cie miejsce i nagrodę w wyso-
kości 2 tysięcy złotych otrzymała 
Paulina Bikowska z SWPS Uni-
wersytetu Humanistyczno-Spo-
łecznego w Warszawie za pracę 
pod tytułem: „Reagowanie osób 

niepełnosprawnych na wspar-
cie społeczne” napisaną pod kie-
runkiem dr Eufrozyny Gruszec-
kiej. Wyróżnienie w tej kategorii 
otrzymała Monika Borczyńska z 
Uniwersytetu Łódzkiego za pra-
cę pod tytułem: „Codzienność z 
dodatkowym chromosomem. 
Zespół Downa a funkcjonowa-
nie rodziny. Szkic do antropolo-
gii medycyny” napisaną pod kie-
runkiem prof. Ewy Nowina-Sro-
czyńskiej. 

W kategorii prace magister-
skie z zakresu rehabilitacji za-
wodowej oraz rozwiązań tech-
nologicznych służących oso-
bom niepełnosprawnym pierw-
sze miejsce i nagrodę w wyso-
kości 5 tysięcy złotych otrzymała 
Justyna Popławska z Politechni-
ki Białostockiej za pracę pod ty-
tułem: „Projekt sportowego wóz-
ka inwalidzkiego” napisaną pod 
kierunkiem dra inż. Piotra Bor-
kowskiego. Drugie miejsce i na-
grodę w wysokości 3 tysięcy zło-
tych otrzymała Anna Grajewska 
z Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie za pracę 
pod tytułem: „Dostępność prze-
strzeni publicznych dla osób 
z niepełnosprawnościami na 
przykładzie miasteczka akade-
mickiego Kortowo w Olsztynie” 
napisaną pod kierunkiem dra 
inż. architektury krajobrazu Ma-
riusza Antolaka. Trzecie miejsce 
i nagrodę w wysokości 2 tysięcy 
złotych otrzymał Adam Babiarz 
z Politechniki Śląskiej za pracę 
pod tytułem: „Model wirtualny 
wózka inwalidzkiego dla osób 
po całkowitej amputacji kończyn 
dolnych” napisaną pod kierun-
kiem dra hab. inż. Marka Wyle-
żoła. 

W kategorii prace magister-
skie z zakresu rehabilitacji me-
dycznej pierwsze miejsce i na-
grodę w wysokości 5 tysięcy zło-
tych otrzymała Hanna Zadoń 
z Politechniki Śląskiej za pra-
cę pod tytułem: „Modelowanie 
i identyfi kacja obciążeń układu 
szkieletowo-mięśniowego w od-
cinku lędźwiowym kręgosłupa” 
napisaną pod kierunkiem dra 
hab. inż. Roberta Michnika. Dru-
gie miejsce i nagrodę w wysoko-
ści 3 tysięcy złotych otrzymała 
Klaudia Kaniewska z Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie za pracę 
pod tytułem: „Jakość życia osób 
poruszających się przy pomo-
cy protezy kończyny dolnej” na-
pisaną pod kierunkiem dra hab. 
Mariusza Duplagi. Trzecie miej-
sce i nagrodę w wysokości 2 ty-
sięcy złotych otrzymała Natalia 
Ambroziak z Uniwersytetu Kazi-
mierza Wielkiego w Bydgoszczy 
za pracę pod tytułem: „Wczesne 

wspomaganie dziecka z uszko-
dzonym słuchem przed i po im-
plantacji cochlearnej” napisaną 
pod kierunkiem dr hab. Doroty 
Podgórskiej-Jachnik. 

W kategorii prace doktorskie 
główną nagrodę w wysokości 
7 tysięcy złotych otrzymał Woj-
ciech Figiel z Uniwersytetu War-
szawskiego za pracę pod tytu-
łem: „Tożsamość i status tłuma-
czy z dysfunkcją wzroku” napi-
saną pod kierunkiem prof. zw. 
dr hab. Małgorzaty Tryuki. Wy-
różnienie w tej kategorii otrzy-
mał Paweł Chruściel z Uniwer-
sytetu Medycznego w Lublinie 
za pracę pod tytułem: „Jakość ży-
cia a wsparcie społeczne osób 
starszych objętych opieką insty-
tucjonalną” napisaną pod kie-
runkiem prof. zw. dr hab. Teresy 
Bernadetty Kulik. Drugie wyróż-
nienie otrzymała Urszula Olej-
nik z Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie za pra-
cę pod tytułem: „Psychospołecz-
ne zasoby osób słabowidzących 
a ich postawy zdystansowania 
versus tolerancyjności” napisaną 
pod kierunkiem prof. dra hab. Ja-
nusza Kirenki. 

Dla laureatów wystąpił Pa-
weł Ejzenberg, fi nalista trzeciej 
edycji programu telewizyjnego 
„Mam Talent”, zdobywca tytu-
łu „Człowiek bez barier” oraz ru-
muńska licealistka Mirela Mol-
dovan. 

PFRON NAGRODZIŁ NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE

Szczęśliwa 
trzynastka
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Organizatorzy konkursu. Druga od lewej Dorota Habich, 
p.o. prezesa Zarządu PFRON. 

Laureaci czternastej edycji konkursu „Otwarte Drzwi” 
na najlepsze prace magisterskie i doktorskie. 

Karolina
Kasprzak
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27 listopada 2017 roku w 
Operze Nova w Byd-

goszczy uroczyście podsumo-
wano 15 edycję konkursu pla-
stycznego „Sztuka osób niepeł-
nosprawnych” zorganizowa-
nego przez Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Relację z pod-
sumowania etapu wojewódz-
kiego, które odbyło się 12 paź-
dziernika w Collegium da Vin-
ci w Poznaniu, publikowaliśmy 
w wydaniu listopadowym „Fi-
lantropa Naszych Czasów” na 
str. 5. 

Przypomnijmy, że konkurs był 
adresowany do uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej i 
środowiskowych domów samo-
pomocy oraz mieszkańców do-
mów pomocy społecznej. Inicja-
tywa miała na celu przybliżenie 
społeczeństwu dorobku twór-
czego osób z niepełnospraw-
nościami, ich uzdolnień arty-
stycznych i ponadprzeciętnych 
możliwości. 15 edycja konkursu 
przebiegała pod hasłem: „Moja 
ojczyzna”. Z różnych stron Pol-
ski napłynęły liczne prace, a ich 
poziom był naprawdę wysoki. 
Uczestnictwo w konkursie dało 
osobom z niepełnosprawnością 
poczucie satysfakcji, przyczyni-
ło się do wzrostu poczucia pew-
ności siebie, a także podniosło 
samoocenę. Twórcy z dumą po-
kazywali swoje dzieła gościom 
podczas rozstrzygnięć na eta-
pach regionalnych i na zwień-
czeniu etapu ogólnopolskiego. 

Ogólnopolski etap konkursu 
wyłonił zwycięzców w czterech 
kategoriach: rzeźba kameralna i 
płaskorzeźba, tkanina i aplika-
cja, grafi ka i rysunek oraz malar-
stwo i witraż. I tak: w kategorii 
rzeźba kameralna i płaskorzeź-
ba pierwszą nagrodę otrzymała 
Anna Kukuk za pracę pod ty-
tułem: „Wieś – moja ojczyzna”, 
drugą – Magdalena Karpiasz i 
Izabela Ostrysz za pracę „Jakże 
piękna jesteś”, trzecią – Katarzy-
na Niwińska i Piotr Chmielnicki 
za pracę „Ojczyzna to my”. Wy-
różnienia w tej kategorii otrzy-
mali: Jacek Lipka za pracę „Moje 
miasto – moja ojczyzna”, Ire-
neusz Przewodowski za pracę 
„Obrońca”, Katarzyna Retmań-
czyk i Marcin Kupczak za pracę 
„Moja ojczyzna jest w niebie” 
oraz Grzegorz Gongolewski za 

pracę „Jaki znak twój orzeł bia-
ły”. 

W kategorii tkanina i aplika-
cja pierwsze miejsce zajął Ma-
rek Chmielewski za pracę pod 
tytułem „Na polskiej łące”, dru-
gie – Danuta Baraniecka za pra-
cę „Kolorowe zakątki”, trzecie 
– Marzena Trzcińska za pracę 
„Górki Sławinkowskie”. Wyróż-
nienia otrzymali: Jacek Lewan-
dowski za pracę „Mój zakątek”, 
Dawid Podajski i Andrzej Bajo-
rek za pracę „Przed moim do-
mem”, Agnieszka Majchrzak za 
pracę „Tak widzę moją ojczy-
znę” i Danuta Gosk za pracę „Tu 
gdzie jest nasz dom – my i wy”. 

W kategorii grafi ka i rysunek 
pierwszą nagrodę otrzymał Ma-
riusz Błaszczyk za pracę zatytu-
łowaną „Uśmiech, łzy – my i wy”, 
drugą – Tomasz Bręczewski za 
pracę „W drodze do domu”, trze-
cią – Janusz Uberman za pracę 
„Moja mała ojczyzna”. Wyróż-
nienia w tej kategorii otrzymali: 
Marek Bielski za pracę „Gdy my-
ślę – Polska”, Wojciech Witt za 
pracę „Moje Kielno”, Mikołaj Jan-
kowski i Andrzej Kowalczyk za 
pracę „Nasza ojczyzna – tu je-
steśmy szczęśliwi”, Mariusz Le-
oniak za pracę „Bitwa pod Grun-
waldem – walka o wolność”, 
Sylwia Pokorska za pracę „Kolo-
rowa Polska” oraz Marta Śleziak 
za pracę „Polska”. 

W kategorii malarstwo i wi-
traż pierwsze miejsce zajął Pa-
weł Wójcik za pracę pod tytu-
łem „Bociany”, drugie – Mariusz 
Stankiewicz za pracę „Niedziela 
u Nowaków”, trzecie – Andrzej 
Nowatkowski za pracę „Polak 
drogą maszerował”. Wyróżnie-
nia otrzymali: Adam Śleziona 
za pracę „Polskaaa biało-czer-
woni”, Magdalena Paluchowicz 
za pracę „Wiejska droga”, Anna 
Gajda za pracę „Cztery ściany – 
jeden kąt” i Waldemar Pudo za 
pracę „Moja ojczyzna – moje 
miasto”. 

Organizatorem uroczysto-
ści w bydgoskiej Operze Nova 
był Oddział Kujawsko-Pomor-
ski PFRON i Stowarzyszenie Ligi 
Kobiet Polskich. Nagrody wrę-
czała m.in. p.o. prezesa Zarzą-
du PFRON Dorota Habich i za-
stępca prezesa Tomasz Maru-
szewski. 

KAROLINA KASPRZAK

OGÓLNOPOLSKI ETAP KONKURSU „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Mój kraj, moje miasto

Laureaci z nagrodami i dyplomami.

Prace budziły zainteresowanie.

Koncert „Zimowe piosenki” z udziałem orkiestry pod dyrekcją 
Zbigniewa Górnego. 
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Wielkopolska Jednost-
ka Wojewódzka Towa-

rzystwa Pomocy Głuchonie-
widomym zorganizowała 9 
grudnia 2017 roku w siedzi-
bie Towarzystwa Osób Nie-
słyszących „Ton” w Pozna-
niu spotkanie świąteczne. 
Udział w spotkaniu przybli-
żył gościom inicjatywy tej je-
dynej w Polsce, prężnie dzia-
łającej na rzecz osób z rów-
noczesnym uszkodzeniem 
wzroku i słuchu, organizacji. 

Przy wigilijnym stole zasia-
dły osoby głuchoniewidome, 
ich opiekunowie, wolontariu-
sze oraz przyjaciele Jednostki. 
Był opłatek, sympatyczne roz-
mowy i świąteczne życzenia. 
Głuchoniewidomi dziękowali 
grupie kilkunastu wolontariu-
szy, którzy na co dzień poma-
gają im w pokonywaniu ba-
rier, pośredniczą w komuni-
kowaniu się ich ze światem 
widzących i słyszących, a tak-
że organizują i wspólnie spę-
dzają z nimi czas wolny. Woj-
ciech Arczewski, pełnomoc-
nik WJW TPG, Jolanta Misiak, 
przewodnicząca Rady Klubu 
i Jacek Kowalski, koordyna-
tor wolontariatu składali po-
dziękowania wolontariuszom 
także za wsparcie przy zbiór-
kach Wielkopolskiego Banku 
Żywności odbywających się 
na przełomie listopada i grud-

nia w poznańskich hipermar-
ketach. Dzięki zaangażowa-
niu wolontariuszy i hojności 
klientów sklepów dary żyw-
nościowe trafi ły do potrzebu-
jących, w tym do członków 
WJW TPG. Pisemne podzięko-
wania „za wspieranie działań 
Wielkopolskiej Jednostki Wo-
jewódzkiej Towarzystwa Po-
mocy Głuchoniewidomym” 
otrzymali również przyjaciele 
organizacji – wśród nich Mar-
cin Bajerowicz, redaktor na-
czelny naszego miesięcznika.

Kazimierz Mądry, członek 
WJW TPG recytował w języ-
ku migowym wiersze własne-
go autorstwa, publikowane 
niegdyś na łamach magazynu 
„Dłonie i Słowo”. Ten utalento-
wany głuchoniewidomy czło-
wiek swoją twórczością prze-
kazuje odbiorcom istotny ko-
munikat – osoba z równocze-
snym uszkodzeniem wzro-
ku i słuchu napotyka poważ-
ne utrudnienia w codziennym 
funkcjonowaniu, w związku z 
czym niezbędne jest jej kom-
pleksowe wsparcie w posta-
ci specjalistycznego sprzętu 
rehabilitacyjnego, ale przede 
wszystkim w formie empa-
tii oraz zrozumienia ze strony 
widzących i słyszących. Liryki 
K. Mądrego to również zwró-
cenie uwagi na konieczność 
podmiotowego traktowania 

osób z niepełnosprawnością 
wzroku i słuchu które, choć 
nie widzą i nie słyszą, mają 
przecież wiele do powiedze-
nia.

Z kolei inny członek WJW 
TPG Michał Kubiak, miesz-
kający w Sierakowie, wyko-
nywał piękne fotografi e upa-
miętniające świąteczne spo-
tkanie. Michała poznałam 
biorąc udział w realizowanym 
w 2016 roku przez WJW TPG 
projekcie pod nazwą: „WOW! 
Wolontariusze o wolonta-
riacie”. Urzekł mnie wów-
czas swoją samodzielnością 
i życiową zaradnością. Ma 36 
lat. Przeszedł skomplikowa-
ną operację oczu. Jest pod-
opiecznym WJW TPG od sa-
mego początku jej działalno-
ści. Nosi aparaty słuchowe i 
okulary (ma dalekowzrocz-
ność +11). Codziennie dojeż-
dża sam do Poznania z od-
dalonego o 75 km Sierakowa. 
W stolicy Wielkopolski pracu-
je – roznosi ulotki, w tym cha-
rakterze jest zatrudniony jako 
pracownik rekrutacji i promo-
cji w zakładzie pracy chro-
nionej. W soboty aktywnie 
uczestniczy w zajęciach or-
ganizowanych przez Jednost-
kę TPG. Jest świetnie zorien-
towany, jeśli chodzi o komuni-
kację miejską. Na swoim pro-
fi lu na Facebooku udostępnia 

informacje o zmianach w roz-
kładzie jazdy i utrudnieniach, 
aby inni podopieczni WJW 
TPG mogli wiedzieć, czego się 
spodziewać w ruchu tramwa-
jowym i autobusowym.

Wielkopolska Jednostka 
Wojewódzka Towarzystwa 
Pomocy Głuchoniewidomym 
działa od 1995 roku. Począt-
kowo funkcjonowała jako re-
gionalny klub głuchoniewi-
domych. 22-letnia już dzia-
łalność tej organizacji przy-
niosła jej członkom i wolon-
tariuszom wiele cennych do-
świadczeń. Głuchoniewido-
mi przy pomocy wolontariu-
szy uczą się tam m.in. przy-
gotowywania prostych po-
traw, wykonują świece żelo-
we, kartki okolicznościowe, 
ozdabiają słoiki, a ponadto 
aktywnie uczestniczą w ini-
cjatywach kulturalnych czy 
happeningach. Wychodzą 
poza mury siedziby, aby zaist-
nieć w społecznej świadomo-
ści Wielkopolan. W tym celu 
w 2016 roku zorganizowano 
na poznańskim Starym Rynku 
happening pod nazwą „Usłysz 
nas, zobacz nas. Naprawdę je-
steśmy!”. Więcej o organiza-
cji można znaleźć na blogu: 
www.wielkopolskietpg.word-
press.com

KAROLINA KASPRZAK

GŁUCHONIEWIDOMI DZIĘKOWALI WOLONTARIUSZOM I PRZYJACIOŁOM

Wiersze
w języku migowym
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Łamanie się opłatkiem i świąteczne życzenia.

Kazimierz Mądry recytuje swoje wiersze.
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Zaledwie sześć miesięcy żyła 
Emilka, dziewczynka z ze-

społem Edwardsa (rzadką cho-
robą genetyczną, która często 
prowadzi do samoistnego po-
ronienia na początku ciąży). Z 
myślą o takich właśnie dzie-
ciach i ich rodzicach w 2005 
roku rozpoczęło działalność 
Stowarzyszenie Wielkopolskie 
Hospicjum Perinatalne „Ra-
zem”. Opieka medyczna oraz 
psychologiczna nad pacjenta-
mi odbywa się w ich domach i 
jest bezpłatna. 

Paliatywna opieka perinatal-
na umożliwia towarzyszenie ro-
dzicom i noworodkowi w cięż-
kim stanie zdrowotnym. Hospi-
cja perinatalne są placówkami, 
które pomagają rodzinom prze-
żyć trudny czas w sposób wyra-
żający szacunek do nowego ży-
cia. Zespół specjalistów, dzia-
łających w myśl idei opieki pa-
liatywnej, zapewnia wsparcie 
emocjonalne oraz dostarcza 
kompleksowych informacji o 
stanie zdrowia dziecka i roko-
waniach, umożliwia także kon-
takt z noworodkiem oraz wspie-
ra w czasie żałoby. W przypad-
kach prenatalnej diagnozy cięż-
kiego, nieodwracalnego upośle-
dzenia lub nieuleczalnej choro-
by zagrażającej życiu dziecka 
opieka paliatywna nad rodziną 

29 listopada 2017 roku w 
Kaliszu odbyła się kon-

ferencja „O odkrywaniu mi-
sji pracy z osobami niepełno-
sprawnymi. Dla jakiej waż-
nej sprawy?” zorganizowa-
na przez Fundację Inwalidów 
i Osób Niepełnosprawnych 
„Miłosierdzie” w partnerstwie 
z Fundacją na rzecz Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym 
„Nowa Nadzieja” w Kaliszu. 

Konferencja była zwieńcze-
niem programu współfi nanso-
wanego ze środków Samorzą-
du Województwa Wielkopol-
skiego, a projekt realizowany 
był w warsztatach terapii zaję-
ciowej w Kuźnicy Grabowskiej, 
Pisarzowicach, Ostrzeszowie, 
Odolanowie i Przygodzicach, 
gdzie odbyły się warsztato-
we spotkania. Podczas zajęć 
osoby niepełnosprawne, kadra 
WTZ-tów, wolontariusze, któ-
rzy na co dzień pracują z oso-
bami niepełnosprawnymi oraz 
ich rodzice i opiekunowie mo-
gli wspólnie porozmawiać, a 
także zrozumieć jak ważne i 
kluczowe jest usamodzielnie-
nie osób niepełnosprawnych. 
Była to też okazja do wspól-
nej wymiany doświadczeń, a 
także wiedzy na temat pracy z 
osobami niepełnosprawnymi. 

Konferencja pozwoliła 
przede wszystkim na wspólne 
spotkanie osobom niepełno-
sprawnym. Marzena Wodziń-
ska, członek Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego, 
pogratulowała organizatorom 

rozpoczyna się przed jego uro-
dzeniem. 

Stowarzyszenie prowadzi 
działania upowszechniające 
wiedzę na temat badań prenatal-
nych, a także wpływu czynników 
zewnętrznych na zwiększenie 
prawdopodobieństwa wystąpie-
nia wad rozwojowych u dziec-
ka w okresie płodowym (np. na 
skutek nadużywania alkoholu 
lub narkotyków). Rodziny mogą 
brać udział w spotkaniach gru-
py wsparcia prowadzonej przez 
psychologa, która daje możli-
wość wyrażenia emocji i dziele-
nia się doświadczeniami. Prowa-
dzone są również szkolenia na 
temat opieki paliatywnej w okre-
sie perinatalnym. Szczegółowe 
informacje o działalności Stowa-
rzyszenia Wielkopolskie Hospi-
cjum Perinatalne „Razem” znaj-
dują się na stronie internetowej 
www.hospicjumrazem.pl 

GRETA SIBRECHT

STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKIE 
HOSPICJUM PERINATALNE „RAZEM”

Otacza opieką
umierające 
dzieci
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Dla ważnej 
sprawy

podjęcia ważnej społecznie 
inicjatywy. Gości powitał Sta-
nisław Bronz, prezes Funda-
cji „Miłosierdzie”. Głównymi 
uczestnikami wydarzenia 
były osoby niepełnosprawne 
z warsztatów terapii zajęcio-
wej, kierownicy, wolontariusze 
i ich opiekunowie. W części 
artystycznej wystąpił zespół 
„Przyjaciele” z WTZ w Przy-
godzicach, dzięki któremu 
atmosfera była ciepła i przyja-
zna. 

Interesujące wystąpienia 
wygłosili: Joanna Dolna – „Po-
magaj mi wtedy, gdy tego po-
trzebuję. Jestem świadomym 
rodzicem”, Marek Konwiń-
ski – „Praca z misją w warsz-
tacie terapii zajęciowej”, Iwo-
na Stępnik – „Każdy ma w so-
bie doskonałość. Misja pracy z 
osobami niepełnosprawnymi”, 
Krystyna Sobocka – „Pomaga-
jąc innym – pomagamy sobie”, 
Piotr Tomankiewicz – „Misja i 
życiowa motywacja”.

RAFAŁ WOJCIECHOWSKI
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Śpiewa zespół „Przyjaciele”.

Sala obrad. 



STRONA8 STYCZEŃ 2018

Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Śremie 6 

grudnia 2017 roku podsumo-
wało kolejną edycję konkur-
su pod nazwą „Ja i osoba nie-
pełnosprawna”, którego ce-
lem jest promocja aktywno-
ści artystycznej osób z niepeł-
nosprawnością oraz integracja 
i aktywizacja społeczności lo-
kalnej. Dotychczas uczestnicy 
na konkurs nadsyłali prace pla-
styczne. Ubiegłoroczna edycja 
przebiegała pod hasłem: „Śla-
dami słodkiego piernika”. Za-
daniem uczestników konkursu 
było przygotowanie wypieków 
świątecznych.

Udział wzięło 25 osób z nie-
pełnosprawnością zamieszka-
łych na terenie powiatu śrem-
skiego. Wypieki oceniało jury 
w składzie: Anna Skupień, dy-
rektor Wielkopolskiego Oddzia-
łu Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-

Śladami słodkiego
piernika
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Uczestniczka konkursu z własnym wyrobem.

Nagrody i upominki dla uczestników konkursu. 

W oczekiwaniu na werdykt jury.

Tak prezentowały się wyroby świąteczne 
przygotowane przez osoby z niepełnosprawnością.

Członkowie jury: Anna Skupień, dyrektor Wielkopolskiego 
Oddziału PFRON i Grzegorz Rogasik. 

nych, Janusz Przywara, wice-
starosta śremski, Maria Pęka-
la, przewodnicząca Powiatowej 
Społecznej Rady do spraw Osób 
Niepełnosprawnych w Śremie, 
Grzegorz Rogasik, lokalny cu-
kiernik, Urszula Sitnicka, dyrek-
tor Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Śremie 
i Urszula Hańczyk, kierownik 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Oceniono walory sma-
kowe i zapachowe, estetykę wy-
glądu oraz pomysłowość.

Pierwszą nagrodę przyzna-

no Irenie Szczepaniak za wy-
piek „Ciastka Ule”, drugą – Da-
nucie Wawrzyniak za „Pierniki”, 
a trzecią – Danucie Zimowskiej 
za wypiek „Katarzynka”. Laure-
atki otrzymały nagrody rzeczo-
we w postaci sprzętu AGD. Za 
zaangażowanie nagrodzono dy-

plomami i drobnymi upominka-
mi także pozostałych uczestni-
ków konkursu. Każdy uczestnik 
oraz gość otrzymał na pamiątkę 
publikację z przepisami prezen-
towanych wypieków. 

AGNIESZKA KUŹNIAK



STRONA 9STYCZEŃ 2018

ZBIGNIEW NOWAK
KOŁOBRZEG

Rozmyślania 
u progu

nowego roku
Najokrutniej tęsknię za tym, co wyśnione, 

Co tak jakoś mi się wymarzyło.

Mgławic plejady, jutrzenki wejrzenie, 

Co zbolałe serce niemal uskrzydliło

I wyniosło pod niebieskie granice.

Tęsknię najmocniej za tym, czego nie było. 

*

I chwil tak bardzo mi brak moich,

Straconych na zawsze w krainie Leszego*,

Wonnych żywicą, pokrzepionych dumą.

Porzuconą poszły drogą do kogo innego?

Zielone pragnienia zostały ukarane,

W jęku wieczystym: „dlaczego, dlaczego?”

*

Moja niezachwiana pilność

Niedostatkiem dziś dotkliwie boli.

Bo zdradziecko nie zakwitła.

I poniesiony trud niemal woli,

Co niesmaczne wydał owoce,

Gorzkokwaśnych karamboli. 

*

Dziś rozumiem ze łzą wzbierającą w oku,

Że losu dary, których nie dostrzegałem,

Już mi się nigdy więcej nie przytrafi ą,

Jak nie wróci czas, tak go fatalnie przespałem.

I wiatry pomyślne opłakiwać wciąż będę, 

Tych łapanie w żagle odkładać wolałem.

Leszy* – w wierzeniach słowiańskich demon lasu, jego pan 
i władca zwierząt w nim żyjących. Synonimy: borowy, boruta, 
leśny, laskowy, gajowy. 

Z wydaniem grudniowym na-
szego czasopisma rozesła-

liśmy pocztą ankietę podsumo-
wującą projekt pod nazwą „Wy-
dawanie miesięcznika „Filan-
trop Naszych Czasów”’ współ-
fi nansowany ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. 
Prosiliśmy w niej czytelników o 
ocenę wartości merytorycznej 
czasopisma, jego przydatno-
ści dla integracji osób z niepeł-
nosprawnością ze społeczeń-
stwem oraz znaczenia dla re-
habilitacji społecznej. 

W odpowiedzi otrzymali-
śmy wiele słów uznania, przede 
wszystkim od osób z niepełno-
sprawnościami, którym to cza-
sopismo służy już prawie 24 lata. 
Przez ten czas na łamach „Fi-
lantropa” wypowiadały się set-
ki osób poszkodowanych przez 
los piszących o swoich drama-
tach życiowych. Systematycznie 
były i są publikowane wiersze, 
opowiadania, prace plastyczne 
i fotografi czne osób z niepełno-
sprawnościami, które dostarcza-
ją różnym grupom społecznym 
wiedzy o ich twórczych możli-
wościach. 

Wysoko została oceniona 
wartość merytoryczna, literac-
ka, grafi czna i edytorska cza-
sopisma, a także jego przydat-
ność dla integracji oraz spo-
łecznej rehabilitacji osób z nie-
pełnosprawnością. Nie zabra-
kło również osobistych refl ek-
sji czytelników na temat nasze-
go miesięcznika. Były też suge-
stie, co zmienić. Wszystkie opi-
nie pomogą nam lepiej redago-
wać czasopismo.

Oto co pisze Mariusz Mrocz-
kowski w ankiecie: „Miesięcznik 
poszerza horyzonty, jest niezwy-
kle przydatny, w rzetelny sposób 
ukazuje środowisko osób z nie-
pełnosprawnością i jego działa-
nia”. Daria Krzyszkowiak z kolei 
pisze: „Miesięcznik jest bardzo 
przydatny. Dobrze by było po-
dawać więcej informacji o usta-
wach i instytucjach dla niepełno-
sprawnych”. 

Respondenci zwracali rów-
nież uwagę na fotografi e oraz 
ilustracje w naszym miesięczni-
ku, szczególnie przydatne oso-
bom z niepełnosprawnością in-
telektualną. Jolanta Masłyk, na-
uczyciel Zespołu Szkół Specjal-

nych nr 101 w Poznaniu pisze: 
„Tym pismem odkrywamy cieka-
we i pełne pomysłów działania 
na rzecz osób z niepełnospraw-
nością. Poznajemy liderów, ale 
również możemy pochwalić się 
sukcesami naszych wychowan-
ków. Pismo jest barwne i dzięki 
zdjęciom bliższe tym, którzy nie 
czytają”. 

Co ważne, czytelnicy „Filan-
tropa” dostrzegają potrzebę 
utrzymania naszego czasopi-
sma. Obszerne refl eksje na ten 
temat znajdujemy w wypowie-
dzi Marii Bednarek z Warszawy: 
„Zapewne wielu czytelników 
ogólnopolskiego miesięcznika 
„Filantrop Naszych Czasów” sta-
je w obronie utrzymania tego 
pisma na dotychczasowych wa-
runkach (bo wciąż jego istnienie 
jest zagrożone), być może tak 
jak mnie, leży im na sercu urato-
wanie go od niebytu. (...) Zarów-
no dla osób z niepełnosprawno-
ścią jak i dla tych, którzy chcą 
im pomagać, pismo to stanowi 
pewną lekcję. Niepełnosprawni 
coraz częściej biorą los w swoje 
ręce. (...) Nie chcą mieć poczu-
cia, że coś dostają. Na równi z 
innymi chcą coś od siebie dawać 
innym”. 

„Często mam rozmowy z 
ludźmi niepełnosprawnymi, któ-
rzy zwierzają się, że miesięcznik 
„Filantrop” jest dla nich prawdzi-
wym wsparciem i że dzięki nie-
mu nie czują się osamotnieni” – 
dzieli się swoimi spostrzeżenia-
mi Kazimierz Graczyk z Łodzi.

„Filantrop” przydatny jest rów-
nież dla studentów, w mojej oko-
licy z czasopisma korzystała 
dziewczyna, która zdawała na 
magistra rehabilitacji” – napisa-
ła w ankiecie Marianna Czapnik 
z miejscowości Popów koło Ło-
wicza. 

Takich wypowiedzi było 
znacznie więcej. Za wszystkie 
serdecznie dziękujemy. Cieszy-
my się, że nasz miesięcznik jest 
tak ceniony i pozytywnie odbie-
rany przez czytelników. Wszyst-
kie wypowiedzi, uwagi oraz su-
gestie mobilizują zespół redak-
cyjny „Filantropa” do dalszej pra-
cy w zakresie poszerzania świa-
domości społecznej o codzien-
nym życiu, problemach i spra-
wach środowiska osób z niepeł-
nosprawnościami. 

KAROLINA KASPRZAK

Nasza
ankieta
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Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Krystyna Łybacka 

18 grudnia 2017 roku na spo-
tkaniu z dziennikarzami pod-
sumowała kolejny rok swojej 
działalności poselskiej. W ra-
mach tej właśnie działalno-
ści na szczeblu krajowym zre-
alizowała przedsięwzięcia na 
rzecz środowisk senioralnych. 
Ponadto z jej inicjatywy został 
wydany poradnik pod tytułem: 
„Niepełnosprawny w Unii Eu-
ropejskiej. Podstawowe infor-
macje dotyczące udogodnień 
w życiu codziennym oraz w za-
trudnieniu”. 

Do obszarów działalności po-
selskiej Łybackiej zalicza się 
edukacja – w swoich działaniach 
koncentruje się na kwestiach 
związanych z modernizacją sys-
temów edukacyjnych, powiąza-
niami edukacji i innowacji, wy-
równywaniem szans edukacyj-
nych, a także na sprawach doty-
czących mobilności i praw oby-
wateli UE. Jej zdaniem system 
edukacji nie powinien skupiać 
się wyłącznie na tym, aby wy-
kształcić dobrego pracownika, 
ale przede wszystkim pełnowar-
tościowego człowieka – z wyso-
ko rozwiniętą wrażliwością spo-
łeczną, potrafi ącego angażować 
się w życie kulturalne, polityczne 
itd. Systemy edukacyjne winny 
mieć charakter bardziej włącza-
jący, ze szczególnym uwzględ-
nieniem grup znajdujących się 
w najbardziej niekorzystnej sy-

Wieczerza wigilijna dla 
uczestników naszego 

Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Wiardunkach odbyła się 7 
grudnia 2017 roku. Oni to wraz 

z terapeutami przystroili salę i 
choinkę oraz pomagali w przy-
gotowaniu potraw wigilijnych. 

W spotkaniu uczestniczy-
li m.in.: Adam Olejnik, staro-

tuacji oraz oferować wysokiej 
jakości edukację, która zachęca 
do uczenia się przez całe życie. 

W dniach 19 – 20 maja 2017 
roku z jej inicjatywy odbyła się 
w Wągrowcu pierwsza Euro-
pejska Konferencja Seniorów 
Województwa Wielkopolskie-
go „Senioriada”, w której wzię-
li udział przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych i grup se-

nioralnych z różnych stron wo-
jewództwa (relację z tego wyda-
rzenia publikowaliśmy w wyda-
niu czerwcowym „Filantropa Na-
szych Czasów” na str. 7). 

Poseł Łybacka w minionym 
roku zorganizowała w Gnieźnie, 
Ostrowie Wlkp., Kole, Wrześni, 
Wolsztynie, Bojanowie i Wieli-
chowie bezpłatne kursy kompu-
terowe dla seniorów, w których 
wzięło udział ponad 300 osób. Z 
kolei w Szczurach, Kępnie, Psa-
rach, Franklinowie, Przygodzicz-
kach, Górznie oraz w Kaliszu 
odbyły się bezpłatne warsztaty 
plastyczne ze zdobienia przed-
miotów techniką decoupage. W 
Lesznie, Wolsztynie i Ostrowie 
Wlkp. europosłanka zorganizo-
wała dla osób starszych bezpłat-
ne zajęcia z języka angielskie-
go. Z inicjatywy Łybackiej odbyła 
się też wycieczka dla seniorów 
pod hasłem: „Seniorzy w gro-
dzie Staszica” – grupa 72 osób 
z terenu powiatu gnieźnieńskie-
go udała się do Piły – miejscowo-
ści, w której narodził się Stani-
sław Staszic. 

Wśród organizacji pozarzą-
dowych i środowisk zajmują-
cych się wspieraniem osób z 
niepełnosprawnościami został 
rozdystrybuowany wyżej wy-
mieniony bezpłatny poradnik 
„Niepełnosprawny w Unii Eu-
ropejskiej”. Autorami opraco-
wania są radcy prawni: Kami-
la Bukowska, Kinga Klonowska 
i Piotr Przybylski. Broszura za-
wiera najważniejsze informa-
cje przydatne osobom z różny-
mi niepełnosprawnościami. Do-
tyczą one m.in. ułatwień i korzy-
ści przy zatrudnianiu pracowni-
ków z orzeczeniem o niepełno-
sprawności, ustalania stopnia 
niepełnosprawności oraz prawa 
do renty w Unii Europejskiej, re-
gulacji unijnych służących oso-
bom z niepełnosprawnościami 
wcielonych do polskiego syste-
mu prawnego, czy zasad ubie-
gania się w Polsce o kartę par-
kingową. Poradnik niebawem 
będzie dostępny również w 
wersji elektronicznej.

KAROLINA KASPRZAK

Europosłanka – 
niepełnosprawnym

Wigilia w Wiardunkach

sta obornicki, Renata Toma-
szewska, zastępca burmistrza 
Rogoźna. Gustaw Wańkowicz, 
przewodniczący Rady Powiatu 
Obornickiego życzył uczestni-
kom i pracownikom spokojnych 
świąt Bożego Narodzenia oraz 
pomyślności w nowym roku. 

Wszyscy złożyli sobie życzenia 
przełamując się opłatkiem. 

Przy śpiewie kolęd terapeu-
ta Sławomir Sierakowski grał na 
gitarze. Uczestnicy WTZ wręczy-
li gościom symboliczne prezenty. 

JOANNA BEDYŃSKA
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Tomasz Rudnicki, autor z 
warszawskiego środowi-

ska literackiego, członek II Od-
działu Warszawskiego Stowa-
rzyszenia Autorów Polskich, 
jest osobą niepełnosprawną z 
powodu dziecięcego poraże-
nia mózgowego. Ma 37 lat. Jest 
twórcą czterech tomików po-
etyckich. Najnowszy nosi ty-
tuł „Pejzaż słowem malowany”. 
Wiersze tutaj opublikowane w 
części pochodzą z tego zbioru, 
w części są utworami nowy-
mi. Jednak działalność literac-
ka to tylko jedna z aktywności 
Tomasza Rudnickiego. Pracu-
je zawodowo w jednej z rządo-
wych agencji, wykonując pracę 
biurową w różnych działach. 
Kończy doktorat na wydziale 
polonistyki Budapesztańskiego 
Uniwersytetu Humanistyczne-
go, gdzie ukończył studia magi-
sterskie. 16 lat mieszkał w Bu-
dapeszcie, od 13 lat jest w Pol-
sce.

Wiele by mówić o działaniach 
i sukcesach Tomasza Rudnickie-
go. Nie przyszły same. Są efek-
tem wielkiej pracy nad sobą. 
Walki człowieka ze znaczną nie-
pełnosprawnością – o siebie, o 
swoją niezależność i miejsce w 
życiu. O postawę „bez lęku przed 
losem”. Odzwierciedleniem tych 
zmagań są w dużej mierze opu-
blikowane tu wiersze.

Nie brak też pośród nich poru-
szających liryków o miłości i sa-
motności. mb

jestem
gdzie będę
za lat dziesięć
dwadzieścia
tego nie wiem

czy odnajdę 
swój własny przepis
na szczęście
tego nie wiem
czy stanę się 
kolejnym numerem
w ewidencji 
zapomnienia
tego nie wiem
ale wiem
że jestem

ale wiem,
że staram się jak mogę
a jak nie mogę
to też się staram

*
mimo 
że na wózku 
– chodzę po dachu

mimo
że potrzebuję pomocy 
– strachu
we mnie nie ma 

*
dzwonią łańcuchy
ograniczają kajdany
a ja pod prąd trwam

dzwonią łańcuchy
ograniczają kajdany
a ja mam dom na dachu
powiew wolności

czy jestem tylko...
czy jestem tylko...
zwierzęciem
które trzeba
nakarmić i napoić

czy jestem tylko...
pretekstem do ćwiczeń
które wykonywane
w samodzielności

i z wymuszonego nakazu
nie przynoszą
upragnionego efektu

zawsze wydawało mi się
że jestem człowiekiem

a człowiek
to coś więcej...

na zakręcie
coraz częściej
czuję się na zakręcie

coraz trudniej 
utrzymać równowagę

coraz rzadziej
tu i teraz 
czuję się u siebie

wędrowiec 
codzienności

wędrowiec 
codzienności
nie ma nic prócz celu
ma znaleźć swój azyl

wędrowiec
codzienności
nie ma nic 
prócz wiedzy płynącej
z ludowych podań
że owe miejsce 
istnieje

wędrowiec

codzienności
nie ma limitu czasu
mając przed sobą 
całe życie
podejmuje różne próby

lecz czym są 
cztery ściany
bez twojego ciepła

trudy
egzystencji

trudno egzystować
gdy się nie sypia
nocami 

trudno egzystować
gdy człowiek 
się budzi
w zgliszczach
czegoś
co miało być trwałe

trudno egzystować
gdy ma się codziennie
swoje prywatne
Sarajewo

trudno egzystować
gdy nie rozumiesz
za co niesiesz krzyż
cudzych win stając się
Szymonem
Cyrenejczykiem

*
codziennie
wyruszam w podróż
by mój świat
nie był jałowy

codziennie
wyruszam w podróż
by coś przeżyć

codziennie
wyruszam w podróż
by mój świat
nie był jałowy 

Wiersze 
Tomasza Rudnickiego
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Marek
Kalbarczyk
WARSZAWA

Fundacja „Szansa dla Nie-
widomych” jedna z tysięcy 

organizacji tego typu, zatem 
jej znaczenie w Polsce ze 
zrozumiałych powodów jest 
ograniczone. Jeśli jej budżet 
to tylko 3 do 4 milionów zło-
tych, zatrudnienie w oparciu 
o umowy etatowe sięga liczby 
40 pracowników, a w oparciu 
o umowy cywilno-prawne 
do około 200 osób, to trudno 
wymagać, by o niej słyszały 
miliony. 

Dla nas samych jest to jed-
nak duża część naszego życia. 
Właśnie – dobra rada – swoją 
organizacją, albo swoją pracą 
należy żyć! Tylko wtedy osiąga 
się sukcesy, a wśród nich sukces 
najważniejszy– satysfakcję z 
własnej pracy. Tak więc dla nas 
Fundacja jest czymś więcej niż 
jedną z tysięcy organizacji, to-
też związane z nią wydarzenia 
wydają się nam takie ważne.

Fundacja powstała 10 stycz-
nia 1992 roku. Ma ponad 25 
lat. Celebrowanie rocznicy 
rozpoczęliśmy w grudniu rok 
temu. Uznaliśmy, że najlepszą 
ku temu okazją jest XIV edy-
cja konferencji REHA FOR THE 
BLIND IN POLAND. Już wte-
dy nagradzaliśmy wybitnych 
przedstawicieli środowiska 
niewidomych za ich postawę i 
przykład, jaki dają innym, oraz 
za pracę dla polskich niewido-
mych i słabowidzących. 

Był to jednak tylko początek 
celebrowania. Ułożyliśmy plan 
obchodów, w ramach którego 
miały się odbyć rozliczne im-
prezy i uroczystości. REHA była 
pierwszym wydarzeniem z tego 
cyklu. Zaraz też ogłosiliśmy 
konkurs „Jestem lepszy od...”, 
którego celem jest pokazanie 
oddolnych inicjatyw, skierowa-
nych do naszego środowiska. 
Każdy może zgłosić swój po-
mysł, nie wymagamy formalno-
ści, nie kontrolujemy dokumen-
tów, bo przecież nie o to chodzi. 
Lubimy świat, w którym ludzie 
nie oszukują i gdy mają coś 
zrobić, po prostu robią. Oczywi-
ście, zbieramy sprawozdania z 
realizacji zaplanowanych dzia-
łań, ale nie nasyłamy na nikogo 
naszych kontroli, jak mają to w 
zwyczaju instytucje publiczne. 
To bolesna choroba naszych 
czasów – jedni oszukują, gdy 
mają okazję, a inni reagują na 
to przesadnie i kontrolują nawet 

25 LAT FUNDACJI

Idee i plany 
tych, którzy nigdy nie zrobili ni-
czego złego. 

Fundacja wykonała w tym 
okresie trzy interesujące ini-
cjatywy. Zebraliśmy intelek-
tualistów, naukowców, re-
habilitantów i działaczy, by 
wspólnie dyskutować na temat: 
co zrobić, by świat był bardziej 
dostępny dla niewidomych? 
Owocem tego spotkania są 
postulaty, które opublikowali-
śmy i przekazaliśmy różnym 
gremiom. Zleciliśmy następnie 
naszym współpracownikom 
przeprowadzenie dwóch ba-
dań ankietowych. Pierwsze 
dotyczyło oceny obiektów uży-
teczności publicznej – czy są 
dostępne dla niewidomych, a 
drugie – sytuacji ekonomicznej 
środowiska, a więc zarówno 
niewidomych i niedowidzących 
– oraz widzących, którzy nas 
obsługują na przykład w urzę-
dach. Okazało się, że nasze śro-
dowisko jest totalnie dyskrymi-
nowane. Narzeka się na niższe 
wynagrodzenia tylko dlatego, że 
pracownikiem jest kobieta. Nic 
to jednak w porównaniu z nie-
pełnosprawnością wzroku. Je-
steś niewidomy, to masz z góry 
określony status – 2000 zł brutto 
i ani grosza więcej. Często jest 
to propozycja dotycząca pra-
cy fi kcyjnej. Nie robisz nic, nie 
musisz zarabiać godziwie. Taki 
układ wymyślili nasi rodacy. Ma 
to jakoby być antidotum na wy-
magania elity tego środowiska. 
Nam zależy na jego emancypa-
cji, a nie wygodnym bytowaniu 
na społecznym marginesie. 

Z okazji 25-lecia wydaliśmy 
specjalne numery naszego cza-
sopisma „HELP – wiedzieć wię-
cej”. Ono też ma 25 lat. Zmie-
niało się w tym czasie. Było 
miesięcznikiem, a następnie 
kwartalnikiem, gdy nie znale-
ziono środków na częstsze jego 
wydawanie. Tak czy inaczej 
HELP jest i „mówi”. Poucza, co 
to jest świat otwarty dla niewi-
domych, świat dotyku i dźwię-
ku. HELP jest kierowany do 
czytelników z niepełnospraw-
nością wzroku oraz związa-
nych z nimi osób pełnospraw-
nych. Jak się okazało, świat, o 
którym piszemy, nie jest zna-
ny ani jednym, ani drugim. Bar-

dzo nam trudno zaakceptować 
fakt, że sami niewidomi często 
nie wiedzą o prawdziwej reha-
bilitacji, technicznych możliwo-
ściach niwelujących skutki ich 
inwalidztwa i o prawach, dzię-
ki którym te możliwości powin-
ny być udostępniane każdemu. 
W pracowniach projektantów i 
halach produkcyjnych powsta-
ją niebywałe rozwiązania, jed-
nak gdy się o nich nie wie, nie 
ma się szans na ich pozyska-
nie. Najpierw trzeba chcieć się 
dowiedzieć, potem je poznać, 
wreszcie domagać się pomocy 
na ich zakup i możliwość sto-
sowania. Większość niewido-
mych i niedowidzących nieste-
ty tak nie postępuje. Potrafi  po-
wiedzieć: „po co mi to urządze-
nie?”. Skąd się to bierze, z czego 
wynika ta niewiedza i promocja 
braku ambicji?

Układ jest skomplikowa-
ny. Społeczeństwo domaga się 
oszczędności. Władze trzymają 
się więc za kieszeń, a niewido-
mi są nieświadomi, jak te roz-
wiązania są pomocne. Na doda-
tek zniwelowanie skutków in-
walidztwa prowadzi do zwięk-
szenia możliwości, a więc sta-
wia wymagania. Często wygod-
niej jest nie wiedzieć, nie mieć, 
nie używać i robić mniej. Prze-
cież jest wtedy łatwiej! Tymcza-
sem my promujemy prawdzi-
wą rehabilitację i chcemy wy-
magać. Naszym zdaniem nie-
widomi powinni żyć jak inni, ale 
sprowadza się to do wymagań i 
pracowitości, nie tylko do wy-
gód i praw. 

Wreszcie nadszedł moment 
kulminacji obchodów 25-lecia 
Fundacji „Szansa dla Niewido-
mych”. 15 października obcho-
dzimy międzynarodowe święto 
białej laski. Wymyśliliśmy więc, 
by fi nał naszych celebracji był 
związany z tą datą. Zorgani-
zowaliśmy w tym okresie dwie 
wielkie imprezy. 16 październi-
ka odbyła się wielka gala. Ty-
siące gości przybyło na Torwar 
w Warszawie na specjalny kon-
cert, podczas którego zagrali i 
zaśpiewali dla naszego środo-
wiska tak sławni wykonawcy 
jak Kasia Cerekwicka, Marek 
Piekarczyk, Kasia Moś, Sorry 
Boys, Mate.O, Hania Stach i Mie-

tek Szcześniak. Razem z nimi 
wystąpili także niepełnospraw-
ni artyści z Januszem Skowro-
nem na czele, ale także Przemek 
Bielecki i Wojtek Makowski. Po-
kazaliśmy też dwoje laureatów 
fundacyjnego konkursu pod 
tytułem „Kuźnia talentów”. Zo-
stali nimi Amanda Frankowska 
i Bartosz Peszuk. Ona ma 16 lat, 
a on 13. Są nieprawdopodobnie 
zdolni. Oboje niedowidzą i uczą 
się śpiewu. Już teraz są profe-
sjonalni, szczególnie Bartosz, 
którego talent jest oczywisty 
nawet dla tych, którzy nie znają 
się na muzyce. 

W dwóch następnych dniach 
odbyła się XV edycja konferen-
cji REHA. Do Pałacu Kultury i 
Nauki w Warszawie przybyły 
kolejne tysiące osób. W samej 
uroczystości otwarcia konfe-
rencji uczestniczyło ponad 1400 
osób. To oczywiście niebywały 
rekord. Przybyli do nas przed-
stawiciele władz z ministrem 
Andrzejem Derą na czele, który 
przekazał nam list od Prezyden-
ta RP oraz wręczył odznaczenia 
przedstawicielom naszego śro-
dowiska. W ciągu dwóch kon-
ferencyjnych dni odbyło się tyle 
wykładów, paneli, warsztatów 
szkoleniowych oraz rozmaitych 
atrakcji, że nie jest możliwe, 
bym tutaj je opisał. Przedsta-
wia to biuletyn pokonferencyj-
ny, który jest dostępny w wersji 
drukowanej, brajlowskiej oraz 
na stronie Fundacji: www.szan-
sadlaniewidomych.org.

Ten 25. rok działalności był 
najlepszym w naszej historii. To 
nie tylko nasza zasługa. To tak-
że łut szczęścia. Tak się złożyło, 
że nasze projekty zostały po-
zytywnie ocenione przez różne 
gremia decyzyjne. Fundacja 
przeszkoliła niemal 1000 war-
szawiaków w używaniu smart-
fonów z ekranami dotykowymi. 
To ważny wstęp do szkoleń, 
których celem będzie wdroże-
nie specjalnej, smartfonowej 
aplikacji umożliwiającej samo-
dzielne poruszanie się po mie-
ście. Aplikacja będzie pomocna 
nie tylko niewidomym, ale tak-
że widzącym, na przykład tury-
stom. Będzie współpracowała 
w zamontowanymi na mieście 
beaconami. To mikronadajnicz-
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„SZANSA DLA NIEWIDOMYCH” 

na rok 2018
ki, które przesyłają informacje 
tekstowe. Mogą więc informo-
wać o mijanych obiektach. Nie-
widomy będzie miał przy sobie 
mówiącą komórkę, gdy więc 
będzie mijał pomnik, dowie się, 
co to jest. Podobnie ze sklepa-
mi, przystankami, zabytkami, 
wejściami do urzędów, szkół, 
uczelni, teatrów, kin, bibliotek, 
muzeów itd.

Przeszkoliliśmy w nowocze-
snej rehabilitacji kolejne set-
ki osób w całym kraju. Zorga-
nizowaliśmy minigale w ośmiu 
miastach, podczas których od-
były się zarówno konferencje, 
jak i pikniki integracyjne na ryn-
kach tych miast. Mogły wziąć w 
nich udział setki uczestników 
nie związanych na co dzień z 
niewidomymi. Miło było obser-
wować, jak bawią się np. strze-
laniem z broni laserowej, gdzie 
nie widzi się tarczy, a jedynie 
słyszy, czy trafi a się w dziesiąt-
kę. 

I tak minął rok 2017. Jaki ma 
być 2018? Narzuca się myśl, 
by był po prostu lepszy, ale czy 
wiadomo, co to znaczy lepsze 
i jak to osiągnąć? Można wie-
le mówić, ale warto jedynie to, 
co nie tylko jest potrzebne, ale 
także realne. To ostatnie stawia 
przede mną trudniejsze wyma-
ganie. To bowiem, co należy 
zrobić dla niewidomych, jest mi 
znane nawet, gdy rano ledwo 
otworzę oczy. Co jest realne – 
wymaga już głębszego zastano-
wienia. Po lekturze niniejszego 
tekstu widać, o co chodzi i do 
jakiego świata dążymy. Co jed-
nak może się udać w ciągu jed-
nego roku, co najwyżej dwóch?

Poseł Małgorzata Wypych 
stworzyła Parlamentarny Ze-
spół ds. Osób z Niepełnospraw-
nością Narządu Wzroku. Na po-
siedzeniach rozmawiamy o na-
szych problemach. Jest nadzie-
ja, że wyniknie z tego konkret-
ny pożytek. Mam na myśli dzia-
łanie zmieniające sytuację na-
szego środowiska. To pewnie 
jest możliwe. Ostatnio ustalili-
śmy, że w kwietniu odbędzie się 
środowiskowa narada mająca 
na celu podsumowanie postula-
tów kierowanych do władz. Już 
teraz mamy kilka takich doku-
mentów. Wymagają omówienia 

i dopracowania, ale są. Należy 
zdecydować co jest ważne oraz 
realne do załatwienia w tej ka-
dencji Sejmu. Gdybyśmy ocze-
kiwali na przykład udźwięko-
wienia dużej części obiektów 
użyteczności publicznej, nie 
byłoby to realne w tak krótkim 
czasie. 

Podobnie z zamontowaniem 
wielu brajlowskich tablic i tabli-
czek. Zmiana podejścia do edu-
kacji niewidomych także wy-
maga wielu lat. Jednak pewne 
cele są dosiężne w tym okresie. 
Może uda się doprowadzić do 
ustawowego zapisu o obecno-
ści osób niepełnosprawnych, w 
tym niewidomych i niedowidzą-
cych w mediach, zwłaszcza pu-
blicznych. Chyba wszyscy za-
uważamy, że nas tam brakuje. 
Jak mają nas rozumieć inni, gdy 
nic o nas nie wiedzą i nikt ich 
o tym nie informuje? Może uda 
się też zmienić sytuację niewi-
domych na rynku pracy. Prze-
cież to, że mamy tak dużo fi k-
cyjnego zatrudnienia i niskie 
wynagrodzenia, nie może być 
przypadkowe. Pewnie ma głę-
bokie uzasadnienie. Co z tym 
zrobić? Może nie wszyscy wie-
dzą, że pracodawca zatrudnia-
jący niewidomego pracownika 
otrzymuje z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych znaczące do-
fi nansowanie do jego wynagro-
dzenia. Gdy chodzi o osoby le-
gitymujące się znacznym stop-
niem niepełnosprawności, jest 
to 75% wynagrodzenia, gdy nie 
przekracza 3200 złotych. Tak 
więc pracodawca odzysku-
je wtedy aż 2400 złotych. Gdy 
jest to osoba niedowidząca, le-
gitymująca się umiarkowanym 
stopniem, kwota dofi nansowa-
nia jest niższa i wynosi oko-
ło 1750 złotych. Proporcje nie 
zmieniają się przy niższych wy-
nagrodzeniach. Gdy niewidomy 
dostanie 2000 złotych brutto, 
pracodawca odzyska 1500 zło-
tych, co oznacza, że jego koszt 
wynosi jedynie 500 złotych.

Mimo tego wsparcia praco-
dawcy unikają wyższych pensji 
dla naszej grupy. Bywa różnie, 
ale często wiąże się to z uda-
waniem pracy, fi kcyjnymi zaję-
ciami, wydawaniem idiotycz-

nych poleceń itd. Mogliby obu-
rzać się pracobiorcy, ale nie bar-
dzo się im to opłaca. Mają za-
jęcie, towarzystwo, nie „marnie-
ją” w domach, czego więc im 
brak? Może warto zobowiązać 
pracodawców do merytorycz-
nego sprawozdawania co ci lu-
dzie robią w pracy? Może je-
dynie wtedy, gdy praca ta bę-
dzie miała charakter poważny, 
pracodawca uzyska dofi nanso-
wanie tych pensji? Owszem, to 
trudne, ale może należy spróbo-
wać stworzenia takich zapisów 
prawnych, że tego rodzaju ini-
cjatywa będzie realna? 

Można zmieniać kolejne 
drobne rzeczy – krok po kro-
ku. Po jakimś czasie sytuacja 
niewidomych będzie inna. Po-
winno być tak, że niewidomi 
są dobrze kształceni, dosta-
ją wynagrodzenia, gdy rzetel-
nie pracują, albo renty, gdy nie 
są w stanie sprostać wymaga-
niom. Aktywni i zdolni powin-
ni być promowani. Wszyscy 
powinni dostawać pewne kwo-
ty na wyrównanie kosztów ży-
cia. Co by nie rzec, nie jeste-
śmy w stanie osobiście wyko-
nać wielu czynności. Musimy 
więc za nie płacić. Najprostsze 
wbicie gwoździa na powiesze-
nie obrazka na ścianie wyma-
ga pomocy innych. Teraz jest 
dawany tak zwany zasiłek so-
cjalny, tyle, że jest to bardzo 
marna kwota, nie wyrównują-
ca tych kosztów. Mało tego. Nie 
powinno być tak, że dodatko-
we przychody powodują utratę 
innych. Wtedy niewidomi, wy-
magający renty socjalnej albo 
renty pracowniczej, nie mu-
sieliby się obawiać utraty ren-
ty, gdy chcą być aktywni zawo-
dowo. Pewnie jest to realne do 
wywalczenia w tym roku.

A dostosowanie otoczenia do 
naszych potrzeb? Można doko-
nać zmian w najważniejszych 
miejscach, gdzie obecność nie-
widomych jest normą. Nie uda 
się zmienić wszystkiego, ale 
dlaczego nie zmieniamy klu-
czowych punktów w naszych 
miastach? Może jest realne za-
pisać takie wymaganie w na-
szym ustawodawstwie?

A oprzyrządowanie osobi-
ste? Przecież w społeczeństwie 

informacyjnym nie można wy-
magać od niewidomych ak-
tywności, gdy nie mogą być 
doinformowani. Należy bez-
względnie przekazać w ich ręce 
urządzenia niwelujące skutki 
braku wzroku. Niewidomi mu-
szą czytać i pisać. Muszą po 
prostu wiedzieć jak najwięcej. I 
nie może to zależeć wyłącznie 
od nich samych. Społeczeństwo 
nowoczesne to takie, w którym 
wszyscy pilnują poziomu in-
nych. Ma to realizować szko-
ła, no to niech realizuje. Każdy 
uczeń, któremu pozwala się na 
leniuchowanie, jest nie tylko 
jego stratą. Tracimy wszyscy. 
Tak samo jak nie wolno pozwa-
lać na to uczniom pełnospraw-
nym, nie wolno też niewido-
mym czy niedowidzącym. I co 
ważne – gdy promuje się tego 
rodzaju zachowania, przyzwy-
czajenia, nikt, albo prawie nikt, 
nie narzeka. 

Pojawiają się bardzo inter-
sujące pomysły. Rzecz w tym, 
by były naprawdę fi nansowa-
ne i realizowane. Dobrym na 
to przykładem jest pomysł dy-
rektora Tomasza Pactwy z Biu-
ra Pomocy i Projektów Społecz-
nych w Warszawie, by stworzyć 
miejskie szachy dla niewido-
mych. Mają być wybudowane 
pod gołym niebem obok miej-
skiej fontanny, w sąsiedztwie 
Starówki. Będzie można usiąść 
przy stoliku razem z przyjaciół-
mi – dwóch graczy i dwóch ki-
biców. Blat stolika będzie sza-
chową planszą, na której będą 
stały fi gury. Będą wyposażone w 
specjalne czujniki umożliwia-
jące komunikację pomiędzy fi -
gurami i szachownicą. Głośnik 
będzie informował o zasadach 
gry, dopuszczalnych i niedo-
puszczalnych ruchach i poma-
gał jednym nauczyć się grać, 
innym wygrywać. Niech to sta-
nowi odpowiedni punkt odnie-
sienia wyznaczający, co można 
zrobić dla niewidomych oraz co 
może być użyteczne dla wszyst-
kich obywateli. Właśnie – oto-
czenie musi być tak dostosowa-
ne do naszych potrzeb, by było 
także łatwe i wygodne dla in-
nych. 

Co się nam uda w nowym 
roku? Zobaczymy. Teraz nale-
ży jedynie trzymać kciuki, by 
nasze plany okazały się mądre 
i realne do wykonania, aby na-
sze marzenia się ziściły. Jak to 
nam wyjdzie, przekonamy się 
podczas kolejnej edycji konfe-
rencji  REHA FOR THE BLIND IN 
POLAND, która odbędzie się w 
dniach 13-15 października 2018 
roku w Centrum Nauki Koper-
nik. Do zobaczenia!
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Po rodzicach prawie al-
koholik, dzięki kole-

gom ćpun. Sierota, bez 
wykształcenia i pieniędzy, 
przygarnięty do przytułku. 
Ile jestem wart? Tyle co nic 
– podsumowałem swoje 21 
lat. A potem wstałem z go-
rącej od lipcowego słońca 
ławki, wszedłem do naj-
bliższego domu, wspiąłem 
się na trzecie piętro, sta-
nąłem we framudze okna 
i skoczyłem. Teraz siedzę 
na wózku inwalidzkim i 
zastanawiam się, dlaczego 
byłem taki głupi i co mą-
drego ze sobą zrobić.

WITAJCIE 
W MOJEJ „BAJCE”

Pokój ma 12 metrów kwa-
dratowych. Pod jedną ze 
ścian stoi łóżko. Duże, stabil-
ne, rehabilitacyjne, ze specjal-
nym wyposażeniem, abym 
sam mógł się na nim położyć 
i z niego wstać. Codziennie 
je równo zaścielam, ale i tak 
przypomina mi szpital. Nad 
łóżkiem niemęski obrazek 
z trzema lalkami narysowa-
nymi jakby ręką dziecka. W 
drugiej ścianie szafa wnęko-
wa z upchniętymi kartonami, 
torbami i ciuchami. Głów-
nie rozpinanymi bluzami z 
kapturem i dresami. Dżinsy, 
spodnie w kant i koszule 
z kołnierzykiem lubię, ale 
rzadko noszę. Trudniej mi je 
założyć i zdjąć.

W trzeciej ścianie są drzwi. 
Rzadko otwierane przez ro-
dzinę i przyjaciół. Oni mają 
mało czasu, a ja nie mam 
krzeseł czy foteli, aby mogli 
dłużej ze mną posiedzieć. W 
czwartej ścianie okno. Ude-
korowane zasłonami i ko-
tarami identycznymi jak w 
innych pokojach. Za szybą 
widok na hurtownię. Na pa-
rapecie kwiatek doniczkowy. 
„Dbaj o niego jak o nas” – po-
wiedziała przyjaciółka, wrę-
czając mi go. Kwiatek rośnie 
kojąc oczy soczystą zielenią. 
Pod oknem, na biurku, wresz-
cie kawałek mojego świata. 
Komputer ze słuchawkami 
i mikrofonem. Tutaj tworzę 
swoje rytmiczne, z taktem w 
punkt, teksty rapowe. 

Pokój nie jest mój. Należy 
do Domu Pomocy Społecznej 
w Żarowie koło Wrocławia. 
Przygarnęli mnie, zadbali. Je-
stem wdzięczny, ale wybacz-
cie – nie potrafi ę nazwać tego 
pokoju moim domem. Dom 
był gdzie indziej. 

kuńczy z ulgą przyjmuje moje 
18 urodziny. „Jesteś dorosły. 
Teraz radź sobie sam”. 

Wracam do matki. Miesz-
kania na piątym piętrze już 
nie ma. Nie ma też brata, któ-
ry „poszedł na swoje” i ojca, 
który odszedł na zawsze. Jest 
matka, która zmusza się do 
kolejnych terapii odwyko-
wych, aby tuż po nich wypić 
kolejną butelkę za zwycię-
stwo nad swoją słabością. I są 
coraz mniejsze mieszkania, 
do których się przeprowadza-
my, aby spłacić rodzeństwo ze 
schedy po ojcu. Po kilkumie-
sięcznej tułaczce mama z wy-
niszczoną wątrobą dołącza 
do taty. Zostają mi po nich li-
che wspomnienia, zdjęcia i 
renta rodzinna. 

Pieniądze dają mi złudną 
siłę, poczucie panowania. 
Realizuję swój najgłupszy 
pomysł – rzucam szkołę, aby 
pracować. Mam 1000 zł ren-
ty, mieszkanie i mrzonki, że 
otworzę własne studio, aby 
nagrywać rap. Kilka lat wcze-
śniej znajomy wciska mi w 
rękę mikrofon, a ja chwytam 
ten rytm, który zlewa się z 
uderzeniami mojego serca. 
Scena, światła, aplauz nie 
pociągają mnie. Piszę teksty, 
żeby wyskandować ludziom 
to, czego nie mogę im po-
wiedzieć. Tytuł pierwszego 
utworu to „Pustka”. Nie moja, 
ale kuzyna porzuconego na-
gle przez dziewczynę. Usta-
wiam utwór na youtubie. 
Upajam się pierwszym suk-
cesem – na „Pustkę” klika 
ponad 1000 osób. „Gwardia” 
kumpli z podwórka nadaje 
mi ksywę. Podpisuję się Eros. 
Nie wiem dlaczego? Że niby 
taki kochliwy jestem...? A 
może po prostu od mojego 
imienia – Eryk.

„(...) Starannie 
ukrywał pod maską 
swój strach i łzy. 
Starannie oszukiwał 
siebie i bliskich (...)”*

Świat ulicy wciąga mnie. 
Błąkam się po nim „upalony” 
marihuaną, otumaniony co-
raz twardszymi narkotykami 
popijanymi alkoholem. Real-
ne doznania mieszają mi się 
z diabelnymi wizjami. Obu 
się panicznie boję. Zaczynam 
wierzyć w rzeczy i sytuacje, 
które nie istnieją. Ludzie mó-
wią, że zwariowałem. Leka-
rze, że to schizofrenia. A ja 
nazywam to wpajaniem sobie 

nieprawdy. Szpital psychia-
tryczny ma mi pomóc pozbyć 
się strachu. 

Pieniędzy z ZUS już mi nie 
wystarcza. Sprzedaję miesz-
kanie. Nie trudno mnie oszu-
kać, więc ludzie korzystają z 
okazji. Za swój ostatni dach 
nad głową dostaję połowę 
tego, co mi się należy. Zamy-
kam się w wynajętym pokoju. 
Jeśli z niego wychodzę, to tyl-
ko do obcych. O rodzinie nie 
myślę. 

Ulica, ludzie, alkohol, nar-
kotyki kosztują coraz więcej. 
Właścicielka pokoju wyrzuca 
mnie, kiedy zaczynam zale-
gać z czynszem. „Przytulam 
się” do podobnych do mnie 
rozbitków w przytułku. Pew-
nego lipcowego dnia wycho-
dzę, aby spróbować załatwić 
coś w urzędzie. W połowie 
drogi siadam na ławce. Nie je-
stem nic wart – podsumowuję 
swoje 21 lat. A potem wcho-
dzę do najbliższego domu, 
wspinam się na trzecie piętro, 
staję we framudze okna i ska-
czę. 

„(...) Wyjdź z domu 
i zobacz więcej, 
niż dotychczas. 
Każdemu z nas 
w życiu przydarzyła się
krzywda (...)” * 

Mdleję w locie. Uderzenia 
o bruk i przelotu helikopte-
rem ratowniczym nie pamię-
tam. Budzę się w szpitalu we 
Wrocławiu. Pierwsza myśl: 
cholera, jednak przeżyłem... 
Nie mówię o swoim locie: sa-
mobójstwo. Nazywam go: wy-
padkiem. Czymś, co dopada 
nas nagle, nie jest świadome, 
przemyślane i wykalkulowa-
ne. Ludzie twierdzą, że gdy-
bym chciał umrzeć, to bym 
skoczył z 10 piętra, a nie trze-
ciego. Dla nich to był akt roz-
paczy, domaganie się pomocy. 
Dla mnie – sposób na to, aby 
się ukarać za wszystko złe, co 
zrobiłem. 

Lekarze nie muszą mnie 
uświadamiać. Nie czuję nóg 
i rąk. Po prostu wiem, że nie 
będę chodzić. Takie fachowe 
terminy jak przerwanie rdze-
nia kręgowego i porażenie 
czterokończynowe poznaję 
później. Po dwóch miesią-
cach leżenia plackiem sia-
dam na wózek. Z Wrocławia 
przewożą mnie do Wołowa. 
Żebym się do tego wózka 
przyzwyczaił. Odwiedzają 

„(...) Ciężko wyobrazić 
sobie, co działo się 
w tym życiu. 
Gdzie rodzice polegali 
jedynie na piciu (...)”* 

Polkowice – środek pol-
skiego zagłębia miedziowego. 
Mieszkanie na piątym piętrze 
wieżowca. W nim ojciec, dla 
którego moja mama jest dru-
gą żoną, a my – starszy brat, 
ja i młodsza siostra – kolej-
nymi dziećmi. Przyrodnie ro-
dzeństwo jest jak rodzone. Z 
mieszkania uciekamy wszy-
scy na kolorową działkę z 
paleniskiem grilla. Ja uciekam 
na podwórko. Do piaskow-
nicy, do gier z dziecinnymi 
scenariuszami, w których 
bohaterami są te przedmioty, 
które akurat mamy pod ręką. 
Ławki służą nam za bramki, 
do których strzela się gole a 
napełnione piaskiem butelki 
za piłki, które trzeba przeto-
czyć koniecznie po trawniku, 
bo jeśli wpadną na chodnik, 
to „skucha”. Rowery „przera-
biamy” na motory, a żołnie-
rzyki na dzielnych spadochro-
niarzy. 

Zmuszam się, żeby wrócić z 
podwórka do domu. Do zim-
nego obiadu, kłótni i awantur 
pijanych rodziców, rozbijane-
go szkła i tulącej się do mnie 
ze strachu siostry. Tata po 
wypadku na kopalni już nie 
pracuje. Mama też już nie. 
Utrzymujemy się z ojcowej 
renty. Pewnego dnia ludzie z 
opieki społecznej odbierają 
nas „niewydolnym rodzicom”. 
Mam 10 lat i razem z 4-let-
nią siostrą trafi amy do domu 
dziecka. Ona ma szczęście. 
Szybko znajdują się chętni, 
aby „wziąć ją do siebie”. Mnie 
nie chcą, ale pytają o zgodę. 
Kiwam głową na tak. Niech 
przynajmniej siostra ma nor-
malny dom. 

„(...) Nie wstydzi się 
tego, że przeżył coś, 
czego ty 
nie doświadczyłeś 
kolego (...)” *

Cztery lata mieszkam w „bi-
dulu”. Potem „zaliczam” czte-
ry ośrodki socjoterapeutycz-
ne. Bo kradnę, przeklinam, 
namawiam kolegów do złego. 
Nie przyjmuję tego tłumacze-
nia. Odpowiadam tylko za 
swoje grzechy. System opie-
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mnie bracia i siostry. Odwie-
dza wychowawczyni z domu 
dziecka. Przywożą ratunek – 
informację o Akademii Życia 
Fundacji im. Doktora Piotra 
Janaszka PODAJ DALEJ w Ko-
ninie. 

„(...) Jestem tu dziś, 
Brat, byś mógł 
zrozumieć, 
że naprawdę jesteś 
w stanie 
to unieść (...)”*. 

W Akademii Życia nie mają 
ze mną łatwo. Docieram do 

Konina w fazie buntu prze-
ciwko rzeczywistości. Zasa-
dy mnie krępują, łamię je na 
każdym kroku. Uciekam od 
decyzji i odpowiedzialności 
za siebie. Mówią: „taki zdol-
ny, szkoda, że taki krnąbrny”. 
Podziwiam cierpliwość lu-
dzi z Akademii – opiekunów, 
asystentów, specjalistów od 
każdej dziedziny życia. To, że 
mnie ustawiają psychicznie 
i usadzają mocno na wózku. 
Uczą wchodzić na niego, sie-
dzieć stabilnie, nie spaść, gdy 
spastyczne mięśnie zaczy-
nają gwałtownie drżeć, po-
konywać na nim płaskie po-
wierzchnie i niespodziewane 
progi, a także zejść z niego na 
odpoczynek. Uczą mnie, jak 

ubrać się i rozebrać, jak myć 
się i jeść. Uczą mnie samo-
dzielności. 

Zaliczam jedną edycję Aka-
demii. Proszę o pozostanie na 
drugą, ale nie zostaję do jej 
końca. Budzi się we mnie leń, 
który zawsze we mnie sie-
dział. Ludzie z Akademii zała-
twiają mi rentę socjalną i po-
kój w domu pomocy społecz-
nej. Mówią: „to jest na start, 
gdzie dalej pojedziesz na 
swoim wózku, zależy od cie-
bie”. 

Zaczynam więc od napra-
wienia największego błędu 
– od nowego roku szkolnego 
wracam do szkoły. Jeszcze nie 
wiem, w którym mieście. Ko-

czownikiem pewnie już zo-
stanę. Spróbuję grafi ki kom-
puterowej. Zawsze ładnie ry-
sowałem, ale teraz sparaliżo-
wanymi dłońmi nie chwycę 
ani kredki, ani pędzla. Odszu-
kam młodszą siostrę, której 
nie widziałem już osiem lat. 
Zmuszę swoje płuca do regu-
larnego oddechu i nagram ko-
lejną płytę ze swoimi teksta-
mi. Potem dołączę do niej tę 
pierwszą, którą stworzyłem 
przed „wypadkiem” i dam po-
słuchać fachowcom. 

Bałem się tego DPS-u. De-
korowałem sobie wizje miesz-
kania w nim. Ale choć nie 
czuję, że jest moim domem, 
to właśnie w nim okrzepłem i 
nabrałem chęci, aby się „ogar-
nąć” i wyjechać z pustki. 

WYZNANIA
ERYKA SZERSZENIA

SPISAŁA

MAGDALENA GAJDA

* Bohaterem reportażu 
jest młody, 23 letni niepeł-
nosprawny raper Eryk „Eros” 
Szerszeń. Śródtytuły za-
czerpnięto z tekstów utwo-
rów Eryka. 

* * *
Jesteś osobą niepełno-

sprawną ruchowo? Masz 18-
25 lat? Chcesz być człowie-
kiem niezależnym? Wstąp do 
„Akademii Życia”.

Jest to to autorski projekt 
aktywizacji życiowej mło-
dych osób z niepełnospraw-
nością ruchową, realizowany 
od września 2013 r. do czerw-
ca 2018 r. przez Fundację 
im. Doktora Piotra Janaszka 
PODAJ DALEJ i Miasto Konin 
przy wsparciu fi nansowym 
duńskiej Fundacji VELUX. 
Sześciomiesięczny program 
Akademii obejmuje m.in. 
treningi samodzielności, za-
jęcia aktywnej rehabilitacji, 
warsztaty z psychologiem i 
coachem zawodowym, a tak-
że płatne staże zawodowe. 
Pobyt w Akademii jest bez-
płatny. 

Informacji o projekcie 
udziela: 

Karol Włodarczyk, tel. (63) 
211 22 19, e-mail: k.wlodar-
czyk@podajdalej.org.pl. For-
mularz rekrutacyjny i dodat-
kowe informacje dostępne są 
na: www.akademiazycia.org

„Eros” wyjeżdża
z pustki 
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16 grudnia 2017 roku przy 
wigilijnym stole zasiedli 

członkowie i sympatycy Sto-
warzyszenia na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Aktyw-
ności Lokalnej „Dla Ciebie” w 
Pobiedziskach. Salę widowi-
skową Pobiedziskiego Ośrod-
ka Kultury wypełnił półmrok. 
Na scenie trwał spektakl pod 
tytułem: „Modlitwa Aniołów” 
w wykonaniu uczestników 
prowadzonego przez Stowa-
rzyszenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej.

Była to opowieść o białym i 
czarnym aniele, o codziennym 
wysiłku i trudzie pokonywania 
własnych słabości. Także o Bo-

żym Narodzeniu, które zachę-
ca do dzielenia się z innymi 
choćby odrobiną wolnego cza-
su. Role w spektaklu były dla 
uczestników WTZ dużym prze-
życiem i jeszcze większą rado-
ścią. Paweł, mówiący z trudem 
z powodu mózgowego poraże-
nia dziecięcego, grał rolę czar-
nego anioła. Przypomniał, że 
dobro wyświadczane drugie-
mu człowiekowi jest wartością 
nadrzędną. Spektakl „Modli-
twa Aniołów” był również oka-
zją do zaprezentowania pu-
bliczności twórczych uzdol-
nień uczestników, które dosko-
nalą na co dzień podczas zajęć 
warsztatowych. 

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA „DLA CIEBIE” W POBIEDZISKACH

Biały i czarny anioł

„Modlitwa Aniołów” w wykonaniu uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedziskach.

Czas na śpiewanie kolęd.

Na spotkaniu pojawił się święty Mikołaj, który obdarowywał 
dzieci słodkimi upominkami.

Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Halber (pierwsza z prawej) 
dziękuje swoim pracownikom za zaangażowanie w pracę 

na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

W spotkaniu uczestniczy-
li przedstawiciele władz sa-
morządowych, instytucji pu-
blicznych i organizacji. Wśród 
nich członkowie Zarządu Po-
wiatu w Poznaniu – Zygmunt 
Jeżewski i Piotr Zalewski, bur-
mistrz Pobiedzisk Dorota No-
wacka, wicedyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Poznaniu Tomasz Woź-
nica i inni. 

Wydarzenie było rów-

nież okazją do podsumowa-
nia działań Stowarzyszenia 
w 2017 roku i złożenia świą-
tecznych życzeń. Prezes Sto-
warzyszenia Małgorzata Hal-
ber dziękowała kadrze tera-
peutycznej WTZ za zaangażo-
wanie w inicjatywy na rzecz 
zwiększania samodzielności 
osób z niepełnosprawnością w 
codziennym życiu. 

KAROLINA KASPRZAK
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„Dlaczego Bóg stworzył 
świat?” – przedstawie-

nie pod takim tytułem przy-
gotowali uczestnicy Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Ko-
narzewie i fi lii WTZ w Otuszu 
prowadzonego przez Stowa-
rzyszenie na rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Promyk” w 
Komornikach. Ich pracę i za-
angażowanie podziwiali ro-
dzice oraz goście spotkania 
wigilijnego zorganizowanego 
20 grudnia 2017 roku w Cen-
trum Rehabilitacyjno-Kultu-
ralnym w Konarzewie. 

Prezes Stowarzyszenia Bog-
dan Maćkowiak przywitał licz-
nie zebranych przedstawicie-
li władz samorządowych i in-
stytucji, wśród nich: wicesta-
rostę poznańskiego Tomasza 
Łubińskiego, członka Zarzą-
du Powiatu w Poznaniu Zyg-
munta Jeżewskiego, dyrektora 
Wydziału Spraw Społecznych 
i Zdrowia Starostwa Powiato-
wego Teresę Gromadzińską, 
dyrektora Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie Elżbie-
tę Bijaczewską i przedstawi-
ciela Wielkopolskiego Oddzia-
łu PFRON Edytę Drzastwę. 

Był tradycyjny opłatek, pełne 
ciepła noworoczne życzenia 
i potrawy wigilijne. Rozmowy 
przy świątecznym stole po-
przedziło wyżej wymienione 
przedstawienie, które wszyscy 
oglądali w skupieniu. Uczest-
nicy WTZ w krótkiej, ale peł-
nej niezapomnianych wrażeń, 
inscenizacji teatralnej przy-
pomnieli piękną biblijną opo-
wieść o początkach świata. 
Bóg kolejno stwarzał niebo, 
ziemię, słońce, kwiaty, zwie-
rzęta... W spektaklu uczestnicy 
wcielili się m.in. w rolę Marii i 
Józefa z dzieciątkiem. 

Z. Jeżewski zwrócił uwagę 
na liczne inicjatywy Stowarzy-
szenia, które mobilizują inne 

organizacje pozarządowe do 
aktywności, a co najważniej-
sze, służą poprawie stanu fi -
zycznego i psychicznego osób 
z niepełnosprawnościami. 

Takie widowiska odbywa-
ją się w „Promyku” dwa razy 
do roku – z okazji świąt Boże-
go Narodzenia i Wielkiej Nocy. 
Uczestnicy cały rok pracują 
nad doskonaleniem zdolno-
ści artystycznych przez udział 
w zajęciach terapeutycznych 
i usprawniających. Prezentu-
ją swoje prace na wystawach, 
często biorą udział w wyda-
rzeniach kulturalnych adreso-
wanych do środowiska osób z 
niepełnosprawnością. Mają na 
swoim koncie liczne wyróżnie-
nia i nagrody. 

Stowarzyszenie powstało w 
2000 roku z inicjatywy rodzi-
ców dzieci z niepełnospraw-
nościami. Idea utworzenia tej 
organizacji zrodziła się z po-
trzeby serca i w odpowiedzi na 
niewystarczające wsparcie w 
zakresie rehabilitacji i integra-
cji społecznej. Celem statuto-
wym tej organizacji jest m.in. 
pomoc społeczna, w tym po-
moc rodzinom oraz osobom w 
trudnej sytuacji życiowej i wy-
równywania im szans życio-
wych, a także integracja dzieci 
i młodzieży z niepełnospraw-
nościami ze społeczeństwem. 

Przed świętami Bożego Na-
rodzenia uczestnicy wzięli 
udział w kilku kiermaszach – 
odbywających się m.in. w Ko-
narzewie, Dopiewie i w Buku. 
Prezentowali tam własnoręcz-
nie wykonane ozdoby świą-
teczne i inne prace. Twórczość 
artystyczna daje im satysfakcję 
i sprawia przyjemność. Uczest-
nik WTZ Piotr Cwojda uwielbia 
grać na różnych instrumen-
tach, z kolei jego warsztato-
wa koleżanka Sylwia Taciak 
maluje obrazy oraz ikony. Jej 
twórczością malarską niedaw-
no zainteresowała się „Gaze-
ta Wyborcza”, na łamach któ-
rej ukazał się artykuł ze zdję-
ciami prac Sylwii. Terapeuci 
WTZ „Promyk” wręcz zaraża-
ją uczestników zamiłowaniem 
do sztuki – nie ma chyba w tej 
placówce osoby, której aktyw-
ność artystyczna nie sprawia-
łaby przyjemności. 

KAROLINA KASPRZAK

UCZESTNICY WTZ „PROMYK” OBDARZENI TALENTAMI ARTYSTYCZNYMI

Opowieść o początku
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Słońce, księżyc i gwiazda, czyli inscenizacja 
o boskim stworzeniu świata w interpretacji uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk”.

Tło muzyczne do spektaklu, także w wykonaniu uczestników 
WTZ „Promyk”.

Radość z bycia razem. Oklaski dla aktorów. 
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14 grudnia 2017 roku, w 
zimne, deszczowe po-

południe w świetlicy Zespo-
łu Szkół Specjalnych nr 101 
w Poznaniu było słonecznie 
i ciepło. A to za sprawą na-
szych instruktorek: Magdale-
ny Kozłowskiej, jej córki Zu-
zanny i nauczycielki Hanny 
Rychły, które uczyły przyby-
łych nauczycieli, rodziców i 
ich dzieci, jak wykonać świą-
tecznego anioła.

Śmiechu było co niemiara, 
gdy mniej lub sprawniej szyli-
śmy anielskie sukienki, wypy-
chaliśmy głowy herubinom czy 
przyklejaliśmy im loki. Każdy 
starał się, by jego anioł był naj-
piękniejszy i wkładał w swoją 
pracę serce i zapał. Były pa-
miątkowe fotografi e, życzenia 
i upominki. Ponieważ było to 
ostatnie spotkanie przed świę-
tami i Nowym Rokiem, obda-
rowani zostali wszyscy obecni 
dorośli i dzieci. 

Spotkanie nasze było moż-
liwe dzięki Klubowi Rodzica, 
który powołała do życia Maria 
Gawron i dba o jego ciągły roz-
wój. Ona też jest opiekunką, 
wraz z Justyną Kwaśniewską, 
Szkolnego Koła TPD, które 
zapewniło materiały do two-
rzenia aniołów i ufundowało 
świąteczne upominki. 

Prowadzenie warsztatów 
szycia aniołów to wyraz po-
dziękowania za organizowane 
akcje charytatywne na rzecz 
Filipa – syna Magdaleny Ko-
złowskiej, ucznia ZSS nr 101. 
(Tekst na jego temat „Skrzy-
nia skarbów dla Filipa” ukazał 
się w ubiegłorocznym wydaniu 
grudniowym, przyp. red.) Chło-

Anioły dla Filipa 
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Środki higieniczne zebrane z inicjatywy Szkolnego Koła TPD 
przez uczniów, ich rodziny, nauczycieli i przyjaciół dla Filipa, 

chłopca ciężko doświadczonego przez chorobę.
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piec jest ciężko doświadczony 
przez chorobę, która odebra-
ła mu możliwość chodzenia i 
mówienia. Jest coraz słabszy, 
ale on i jego rodzina walczą z 
chorobą. TPD stara się pomóc. 
Zebrano dla niego niezbędne 
środki higieniczne. Pomogli w 
tym uczniowie, ich rodziny, na-
uczyciele i przyjaciele. 

Maria Gawron podzięko-
wała wszystkim z całego ser-
ca, przekazując zebrane dary 
i zapewniając, że będziemy 
systematycznie wspierać Fi-
lipa. TPD i Klub Rodzica za-
prasza do współpracy. Złożyła 
uczestnikom spotkania życze-
nia świąteczne i noworoczne, 
cytując słowa Phila Bosmansa 
„Niebo zaczyna się na Zie-
mi. Tam, gdzie ludzie stają 
się przyjaciółmi, a dobroć jest 
przekazywana”. 

DARIA KRZYSZKOWIAK
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Wieczorem 28 listopada 
2017 roku w budynku Ze-

społu Szkół Specjalnych nr 101 
w Poznaniu trwała oczywista 
już o tej porze cisza. Z wyjąt-
kiem szkolnej świetlicy. Tu, 
jakby przez kontrast, zaskaki-
wał wesoły gwar i krzątanina. 
Trwało kolejne spotkanie Klu-
bu Rodzica. Przyszły mamy i 
ojcowie ze swoimi dziećmi, 
uczniami szkoły, aby wziąć 
udział w przedświątecznych 
warsztatach artystycznych 
tworzenia płaskich bombek, 
jak je umownie nazwano. 

Każdy uczestnik otrzymał 
pełen arsenał narzędzi i mate-
riałów, niezbędnych do wyko-
nania fi nalnego dzieła: nożycz-
ki, pędzelki, papier ścierny, 
kleje, krążki z tektury, efek-
towne, miniaturowe obrazki i 
ozdobne elementy do nakle-
jania na brzegi tekturki, pa-
sty do pokrywania obrazków 
cienką, przezroczystą powło-
ką, nadającą im blask i urok. 
Zaopatrzyły Klub Rodzica w to 
wszystko fi rma ZUMIKU Justy-
na Janiak, Bernadeta Bogusz 
i Maria Gawron. Dzięki temu 
właśnie sponsorowi poszły na 
warsztatach w ruch pędzelki i 
nożyczki, gruntowano podkła-
dy, suszarkami przyspieszano 

schnięcie naklejek. Stopniowo 
z twórczej pracy wyłaniały się 
gotowe płaskie bombki. Każdy 
autor zabierał swoje dziełko do 
domu. 

Twórczy zapał uczestni-
ków warsztatu nie przyniósł-
by oczekiwanych rezultatów: 
nowych umiejętności i sa-
mych bombek – bez dyrygen-
ta warsztatowych wysiłków, 
zarazem doradcy i nauczycie-
la twórczych prac. Była nim 
Bernadeta Bogusz, właściciel-
ka fi rmy ZAKĄTEK ARTDECU 
w Kostrzynie Wielkopolskim, 
ekspertka w sprawach takich 
technik zdobniczych jak deco-
upage, scrapbooking i innych. 
Dzięki Pani Bernadecie krok 
po kroku powstawały w Klubie 
Rodzica własnej roboty cudeń-
ka, którymi można zdobić nie 
tylko świąteczne choinki. Moż-
na je podarować z okazji imie-
nin, urodzin i wielu innych. Za-
stosowanie jest szerokie. Moż-
na samemu upiększać swoje 
otoczenie i codzienne życie. 

– Kocham takie zajęcia, jak 
prowadzenie warsztatów w 
Klubie Rodzica – mówi pani 
Bernadeta. – Ogromna radość, 
której doznają ludzie, poznając 
nowe techniki zdobnicze, opa-
nowując nową umiejętność ar-
tystyczną – jest moją radością. 
Ten rodzaj społecznej działal-
ności plastycznej to moja pa-
sja.

Wspomnianą tu metodą 
można też tworzyć pełne nie-
zwykłego uroku bombki „nor-
malne”, czyli okrągłe. Jest to 
niewątpliwie ta sama sztuka, 
ale z nieco wyższej półki. Być 
może, uczestnicy Klubu Rodzi-
ca podejmą się kiedyś jej opa-
nowania. Jednak na począ-
tek słuszne było poznać pod-
stawowe arkana sztuki zdob-
niczej. Z czasem, być może, 
przyjdzie czas na trudniejsze 
wyzwania. 

– To wspaniałe, że całe ro-
dziny z dziećmi przychodzą tu 
po pogodę ducha, akceptację 
i twórcze zajęcia – mówi na-
uczycielka Maria Gawron, za-
łożycielka i opiekunka Klubu 
Rodzica, osoba budząca wła-
snym zapałem zapał uczest-
ników, skupiająca siłą swoje-
go optymizmu liczne ich gro-
no. – Niegdyś całe rodziny 
przygotowywały w swoich do-
mach choinkowe ozdoby. Ser-
ce rośnie, gdy się widzi, jak na 
warsztatach artystycznych tra-
dycja ta odradza się w klubo-
wej rodzinie. I oby wróciła do 
naszych domów. 

MARCIN BAJEROWICZ

W KLUBIE RODZICA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 101 
W POZNANIU

Sztuka 
upiększania życia
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Spotkanie integracyjno-re-
kreacyjne dla osób z niepeł-

nosprawnością intelektualną 
oraz z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi zorganizował 
1 grudnia 2017 roku Powiat Po-
znański w ramach przypada-
jącego 3 grudnia ich święta. 
Przedpołudnie w Lubońskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji ob-
fi towało w różne atrakcje arty-
styczne. W wydarzeniu wzięli 
udział podopieczni z kilkuna-
stu placówek z terenu powiatu 
poznańskiego.

Życzenia z okazji Między-
narodowego Dnia Osób z Nie-
pełnosprawnościami składał 
uczestnikom, w imieniu starosty 
poznańskiego Jana Grabkow-
skiego, Zygmunt Jeżewski, czło-
nek Zarządu Powiatu w Pozna-
niu. Każda placówka otrzyma-
ła zakupione przez Powiat Po-
znański urządzenie do robienia 
tostów i kanapek do pracowni 
gospodarstwa domowego. Wie-
le radości przyniósł uczestni-
kom spotkania pokaz iluzjoni-
sty Sławomira Jenerowicza, pół-
fi nalisty trzeciej edycji programu 
„Mam Talent”. To znany w śro-
dowisku osób z niepełnospraw-
nością komik, magik oraz czło-
wiek leczący śmiechem. Nie ma 
osoby, której by nie rozśmieszył. 
Potrafi  zaspokoić oczekiwania 
nawet najbardziej wymagają-
cej publiczności. Dał popis swo-
ich uzdolnień angażując osoby 
z niepełnosprawnością i gości w 
odgrywanie scenek. Wspólnie z 
nimi zaaranżował też mały ze-
spół muzyczny przygrywający 
na dzwonkach. Występ iluzjoni-
sty zakończyła burza oklasków i 
okrzyki: „Sławek, Sławek!”. 

Dziennikarze radiowi opo-

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB

wiadali uczestnikom o swo-
jej codziennej pracy i czasach, 
kiedy nie produkowano smart-
fonów, komputerów ani nawet 
płyt CD czy kaset magnetofono-
wych. Niełatwo było zgadnąć, w 
jaki sposób nagrywano wtedy 
teledyski oraz słuchano muzyki. 
Ale i z tym zadaniem uczestnicy 
spotkania poradzili sobie zna-
komicie. Były też pierwsze próby 
nagraniowe – wiele osób z nie-
pełnosprawnością miało oka-
zję po raz pierwszy w życiu po-
wiedzieć do mikrofonu życze-
nia świąteczne dla swojej rodzi-
ny, które zostały przez prezente-
rów radiowych kolejno nagra-
ne, a następnie przekopiowane 
na płytę. 

Organizatorzy zadbali także o 
aktywność ruchową. Był wspól-
ny taniec pod kierunkiem in-
struktorki tańca, który jak zwy-
kle okazał się niezastąpioną for-
mą integracji osób z niepełno-
sprawnością z pełnosprawny-
mi. Pokaz muzyczno-taneczny 
przygotowali również uczestni-
cy Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Kórniku.

Międzynarodowy Dzień Osób 
z Niepełnosprawnościami (w ję-
zyku angielskim International 
Day of Persons with Disabilities) 
został ustanowiony przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ w 1992 
roku. Coroczne obchody tego 
święta są okazją do nagłośnie-
nia problemów oraz potrzeb 
środowiska osób z różnymi nie-
pełnosprawnościami, promocji 
pozytywnych postaw społecz-
nych w odniesieniu do tej gru-
py, a ponadto sposobnością do 
wypracowania strategii działań 
służących poprawie ich stanu fi -
zycznego i psychicznego. 

W 17 gminach powiatu po-
znańskiego żyją osoby z róż-
nym stopniem i rodzajem nie-
pełnosprawności, o zróżnico-
wanych potrzebach wynikają-
cych z dysfunkcji, doświadcza-
jące barier w komunikowaniu 
się z instytucjami publicznymi, 
a także utrudnień w dostępie do 
edukacji, pracy lub aktywności 
społecznej. Na terenie powia-
tu funkcjonuje 8 warsztatów te-
rapii zajęciowej, czyli placówek 
stwarzających osobom z niepeł-
nosprawnością niezdolnym do 
podjęcia pracy możliwość reha-
bilitacji zawodowej i społecznej. 
To WTZ w Swarzędzu z fi lią w 
Kobylnicy, WTZ w Konarzewie z 
fi lią w Otuszu, Owińskach, Ba-
ranowie, Drzązgowie, Murowa-
nej Goślinie, Pobiedziskach i w 
Luboniu. Edukacja osób z nie-
pełnosprawnością na terenie 

powiatu poznańskiego odby-
wa się w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Niewidomych im. Synów 
Pułku w Owińskach oraz w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym im. Janusza Kor-
czaka w Mosinie. 

Wzrasta liczba inicjatyw ukie-
runkowanych na poprawę sa-
modzielności osób z niepełno-
sprawnością w różnych dziedzi-
nach życia realizowanych przez 
organizacje pozarządowe dzia-
łające na terenie powiatu. Poja-
wia się też coraz więcej działań 
związanych z likwidacją barier 
architektonicznych, zwraca się 
większą uwagę na dostępność 
obiektów użyteczności publicz-
nej do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. 

KAROLINA KASPRZAK

Z pokazem iluzjonisty
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Prezenterzy radiowi nagrywają wypowiadane przez osoby 
z niepełnosprawnościami życzenia świąteczne dla bliskich.

Upominki dla placówek wręczała m.in. Małgorzata Halber, 
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.

Wspólne muzykowanie. 
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„Im cięższa walka, tym więk-
sze zwycięstwo” – głosi cy-

tat z fi lmu pod tytułem „Cyrk 
motyli”, w którym w główną 
postać wcielił się Nick Vujicic, 
człowiek bez rąk i nóg. Film ten 
obejrzeli uczestnicy wydarze-
nia pod hasłem: „Wszyscy je-
steśmy równi” zorganizowane-
go 2 grudnia 2017 roku w Cho-
dzieskim Domu Kultury z oka-
zji przypadającego dzień póź-
niej Międzynarodowego Dnia 
Osób z Niepełnosprawnościa-
mi. 

Organizatorem spotkania był 
Miejski Pełnomocnik do spraw 
Osób Niepełnosprawnych w 
Chodzieży oraz Stowarzysze-
nie Osób po Endoprotezopla-
styce Biodra „Bioderko”. Partne-
rem – Chodzieski Dom Kultury 
i Miejski Ośrodek Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 
Patronat honorowy sprawo-
wał Burmistrz Miasta Chodzież. 
Udział wzięła Poseł na Sejm RP 
Maria Małgorzata Janyska, wi-
ceburmistrz Miasta Chodzież 
Piotr Witkowski, burmistrz Mia-
sta Margonin Janusz Piechoc-
ki, starosta czarnkowsko-trzcia-
necki Tadeusz Teterus, członko-
wie Stowarzyszenia „Bioderko”, 
a także młodzież ze szkół po-
nadgimnazjalnych z terenu mia-
sta i gminy Chodzież. 

Miejski Pełnomocnik do 
spraw Osób Niepełnospraw-
nych Agnieszka Kowalska i pre-
zes Stowarzyszenia „Bioderko” 
Honorata Pilarczyk witając gości 
zwróciły uwagę na istotę pod-
miotowego traktowania osób 
z niepełnosprawnościami we 
wszystkich aspektach życia oraz 
tworzenia warunków sprzyjają-
cych przeciwdziałaniu ich dys-
kryminacji i stygmatyzacji. 

Człowiek z niepełnosprawno-
ścią ma prawo do godnego i sa-
tysfakcjonującego życia – pra-
wo do podejmowania nauki na 
uczelniach wyższych, aktywno-
ści zawodowej i społecznej oraz 
do pełnienia ról rodzicielskich. 
Chociaż stwierdzenie to zdaje 
się być oczywiste, osoby z róż-
nymi niepełnosprawnościami 
w wielu przypadkach doświad-
czają braku poszanowania na-
leżnych im praw. Świadomość 
społeczna w temacie niepełno-
sprawności nadal jest niewystar-

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

czająca. Niewiedza zaskakuje 
szczególnie, gdy dotyczy lekarzy, 
terapeutów, rehabilitantów. 

W trakcie spotkania opowie-
dzieliśmy uczestnikom o zało-
żeniach naszego miesięczni-
ka i oddawaniu głosu osobom z 
różnymi niepełnosprawnościa-
mi przez publikacje na łamach 
czasopisma artykułów, opowia-
dań, wierszy oraz innych form 
twórczości ich autorstwa. Była z 
nami Magdalena Molenda-Sło-
mińska, osoba z niepełnospraw-
nością, absolwentka pedagogi-
ki specjalnej Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, autorka tomiku wierszy 
pod tytułem: „Teraz zaśpiewa 
słońce” wydanego w 2008 roku 
przez Fundację „Filantrop”. Mag-
da opowiedziała historię z wła-
snego życia, kiedy to lekarz pod-
czas jej pobytu w szpitalu zdzi-
wił się, że potrafi  czytać. Posta-
wa tego lekarza pokazała jak 
niewielka jest wiedza niektó-
rych medyków na temat umie-
jętności i możliwości osób z nie-
pełnosprawnością. Fakt ograni-
czeń wynikających z dysfunk-
cji fi zycznych wiąże się niekie-
dy z mylnym przekonaniem o 
równoczesnych ograniczeniach 
w sferze intelektualnej. To jeden 
z największych mitów dotyczą-
cych niepełnosprawności. 

Marcin Bajerowicz, przewod-
niczący Zarządu Fundacji po-
wiedział o autorach z niepeł-
nosprawnością intelektualną, 
uczestnikach placówek rehabi-
litacyjno-terapeutycznych, któ-
rych teksty są systematycznie 
publikowane na łamach „Filan-
tropa”. Dla tych ludzi to wyjście z 
nurtu społecznego nieistnienia, 
pokazanie odbiorcom swoich 
odczuć i przeżyć, które zwięk-
sza świadomość oraz pomaga 
w przezwyciężaniu stereotypów. 

Chodzieski Międzynarodowy 
Dzień Osób z Niepełnosprawno-
ściami dostarczył również wie-
dzy na temat prawidłowych za-
chowań podczas pierwszego 
kontaktu z osobą z niepełno-
sprawnością. Zostały wyemito-
wane dwa fi lmy instruktażowe 
Stowarzyszenia Przyjaciół Inte-
gracji, dzięki którym można do-
wiedzieć się, co robić, a czego 
nie robić – na przykład wózek, 
kule czy balkonik zaliczają się 

do przestrzeni osobistej osoby 
z niepełnosprawnością i nie na-
leży ich dotykać bez przyzwole-
nia. Do myślenia dał też wymie-
niony na wstępie fi lm „Cyrk mo-

tyli”. Pokazał, jak znaczącą rolę 
w pokonywaniu trudności od-
grywa motywacja i samodziel-
ność. 

KAROLINA KASPRZAK

Gdy zaskakuje niewiedza
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Przedstawiciele naszego czasopisma z organizatorkami 
spotkania. Od lewej: Marcin Bajerowicz, przewodniczący 

Zarządu Fundacji „Filantrop”, Karolina Kasprzak, 
autorka artykułu, Honorata Pilarczyk, prezes Stowarzyszenia 

„Bioderko”, Agnieszka Kowalska, Miejski Pełnomocnik do spraw 
Osób Niepełnosprawnych i Magdalena Molenda-Słomińska,

autorka tomiku wierszy „Teraz zaśpiewa słońce”.

Głos zabiera Poseł na Sejm RP Maria Małgorzata Janyska.

Wydarzenie uświetnił występ zespołu „Na Górze”. 
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Kilkudziesięciu wolontariu-
szy z terenu województwa 

wielkopolskiego 12 grudnia 
2017 roku wypełniło niemal 
po brzegi Salę Ziemi Między-
narodowych Targów Poznań-
skich. Były to uroczyste obcho-
dy przypadającego 5 grudnia 
Międzynarodowego Dnia Wo-
lontariusza. Najbardziej ak-
tywni dobrodzieje zostali uho-
norowani w konkursie pod na-
zwą „Barwy wolontariatu”. Na-
grody wręczał Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak, członek Za-
rządu Województwa Marzena 
Wodzińska oraz prezes Wiel-
kopolskiej Rady Koordynacyj-
nej – Związek Organizacji Po-
zarządowych Justyna Ochę-
dzan.

– Jesteście częścią społeczeń-
stwa, która pozwala wierzyć, że 
świat jest dobry. Media codzien-
nie przynoszą nam informacje 
o złych rzeczach, ale patrząc na 
salę wierzę, że tę dobroć moż-
na poczuć – mówił M. Woźniak. 
– Wolontariat to praca społecz-
na indywidualna, kiedy pomaga 
się na przykład osobie z niepeł-
nosprawnością jak również ze-
społowa, kiedy wolontariusze 
wspólnie organizują różne ak-
cje charytatywne czy inne wy-
darzenia. Wszystkie inicjatywy 
wolontariuszy łączy talent, za-
angażowanie i poświęcenie.

Konkurs „Barwy wolontaria-
tu” zorganizowała WRK ZOP 
we współpracy z Samorządem 
Województwa Wielkopolskie-
go i Ogólnopolską Siecią Cen-
trów Wolontariatu. Na tego-
roczną edycję konkursu wpły-
nęło 80 zgłoszeń z całego re-
gionu. Pierwsze miejsce zajął 
Miłosz Jakubek, wolontariusz 
Fundacji Pomocy Humanitarnej 
„Redemptoris Missio” zajmu-
jącej się wspieraniem polskich 
misjonarzy prowadzących dzia-
łalność medyczną wśród cho-
rych w najuboższych krajach 
świata. Miłosz studiuje medycy-
nę, w przyszłości chce pomagać 
właśnie chorym i najuboższym. 
Drugie miejsce zajął Marcin Le-
ciejewski, wolontariusz Lo-
kalnego Centrum Wolontaria-
tu przy Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej w Czerwonaku. Marcin 
pomaga na co dzień swojemu 
imiennikowi, młodemu męż-
czyźnie z mózgowym poraże-
niem dziecięcym. Spędzają ra-
zem czas, a wolontariusz Mar-
cin jest dla tego człowieka naj-
lepszym przyjacielem. Trzecią 

nagrodę otrzymała nieobecna 
na uroczystości Katarzyna Pa-
pież. 

Nagrodzeni wolontariusze 
otrzymali również nagrody spe-
cjalne – bilety na wycieczkę do 
Brukseli ufundowane przez Po-

słankę do Parlamentu Euro-
pejskiego Agnieszkę Kozłow-
ską-Rajewicz. Nagrody specjal-
ne wręczał dyrektor biura po-
selskiego Zbigniew Mamys.

Organizatorzy konkursu 
przyznali również wyróżnienia 
indywidualne i zbiorowe: wo-
lontariuszom Stowarzyszenia 
na rzecz Osób Niepełnospraw-
nych i Aktywności Lokalnej „Dla 
Ciebie” w Pobiedziskach, Bar-
barze Wrzesińskiej z kaliskie-
go Klubu Amazonek, wolonta-
riuszom Szkolnego Klubu Wo-
lontariatu Gimnazjum w Da-
masławku, Annie Pielucha, 
wolontariuszce Stowarzysze-
nia „Aktywni Razem” w Ludo-
mach, Weronice Sudyka, wo-
lontariuszce Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Gołań-
czy, wolontariuszom Szkolnego 
Koła Wolontariatu „Dar Życia” 
w Wągrowcu, wolontariuszom 
Szkolnego Klubu Wolontariatu 
„Przystań dla Ciebie” w Śremie, 
Anicie Rembarz, wolontariusz-
ce Lokalnego Centrum Wolon-
tariatu przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Krzyżu Wlkp., wolontariuszom 
Szkolnego Klubu Wolontariatu 
„Pomocni” w Łobżenicy, Toma-
szowi Przybylskiemu, wolonta-
riuszowi Fundacji na rzecz Re-
waloryzacji Miasta Śrem, wo-
lontariuszom Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Cho-
dzieży, Annie Jakubowskiej, 
wolontariuszce Stowarzysze-
nia „Głos Kaliszan”, wolonta-
riuszom Szkolnego Koła PCK w 
Wyrzysku, Szkolnego Koła Cha-
rytatywnego w Miejskiej Górce 
oraz wolontariuszom Kościań-
skiej Akademii Wolontariatu i 
Aktywności. 

Obchody Wielkopolskiego 
Dnia Wolontariusza uświetnił 
koncert zespołu „Audiofeels” z 
Poznania, znanego z utworów 
w stylu vocal play polegającym 
na wykonywaniu muzyki wy-
łącznie przy użyciu głosów, imi-
towaniu instrumentów czy two-
rzeniu wokalnej orkiestry. 

Celem obchodów Wielkopol-
skiego Dnia Wolontariusza było 
uhonorowanie osób, które na 
co dzień nie szczędzą wysiłku, 
aby wspierać innych w pokony-
waniu trudności. Jak zaznaczy-
li organizatorzy, w Wielkopol-
sce nie ma ważniejszego powo-
du do spotkania, niż dbałość o 
jakość życia tych, którzy swoją 
przyszłość związali z pomocą 
innym i z troski o poszanowa-
nie wartości drugiego człowie-
ka uczynili główne wyznaczniki 
własnych celów oraz sukcesów. 

KAROLINA KASPRZAK

WIELKOPOLSKI DZIEŃ WOLONTARIUSZA

Uwierzyć, 
że świat jest dobry

Dyplom i statuetkę za drugie miejsce w konkursie 
„Barwy wolontariatu” odbiera z rąk Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego Marka Woźniaka Marcin Leciejewski, 
wolontariusz Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Czerwonaku.

Chwila dla fotoreporterów, czyli pamiątkowe zdjęcie. 
Od lewej: Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, Marek Woźniak, Marszałek Województwa, 
Justyna Ochędzan, prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej – 

Związek Organizacji Pozarządowych, Zbigniew Mamys, 
dyrektor Biura Posła do Parlamentu Europejskiego 

Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Marcin Leciejewski, 
laureat drugiej nagrody i Miłosz Jakubek, laureat pierwszej nagrody. 
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Dzięki nim osoby nieule-
czalnie chore, starsze, z 

niepełnosprawnościami oraz 
porzucone zwierzęta odzy-
skują wiarę w ludzi. Chociaż 
świat zwariował na punkcie 
Facebooka i coraz nowszych 
smartfonów, oni wiedzą, co 
w życiu jest najważniejsze. 
Są w szpitalach, hospicjach, 
domach pomocy społecznej, 
szkołach specjalnych, ośrod-
kach wsparcia. To wolonta-
riusze nagrodzeni w 18 edy-
cji konkursu „Poznański Wo-
lontariusz Roku” organizowa-
nego dorocznie przez Miasto 
Poznań. Dlaczego pomagają 
i co daje im wolontariat opo-
wiadali 14 grudnia 2017 roku 
na wieczornej gali wieńczącej 
tę edycję konkursu w Sali Zie-

Seniorów. Tytuł „Poznański Wo-
lontariusz Roku 2017” otrzyma-
ła Hanna Maciejewska, wolon-
tariuszka Niepublicznej Szko-
ły Podstawowej i Gimnazjum 
„Otwarte Drzwi”, a wyróżnienie 
– Danuta Matyja-Woźniak oraz 
Adam Gatniejewski. 

W kategorii młodzieżowej ty-
tuł „Poznański Wolontariusz 
Roku 2017” otrzymał Michał No-
waczyk, student pielęgniarstwa, 
wolontariusz Hospicjum „Pa-
lium” Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej – Oddział 
w Poznaniu. Wyróżnienie – Ja-
kub Cur i Beata Nowak. Nagrody 
wraz z wiceprezydentem wrę-
czała Magdalena Szczepaniak, 
członkini kapituły konkursu, lau-
reatka konkursu w 2015 roku. 

W kategorii zespołowej zgło-
szono aż 16 zespołów. Nagrody 
wraz z wiceprezydentem wrę-
czała Dorota Raczkiewicz, pre-
zes Fundacji Anny Wierskiej 
„Dar Szpiku”. Tytuł „Poznański 
Wolontariusz Roku 2017” w tej 
kategorii otrzymali wolontariu-
sze szpitalni Szpitala Klinicz-
nego Przemienienia Pańskiego 
Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego. Wy-
różnienie – ratownicy drogowi 
Polskiego Związku Motorowe-
go zrzeszeni w Automobilklu-
bie Wielkopolski oraz członko-
wie grupy Wolontariat Miejski 
Poznań.

W kategorii indywidualnej na-
grody wraz z wiceprezydentem 
wręczał Michał Grudziński, po-
znański aktor. Tytuł „Poznański 
Wolontariusz Roku 2017” otrzy-
mała Paulina Kuntze. Wyróżnie-
nie – Agnieszka Kaluga i Rado-
sław Hoff man. 

Galę uświetnił występ zespo-
łu „Strachy na lachy” założone-
go w 2002 roku przez Krzyszto-
fa „Grabaża” Grabowskiego oraz 
Andrzeja „Kozaka” Kozakiewi-
cza.

KAROLINA KASPRZAK 

POZNAŃSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2017 

Są w szpitalach, 
hospicjach...

W kategorii wolontariat szkolny wyróżniono uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego.

Tytuł „Poznański Wolontariusz Roku 2017” w kategorii 
senioralnej (50+) otrzymała Hanna Maciejewska, wolontariuszka 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Otwarte Drzwi”.

W kategorii indywidualnej tytuł 
„Poznański Wolontariusz Roku 2017” przypadł Paulinie Kuntze. 
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mi Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich. 

„Ludzie z dobrem wypisa-
nym na twarzy” – to właśnie ha-
sło towarzyszyło kampanii pro-
mującej konkurs. Wolontariusze 
uwrażliwiają na cierpienie. Swo-
im zaangażowaniem pokazują, 
że nie ma nic cenniejszego niż 
uśmiech człowieka, który cierpi i 
jego uścisk dłoni w podziękowa-
niu za wyświadczone dobro. 

W 2017 roku kandydatury do 
tytułu „Poznański Wolontariusz 
Roku 2017” zgłaszano w sze-
ściu kategoriach: wolontariat 
pracowniczy, wolontariat szkol-
ny, senioralnej (50+), młodzieżo-
wej, zespołowej oraz w indywi-
dualnej. W każdej z wymienio-
nych kategorii przyznano nagro-
dę główną, czyli tytuł „Poznański 

Wolontariusz Roku 2017” oraz 
wyróżnienia. Statuetki oraz cze-
ki na kwotę 4 tysiące złotych dla 
laureatów nagrody głównej wrę-
czał wiceprezydent Poznania Ję-
drzej Solarski. Kapitule konkur-
su przewodniczyła Magdale-
na Pietrusik-Adamska, dyrektor 
Wydziału Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miasta Pozna-
nia. 

W kategorii wolontariat pra-
cowniczy tytuł „Poznański Wo-
lontariusz Roku 2017” otrzyma-
ła Kompania Piwowarska, a wy-
różnienie – Fundacja Banku Za-
chodniego WBK. Nagrody wraz 
z wiceprezydentem wręczała 
Ewa Gałka, przewodnicząca Po-
znańskiej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego. 

W kategorii wolontariat szkol-
ny nagrody wraz z wiceprezy-
dentem wręczała Monika Da-
nielska, radna Miasta Pozna-
nia. W tej kategorii zgłoszo-
no 12 szkolnych kół wolonta-
riatu. Tytuł „Poznański Wolon-
tariusz Roku 2017” otrzyma-
ła Szkolna Drużyna Szpiku przy 
XXV Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Generałowej Jadwigi Za-
moyskiej. Wyróżnienie odebra-
li zaangażowani w wolontariat 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego. 

W kategorii senioralnej na-
grody wraz z wiceprezyden-
tem wręczał Zdzisław Szkutnik, 
przewodniczący Miejskiej Rady 
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Listopadowe spotkanie w 
Bibliotece Publicznej w 

Swarzędzu to wizyta geogra-
fa, geologa i podróżnika Pana 
Piotra Kowalczyka, który 
przedstawił zebranym ósmy 
kontynent świata. Opowiadań 
podróżnika razem z naszym 
stowarzyszeniem z zacieka-
wieniem słuchali uczniowie 
szkoły dla niesłyszących z 
Poznania. 

Madagaskar to trzecia naj-
większa wyspa świata, jak-
by osobny kontynent. Wyspa, 
gdzie nigdy nie ma zimy, jest 
trzy razy większa od Polski, a 
przelot z naszego kraju na nią 
wynosi 12 godzin. Madaga-
skar to jedyne miejsce w Afry-
ce, gdzie są uprawiane pola ry-
żowe. Gdy udamy się na sa-
wannę, ujrzymy tam już inny 
klimat i słynną tylko na Mada-
gaskarze aleję baobabów. To 
drzewo może osiągnąć do 100 
metrów wysokości. 

Pierwszy raz usłyszeliśmy o 
Malgaszu. Okazało się, że jest 
to mieszkaniec Madagaska-
ru, inaczej – Azjata, który do-
tarł na wyspę około 1000 lat 
temu.  Symbolem Madagaska-
ru jest kameleon, który zda-
niem mieszkańców przynosi 
pecha, a jest ich tam 96 gatun-
ków. Lemur, to kolejny symbol 
tajemniczej wyspy. Najsłyn-
niejszą rośliną w madagaskar-
skiej dżungli jest wakuna, czyli 
mango lub smoczy owoc. 

Pan Piotr podczas prelek-
cji chętnie odpowiadał rów-
nież na nasze pytania. Dowie-
dzieliśmy się, że stolicą Mada-
gaskaru jest Antananarywa, 
językiem urzędowym jest ję-
zyk francuski, waluta to aria-
ry. Na wyspie jest wiele pol-
skich misjonarzy. Dziękujemy 
Panu Piotrowi Kowalczykowi 
za przekazanie swojej wiedzy 
o tym kraju. 

MICHAŁ OGONIAK

Kilkanaście osób z różny-
mi niepełnosprawnościa-

mi i sprawnych 16 grudnia 
2017 roku wzięło udział w 10 
już Integracyjnym Turnieju 
Szermierczym „Z fl oretem do 
gwiazd”, który zorganizowa-
ła Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym pod taką 
samą nazwą. Turniej odbył 
się na terenie obiektu sporto-
wego „City Zen” przy ul. Dro-
ga Dębińska w Poznaniu. Na 
zawodników jak zwykle cze-
kało mnóstwo atrakcji. 

Szermierka jest znana jako 
dyscyplina olimpijska od 1896 
roku. W tym właśnie roku mia-
ły miejsce pierwsze igrzyska 
olimpijskie w tej dyscyplinie. 
Uprawiana jest w trzech kon-
kurencjach: szabla, szpada i 
fl oret, zarówno indywidualnie 

8 kontynent 
– Madagaskar

jak i drużynowo. Ciekawostką 
w tym sporcie jest fakt, że za-
wodników obowiązuje przywi-
tanie szermiercze, czyli powi-
tanie i pożegnanie wykonywa-
ne odpowiednimi ruchami bro-
ni. Po zakończonej walce za-
wodnicy podają sobie dłonie. 
Sportowcy spotykający się na 
polu walki ubrani są w specjal-
ne kamizelki (bluzy szermier-
cze), plastron, czyli ochraniacz 
na klatkę piersiową i ramię za-
kładany pod bluzę, rękawicę 
na dłoń uzbrojonej ręki oraz w 
krótkie spodnie szermiercze, 
skarpety, buty oraz maski chro-
niące twarz i szyję. 

Fundacja „Z fl oretem do 
gwiazd” takie zawody orga-
nizuje dwa razy do roku. W 
grudniowym turnieju udział 
wzięła m.in. Halina Andrze-

Zawodniczki już przygotowane do walki.

Przywitanie i pierwsze rozgrywki.
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jak, osoba z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, mieszkan-
ka Domu Pomocy Społecznej 
Zgromadzenia Sióstr Serafi tek, 
która ma w swoim dorobku 
liczne sukcesy sportowe. Jest 
zawodniczką olimpiad specjal-
nych. W 2016 roku była nomi-
nowana do Europejskiej Rady 
Zawodników Olimpiad Spe-
cjalnych. Chętnie bierze udział 
w zawodach sportowych orga-
nizowanych w różnych krajach 
świata. Hala – tak zwracają się 
do niej znajomi – to odważna 
kobieta. Nie boi się wyzwań. 
Swoją postawą zachęca inne 
osoby z niepełnosprawno-
ściami do aktywności. Zresztą 
przykład z niej mogą brać tak-
że ludzie zdrowi, którzy przez 
codzienną pracę i zabieganie 
nie znajdują czasu na rekre-
ację ruchową.

W zawodach wzięli również 
udział sportowcy z Klubu Spor-
towego „Warta” w Poznaniu, 
Akademickiego Związku Spor-
towego przy Akademii Wycho-
wania Fizycznego im. Euge-
niusza Piaseckiego w Pozna-
niu, Klubu Sportowego „Warta” 
w Śremie oraz Integracyjnego 
Klubu Sportowego „Jamalex” w 
Lesznie. 

Turniej był okazją do 
wsparcia porzuconych i bez-
domnych zwierząt. W ra-
mach akcji pod nazwą „Paka 
dla zwierzaka-bezdomniaka” 
można było przekazać karmę 
dla psów i kotów, która została 
rozdysponowana wśród orga-
nizacji zwierzęcych – Fundacji 
„Animalia”, „Sfora Husky”, „Daj 
psu dom”, Schroniska „Azorek” 
w Obornikach i Schroniska w 
Przyborówku. 

Zaśpiewał chór „Soli Deo” 
oraz „Economic Singers” pod 
dyrekcją Magdaleny Szcze-
śniewskiej. Był także pokaz 
tańca współczesnego. Wi-
dzowie mogli dowiedzieć się 
m.in. jak pracują psy szkolone 
w celu pomocy osobom z nie-
pełnosprawnościami. Na za-
kończenie wszyscy zawodni-
cy otrzymali medale i upomin-
ki. Wręczano również podzię-
kowania osobom i instytucjom 
zaangażowanym w realiza-
cję tego sportowego przedsię-
wzięcia. 

KAROLINA KASPRZAK

X INTEGRACYJNY TURNIEJ SZERMIERCZY „Z FLORETEM DO GWIAZD”

Sobota na sportowo
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Dzieci też mogły poznać tajniki gry szermierczej. 
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20 grudnia 2017 roku w Mo-
sińskim Ośrodku Kultury 

odbyło się coroczne spotkanie 
bożonarodzeniowe, zorgani-
zowane przez Specjalny Ośro-
dek Szkolno – Wychowawczy 
im. Janusza Korczaka w Mosi-
nie, prowadzony przez Powiat 
Poznański. 

W spotkaniu uczestniczy-
li m.in. wicestarosta poznań-
ski Tomasz Łubiński, przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Mosi-
nie Małgorzata Kaptur, burmistrz 
Gminy Puszczykowo Andrzej 
Balcerek, dyrektorzy zaprzyjaź-
nionych szkół, przedszkoli i po-
radni psychologiczno-pedago-
gicznych, przedstawiciele Wiel-
kopolskiego Parku Narodowe-
go, Biblioteki Miejskiej i Centrum 
Animacji Kultury w Puszczyko-
wie, a także policji, straży po-
żarnej i innych instytucji. Byli ro-
dzice uczniów, którzy wspierają 
Ośrodek we wszystkich przed-
sięwzięciach. 

Uroczystość otwarły przedsta-
wienia „Mario, czy już wiesz” i 

„Radość” w wykonaniu uczniów 
i nauczycieli Ośrodka. Widzowie 
wysłuchali też i obejrzeli pasto-
rałkę „Świeć gwiazdeczko”, wy-
konanej przez dzieci za pomocą 
gestów i symboli Makaton – me-
tody komunikacji alternatywnej, 
na co dzień stosowanej przez 
nauczycieli Ośrodka podczas 
pracy z dziećmi mającymi pro-
blemy w komunikacji. Pracę 
aktorów doceniono gromkimi 
brawami. Świąteczne spotka-
nie umiliły piękne pastorałki w 
wykonaniu chóru uczniów i na-
uczycieli Ośrodka. 

Goście mogli dokonać też 
świątecznych zakupów na 
przygotowanym przez Ośrodek 
stoisku z wytworami uczniów i 
nauczycieli. Po złożeniu życzeń 
przez gości harcerze wnieśli 
światełko betlejemskie, które 
przekazali dyrektorowi Ośrodka 
Bożenie Mazur. Na zakończenie 
Mikołaj obdarował dzieci słodki-
mi upominkami. 

IWONA KONIECZNA

12 grudnia 2017 roku w 
Zespole Szkół Specjal-

nych nr 101 w Poznaniu po-
wstawały wzruszające anio-
ły i aniołki dla pensjonariu-
szek Domu Pomocy Społecz-
nej przy ulicy Sielskiej w Po-
znaniu. 

Ich celem było wnieść w ich 
życie uśmiech i radość, anioł-
ki zagościły bowiem na sta-
łe jako dary młodych ludzi w 
pokojach mieszkanek DPS. 
Tworzyli anioły – z masy sol-

Światełko
betlejemskie 
w Mosinie
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Jasełka w Zespole Szkół Spe-
cjalnych nr 101 w Poznaniu, 

które mogliśmy obejrzeć 18 
grudnia 2017 roku, głębokie w 
treści i niezwykłe w artystycz-
nym przekazie, raz jeszcze 
przypomniały o historycznym 
Bożym Narodzeniu, zgodnie 
z wielowiekową i doroczną 
tradycją. 

Ale nie tylko o tym przypo-
mniały. Szkolne jasełka mówiły 
bowiem przede wszystkim o 
Chrystusie, który przychodzi na 
świat zawsze tam, gdzie wśród 
ludzi rodzi się dobro. Jasełka te 
przybrały postać bożonarodze-
niowego misterium o tajemnicy 
dobra i zła, o potrzebie wiecz-
nego tworzenia dobra.

Widowisko pełne było ru-
chu, muzyki, gry aktorskiej, 
tańca, najpiękniejszych kolęd. 
Śpiewano cudowne wiersze 
księdza Jana Twardowskiego 
(tytuł naszego tekstu to cytat 
z wiersza tego właśnie poety 
„Jeden świat”). Wielu uczniów 
i nauczycieli ujawniło swoje 
artystyczne talenty. Usłyszeli-
śmy też piosenkę Mieczysława 
Szcześniaka o podobnym tytule 
„Jest tylko jeden świat”, znako-
micie wykonaną przez Huberta 
Kramera, nauczyciela wycho-
wania fi zycznego. Ważną rolę 
w przedstawieniu powierzono 
uczniom „Stojedynki”, posłu-
gującym się komunikacją al-
ternatywną w postaci systemu 
Makaton; dzieci te nagrodzono 
gorącymi brawami. 

Przedstawienie bogate było 
w sceny wzruszające: zbie-
ranie darów na szlachetną 
paczkę czy okazanie pomocy 
ciężko choremu, samotne-
mu dziecku. Były też sceny 
o charakterze ludycznym, 
zabawowym, znamiennym 
dla tradycyjnych jasełek. Oto 
jedna z nich, budząca po-
wszechną wesołość widowni 
(choć zarazem groźna): oto 
śmierć przyszła po Heroda w 
asyście diabłów uwijających 
się w szatańskim tańcu w 
oczekiwaniu na duszę złego 
tyrana, którego spotka zasłu-
żona kara w piekle. Wielość 
wątków, scen, kolęd sprzed 
setek lat, współczesnych 
piosenek, wierszy i sytuacji 
ludzkich – złożyła się w jed-
nolitą całość, spojoną poszu-
kiwaniem i przypomnieniem 
podstawowych wartości ludz-
kich.

Niezwykłe w tych szkolnych 
jasełkach było i to, że grani-
ca między sceną a widownią 
była w dużym stopniu zatarta. 
Wszyscy stali się jakby uczest-
nikami wspólnego, bożona-
rodzeniowego misterium: ak-
torzy, nauczyciele, uczniowie, 
ich rodzice, goście. Sceny w 
znaczeniu podwyższenia nie 
było, aktorzy grali tuż przy wi-
dzach, na jednym poziomie, 
chwilami wśród nich. Aktorzy 
byli też rozsadzeni na widow-
ni, w tym aniołowie – z który-
mi osoby ze sceny prowadziły 
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Dla pań na Sielskiej
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nej, makaronu, tkanin i pió-
rek – uczniowie i nauczycie-
le ZSS nr 101. Inicjatywa ta re-
alizowana była w ramach ak-

cji charytatywnej Szkolnego 
Koła TPD, działającego pod 
kierunkiem nauczycielek Ju-
styny Kwaśniewskiej i Marii 

Gawron. Wszystkim osobom 
zaangażowanym w tworze-
nie aniołów dla starszych pań 
z Sielskiej oraz darczyńcom z 

fi rmy Good Food w Skórzewie 
za przysmak w postaci wafl i 
ryżowych – Koło TPD serdecz-
nie dziękuje. na

JASEŁKA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH 
NR 101 W POZNANIU

Niebo chodzi
po ziemi

dialog. Sprawiało to wrażenie, 
podobnie jak wspólny śpiew, 
jedności tych, którzy mówią, z 
tymi, którzy słuchają. 

Po prostu świat był tego dnia 
jeden. I niechby był zawsze. 
Taki, o jakim pisze ksiądz Jan 
Twardowski w swoim wierszu, 
w którym „...niebo chodzi po 
ziemi, ziemia chodzi po nie-
bie”.

*

Reżyserem jasełek była Jo-
lanta Masłyk, nauczyciel wy-
chowania fi zycznego, a wspo-
magało ją wiele osób, w tym 
głównie Anna Klonowska, Ewa 
Michalak, Sylwia Kostyszyn i 
Hanna Weber.

MARCIN BAJEROWICZ

Maria z Dzieciątkiem. Z nią dzieci posługujące się
komunikacją alternatywną Makaton.

Śmierć przyszła po Heroda. Diabły czekają na jego duszę.

Śpiewają pastuszkowie. Śmierć chyba też...
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Bohaterem tego artykułu jest 
37-letni niepełnosprawny 

ruchowo Maciej Plesiak z Poła-
jewa. Od najmłodszych lat in-
teresuje się fotografi ą i nie roz-
staje z aparatem fotografi cz-
nym. Jest osobą pogodną, za-
wsze gotową do pomocy. Ca-
łym swoim życiem dowodzi, 
jak ważną rolę odgrywa posia-
danie zainteresowań i pasji. 

– Ważne jest dostrzeganie w 
sobie mocnych cech i rozwijanie 
ich, a nie ubolewanie nad słabo-
ściami – mówi Maciej. – Trze-
ba wykorzystać szanse dane od 
losu i każdego dnia być sobą. A 
szanse ma każdy.

Mimo że urodził się z prze-
pukliną oponowo-rdzeniową, 
przez wiele lat doskonalił swoje 
umiejętności, by osiągać sukce-
sy i prezentować swoje prace fo-
tografi czne na wystawach. 

– Moja wada kręgosłupa skut-
kuje niedowładem nóg. Dlatego 
przemieszczam się o kulach, a 
na dalsze odległości na wózku 
inwalidzkim. Mam orzeczony 
znaczny stopień niepełnospraw-
ności na stałe – dodaje. 

Leczył się i rehabilitował mię-
dzy innymi w Szpitalu Dzie-
cięcym im. B. Krysiewicza i Or-
topedyczno-Rehabilitacyjnym 
Szpitalu Klinicznym im. Wikto-
ra Degi Uniwersytetu Medyczne-
go w Poznaniu. Jeździł na turnu-
sy w Dziecięcym Ośrodku Reha-
bilitacji w Stargardzie Szczeciń-
skim, Centrum Hipoterapii i Re-
habilitacji „Zabajka” w Złotowie. 
Był poddawany fi zjoterapii i in-
nym zabiegom m.in. w Zakła-
dzie Fizjoterapii „Artus” w Poła-
jewie. Aktualnie korzysta z ćwi-
czeń w Ośrodku Rehabilitacji 
Funkcjonalnej „Dębina” w Sarbce 
i w Warsztatach Terapii Zajęcio-
wej w Gębicach. Edukację szkol-
ną odbył tokiem indywidualnym 
w Szkole Podstawowej w Poła-
jewie, a następnie w Młynkowie. 

– Od najmłodszych lat nie 
miałem problemów z rówie-
śnikami, gdyż wychowałem się 
wśród trójki rodzeństwa – mówi. 
– Relacje panujące w domu uła-
twiły mi komunikowanie się 
z kolegami i koleżankami. Na 
każdym kroku spotykałem się z 
życzliwą pomocą. Brałem udział 
w wycieczkach klasowych – od 
Kasprowego Wierchu po Jaski-
nię Raj. Dzięki wychowawcy i 
kolegom mogłem wspólnie z 
nimi przeżywać niezapomnia-
ne chwile. Również w później-

Monika
Janc
POŁAJEWO

MMM
JJ
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Moja szansa 
od losu

szych latach w szkole w Młyn-
kowie dobrze funkcjonowali inni 
uczniowie niepełnosprawni ru-
chowo.

Wykształcenie zawodowe 
montera urządzeń elektronicz-
nych zdobył w Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym dla Mło-
dzieży Niepełnosprawnej Ru-
chowo w Poznaniu przy ul. Sza-
marzewskiego. Mówi, że na-
uczyciele traktowali go bez ta-
ryfy ulgowej. W roku 2000 ukoń-
czył kurs prawa jazdy, dzięki 
czemu stał się bardziej mobilny 
i niezależny.

Od 2015 roku jest uczestni-
kiem Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Gębicach. Jego pra-
ce wykonane w glinie stanowi-
ły dekorację „Ostatniej Wiecze-
rzy” w Kościele Parafi alnym pw. 
Św. Michała Archanioła w Poła-
jewie. Uczestniczył w projektach 
aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych, a także w 
kursach obsługi komputera, kur-
sie przedsiębiorczości „Rozwiń 
Skrzydła” i innych. 

Wreszcie w 2013 roku dzięki 
uczestnictwu w kursie fotogra-
fi cznym „Widzieć więcej” Maciej 
odnalazł swoją pasję. Wykonał 
wiele interesujących zdjęć. 

– Zaprezentował je podczas 
cyklicznych Powiatowych Spo-
tkań z Twórczością Osób Nie-
pełnosprawnych w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Połajewie. 
Swoje zdjęcia pokazałem też 
na wystawie w ramach Festiwa-
lu „Fotocultura” w Obornickim 
Ośrodku Kultury. Uczestniczy-
łem w powarsztatowch wysta-
wach fotografi cznych w Kawiar-
ni „Dobra” w Poznaniu i w Miej-
skim Centrum Kultury w Czarn-
kowie. 

Swoją pasję Maciej doskona-
lił w 2015 roku na Międzynaro-
dowych Warsztatach Fotogra-
fi cznych Osób Niepełnospraw-
nych w Trzemesznie koło Gnie-
zna i w 2017 roku w Esztergom 
na Węgrzech i w Szturowie na 
Słowacji. 

Jest podopiecznym Stowa-
rzyszenia Rodziców Dzieci Nie-
pełnosprawnych w Połajewie. 
Mówi:

– Chętnie wspieram działal-
ność stowarzyszenia, służąc 
wolnym czasem, samochodem i 
zapewniam obsługę fotografi cz-
ną imprez.

Wystawa fotografi i osób z niepełnosprawnościami w Miejskim 
Domu Kultury w Czarnkowie. Maciej Plesiak prezentuje 

swoje zdjęcia wykonane na Węgrzech w 2017 roku 
w miejscowości Esztergom.

Wokalista Tadeusz Woźniak opatruje autografem swoją płytę
dla Macieja Plesiaka (z prawej). 

Piotr Woźniak i Maciej Plesiak po koncercie w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Połajewie.
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Odznaczenia dla 
krwiodawców

Wielkopolski Oddział Okrę-
gowy PCK był organiza-

torem spotkania w sobotę 2 
grudnia 2017 roku w hotelu 
„Ikar” z okazji Dni Honoro-
wego Krwiodawstwa. Uho-
norowano odznaczeniami 
państwowymi oraz odznaka-
mi honorowymi PCK wyróż-
niających się krwiodawców 
i osoby wspierające z całej 
Wielkopolski. 

Obecni byli m.in. członek 
Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego Maciej Sytek, 
dyrektor Wydziału Zdrowia 
Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego Damian Marciniak, 
dyrektor Wydziału Zdrowia i 
Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Poznania Magdalena 
Pietrusik-Adamska oraz człon-
kowie, wolontariusze, sympa-
tycy PCK.

Odznaczonym w imieniu 
Wojewody Wielkopolskiego 
gratulował Damian Marciniak, 
a w imieniu Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego – 
Maciej Sytek.

ROBERT WRZESIŃSKI

Byłam w kinie z Filipem 
oraz koleżankami i ko-

legami, z Panią Olą, Panią 
Dominiką i Panem Andrze-
jem na „Listach do M – 3”. 
Film bardzo mi się podobał, 
był super śmieszny i wesoły, 
o miłości i świętach Bożego 
Narodzenia. 

Bardzo lubię komedie ro-
mantyczne. Występowali w 
nim znani aktorzy: Wojciech 
Malajkat, Magda Różdżka, Ju-
lia Wróblewska, Andrzej Gra-
bowski i inni. Na tym fi lmie się 
popłakałam.

WERONIKA 
BANDACHOWSKA 

Przez dwa miesiące, listo-
pad i grudzień, zbierali-

śmy różne rzeczy na pomoc 
zwierzętom w schronisku. Ja 
Ania przyniosłam karmę dla 
psów, żeby nakarmić głodne 
psy, pieski i szczeniaki. 

Organizowana w „Iskrze” 
akcja dla opuszczonych i bied-
nych zwierząt zrobiona była z 
drugim ośrodkiem, naszym są-
siadem Warsztatem Terapii Za-
jęciowej „Pomost”. Zbieraliśmy 

rzeczy, które pozwolą prze-
trwać zimę i życie oraz zdro-
wieć wszystkim zwierzakom. 
Chcieliśmy im pomóc i ogrzać. 
Pomysł ten uważam za bardzo 
dobry, zwierzęta teraz dzięku-
ją, że dobrzy ludzie chcieli im 
pomóc. Bardzo kocham i lu-
bię zwierzęta i chętnie poma-
gam im. Ta karma jest pomocą 
dużą dla nich i życzę im zdro-
wia i smacznego, i siły. 

ANNA KONOPACKA 

Na przełomie grudnia i listo-
pada zbieraliśmy paczki dla 
biednych piesków do schroni-
ska. Były w nich koce, podusz-
ki, ręczniki oraz karma. Zbie-
raliśmy te paczki z przyjaciół-
mi z „Pomostu”. Jest mi bardzo 
żal piesków, ponieważ kocham 
te zwierzątka. Ja przyniosłam 
dla nich ręczniki.

WERONIKA 
BANDACHOWSKA 
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Byłam w kinie

Bardzo kocham zwierzęta
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7 grudnia 2017 roku w salce 
Parafi i św. Józefa Oblubień-

ca w Puszczykowie licznie ze-
brali się podopieczni placó-
wek rehabilitacyjno-terapeu-
tycznych z powiatu poznań-
skiego, ich opiekunowie oraz 
rodzice. Uczestnicy Domu Po-
mocy Maltańskiej Fundacji Pol-
skich Kawalerów Maltańskich 
„Pomoc Maltańska” przygoto-
wali przy wsparciu kadry tera-
peutycznej kolejną edycję „Wie-
czoru z Aniołami” – wydarze-
nia ukierunkowanego na pro-
mocję twórczości osób z nie-
pełnosprawnością.

W atmosferę świąt Bożego 
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Narodzenia wprowadziło przed-
stawienie teatralne z cyklu: „Pię-
ciu aniołów w niebie mieszkało”, 
którego tytuł brzmiał: „Pewien 
człowiek”. W role aniołów wcie-
lili się uczestnicy Domu. Każdy 
anioł zajmował się inną dzie-
dziną – jeden był szewcem, dru-
gi pisarzem, trzeci krawcem... 
Przesłaniem widowiska była 
myśl, że warto ofi arować bli-
skim dary niekoniecznie mate-
rialne. Samotnemu człowiekowi 
można na przykład podarować 
chwilę czasu, dzięki czemu nie 
będzie czuł się opuszczony. Do 
tego właśnie zachęcali twórcy 
spektaklu przygotowanego pod 
kierunkiem Lidii Łubińskiej. 

Po przedstawieniu aniołowie 
rozdawali gościom opłatki. Skła-
danie świątecznych życzeń było 
okazją do złożenia osobom z 
niepełnosprawnościami także 
gratulacji – z racji ich talentu, pa-
sji oraz zaangażowania w aran-
żację spektaklu. Po raz kolejny 
udowodniły, ile można osiągnąć, 
jeśli ma się zdolności i motywa-
cję do pracy. 

Życzenia świąteczne składał 
m.in. Zygmunt Jeżewski, członek 
Zarządu Powiatu w Poznaniu, 
Andrzej Baehr, dyrektor Zarzą-
du Fundacji Polskich Kawalerów 
Maltańskich „Pomoc Maltańska”, 
Jerzy Pelowski, kierownik Domu 
Pomocy Maltańskiej, Włodzi-
mierz Kałek, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Po-

znaniu, ojciec Marek Smyk, pro-
boszcz Parafi i św. Józefa Oblu-
bieńca i inni. Przyjechali goście z 
różnych stron Wielkopolski. Sal-
ka parafi alna była wypełniona 
po brzegi, tradycyjnie zabrakło 
miejsc siedzących. Nie brakowa-
ło natomiast ciepłej, świątecznej 
atmosfery, która z pewnością na 
długo zostanie w pamięci. 

Osoby z niepełnospraw-
nościami przygotowały na tę 
okoliczność także prace prze-
strzenne, malarskie i literackie 
związane ze świętami Bożego 
Narodzenia. W pierwszej z wy-
mienionych kategorii można 
było podziwiać np. choinki, 
drewniane szopki lub łańcuchy 
na choinkę wykonane z róż-
nych przedmiotów i specjalnie 
dla tego celu ozdobione. Prace 
malarskie przedstawiały z kolei 
świąteczne scenki oraz zimową 
aurę z całym jej pięknem. Pod-
opieczni placówek terapeutycz-
nych i szkół specjalnych odkryli 
swoje talenty również w dziedzi-
nie literatury. Tu wykazali się 
znajomością zwyczajów świą-
tecznych oraz poczuciem hu-
moru. Prace literackie dotyczyły 
tematów: „Dlaczego są święta 
Bożego Narodzenia?”, „Życzenia 
dla...”, „Budujemy świąteczny na-
strój”. Celem było umożliwienie 
osobom z niepełnosprawnościa-
mi wyrażenia odczuć związa-
nych z oczekiwaniem na święta 

Bożego Narodzenia. Najlepsze 
prace zostały nagrodzone.

Były też występy wokalno-in-
strumentalne – śpiewano kolę-
dy i pastorałki. W tej dziedzinie 
sztuki zaprezentowało się sied-
miu wykonawców i dwa zespo-
ły. Wśród nich: zespół „Puszka 
Band” z Dziennego Ośrodka 
Adaptacyjnego nr 1 w Pozna-
niu, Piotr Iwański wraz z chór-
kiem z WTZ Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych i Ich 
Rodzin „Roktar” w Rokietnicy, 
Paulina Przebitkowska z WTZ 
„Wspólna Droga” Stowarzysze-
nia Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Wspólna Droga” w 
Luboniu, Jarosław Trepto oraz 
Anita Krzymieniewska z WTZ 
Wielkopolskiego Związku In-
walidów Narządu Ruchu, Kinga 
Maciejewska ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego im. Janusza Korczaka w 
Mosinie, Magdalena Lewandow-
ska z WTZ Goślińskiego Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych w Murowanej 
Goślinie, Adam Potocki z Domu 
Pomocy Maltańskiej w Puszczy-
kowie i zespół muzyczny z WTZ 
Fundacji „Pomoc Maltańska”. 
Na zakończenie wystąpił zespół 
muzyczny „Strefa Zero” z liderką 
Katarzyną Czarnecką. Wspólny 
taniec w rytmie muzyki sprawił 
wszystkim mnóstwo radości.

KAROLINA KASPRZAK

„WIECZÓR Z ANIOŁAMI” DOMU POMOCY MALTAŃSKIEJ W PUSZCZYKOWIE

„Budujemy 
świąteczny nastrój”

Występ Piotra Iwańskiego 
z chórkiem z WTZ 

Stowarzyszenia „Roktar”.

Śpiewa zespół muzyczny „Puszka Band” z Dziennego Ośrodka 
Adaptacyjnego nr 1 w Poznaniu. 

W roli aniołów – podopieczni Domu Pomocy Maltańskiej 
w Puszczykowie.
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Atmosfera świąt Bożego 
Narodzenia zawitała rów-

nież do Warsztatu Terapii Za-
jęciowej Fundacji Polskich 
Kawalerów Maltańskich „Po-
moc Maltańska” w Poznaniu. 
15 grudnia 2017 roku uczest-
nicy zaprosili swoich opieku-
nów i rodziców na przedsta-
wienie teatralne, przygoto-
wane w oparciu o prezenta-
cję multimedialną i wystawio-
ne w salce Parafi i Objawie-
nia Pańskiego przy ul. Miast-
kowskiej. Grupa trzydzie-
stu uczestników z niepełno-
sprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym oraz 
znacznym przeniosła widzów 
w klimat świątecznej magii.

WTZ Fundacji „Pomoc Mal-
tańska” funkcjonuje od 1 kwiet-
nia 2005 roku. Z codziennych 
zajęć rehabilitacyjno-terapeu-
tycznych korzysta 50 osób – 30 
w siedzibie WTZ przy ul. Miast-
kowskiej 128/132, 20 osób – w 
drugim oddziale Warsztatu, 
utworzonym 1 października 
2013 roku, w budynku Maltań-
skiego Centrum Pomocy „Ko-
mandoria” przy ul. Świętojań-
skiej 1. Kierownikiem WTZ jest 
Anna Hojda-Nowak. Uczestni-
cy systematycznie biorą aktyw-
ny udział w życiu społecznym – 
spotykają się z lokalną społecz-
nością na spacerach, piknikach 
czy wystawach prac. 

Szansa prezentacji przed pu-
blicznością dla uczestników 
WTZ „Pomoc Maltańska” jest 
zawsze dużym przeżyciem. 
Aplauz widowni niezmier-
nie cieszy i mobilizuje do dal-
szej pracy. Sukcesy artystyczne 
uczestników nie byłyby możli-
we, gdyby nie codzienna pra-
ca terapeutów. W WTZ działają 
pracownie: ceramiczna, kom-
puterowa, gospodarstwa do-
mowego, plastyczna, rękodzie-
ła artystycznego, umiejętności 
społecznych, jest też sala reha-
bilitacyjna do ćwiczeń rucho-
wych. Osoby z niepełnospraw-
nością chętnie prezentują swo-
je osiągnięcia na różnych kon-
kursach, festiwalach i innych 
wydarzeniach. 

W pracowni ceramicznej 
uczą się wykonywania odle-
wów z gipsu, poznawają formy 
lepienia oraz formowania prac 
płaskich i przestrzennych. Re-
alizują w niej własne pomysły, 
przez co uczą się samodzielno-

ści i życiowej niezależności. Z 
kolei w pracowni gospodarstwa 
domowego nabywają umiejęt-
ności związane z posługiwa-
niem się sprzętem codziennego 
użytku jak: pralka, zmywarka, 
kuchenka mikrofalowa, żelaz-
ko itp. Uczą się również przy-
gotowywania prostych potraw, 
m.in. z wykorzystaniem owo-
ców i warzyw. Zdolności twór-
cze doskonalą natomiast w 
pracowni rękodzieła artystycz-
nego, gdzie ozdabiają różne 
przedmioty metodą decoupa-
ge, uczą się fi lcowania na su-
cho, malują farbami akrylowy-
mi anioły i świeczniki, wykonu-
ją szkatułki z drewna oraz inne 
prace kształtujące nawyk pre-
cyzji i dokładności. 

WTZ stwarza ponadto oso-
bom z niepełnosprawnością 
możliwość rozwoju podstawo-
wych umiejętności zawodo-
wych, aby w przyszłości mo-
gły odnaleźć się na rynku pra-
cy. Wykonane w wyżej wy-
mienionych pracowniach wy-
roby uczestników są ekspo-
nowane na straganach i kier-
maszach okolicznościowych. 
Przez udział w zajęciach osoby 
z niepełnosprawnością są przy-
gotowywane do radzenia sobie 
w różnych sytuacjach, tj. prawi-
dłowego komunikowania się z 
ludźmi, dokonywania wyborów 
w istotnych sprawach, umiejęt-
ności planowania dnia itd. WTZ 
„Pomoc Maltańska” współpra-
cuje z różnymi podmiotami i 
organizacjami, m.in. z Domem 
Pomocy Maltańskiej w Pusz-
czykowie prowadzonym przez 
tę samą Fundację.

1 grudnia 2017 roku w Fil-
harmonii Poznańskiej Zwią-
zek Polskich Kawalerów Mal-
tańskich zorganizował dzie-
wiąty Maltański Koncert Cha-
rytatywny, z którego dochód 
został przeznaczony na po-
moc uchodźcom z Syrii prze-
bywającym w Libanie. Patro-
nat nad koncertem objął Mar-
szałek Województwa Wielko-
polskiego Marek Woźniak, pre-
zydent Miasta Poznania Jacek 
Jaśkowiak, Rektor Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu prof. dr hab. Andrzej Le-
sicki, Rektor Uniwersytetu Me-
dycznego prof. dr hab. Andrzej 
Tykarski, Metropolita Poznań-
ski ks. Arcybiskup Stanisław 
Gądecki oraz Ambasador Zako-

nu Maltańskiego w Polsce Vin-
cenzo Manno. 

Więcej informacji o działal-
ności Fundacji Polskich Ka-
walerów Maltańskich „Pomoc 
Maltańska” w Poznaniu oraz 

komunikaty bieżące można 
znaleźć na stronie interneto-
wej: www.fundacjakawalerow-
maltanskich.pl 

KAROLINA KASPRZAK

W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI „POMOC MALTAŃSKA” 

Radość z prezentacji
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Uczestnicy WTZ „Pomoc Maltańska” śpiewają kolędy.

Autorzy i zarazem bohaterowie 
świątecznego przedstawienia teatralnego.

Druga część 30-osobowej grupy, równie aktywnie zaangażowana 
w pracę nad przedstawieniem. W środku z kamerą w roli reżysera 

jeden z uczestników odpowiadający za prawidłowy
przebieg całości inscenizacji. 
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W połowie grudnia spotka-
ła nas wspaniała nie-

spodzianka: fi rma Rossmann 
Polska przekazała naszemu 
Warsztatowi Terapii Zajęcio-
wej w Owińskach artykuły che-
miczne o wartości 14.000 zł., 
które bardzo nam się przyda-
dzą w naszej codziennej pracy. 
Są to m.in. proszki do prania, 
ściereczki, płyny do mycia. Jest 
to dla nas ogromna pomoc, za 
którą z całego serca dziękuje-
my.

Członkowie Klubu Rossmann 
robiąc zakupy w drogeriach i 
korzystając z aplikacji wspierali 
lokalne organizacje. Akcja sieci 
sklepów Rossmann trwała od 
10 kwietnia do 31 październi-
ka. Wzięło w niej udział 1227 
sklepów Rossmanna w całej 
Polsce. Rossmann przekazał 147 
instytucjom charytatywnym pro-
dukty warte 3,5 miliona złotych. 
W akcje zaangażowali się za-
równo pracownicy, jak i klienci 
sklepu. Aż 17 organizacji dzia-

29 listopada 2017 roku 
uczestnicy Warsztatu Te-

rapii Zajęciowej w Ostrzeszo-
wie działającego przy Funda-
cji „Miłosierdzie” w Kaliszu bra-
li udział w zajęciach terapeu-
tycznych we Wrocławiu. 

Pierwszą atrakcją wyjazdu 
było magiczne miejsce, które za-
chwyca osoby w każdym wieku. 
Jest nim Kolejkowo – największa 
makieta kolejowa w Polsce. Ko-
lejkowo to przedstawiony w mi-
niaturze i tętniący życiem Dolny 
Śląsk. Uczestnicy zachwycali się 
ukazanym przez twórców tego 

miejsca miniaturowym życiem 
mieszkańców wsi, towarzyszyli 
turystom podczas wypraw, brali 
udział w akcji ratunkowej, oglą-
dali perypetie leśniczych, narcia-
rzy, kupców, plażowiczów.

Niespodzianką był też pobyt 
w Sky Tower, najwyższym bu-
dynku w Polsce. Uczestnicy byli 
w tym miejscu po raz pierwszy. 
Spora grupa wjechała szybko-
bieżną windą na 49 piętro bu-
dynku i z wysokości 200 metrów 
podziwiała panoramę Wrocła-
wia i okolic. 

AGNIESZKA KEMPA 

łających w regionie wielko-
polskim i lubuskim otrzymało 
wsparcie od Rossmann Polska 
w kwocie prawie 400 tys. zło-
tych. 

Są to m.in. organizacje 
wspierające chorych, np. Fun-
dacja dla Dzieci z Chorobami 
Nowotworowymi z Poznania, 
Stowarzyszenie Osób Cho-
rych na SM z Ostrowa Wielko-
polskiego czy Hospicjum im. 
Lady Ryder of Warsaw z Zie-
lonej Góry. Pomoc otrzymały 
także stowarzyszenia działa-
jące na rzecz osób niepełno-
sprawnych: Fundacja Stworze-
nia Pana Smolenia, Wielkopol-
ski Związek Inwalidów Narzą-
du Ruchu czy „Równy Start” z 
Poznania. Benefi cjentami akcji 
zostały także instytucje wspie-
rające zwierzęta, np. schroni-
sko w Koninie, Fundacja Obro-
ny Praw Zwierząt w Gorzowie 
Wielkopolskim, czy Zwierzęce 
SOS w Lesznie.

EWA ŚCIGACZ

Rossmann dla WTZ 
w Owińskach

Z Ostrzeszowa
do Wrocławia

 F
O

T.
 A

G
N

IE
SZ

K
A

 K
EM

PA



STRONA33STYCZEŃ 2018

W sobotę 9 grudnia 2017 
roku my, uczestnicy 

Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Owińskach, pojechali-
śmy do Wrocławia na jarmark 
bożonarodzeniowy. Pogodę 
tego dnia mieliśmy piękną. 
Podczas porannego zwiedza-
nia miasta świeciło słońce. 

A wieczorem, kiedy podzi-
wialiśmy świąteczną ilumina-
cję, zrobiło się biało. W przed-
świąteczny klimat wprowadzi-
ły nas niezwykłe wydarzenia 
artystyczne, świąteczny wia-
trak, kraina krasnali i renife-
rów, zaprzęg Mikołaja i ogrom-
na, rozświetlona choinka. Ze 

My, uczestnicy Warsz-
tatu Terapii Zajęcio-

wej w Owińskach, spotkali-
śmy się wszyscy przy wigi-
lijnym stole, aby podzielić 
się opłatkiem, złożyć sobie 
życzenia i wspólnie przeży-
wać święta Bożego Naro-
dzenia. 

Pracownia gospodarstwa 
domowego przygotowała dla 
nas wspaniałe wigilijne po-
trawy. W tym roku Wigilia 
wyglądała nieco inaczej, od-
była się w formie szwedz-
kiego stołu, tak, aby każdy 
mógł wybrać ulubione potra-
wy. Spotkanie uświetnił wy-

W krainie krasnali  
świątecznych domków do-
cierały do nas zapachy aro-
matycznej, gorącej czekola-
dy, słodkich pierników i innych 
specjałów, którym nie mogli-
śmy się oprzeć. Korzystając z 
pobytu we Wrocławiu odwie-
dziliśmy niedawno otwarte 
Hydropolis – centrum wiedzy 

o wodzie. Poznaliśmy tu różne 
rodzaje wody i wszystko, co z 
nimi związane. 

Pamiętaliśmy również o za-
kupach upominków świątecz-
nych dla naszych najbliższych. 

EWA KWIATKOWSKA 
UCZESTNICZKA WTZ

Przy wigilijnym stole

stęp Anity oraz Jarka, któ-
rzy śpiewali najpiękniejsze 
kolędy. Odwiedził nas świę-
ty Mikołaj, który obdarował 
każdego z nas miłym upo-
minkiem. Jak co roku był za-
przyjaźniony z nami wikary 
miejscowej parafi i ojciec To-

masz. Odwiedził nas również 
przyjaciel i darczyńca Hans-
-Jörg Otto, któremu bardzo 
dziękujemy za świąteczne 
prezenty. Życzymy wszystkim 
szczęśliwego nowego roku. 

EWA FRANKOWSKA 
UCZESTNICZKA WTZ
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30.09.2017
Dziś Nasza Doktor na dyżu-

rze. W Poradni Dializ Domo-
wych już nie będzie naszą dok-

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN Dwa

Laurka dla Naszej Doktor

Zdecydowany, donośny głos od rana.
Słuchać z dala na całym oddziale.
To Nasza Doktor wciąż, zabiegana.
Odwiedza pacjentów, lecząc w zapale. 

„No jak tam? Oddychaj głęboko”,
Uciska ręką szukając obrzęków,
Spogląda uważnie Doktor bystre oko,
Ucho zaś słucha wszelkich dźwięków.

Uroda szlachetna, postawa wzorowa,
Niezmiennie forma tak doskonała,
Tak nasza Doktor, co dzień od nowa, 
Realizuje tę misję, którą wybrała, 

Żwawo i szybko, zdecydowanie,
Czasami aż człowiek się wzdryga,
Leczy nas Doktor wciąż, nieustannie,
Jak błyskawica po korytarzach śmiga.

Trzeba się skupić i słuchać uważnie.
By szybko zrozumieć, co czasem nowe.
A każde słowo, które z ust Doktor padnie,
Analizować potem w swojej głowie.

I żadne słowa nie będą w stanie,
Wyrazić tego, co tak głęboko czujemy,
Bo się boimy naszej Doktor nieustannie
Powiedzieć, jak bardzo Doktor dziękujemy!

tor. Kto będzie? Nie wiem. Po 
tylu latach opieki... Dziękujemy.

05.10.2017
NAPRAWDĘ 
PODWÓJNIE 
DWA

Przeszliśmy na automatycz-
ne dializy otrzewnowe. W na-
szym życiu jest maszyna. Ma-
szyna, która pozwala żyć Pa-
wełkowi. Każdej nocy słychać 
jej miarowe mruczenie i od-
dechy. Między kolejnymi cy-
klami naprawdę wzdycha. Ci-

szę przerywają alarmy. Do-
tyczą albo niskiego drenażu, 
albo problemu na linii pacjen-
ta. Oby tylko takie pojawiały 
się. Te mam już opanowane. W 
szpitalnej rzeczywistości zo-
stały przerobione. Jeszcze tyl-
ko dwa dni na oddziale. Potem 
trzeba będzie radzić sobie sa-
memu ze świadomością odle-
głości, jaka nas dzieli od War-
szawy – w razie czego.

Maszynę się ubiera. Ma-
szynę się rozbiera. Musi mieć 
swoje miejsce w domu. Za-
mieszka z nami. Staram się 
spokojnie do wszystkiego po-
dejść. Trzeba będzie rytm ży-
cia dopasować do dializ. Usta-
lić godziny pracy, wypoczynku. 
Na wieczór wszystko musi być 
gotowe. Do dializ podłącza się 
Pawełek na 10 godzin. Przez 
ten cały czas połączony jest z 
maszyną przezroczystą rurką. 
Płynie przez nią płyn, raz w 
jedną, raz w drugą stronę. 

Trzeba się z tym pogodzić. 

Tak ma już teraz być. Codzien-
nie, bez wyjątku. Nie można 
jak kiedyś zabrać ze sobą le-
ków, by połknąć je o określo-
nej godzinie gdzieś w plenerze. 

Ile ma to trwać? Dni, miesią-
ce, lata? Czy będzie telefon, że 
jest nerka? Czy będzie? 

Naprawdę podwójnie dwa 
życia. Jak do tej pory między 
Szczecinem a Warszawą. 
Tylko, że jeszcze nasze życie 
zależy od maszyny. Tu i tam. 
Wszędzie. Już nie my panuje-
my nad wszystkim. Maszyna. 
Wszędzie z nami musi być. 
Maszyna. 

Może w dzisiejszych cza-
sach nie powinno to dziwić. 
Ale świadomość, że zdrowie 
i życie mojego dziecka zależy 
od jakiegoś urządzenia, jest 
trudna. 

A świadomość, że to ja je-
stem odpowiedzialna za pra-
widłową obsługę tej maszy-
ny, jest bardzo trudna. Uczę się 
więc, ile mogę. Próbuję. Sku-
piam się jak chyba nigdy w ży-
ciu. Staram się zrozumieć jak 
najwięcej. Zapamiętać. Robić 
notatki. To musi wystarczyć. 
Drugiej szansy w domu już nie 
będzie. Zostaniemy sam na 
sam. 

Czytanie instrukcji, w której 
co stronę jest napisane, że „to 
czy tamto” może spowodować 
zgon, niezwykle obciąża czło-
wieka. 

Uczenie się tego wszystkie-
go, gdy od ponad dwóch tygo-
dni nie przespałam nocy, re-
agując na alarmy, walcząc o 
utrzymanie diurezy, chwilami 
jest prawie niemożliwe. Wstaję 
średnio 5 razy w nocy, a zdarza 
się, że i 10 razy, śpię na krze-
śle. Od 6 rano już nie śpię, bo 
kończy się dializa i trzeba wy-
konać szereg czynności. 

To trudne. Ale staram się 
wykorzystać ten czas w szpi-
talu, by jak najlepiej przygoto-
wać się do domowego podwój-
nego życia. 

LISTOPAD 2017
CYKLEROWE ŻYCIE 
NASZE WSPÓLNE 

Zasnęłam w pracy, raz, dru-
gi. Zasnęłam za kierownicą. 
To już niedobrze. Cykler (urzą-
dzenie do automatycznej dia-

lizy otrzewnowej m.in. nerek 
– przyp. red.) budzi nas po kil-
ka razy każdej nocy. Zrywamy 
się jak oparzeni i biegniemy do 
Pawełka pokoju. Zazwyczaj po 
prostu leży na linii. Wystarczy 
go lekko obrócić i wszystko 
wraca do normy. Jak się włą-
cza nieznany alarm, to trze-
ba wszystko zatrzymać, po-
myśleć, poszukać w instrukcji 
i zareagować. 

Cykler nas wykańcza. Chwi-
lami nie mogę na niego pa-
trzeć. Naprawdę nie mogę. 
Czemu tak głośno pracuje? 
Paweł nie może zasnąć. My 
nie możemy spać. Wszystko 
burczy, brzęczy. Zakrywam Pa-
wełkowi ucho, tulę... Jakoś za-
sypia. I tak jest codziennie. 

To trudne. Nie spać, wciąż 
nie spać. Jak funkcjonować. 
Ile można nie spać. Czy to się 
uspokoi? Trzeba przecież żyć. 
Jak pracować? Jak pisać noca-
mi habilitację? Nie da się. Po 
prostu po ludzku się nie da. 

Kiedyś zdarzyła się noc bez 
alarmów. Wstawałam spraw-
dzać, czy maszyna pracuje. 

Śnią mi się alarmy. Zrywam 
się, biegnę do Pawełka poko-
ju... To tylko sen. 

To straszne. Jak jakaś para-
noja. Alarmy. Wszędzie słyszę 
alarmy. Słuch mi się tak wy-
ostrzył, że słyszę nawet, jak do 
sąsiada przychodzi SMS. Na 
każde piknięcie pralki, suszar-
ki, mikrofalówki podskakuję. 

A mówiono nam, że dializy 
wprowadzają w życie pewien 
porządek, swego rodzaju spo-
kój, nawet poczucie bezpie-
czeństwa. 

Przez chwilę nawet się cie-
szyliśmy, że będziemy czekać 
na przeszczep ze świadomo-
ścią, że Pawełek jest zabezpie-
czony dializami, że nawet je-
żeli kreatynina wzrośnie, to nic 
wielkiego się nie wydarzy. 

Od kiedy jednak dializy się 
zaczęły, a było to 27 września, 
w naszą rocznicę ślubu (!), to 
spokój zniknął. 

Przerabialiśmy, obok wspo-
mnianych alarmów, trudno 
gojące się ujście cewnika, 
awarię cyklera, biały nalot na 
workach z płynem do dializ, 
awaryjne wyłączenie cyklera. 
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życia(40)

Awaria cyklera kosztowała 
nas dużo nerwów. Oczywi-
ście musiał zepsuć się bladym 
świtem 1 listopada, w dzień 
wolny od pracy. Na szczęście 
„błąd systemowy”, blokada 
wszystkiego, pojawiła się po 
wyświetleniu komunikatu 
„zabieg zakończony”. Kolej-
nym komunikatem powinno 
być „odłącz się”. Ale ten już 
się nie pojawił. Do Baxtera się 
nie dodzwoniliśmy, w szpita-
lu poradzono nam włączyć i 
wyłączyć aparat. Nogi miałam 
miękkie. Nie wiedziałam, co i 
jak zrobić. 

Odłączyłam więc Pawełka 
i zaczęliśmy poszukiwania w 
Internecie, w instrukcji. Jakoś 
zakończyliśmy procedurę, a 
następnego dnia zaczęło się 
dzwonienie. Mamy obecnie 
cykler serwisowy, a nasz – już 
drugi tydzień w naprawie. 

Nie minął dzień od wyda-
rzeń cyklerowych, a nasze po-
dejrzenia wzbudziły worki. 
Pokrywał je biały pył. I znów 
dzwonienie, reklamacje. 

Przyjechały nowe worki. 

„Białe” czekają na transport do 
Irlandii. 

Byliśmy wykończeni. Nerwy 
nas zżarły. Kolejnego dnia le-
żeliśmy. Wszyscy. 

I kiedy wydawało się, że na-
sze życie trochę się uspokoiło, 
to dopiero się zaczęło w nim 
kotłować. 

Nocna biegunka, wymioty, 
gorączka. Stan Pawła w za-
straszającym tempie się po-
garszał. Dializa w toku. Co 
robić? Telefon do Warszawy. 
Rozmowa z lekarzem dy-
żurnym. Jechać do szpitala. I 
znów problem z cyklerem. Jak 
wcześniej zakończyć zabieg? 
Pielęgniarki w Warszawie, na-
sza deska ratunkowa, nasze 
poczucie bezpieczeństwa, nie 
odebrały nocnych telefonów. 
Może się coś działo na od-
dziale? Dzwoniliśmy i werto-
waliśmy instrukcję. Procedura 
wcześniejszego zakończenia 
zabiegu nie była dla nas jasna. 
Może to przez nerwy. Bo Paweł 
już „lał” się przez ręce... 

Daliśmy radę. I tym razem 

cykler nas posłuchał. Koło 
trzeciej nad ranem byliśmy w 
szpitalu. Paweł mdlał. Bez sił. 
Ale to inna historia. Ten roz-
dział miał być o cyklerze. 

Czasami, wstając nocami do 
kolejnych alarmów, marzyłam 
o tym, żeby nie trzeba było ro-
bić chociaż jednej dializy. Ale 
nie o takiej nocy marzyłam. 
Nie chciałam, żeby Pawełek 
musiał leżeć na oddziale cho-
rób zakaźnych, gdzie dializy to 
wyzwanie, szczególnie w jego 
stanie. 

Kiedy nasz pobyt na oddzia-
le zbliżał się do końca, patrzy-
łam na Pawełka, coraz bardziej 
obrzękniętego – i zaczęłam 
tęsknić do naszego cyklera... 
Potrzebujemy go, bardzo! Dla 
Pawełka. Potrzebujemy nasze-
go rytmu. 

Bo nasze cyklerowe życie 
ma swój rytm. 

Koło osiemnastej zaczynam 
sprzątanie pokoju. Codziennie 
przemywam wszystkie szafy 
na mokro, dezynfekuję, zmy-
wam podłogę. W niedzielę 
rano zmieniam pościel. Gdy 
podłoga wyschnie, szykuję co 
drugi dzień zestaw do zmian 
opatrunku. Potem idę po wor-
ki. Zaczynam ubierać maszy-
nę. Od około dziewiętnastej 
worki się już grzeją. Paweł 
zjada kolację. Idziemy się myć. 
Cykler już dla nas pracuje. 

Zmiana opatrunku. Podłącza-
my się o dwudziestej. Siedzę 
z Pawełkiem, by obserwować 
płyn z otrzewnej. Paweł czasa-
mi czyta, częściej się bawi. 

Leżakowanie. Czekam do 
pierwszego wypustu. Spraw-
dzam płyn. Paweł chce, by mu 
coś opowiedzieć. Opowiadam. 
Siedzę przy nim. Zasypiamy. 
Jacek mnie „zbiera” z łóżka 
Pawełka. Nienaturalnie wygię-
ta nad Pawełkiem zasypiam i 
sztywnieję. 

Noc. To zależy od ilości alar-
mów. 

O 5.55 jestem w Pawełka po-
koju. Ostatni drenaż. Zazwy-
czaj jakoś gorzej idzie. Trzeba 
trochę Pawełkiem kręcić, kłaść 
go na boku. Procedura odłą-
czenia, spisanie danych, obli-
czenie bilansu, wyrzucenie li-
nii, mycie zbiornika. Schodzi 
zazwyczaj do 6.45. 

Jeżeli jest to sobota, to wra-
cam do łóżka. To najwspanial-
sze godziny snu. Spokojnego 
snu. Godzina, czasami dwie. 
Pawełek wyrzuca ręce w górę. 
Odłączony, też śpi jak niemow-
lę. 

A jeżeli nie jest to weekend, 
to zaczyna się poranna goni-
twa. Trzeba jakoś zdążyć do 
pracy i do szkoły.

cdn.
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Dwa lata korzystania ze 
stacji dializ bardzo mnie 

wyczerpały. Już nie myśla-
łem o morzu, a spotkanie z 
kolegami z reguły kończyło 
się dla mnie szokiem. Świa-
domość, co przez choro-
bę utraciłem, powodowała 
trudna do zniesienia gorycz. 

Rozczarowanie i żal z po-
wodu zmarnowanej szan-
sy zostania kapitanem stat-
ku, bezpowrotnie utraco-
nych zarobków, wszystkie-
go, wszystkiego, o czym na-
wet nie chciałem myśleć – to 
wszystko było straszne. Żeby 
nie zwariować, uciekałem od 
tematów drażliwych, które 
tylko jątrzyły, nie przynosząc 
spodziewanej ulgi.

Jeszcze w czasie stabilnej 
pracy przeszczepionej nerki 
pracowałem dorywczo, chcąc 
zapewnić utrzymanie rodzi-
nie. Chłopcy jeszcze chodzi-
li do szkoły, żona opiekowała 
się swoją schorowaną matką, 
a ja szarpałem się na wszyst-
kie strony w poszukiwaniu 
pieniędzy. Wynajmowałem 
samochody oraz robotników 
i trudniłem się handlem zło-
mem. Kiedy weszły wielkie 
korporacje, dla takiego deta-
listy jak jakim byłem, zabra-
kło na rynku miejsca.

Leki immunosupresyjne 
przyjmowane regularnie, 
oprócz tego, że zabezpie-
czały pracę przeszczepionej 
nerki, jednocześnie powo-
dowały uszkodzenia innych 
organów. U chorych wygląda 
to różnie: jedni narzekają na 
stawy, szczególnie kolanowe i 
mają problemy z chodzeniem, 
inni na kręgosłup, a w moim 
przypadku ślepłem z powodu 
posterydowej zaćmy wywo-
łanej przez encorton, któ-
ry na dodatek „wchodził na 
twarz” powodując widoczne 
obrzmienia szyi i policzków. 
Paradoksalnie od dawna ist-
nieje francuska odmiana en-
cortonu, która nazywa się so-
lupred i nie powoduje takich 
przykrych objawów u chore-
go, ale z niewiadomych po-
wodów nie ma jej w polskim 
wykazie leków. Po ośmiu la-
tach systematycznego brania 
encortonu prawie nie widzia-
łem na lewe oko. Z koniecz-
ności w szpitalu na gdańskiej 
Zaspie przeszczepiono mi so-
czewkę, która uwolniła mnie 
od ślepoty.

Dobiegał drugi rok dializ 
w Gdyni Redłowie. Znosiłem 
je bardzo źle i modliłem się, 
żeby otrzymać skierowanie 
na drugi przeszczep. Z za-

zdrością patrzyłem na ko-
legów, którzy byli wzywani 
do przeszczepu i jechali do 
różnych ośrodków w całej 
Polsce. Minęły dwa lata mo-
jego pobytu na stacji dializ 
i zacząłem wątpić, czy kie-
dykolwiek jeszcze dostanę 
drugą szansę i czy nie będę 
zmuszony spędzić pozosta-
łej części życia uwiązany do 
maszyny dializacyjnej.

Kiedy się leży pięć go-
dzin na łóżku i gdy człowie-
ka nachodzą przeróżne myśli 
– najczęściej o sensie dalszej 
męki i bycia za wszelką cenę 
– konstatujemy, jak kruche i 
niepewne jest nasze istnie-
nie, jak ta materia życia, która 
przecież nie powinna podle-
gać wahaniom koniunktural-
nym, jest w znacznym stop-
niu uzależniona od postępu 
techniki, od pieniędzy, humo-
ru polityków, wprzęgnięta w 
tryb niepojętej dla nas polity-
ki budżetowej. Zadajemy so-
bie pytanie, czy przez minio-
ny czas prowadziliśmy dobre, 
uczciwe życie, a nasze po-
czynania były zgodne z od-
wiecznymi prawami natu-
ry, czy żyliśmy tylko dlatego, 
żeby żyć? Bo przecież można 
żyć powierzchownie, według 
mody, kierując się jedynie 
opinią innych lub żyć uczci-
wie, w zgodzie z własnym 
sumieniem, w sposób godny 
i wartościowy. 

To był wtorek, jak nakazu-
je tradycja, a telefon zadzwo-
nił 30 minut po północy. Pani 
doktor ze stacji dializ w Re-
dłowie oznajmiła, że wzywa-
ją mnie na przeszczep ner-
ki do Gdańska. Czy się zga-
dzam? Z jednej strony oczeki-
wałem na ten dzień z niecier-
pliwością, a z drugiej, gdy za-
dzwonił i usłyszałem wiado-
mość, że w Gdańsku jest dla 
mnie nerka, ogarnęło mnie 
zwątpienie i straciłem ocho-
tę, aby właśnie tam poddać 
się operacji przeszczepienia 
kolejnej nerki. Nie wiem, czy 
podświadomie jeszcze mia-
łem awersję do Gdańska, czy 
to było coś innego, być może 
związanego ze strachem, w 
każdym razie odmówiłem. 
Pani doktor nalegała, a ja aby 
uzasadnić odmowę, używa-
łem argumentu, że za cztery 
dni mam wyznaczony termin 
na przeszczepienie soczew-
ki do prawego oka, które po-
dobnie jak kilka lat wcześniej 
oko lewe, pilnie wymagało 
zabiegu. 

Nie mam pojęcia, czy to 
sprawiła sugestia lekarki, czy 
też w końcu się opamięta-

łem, dość że wyraziłem zgo-
dę i pojechałem najpierw do 
Redłowa na dializę, a następ-
nie karetką do jakże dobrze 
mi znanego szpitala Aka-
demii Medycznej w Gdań-
sku. Byłem drugi w kolejce 
do przeszczepu. Prawą ner-
kę pobraną od tego samego 
dawcy otrzymał chory z innej 
stacji dializ, mnie natomiast 
z konieczności zaoferowano 
lewą, ponieważ ta nerka, któ-
rą mi kiedyś przeszczepiono, 
chociaż skurczona, pozostała 
w moim organizmie po pra-
wej stronie. Na pytanie, dla-
czego wcześniej nie usunięto 
mi tej nerki, otrzymałem od-
powiedź, że jeśli taka nerka 
nie powoduje zakażenia, po 
prostu jej się nie usuwa. 

Bez wielkich emocji cze-
kałem na korytarzu na mo-
ment przeszczepu. Nawet się 
specjalnie nie bałem, chociaż 
nie opuszczała mnie niepew-
ność. W myślach rozmawia-
łem z najbliższymi i dłużył mi 
się czas. Jeśli pierwszy prze-
szczep zniosłem śpiewają-
co, to po drugim od momen-
tu ocknięcia się po narkozie 
odczuwałem niesamowity 
ból. Chciałem wyrwać cew-
nik, który był prawdopodob-
nie sprawcą mojego cierpie-
nia, gdyż nerka podjęła pra-
cę, a mocz nie bardzo znaj-
dował drogę ujścia do pę-
cherza. Prosiłem o pomoc, 
potem błagałem ze łzami w 
oczach, ale bez skutku. Pie-
lęgniarka będąc przekona-
na, że to pooperacyjny szok, 
z uśmiechem na ustach po-
wtarzała, żebym się uspoko-
ił. Mordowałem się tak kilka 
dni i naprawdę żałowałem, 
że zgodziłem się na prze-
szczep. Były nawet takie go-
dziny, że myślałem o śmier-
ci. Już mi było obojętne, czy 
będę żył, czy nie, byle tylko 
ustąpił ból. Miałem już dosyć 
cierpienia, ponieważ moja 
wytrzymałość osiągnęła naj-
wyższy pułap i wiedziałem, 
że więcej nie podołam. 

Okazuje się, że w ekstre-
malnych warunkach myśl o 
śmierci nie jest czymś strasz-
nym. Wprawiło mnie to w 
zdumienie. Do tej pory wy-
dawało mi się, że człowie-
kowi w pełni świadomemu 

nie jest tak łatwo zaakcep-
tować myśli o śmierci. A jed-
nak się myliłem. Rozpamię-
tywałem kilkakrotnie taki 
końcowy scenariusz i było-
by mi trudno wyrwać ostat-
nią kartkę ze swojego kalen-
darza życia, ale czy aż z ta-
kim przeogromnym żalem? 
Czy byłem przerażony sa-
mym faktem możliwości za-
trzaśnięcia swojego istnie-
nia jak nie przeczytanej do 
końca księgi? To jest niepoję-
te, jak człowiek został zapro-
gramowany. Jak z godziny na 
godzinę obojętnieją mu tro-
ski i codzienne sprawy. Prze-
staje wierzyć w najprostsze 
rzeczy. Godzi się na odejście, 
byle tylko ulżyć cierpieniu. 
Czy słusznie? 

Wtedy po wybudzeniu ból 
był nie do zniesienia. Obok 
mnie leżał mój „bliźniak”, 
który otrzymał prawą nerkę 
i z jego uśmiechniętej twarzy 
odczytałem, że u niego jest 
wszystko dobrze. Dlaczego 
więc mnie dokuczał tak po-
tworny ból? Co schrzaniono 
podczas operacji? W końcu 
zmieniono mi cewnik, jednak 
nie przyniosło to większe-
go efektu. Otrzymałem silne 
leki przeciwbólowe i nasen-
ne, ale wobec braku poprawy 
byłem bliski załamania. Tym-
czasem organizm zbunto-
wał się, odrzucając obcy na-
rząd, i nerka przestała funk-
cjonować. Katastrofa. Po raz 
nie wiem który żałowałem, 
że zgodziłem się na ten prze-
szczep. Mówiłem sobie w du-
chu, że moje drugie ja prze-
strzegało mnie przed tym za-
biegiem. Aby uratować prze-
szczep, zaaplikowano mi nie-
zwykle silne leki sterydowe 
mające skłonić nerkę do pra-
cy. 

Po dwóch tygodniach mor-
dęgi i nerwów z powodu bra-
ku moczu (byłem dializowa-
ny) podjęto decyzję, że po-
nownie muszę wrócić na 
stół operacyjny do popraw-
ki. Znowu otwarto moją jamę 
brzuszną. Jak się potem do-
wiedziałem, źle były zespolo-
ne moczowody z pęcherzem 
i mocz szczątkowy, jaki wy-
dzielała nerka, wylewał się 
do jamy brzusznej, stąd ten 
obłędny ból. 

Drugie
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Leżałem w szpitalu sie-
dem tygodni. Mijały dni trud-
ne i jeszcze trudniejsze, kie-
dy niepewność o przeszczep 
spędzała sen z powiek. Gdy 
wróciłem wreszcie do domu, 
byłem wykończony. W ciągu 
pierwszych sześciu miesię-
cy miałem pięć różnego ro-
dzaju operacji. Wliczając w 
to również przeszczepienie 
soczewki do prawego oka. 
Efektem żmudnych zabiegów 
transplantologów było uspo-
kojenie się nerki i jej rytmicz-
na praca. I tak jest do dnia 
dzisiejszego. 

Z perspektywy kilku lat 
oczywiście jestem bardzo za-
dowolony, że wówczas zgo-
dziłem się na drugi prze-
szczep. Każdemu dializowa-
nemu jak najbardziej go po-
lecam, gdyż jest to jedyna 
droga powrotu do normal-
nego życia. A że często pie-
kielnie boli? Trudno. Lepiej 
niech poboli, byle nerka pra-
cowała. Człowiek czasami 
zbyt pochopnie stawia wnio-
ski i opinie. Ale taka jest ludz-
ka natura. Moje rozmyśla-
nia o śmierci traktuję teraz z 
przymrużeniem oka, chociaż 
wówczas wcale się nie wsty-
dziłem, że mam już wszyst-
kiego dosyć.

Jakby na przekór rozmyśla-
niom o swoim końcu, zosta-
łem członkiem Klubu Literac-
kiego w Gdańsku, gdzie sta-
ram się odnaleźć inną ścież-
kę zainteresowań i wyty-
czyć nowy kurs na następne 
lata. Przecież jestem spraw-
ny umysłowo, potrafi ę ukła-
dać zdania, więc co stoi na 
przeszkodzie, żeby na papier 
przelewać myśli, które czasa-
mi aż pieką, gdy widzi się, ile 
niepewności jest wokół nas. 
Postanowiłem więc pisać. 
Skończyłem już nawet po-
wieść obyczajową i szukam 
teraz wydawcy. Piszę rów-
nież opowiadania. Zapisałem 
się też na Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Gdyni, gdzie 
– jak niegdyś – uczęszczam 
na wykłady. A wszystko po to, 
żeby dać upust negatywnym 
myślom i odnaleźć na nowo 
miejsce w społeczeństwie. 

Marynarze to taki zahar-
towany klan, który niejednej 

burzy stawił czoła. Dlacze-
go by więc nie podjąć nowe-
go wyzwania? Odeprzeć ko-
lejną, ale jakże inną nawałni-
cę? Bo chociaż przemija czas, 
to umysł, a przede wszyst-
kim charakter, pozostaje nie-
zmieniony – wciąż uparty, 
bezustannie szukający no-
wych wyzwań. Mam już na-
wet na swoim koncie pierw-
sze wyróżnienia i nagrody. 
Oby tak dalej. 

Kiedy piszę te słowa, prze-
mija piąty rok po drugim 
przeszczepie. Nerka pracu-
je wspaniale, chociaż w pew-
nym momencie pojawiły się 
problemy z układem moczo-
wym, ponieważ przypląta-
ła się bakteria serratia mar-
cescens, której w żaden spo-
sób nie można było znisz-
czyć przy pomocy antybio-
tyku w tabletkach. Oczywi-
ście położyłem się do szpitala 
zgodnie z sugestią pani dok-
tor, gdzie podano mi dożylnie 
inny antybiotyk, o znacznie 
silniejszym działaniu, jed-
nak szybko okazało się, że 
moja wątroba prosi o litość 
i w żadnym wypadku dłużej 
nie zniesie tak intensywnego 
leczenia. Od czterech lat je-
stem również pacjentem po-
radni hepatologicznej, gdzie 
usiłują zniszczyć wirusa wą-
trobowego, jednak z miernym 
dotychczas skutkiem, i moje 
próby wątrobowe najczęściej 
są mocno przekroczone. 

Po dwóch dniach lecze-
nia przewlekłego zapalenia 
dróg moczowych próby wą-
trobowe, tzw. transaminazy, 
osiągnęły poziom 600 (do-
puszczalna górna granica to 
50). Podczas porannego ob-
chodu zapytałem panią dok-
tor, kiedy zapadnę w śpiącz-
kę i już się nie obudzę. Roze-
śmiała się, odpowiadając, że 
do śpiączki jeszcze mi dale-
ko, chociaż musi zmniejszyć, 
i to znacznie, dawkę antybio-
tyku. Z niepokojem wygląda-
łem kolejnych dni, które wca-
le nie jawiły się różowo. Po 
kilkunastu dniach leżenia w 
szpitalu, gdy się okazało, że 
tego zapalenia nie można 
skutecznie wyleczyć z uwa-
gi na tragiczny stan wątroby, 
wypisano mnie do domu. 

Jeszcze przed wyjściem 
zrobiono mi badanie radiolo-
giczne celem ustalenia, któ-
ra z czterech nerek powoduje 
ten nieszczęśliwy stan zapal-
ny. Jako jeden z nielicznych 
pacjentów mam cztery nerki: 
dwie swoje i dwie przeszcze-
pione. Pracuje tylko jedna, ta 
przeszczepiona ostatnio. Ba-
danie jednoznacznie nie wy-
kazało, która nerka rozsie-
wa bakterie, i zapadła decy-
zja, że dokonana zostanie re-
sekcja kilku nerek. Miano za-
cząć od pierwszej, kilkana-
ście lat temu przeszczepio-
nej. Aż do skutku. Rzecz ja-
sna, o tej pracującej nie było 
mowy. Miałem teraz czekać 
na termin operacji. Na drogę 
zaordynowano mi małą daw-
kę biseptolu, który jest le-
kiem starszej generacji. 

W domu za podszep-
tem dobrego ducha zaczą-
łem wertować książki zielar-
skie, gdzie wyczytałem, że 
na przewlekłe zapalenia dróg 
moczowych pomocny może 
okazać się olej sezamowy. 
Tonący brzytwy się chwyta, 
dlaczego by nie spróbować 
– pomyślałem. Zacząłem go 
pić rano i wieczorem po łyż-
ce stołowej. Olej ma przy-
jemny smak i picie nie przy-
sparzało mi żadnych trudno-
ści. Po kilku tygodniach za-
dzwonił telefon i pani doktor 
oznajmiła, że za dwa dni jest 
wyznaczony termin usunię-
cia pierwszej nerki. Odmówi-
łem, gdyż byłem przeziębio-
ny. W międzyczasie zrobiłem 
posiew moczu i okazało się, 
że owa feralna bakteria zni-
kła. Wyznaczono jeszcze je-
den termin operacji, na którą 
także się nie stawiłem. Długo 
musiałem za to przepraszać 
panią doktor, która starała 
się mnie przekonać do swo-
ich racji – wiadomo, lekarz 
pozostanie lekarzem i nigdy 
nie uwierzy w cudowną moc 
natury, jednak wyniki mówi-
ły same za siebie. Trwam w 
swoim postanowieniu i, nie-
zależnie od wszystkich in-
nych przyjmowanych leków, 
olej sezamowy piję do dziś. 

Od tamtej pory minęły trzy 
lata. O feralnej bakterii za-
pomniałem i dziękuję Bogu, 
że mnie natchnął tak zba-
wienną myślą. Do oleju se-
zamowego dołączyłem jesz-
cze olej orzechowy i piję je w 
zależności od potrzeby. Ole-
je dodają mi siły i witalności. 
Wbrew obawom cholesterol 
mam na najniższym dopusz-
czalnym poziomie. Również 
trójglicerydy, pokazujące po-

ziom tłuszczu we krwi, są w 
normie. 

Od dnia, kiedy dowiedzia-
łem się, że mam torbielo-
wate nerki, minęło ponad 
dwadzieścia lat. Szmat cza-
su. Dzisiaj jestem inwalidą 
pierwszej kategorii i cieszę 
się, że żyję. Mam dni lepsze i 
gorsze. Dni, w których mogę 
śmigać niczym jaskółka, i dni 
takie, kiedy czuję się jak przy-
słowiowa przebita dętka. Ale 
żyję, a to jest najważniejsze. 
Piję oleje i mniemam, że one 
wspomogą nerkę i pozwolą 
mi jeszcze ładnych kilka lat 
utrzymywać się w znośnym 
zdrowiu i dobrej kondycji. 

Wiary i hartu ducha na-
uczyło mnie morze, jego po-
tęga i majestat, kiedy czło-
wiek staje wobec konieczno-
ści porażki albo wykrzesa-
nia nieznanej wcześniej ener-
gii, bo tylko w ten sposób mo-
żemy pokonać słabość. Spa-
cerując Bulwarem Nadmor-
skim w Gdyni, obserwując ro-
ześmiane twarze, czy widząc 
na horyzoncie żagiel lub stat-
ki na redzie, niezmiennie za-
daję sobie pytanie: dlaczego 
moja przygoda z morzem zo-
stała w tak brutalny sposób 
przerwana? Dlaczego nie było 
mi dane zdobycie szlifów ka-
pitańskich zgodnie z marze-
niem, które zawiodło mnie na 
morskie szlaki? Czemu swo-
im dzieciom nie mogłem za-
pewnić takiego startu w ży-
ciu, jakiego w skrytości ducha 
dla nich pragnąłem? Na to py-
tanie nigdy nie otrzymam od-
powiedzi, ponieważ to są py-
tania do Stwórcy. Z drugiej 
jednak strony Opatrzność 
nade mną czuwała wielokrot-
nie i podpowiadała takie dro-
gi, które zawsze bezpiecznie 
wiodły mnie do domu. 

Zadaję sobie pytanie: czy 
warto realizować marzenia 
wymagające aż tak krańco-
wych wyrzeczeń i pokony-
wania ekstremalnych trudno-
ści? A z drugiej strony, czy wy-
rzekanie się marzeń nie jest 
ucieczką przed wyzwaniem, 
tchórzostwem, obawą przed 
niespodziewaną i ciężką pró-
bą albo porażką? Być może 
ktoś mi zarzuci, że byłem sza-
lony, jadąc na dziewięciomie-
sięczny kontrakt z tak wyso-
ką kreatyniną. Pewnie byłem 
szalony, a na pewno nieroz-
tropny, ale na swoje usprawie-
dliwienie mogę rzec, że nie 
byłem w pełni świadom za-
grożenia, jakie niesie ze sobą 
niewydolność nerek. 

ciąg dalszy na str. 38
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ciąg dalszy ze str. 37

Nie miałem też pojęcia o 
dializach i przeszczepach. 
To jeszcze wtedy nie funk-
cjonowało w mojej świado-
mości. Ale kiedy widzę dzi-
siaj, jak pracuje służba zdro-
wia, gdy słyszę, że dla lu-
dzi po przeszczepach (i nie 
tylko) brakuje pieniędzy na 
niezbędne lekarstwa, któ-
re utrzymują człowieka przy 
życiu, to całkiem inaczej po-
strzegam swoje postępowa-
nie. 

Na frontonie Akademii 
Morskiej w Gdyni widnieje 
napis: „Per aspera ad astra”, 
co znaczy dosłownie: „Przez 
ciernie do gwiazd”, czy-
li „Przez trudności do celu”. 
Czy moje życie (w drodze 
do nieosiągniętych kapitań-
skich szlifów) było czymś 
daremnym, czy też powi-
nienem być zadowolony z 
tego, co osiągnąłem, przede 
wszystkim zaś z tego, że 
mimo tylu przeciwności losu 
wciąż żyję? 

Nie potrafi ę jednoznacznie 
odpowiedzieć na to pytanie, 
a kiedy wybiegam myślami 
ku niespełnionemu, ogar-
nia mnie smutek. Moje wy-
marzone kapitaństwo pozo-
stało tylko marzeniem, nie 
uzyskałem także odpowied-
niego poziomu materialnego 
pozwalającego żyć na sto-
pie porównywalnej do wcze-
śniejszych aspiracji. Ale nie 
jestem notorycznym mal-
kontentem. Moi synowie wy-
rośli na porządnych ludzi, co 
mnie bardzo cieszy i za co 
jestem wdzięczny żonie, któ-
rej wysiłek w dużym stopniu 
przyczynił się do ukształto-
wania ich charakterów. 

Pomimo zaawansowane-
go wieku, jeszcze nie zło-
żyłem broni i wciąż wyty-
czam sobie nowe zadania. 
I niech tak zostanie, ponie-
waż przede mną są jeszcze 
nieznane szlaki, niekoniecz-
nie morskie, którymi pragnę 
podążać. Ahoj! 

EDWARD BOCHNAK

Drugie 
życie

Zbigniew M.
Nowak
KOŁOBRZEG

ROZDZIAŁ 
DWUDZIESTY 
ÓSMY 

Dwie minuty przed osiem-
nastą krótki dzwonek u 

drzwi zelektryzował Alinę. 
Oczywiście wiedziała kto i cze-
kała. Doceniła punktualność. 

Poprawiając po drodze wło-
sy podeszła do drzwi. Zdjęła 
łańcuch i w zamku pośpiesznie 
przekręciła klucz. Otworzyła je 
szeroko. 

Uśmiechem powitała niewy-
soką kobietę w jesionce z aksa-
mitnym kołnierzem, która stała 
na podeście.

– Dzień dobry – powiedziała 
kobieta. Ręką przytrzymywała 
kapelusz z niewielkim rondem, 
który wiatr próbował zerwać z 
jej głowy. – Jadwiga Szyszyńska. 
Jestem polonistką i jeśli nie po-
myliłam adresu, to...

– Ależ nie! – spontanicznie 
zaprzeczyła Alina. – To dobry 
adres. Witam serdecznie. Proszę 
bardzo, proszę.

– Szyszyńska – w holu jesz-
cze raz przedstawiła się kobieta.

– Alina Studzińska, jestem 
mamą Artura. Proszę, proszę się 
rozpłaszczyć – Alina otworzy-
ła szafę przeznaczoną na okry-
cia gości. – My już czekamy na 
panią.

Pani profesor postawiła na 
szafce torbę, z której wysta-
wał dziennik lekcyjny i zdję-
ła płaszcz. Została w ciem-
no-szmaragdowym kostiumie. 
Alinie rzut oka wystarczył, by 
stwierdzić, że jest modny, do-
brze skrojony i leży idealnie.

– Troszkę pobłądziłam idąc tu 
do państwa – powiedziała wyj-
mując z torby grzebień. – Moż-
na? – pokazała na lustro.

– Proszę bardzo.

– Ale nie spóźniłam się chy-
ba?

– Nie, skądże – Alina zapali-
ła światło nad lustrem. – Tak bę-
dzie lepiej – rzekła, a profesor 
skinęła głową. – Okolica tu rze-
czywiście trochę dzika, ale po-
woli urbanizuje się – nie chcia-
ła, nie miała powodów, by na-
rzekać.

– Wprawdzie mieszkam nie-
daleko stąd, lecz przyznam, że 

nigdy nie zapuszczałam się w 
tę okolicę. Nawet nie wiedzia-
łam, że ktoś tu mieszka. Dopiero 
syn, który przychodzi tu łapać w 
stawie pokarm dla rybek akwa-
riowych, uświadomił mi, że to 
właśnie tutaj. A ja i tak nie tra-
fi łam od razu – z rozbrajającym 
uśmiechem dodała profesor.

Kilkoma ruchami poprawiła 
jasnożółte, krótko podcięte wło-
sy.

– My tutaj mieszkamy już ja-
kiś czas i nasi znajomi wiedzą, 
jak do nas dojść – Alina poczu-
ła się odpowiedzialna za pery-
petie polonistki – więc stracili-
śmy refl eks. Nikt nie pomyślał, 
żeby wyjechać po panią samo-
chodem. Poprawimy się.

– Ależ nic się nie stało, proszę 
mi wierzyć – profesor zauważy-
ła jej zakłopotanie. – Teraz już 
znam drogę i trafi ę, choćby z za-
mkniętymi oczyma.

Wróciła po torbę. Rozchyli-
ła ją, zajrzała do środka. Chcia-
ła coś w niej znaleźć, lecz zawa-
hała się i tylko schowała grze-
bień.

– Proszę tutaj – Alina pokaza-
ła otwarte drzwi do pokoju i po-
prowadziła gościa przodem.

– Dzień dobry – polonistka 
weszła, jak każdy, niepewnym 
krokiem.

– Dzień dobry – ciche słowa z 
trudem przeszły przez jego zaci-
śnięte gardło.

Alina, jak zawsze na miejscu, 
poszła mu w sukurs.

– To właśnie mój syn, Artur – 
rzekła.

On walczył ze skurczem i mó-
wił dalej:

– Przepraszam, ale byłem 
zmuszony położyć się.

Czuł, że powinien był to po-
wiedzieć, że tak należało, bo co 
profesor mogła pomyśleć o nim 
już na pierwszym spotkaniu?

Ale ona uniosła do góry 
otwartą dłoń i ruszyła nią lekko.

– To nic, nie szkodzi. Jak to 
mówią: „siła wyższa”. Przyjdzie 
czas, to wyjdziesz z łóżka. Bóg 
da, że o własnych siłach – po-
cieszyła go i podeszła, by podać 
rękę. 

– Jadwiga Szyszyńska – spoj-
rzała na niego z bliska i dodała: 
– Ale ty znasz mnie na pewno, 
przecież uczęszczałeś do naszej 
szkoły, chyba do klasy profesor 
Staw, prawda?

– Tak, do 3c. Profesor Staw 
była też naszą wychowawczy-
nią – dodał wciąż poniżej swo-
ich możliwości głosowych.

Alina zrobiła krok w stronę 
gościa.

– Proszę spocząć, proszę – 
zachęciła. – Tu będzie wygod-
nie – pokazała fotel, który wcze-
śniej wysunęła spod ściany i 
ustawiła tak, by podczas lek-
cji możliwy był dobry kontakt 
wzrokowy. – Może napije się 
pani czegoś? – spytała. – Mam 
świeżo mieloną kawę.

– Oj! nie, dziękuję – z nutą 
żalu w głosie odmówiła polo-
nistka. – Jestem już po dwóch 
kawach. Zanim przyszłam tu 
do państwa, byłam jeszcze na 
imieninach u koleżanki. Dzisiaj 
Zbyszki. Trzecia, to byłoby dla 
mnie za wiele.

Alina uznała, że w tej sytuacji 
i herbaty nie ma sensu propono-
wać.

– To cóż... – uśmiechnęła się 
mile – ja nie będę już przeszka-
dzać. Przeproszę i wrócę do 
swoich obowiązków.

W ciągu kilku chwil zdąży-
ła polubić tę kobietę. Nie po-
trafi łaby teraz powiedzieć za 
co i dlaczego, bo nie wiedziała, 
tak jak często nie wie się, dla-
czego i za co kogoś się nie lubi 
już od pierwszego wejrzenia, 
nawet nim ten ktoś zdąży co-
kolwiek zrobić, nim się wyka-
że złem albo nawet i dobrem, 
bez różnicy. Tak jest, ot po pro-
stu, że instynkt podpowiada, a 
wewnętrzne „ja” samo reaguje 
szczerą niechęcią lub przeciw-
nie – bezwarunkową życzliwo-
ścią. I tak właśnie było z Aliną. 
Poczuła do polonistki sympatię, 
jaką zawsze odczuwała do po-
dobnych sobie, dobrych ludzi, 
mimo że jeszcze nic o tym po-
dobieństwie i dobroci nie wie-
działa. To się stało poza jej wolą, 
samoistnie. Może sprawiło to 
spojrzenie, może tembr głosu – 
nie wiadomo. Ujrzała w niej po-
krewną duszę i czuła, że będą 
się rozumiały.

Profesor rozejrzała się na boki 
i powiedziała z uznaniem:

– Ładny masz pokój, wygod-
ny. Mówiłam twojej mamie, że 
dopiero syn, który chodzi łapać 
w tutejszym stawie rozwielit-
ki, powiedział mi, gdzie jest wa-
sza ulica.

Najwyraźniej nie mogła zapo-
mnieć o swoim pobłądzeniu ani 
się z nim pogodzić.

– Też miałem akwarium – Ar-
tur lubił ten temat, czuł się w 
nim dobrze – i również w tym 
stawku łowiłem plankton.

– Tak? – profesor poprawi-
ła się w fotelu, dłońmi wypra-
sowała zmarszczoną spódnicę. 
– To mielibyście z moim Jarkiem 
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Opowieść 
osobliwie inna(36)

wspólny temat – powiedziała. – 
On może mówić na okrągło o 
mieczykach, molinezjach, sumi-
kach, czy pielęgnicach.

– Akwarystyka potrafi  wcią-
gnąć – wiedział coś o tym, choć 
teraz jakoś nie potrafi ł więcej z 
siebie wydusić, dodał tylko: – Ja 
jeszcze miałem barwniaki. I ra-
mirezy.

Z wdzięcznością zdał sobie 
sprawę, że tematem rybek pro-
fesor daje mu czas na rozgrzew-
kę i oswojenie się przed czeka-
jącą ich właściwszą rozmową.

– Och, ja znam tylko nazwy, 
bo stale słyszę je w domu, a tak 
naprawdę kojarzę jedynie te 
czarne... te... molinezje. I skalary. 
Te są wybitnie ładne.

Znów poprawiła się nie-
znacznie i Artur pomyślał, że 
jest jej niewygodnie. Te fote-
le miały swój profi l, a on nie do 
każdej sylwetki pasował. 

– Ale wracając do waszej 
klasy – polonistka nie zgubiła 
głównego wątku. – To ja chyba 
miałam u was kilka zastępstw. 
Może pamiętasz?

To było kilka lat temu, ale nie 
zapomniał tych lekcji. Były inne, 
a bezwzględny obowiązek przy-
gotowania się do nich sprawił, 
że byli zmuszeni przełożyć ter-
min najważniejszego meczu.

– Tak, pamiętam – był pełen 
uznania dla jej pamięci. – Pro-
fesor Staw tamtego roku kilku-
krotnie chorowała.

– Mam wrażenie, że pamię-
tam twoją postać – spojrzała na 
niego uważniej. – Czy to nie ty 
byłeś najwyższy w klasie?

Oczywiście! zapamiętała Ma-
łego. Chłopak już wtedy miał 
prawie sto dziewięćdziesiąt 
centymetrów wzrostu i był naj-
lepszy z języka polskiego. Przez 
grzeczność nie chciał katego-
rycznie przeczyć, więc tylko po-
wiedział:

– Byłem jednym z najwyż-
szych.

– Chyba nie było wśród was 
mocnych humanistów – nie zra-
ziła się pomyłką.

– Ja raczej do nich się nie zali-
czałem – wyznał szczerze.

Już od kilku dni gotował 
się na to spotkanie. Szyszyń-
ska cieszyła się opinią najbar-
dziej wymagającej profesorki. 
Była surowa i konkretna. Słab-
si uczniowie nie mieli u niej 
szans. Ale za to nikt w szko-
le nie mógł poszczycić się ty-
loma olimpijczykami, co ona. 
I to jej absolwenci bez trudu 
dostawali się na studia huma-
nistyczne. Nawet ci „trójkowi”. 
Teraz miała wziąć się za nie-
go, a przed nim, samym i jedy-
nym w klasie, rysował się brak 
możliwości na schowanie się 
za czyimiś plecami, wyjścia po 
coś, zwagarowania! Teraz miał 
być jak na cenzurowanym, bez 
szans na ukrycie swej niewie-
dzy, swego nieprzygotowa-
nia, bowiem już nic nie mogło 
umknąć jej uwadze. Ale może 
to i dobrze, że taka była? I do-
brze, że właśnie ona miała się 
nim zająć? Przynajmniej bę-
dzie porządnie przygotowany 
do matury.

– Miałem trójkę z języka pol-
skiego – przyznał się niechęt-
nie, z pewnym wstydem nawet. 
Wiedział, że w przeliczeniu na 
jej oceny wart był, nie oszuku-
jąc się, pały. Może pały z plusem.

– Przez te ostatnie lata miałeś 
jakiś kontakt z literaturą? – spy-
tała spoglądając na bibliotecz-
kę.

– Tylko czytałem, nie uczyłem 
się – odrzekł. Tak, już nie mógł 
nigdzie nawiać, już nie.

– Masz tu pokaźny zbiór – pa-
trzyła na półki wiszące nad łóż-
kiem. – Ja też posiadam sporo 
książek. Tylko, że moje nie są ta-
kie ładne.

Cały czas był spięty. Wyczu-
wała to bez trudu i próbowała 
bardziej go ośmielić.

– Starszy księgozbiór mają 
rodzice, te ja zgromadziłem – 
odparł cokolwiek dłuższym zda-
niem.

Chciał jeszcze powiedzieć, że 
między starym zbiorem a no-
wym jest taka różnica, jak mię-
dzy starym a młodym parkiem. 
Młodszy jest może faktycznie 
ładniejszy, za to stary – dużo cie-
kawszy. Chciał powiedzieć, ale 
wiedział, że w tej chwili nie uło-

ży głośno tak długiej wypowie-
dzi. 

Jego onieśmielenia na-
wet półgodzinna rozmowa 
na „wolne tematy” nie była w 
stanie zmienić. I nie pomo-
gło wspomnienie karkonoskiej 
przyrody, wrażenia ze spływu 
Dunajcem i wymiana opinii o 
szkolnych drużynach sporto-
wych i rozgrywkach między-
klasowych, w czym, ku jego 
zdziwieniu, polonistka była 
nadzwyczaj dobrze zoriento-
wana. Chyba nic nie byłoby w 
stanie go rozluźnić.

Po kolejnym kwadransie, 
mimo że nie odczuwał tempa 
upływającego czasu, wydało 
mu się, że zmalał. W końcu pro-
fesorka przeszła do rzeczy.

– Masz jakichś ulubionych au-
torów? – spytała.

– Przeczytałem całego He-
mingwaya i Remarqua, a teraz 
zaczytuję się w książkach Sha-
wa.

– Bernarda? – dopytała ży-
wiej.

– Irvina. Jestem pod wraże-
niem „Młodych lwów” – wresz-
cie mógł się czymś wykazać, 
choć prawdę mówiąc nie był to: 
Joyce, Márquez, Dostojewski czy 
Vidiadhar Surajprasad Naipaul. 
– Z Bernarda Shawa czytałem 
kiedyś „Czarodziejską górę”, ale 
jakoś nie spodobała mi się ta 
książka. Ten szpitalny klimat za 
bardzo mnie przytłaczał – wydał 
szybką recenzję. – Taka tematy-
ka już nie dla mnie.

Szyszyńska dziwnie zesztyw-
niała. Splotła dłonie ciasno, tak 
że aż złoty pierścień z koralo-
wym okiem obrócił się na środ-
kowym palcu.

– Cóż... – zaczęła. – Tak praw-
dę mówiąc, to „Czarodziejską 
górę” napisał kto inny... Tomasz 
Mann mianowicie... Zdarza się 
pomylić i najlepszemu. Czeski 
błąd.

Była wyrozumiała, nad po-
dziw. Ale jego ta pomyłka w jed-
ną sekundę zrujnowała. Poczuł 
jak w środku wali się i zapada. 
Było to jak trzęsienie ziemi w 
ostatnim stopniu skali Richtera, 
jak tajfun o najwyższej sile nisz-

czenia, jak gwałtowny pożar. 
Palił się ze wstydu.

– Oczywiście – wydukał. – 
„Czarodziejską górę” napisał To-
masz Mann.

– A co do klimatu, to cię ro-
zumiem. Ale przecież i u He-
mingwaya można otrzeć się o 
szpital. W „Pożegnaniu z bro-
nią” chociażby. On podczas woj-
ny jeździł sanitarką i ślady tego 
znajdujemy w jego twórczości.

Był na siebie wściekły i było 
mu głupio. Nie mógł darować 
sobie tego popisu. Że też mu-
siał wyskoczyć z tą „Czarodziej-
ską górą”. „Tak to jest – myślał – 
gdy ktoś niezbyt mądry zamiast 
zdania mniej, powie o słowo za 
dużo”. Teraz wypadało mu tylko 
zgadzać się.

– Można ten klimat wyczuć 
w niektórych opowiadaniach – 
przypomniał sobie jakimś cu-
dem. – Przychodzi mi na myśl: 
„Bardzo krótka historia” – zary-
zykował tytuł.

– No, a z polskich pisarzy? Ce-
nisz któregoś szczególnie?

„Tylko żadnych szczegółów, 
głupcze!” – odezwał się we-
wnętrzny głos.

– Na pewno Ryszard Kapu-
ściński... – powiedział, bo akurat 
czytał ostatnie „Lapidarium”.

Zamierzał jeszcze wymienić 
kilka nazwisk, ale szybko oce-
nił, jaką wyda o sobie opinię. 
Jak wypadnie w oczach wyma-
gającej polonistki? Żałosny eru-
dyta. Taki (nie obrażając nikogo) 
groch z kapustą. Stracił resztki 
pewności, lecz ona nie pogrąży-
ła go, a nawet chyba pochwaliła. 
Jeśli dobrze zrozumiał.

– Przy okazji ucieszy się histo-
ryk – rzekła. – A powiedz, Artu-
rze, czytasz ty poezję?... 

No, tak... teraz dobrze by było 
przytoczyć jakiś fragment, coś 
zarecytować do rzeczy. Mógłby 
się dzięki temu zrehabilitować, 
poprawić swój nadwątlony wi-
zerunek, odrobić straty. Zwykle 
nie sprawiało mu to trudności. 
Słowa wierszy, które zapamię-
tał, same pojawiały się w odpo-
wiednich sytuacjach. Nawet nie 
musiał wiele myśleć. Ale teraz? 
Jak wyłowić coś z tej pustki, 
która powstała w jego głowie? 
Powiedzieć, że nie czyta? Czuł, 
że jego nie za wysokie notowa-
nia teraz spadną jeszcze niżej. 
Wiedział, że Herbert by go ura-
tował. Spojrzał na tomik jego 
poezji, który stał na półce za jej 
plecami.

– Chyba... Cyprian Kamil Nor-
wid – wydukał jednak.

cdn.
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Brawa dla
aktorów
6 grudnia 2017 roku uczest-

nicy świetlicy środowisko-
wej w Kleszczewie wystąpili 
na scenie miejscowego Ośrod-
ka Kultury jako aktorzy w wi-
dowisku z okazji świąt Bożego 
Narodzenia, reżyserowanym 
przez wychowawczynię Ewę 
Rybicką. Śpiewano kolędy, był 
żłobek, Maryja z Dzieciątkiem, 
Józef, pastuszkowie, trzej kró-
lowie. 

Widzowie – rodzice wycho-
wanków świetlic środowisko-
wych w Kleszczewie i Tulcach, 
uczestnicy Klubu Samopomocy, 
mieszkańcy Kleszczewa i gmi-
ny, pracownicy Ośrodka Pomo-
cy Społecznej – nagrodzili mło-
dych aktorów gromkimi brawa-
mi. Życzenia świąteczne złożyła 
wszystkim sekretarz gminy Ge-
nowefa Przepióra. 

Uczestnicy obu świetlic, klu-
bowicze, dzieci z rodzin prowa-
dzonych przez asystenta rodzi-
ny, otrzymały słodkie upomin-
ki. Część paczek została wzbo-
gacona o słodycze ufundowa-
ne przez uczniów Zespołu Szkół 
w Tulcach. 80 paczek świą-
tecznych przekazał Wójt Gmi-
ny Kleszczewo, a ponadto Kata-
rzyna Karczewska wraz z niżej 
podpisaną. 

Poczęstunek dla uczestników 
spotkania przygotowała Spół-
dzielnia Socjalna EMA w Gowa-
rzewie. 

MIROSŁAWA RADZIMSKA

Przy ulicy Grunwaldz-
kiej wystawiono kubły 

ze śmieciami. Jeden z nich 
przewrócił się, albo ktoś 
umyślnie go przewrócił, 
aby ułatwić sobie przejrze-
nie jego zawartości. Śmieci, 
jak to śmieci, były różne. 
Odpadki kuchenne, jakieś 
puszki, dużo plastikowych 
butelek. Ludzie przechodzi-
li szybko, bo padał deszcz. 

Jednak trudno było nie za-
uważyć leżącego przy kra-
wężniku dużego misia. Le-
żał z rozrzuconymi łapami, 
rozprutym brzuchem i na-
siąkał deszczem. Wyrzucony 
do kubła ze śmieciami, stary, 
niepotrzebny miś.

Przede mną szli dwaj na-
stoletni chłopcy i jeden z 
nich powiedział: „patrz, zde-
chło się misiowi”. Roześmia-
li się, po czym drugi odrzekł: 
„nie wiem jak ty, ale ja bar-
dzo lubiłem swojego misia. 
Nie wiem, co się z nim stało. 
Może moi starzy też wrzuci-
li go do śmieci?” Chłopcy po-
szli dalej.

Za mną szła matka trzy-
mająca za rękę małego 
chłopca. Miał nie więcej niż 
sześć lat. „Nie zatrzymuj się, 
bo zmokniemy” – usłyszałam 
słowa matki. Jednak chłopiec 
przystanął przy misiu i na-
chylił się nad nim. „On jest 
chory” powiedział „zimno mu 

i mokro”. Matka przytaknęła, 
dodając „to bardzo stary miś, 
już nie można się nim bawić. 
Chodźmy”. I ciągnęła chłopca 
za rękę. Jednak malec opierał 
się. A po chwili: „Mamo – za-
bierzmy go do domu”. Mat-
ka wydawała się zakłopota-
na. „Nawet go nie uniesiemy” 
powiedziała „jest nasiąknię-
ty deszczem, bardzo ciężki”. 
Malec spróbował unieść jed-
ną łapę misia. „Jest mokry”, 
powiedział, „trzeba go wysu-
szyć”. I wtedy mama wpadła 
na pomysł, mówiąc: „Pano-
wie, którzy przyjadą po śmie-
ci, z pewnością zabiorą misia 
dla jakiegoś dziecka. Może 
ono nie ma misia, a ty prze-
cież masz aż trzy”. Chłopczyk 
spojrzał na mamę: „a czy za-
szyją mu brzuszek?” zapytał. 
„I zaszyją i osuszą” odpowie-
działa mama ciągnąc synka, 
a on pogodzony z losem mi-
sia, poszedł dalej trzymając 
ją za rękę.

Patrząc na misia było mi 
smutno i czułam się bezrad-
na. A później pomyślałam, 
że tamta mama mądrze po-
radziła sobie z sytuacją, jak-
kolwiek świadomie ominę-
ła prawdę. Nikt staremu mi-
siowi nie zaszyje brzucha. A 
może jednak? Przecież nie 
mogę wiedzieć. Może poko-
cha go ktoś równie nieszczę-
śliwy, jak porzucony miś?

Opisana sytuacja porusza 
ważny problem wychowaw-
czy, a mianowicie: co robić 
z wysłużonymi ponad miarę 
zabawkami, z którymi nasze 
dziecko się zaprzyjaźniło?

Istnieje kilka możliwych 
dróg wyboru, ale pamiętaj-
my, że powinien to być wy-
bór naszego dziecka, a nie 
nasz. Jedna możliwość, to 
ta, że dziecko znudzi się za-
bawką i zgodzi się na poda-
rowanie jej innemu dziec-
ku. Odmienna jest sytuacja, 
gdy ukochana zabawka jest 
już tak zniszczona, że dziec-
ko samo ją wyrzuca. Są jed-
nak dzieci, które tak bar-
dzo przywiązują się do swo-
ich zabawek, że ich nie wy-
rzucają, jakkolwiek porzu-
cają. Po latach znajdują je 
na strychu czy w piwnicy i w 
zależności od stanu zabaw-
ki podejmują decyzję co z 
nią zrobić. Niedawno znala-
złam drewniany pociąg mo-
jego syna. Jak to bywa z po-
ciągami: puf-puf pojechał na 
inną stację.

Ale są też takie zabawki, 
których się po prostu nie wy-
rzuca. Do nich w pierwszym 
rzędzie należą misie. One 
żyją swoim misiowym ży-
ciem razem z dzieckiem, po-
tem tracą oczy czy uszy, sta-
ją się wytarte, po prostu sta-
rzeją się. I jednego takiego 
wytartego misia warto za-
chować. Niech budzi odru-
chy opiekuńcze, niech wzru-
sza, niech wywołuje wspo-
mnienia. W ten sposób mi-
sie pełnią swoją wychowaw-
czą rolę wykraczającą poza 
okres dzieciństwa. 

W wielu rodzinach żyją ta-
kie stare misie. Nie wyrzucaj-
my ich do kubłów. Jeżeli nie 
ma dla nich miejsca w domu, 
to ostatecznie można im 
urządzić pogrzeb. Taki jaki 
dzieci spontanicznie urzą-
dzają chomikowi czy innemu 
zwierzątku, jakie straciły. Bo 
misie zasługują na godne po-
żegnanie. One służą nie tylko 
do zabawy, ale także do po-
żalenia się na dorosłych, do 
wyszeptania do pluszowe-
go uszka wielkich tajemnic. 
Miś nigdy ich nie zdradzi, jak 
również nie odda ciosu, gdy 
dziecko na niego przeniesie 
swoją złość. Misie mają nie 
tylko prawo do zasłużonej 
emerytury. Także do trwałej 
miłości lub choćby tylko do 
wdzięcznej pamięci.

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

Stary miś
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13 listopada 2017 roku w 
Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach odbył się II Harcerski 
Przegląd Artystyczny. Organi-
zatorem była 89 Wielopozio-
mowa Drużyna Harcerska Nie-
przetartego Szlaku „Drepta-
cze”, działająca przy Ośrodku. 

W Przeglądzie wystąpi-
ło 11 grup internatowych, zu-
chy i harcerze, w sumie ponad 
60 osób. Repertuar był bardzo 
urozmaicony: piosenki har-
cerskie, turystyczne, szanty 

oraz skecze. Gościem specjal-
nym był Zastęp Żeglarski, któ-
ry wprowadził nas w wodniac-
ki klimat. Nie zabrakło rów-
nież występów przygotowa-
nych przez wychowawców in-
ternatów. Usłyszeliśmy m.in. 
piosenki: „Krajka”, „Stokrotka”, 
„Jak dobrze nam zdobywać 
góry”, „Bo jak nie my, to kto”. 
Były wzruszenia, wspaniała at-
mosfera, wszyscy bawili się re-
welacyjnie. Już teraz czekamy 
na kolejny przegląd. 

MAGDALENA PAWŁOWSKA

II HARCERSKI PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY

Piosenki, wzruszenia...
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W sobotę 2 grudnia 2017 
roku w Szkole Podstawo-

wej nr 3 im. Polskich Noblistów 
w Swarzędzu odbył się Bal z 
mikołajami dla podopiecznych 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski i młod-
szych dzieci objętych opieką 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Bawiliśmy się wspólnie z na-
szymi kolegami i koleżankami, 
których na co dzień nie spoty-
kamy.

Barbara Kucharska, przewod-
nicząca stowarzyszenia, powi-
tała gości, a Zygmunt Jeżewski, 
członek Zarządu Powiatu, po-
dziękował za działania Stowa-
rzyszenia na rzecz dzieci z nie-
pełnosprawnościami. Zespół ar-
tystyczny Warsztatu Terapii Za-
jęciowej zaprezentował program 
artystyczny, w tym m.in. piosen-
kę „Królowie świata”, a Agata 
Kiejdrowska przeczytała brajlem 
wiersz o przyjaźni. 

Także w tym roku nie zapo-
mniała o nas Halina Benedyk, 
popularna piosenkarka wiel-
kiego serca, która   swoim wy-

stępem rozpoczęła „Bal z miko-
łajami”. Po jej występie Marek 
Błachnio wykonał pamiątkowe 
zdjęcie uczestników balu. Zaba-
wę prowadził Robert Olszewski 
z zespołem „Music Max”. Firma 
„Blum” złożyła nam obietni-
cę wyremontowania kuchni w 
warsztacie terapii, za co ser-
decznie dziękujemy. Na zakoń-
czenie balu podopieczni Stowa-
rzyszenia otrzymali paczki ze 
słodyczami. 

W imieniu uczestników zaba-
wy serdecznie dziękuję wszyst-
kim dobrym ludziom, którzy 
pomogli zorganizować „Bal z 
mikołajami” i dzięki temu spra-
wili, że przeżyliśmy dzień pełen 
radości. Dziękujemy władzom 
Gminy i Powiatu Poznańskiego, 
Firmie “BLUM”, Wandzie Konys, 
Małgorzacie Nowak, Krystynie 
Wróbel, dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej nr 3, wolontariuszom ze 
szkoły w Zalasewie i ich opieku-
nom, gościom, zarządowi Sto-
warzyszenia. 

MICHAŁ OGONIAK

Na początku grudnia w na-
szym Warsztacie Terapii 

Zajęciowej zagościł duch spor-
towy. W drugi piątek tego mie-
siąca wyruszyliśmy wraz z ka-
drą WTZ do szkoły Fundacji 
Społecznej „Ekos” w Swarzę-
dzu. Jak co roku mieliśmy przy-
jemność uczestniczyć w zma-
ganiach sportowych przygo-
towanych dla nas przez na-
uczycieli i uczniów tej szko-
ły. Tradycyjnie przed każdymi 
zawodami zostaliśmy dobra-
ni w pary z licealistami, którzy 
podczas olimpiady służyli nam 
swoją pomocą. 

Barbara Kucharska, kierownik 
naszego WTZ, życzyła wszyst-
kim powodzenia, a Witold Gro-
madzki, dyrektor szkoły, uroczy-
ście ogłosił rozpoczęcie olimpia-
dy. Dariusz Piętka, Mateusz No-
wak i Sandra Paetz z fi lii nasze-
go WTZ w Kobylnicy wykona-
li utwór pod tytułem: „Królowie 
życia”. Następnie przyszedł czas 
naszego sportowego zaprzysię-
żenia, które w imieniu całej gru-

py wypowiedział Michał Ogo-
niak. 

Następnie rozpoczęły się 
nasze zmagania w takich kon-
kurencjach jak: mecz piłki noż-
nej, klub kibica, tor przeszkód, 
szukanie równowagi, przecią-
ganie liny, rzut piłką do kosza, 
rzuty woreczkami do celu, „co 
w kaszy piszczy?” oraz „zgad-
nij co to?”. Czas upływał szybko 
wśród zabawy oraz radości. W 
końcu nadeszła najważniejsza 
dla każdego sportowca chwila 
podziękowań i nagród w postaci 
medali, dyplomów oraz innych 
upominków. Na koniec wspólnie 
trzymając się za ręce odśpiewa-
liśmy hymn naszego WTZ pod 
tytułem: „Jaka siła”.

Serdecznie dziękujemy dyrek-
cji, nauczycielom, Beacie Sza-
frańskiej, Natalii Czajce, Magda-
lenie Janas oraz uczniom klas I A 
i I B za przygotowanie tej wspa-
niałej, sportowej imprezy oraz 
opiekę podczas jej trwania.

AGATA RYBICKA 

Z INICJATYW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ

Bal z mikołajami Nasz 
zimowy sport
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Jesień to pora roku, która 
sprzyja refl eksji nad swo-

im życiem oraz wspomina się 
swoich bliskich i zmarłych. 
Pierwszego listopada obcho-
dzimy Dzień Wszystkich Świę-
tych. Z tej okazji po raz kolej-
ny zostaliśmy zaproszeni do 
Biblioteki Publicznej w Swa-
rzędzu. 

Mieliśmy okazję wysłuchać 
fragmentu dramatu “Dziadów” 
Adama Mickiewicza i histo-
rii ludzi zmarłych, którzy żyli 
w epoce romantyzmu. Pozna-
liśmy również obrzędy i zwy-
czaje panujące w różnych okre-
sach. Zapoznaliśmy się z histo-
rią i literaturą oraz obrzędami 
związanymi ze Świętem Zmar-
łych. Wspominaliśmy również 
bliskich zmarłych ze Stowarzy-

Każde spotkanie z kulturą 
jest dla nas ciekawym prze-

życiem. Dla osób niewidomych 
dużym ułatwieniem w ogląda-
niu fi lmu czy teatru jest audio-
deskrypcja. Polega ona na tym, 
że osoba niewidząca siada wy-
godnie w fotelu i dostaje słu-
chawki na uszy, a lektor mówi, 
co się dzieje na ekranie. 

Jednak nie we wszystkich ki-
nach są takie udogodnienia. 
Tymczasem 28 listopada 2017 
roku wybraliśmy się do „Kinepo-
lis” w Poznaniu na komedię „Li-
sty do M-3, prezentowaną wła-

śnie w formie audiodeskrypcji”. 
Ten fi lm od samego początku 
wywołał na naszych twarzach 
uśmiechy. Opowiada o świętach 
Bożego Narodzenia. Przewa-
ża w nim radość, przyjaźń, wy-
baczanie win. Można zobaczyć 
wiele wątków: miłość, życzli-
wość, serdeczność, zrozumie-
nie. W czasie projekcji mogliśmy 
wypić kawę i skosztować sma-
kołyków. Film był sympatyczny 
i wesoły. Chcemy pojechać do 
„Kinepolis”, gdy pojawi się jego 
czwarta część. 

AGATA KIEJDROWSKA

5 grudnia 2017 roku byliśmy 
w Teatrze Polskim w Po-

znaniu. Obejrzeliśmy adapta-
cję znanego operowego przed-
stawienia „Krakowiacy i Góra-
le”. Nowoczesna muzyka, sce-
nografi a i kostiumy dopełniły 
całości. Można było usłyszeć w 
niej bardzo różnorodne gatunki 
muzyczne, choćby folklor góral-
ski, który przeniósł nas na Pod-
hale, gdzie górale wiedli skrom-
ne życie wypasając owce. 

Bogaci mieszczanie z Krako-
wa bardzo gnębili ich przeróż-
nymi podatkami, które na nich 
zsyłał panujący wówczas król. 
Młoda młynarka, która wyszła 
za mąż za bogatego i starsze-

go od siebie męża tylko dla pie-
niędzy, uganiała się za młody-
mi chłopakami, bo nie kocha-
ła tak naprawdę swojego męża. 
Jej pragnieniem było, by cór-
ka też poślubiła starszego bo-
gatego mieszczanina Bryndala. 
Młoda młynarzówna bardzo ko-
chała biednego i pięknego góra-
la Stasia. Rodzice nie chcieli na-
wet słyszeć o decyzji córki i za-
braniali jej się z nim spotykać. 
Sztuka ta jest ostrzeżeniem dla 
wszystkich, że kłótnie do nicze-
go dobrego nie prowadzą. Kra-
kowiakiem i Góralem może być 
każdy człowiek. 

MIROSŁAWA PENCZYŃSKA

DZIECI SPECJALNEJ TROSKI W SWARZĘDZU

szenia. Nasi bliscy zmarli, przy-
jaciele, koledzy i koleżanki są 
wśród nas, gdy pamiętamy o 
nich przez cały rok. Jesteśmy 
im wdzięczni za to, czego do-
konali w życiu. Dzień Wszyst-

kich Świętych to bardzo trudny 
temat, wymagający refl eksji nad 
własnym życiem, a to robimy 
niechętnie. Wspomnienia na-
szych bliskich zmarłych budzą 
w nas rozżalenie i łzy. Jednak 

według Kościoła Katolickiego 
święto to powinno być radosne. 

Bardzo często wspominam 
bliskie mojemu sercu osoby 
zmarłe z mojej rodziny i nie 
tylko. Lubię odwiedzać cmen-
tarze, odmówić modlitwę za 
zmarłych i zapalić znicz. Je-
stem przekonana, że zmarli 
nad nami czuwają wstawiając 
się za nami u Boga. Nasze ży-
cie jest pielgrzymką po tej zie-
mi. Każdy z nas ma do speł-
nienia jakąś misję. Buntuje-
my się, gdy spotykają nas przy-
kre sytuacje. Nie potrafi my cie-
szyć się małą radością. Myśli-
my, że cały świat do nas należy. 
To nieprawda. Wszyscy umrze-
my i tam kiedyś się spotkamy. 
Trzeba się cieszyć każdą chwi-
lą życia. Dostrzegać potrze-
by innych, a wtedy nasze życie 
będzie piękniejsze i spotka nas 
szczęście.

AGATA KIEJDROWSKA

„Spieszmy się kochać ludzi...”

„Kinepolis”
z audiodeskrypcją

„Krakowiacy
i Górale”
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FIRMAMENT
Na horyzoncie
Widnieją wzloty
Do bezgranicznej
Ludzkiej głupoty.

ALE PLAMA
Sprawa się wyjaśni – 
Twierdzili i w końcu
Nic nie wyjaśniono
Z winy plam na słońcu.

AWITAMINOZA
Niewiele na działce
Witamin się miewa,
Gdy to, co tam rośnie,
Tylko pies podlewa.

ŁAMAŃCE
Nie łam przepisów,
Kierowco drogi,
Bo potem w gipsie
Są ręce i nogi. 

REFORMA
Te uprawne ziemie
Będą dochodowe. 
Inwestor je zmieni
Na pola golfowe.

SAMO ŻYCIE
Przeważnie tak życiem
Kieruje los wredny,
Że żarcie ma bogacz,
A apetyt biedny. 

JĘZYKOZNAWCA
Biegły jest pyskacz
Aż w trzech językach.
Jeden ma w gębie,
A dwa w trzewikach. 

PLENER MALARSKI
Niby kulturalni ci, 
Którzy tam byli,
A sztukę do wiatru
Znowu wystawili.

W GALERII
Z dziełem sztuki
Się przyjaźni
Chory wytwór
Wyobraźni. 
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Do Mości towarzysza
chorągwi husarskiej
autoramentu narodowego

1 miesiąca,
jako to w januarjusie,
roku Pańskiego 2018
pisane...

Panie Bracie,
Towarzyszu
i Przyjacielu
mój serdeczny,
Gabryjelu!

Czas czmycha, jakby mu się kita kole 
tyłka paliła, jak nie przymierzając one 
czambuły tych kundli wrażych, tfu! Ta-
tarów, którychśmy za młodu kompaniją 
naszą ganiali, żeby psubratów, jako wszy 
na kożuchu wydusić dla pożytku naszej 
Najświętszej Rzeczypospolitej, w imię Ojca 
i Syna... Dziewiąty krzyż na plecy włazi i 
kostucha, tfu! świcą w ślepia, jak po prze-
piciu trójniakiem kasztelańskim, świecić 
zaczyna aże strach, choć człek niebojący 
jest, czego w polu pod ostrzałem nie jeden 
raz dowód dawał. Z młódką też już ober-
tasa się nie wykręci w czub pierwej zdrowo 
sobie dawszy, ani hajduka, ni kołomyji nie 
wydoli, jeno chodzonego z uróżowionymi 
matronami, na psa urok! w pocie czoła i 
wąsiskiem oklapłym. 

A przecie człek – ha! łepetyna jeszcze 
jako tako – bez zbytnich trudności przy-
pomnieć zdolny, jako to pacholęciem był 
i w kusym giezłku bez nijakich problemów 
pod stołem spacerował. Albo jak wyrost-
kiem będąc po zamarzniętym stawie, gdzie 
złociste karpie Rodziciele, w imię Ojca i 
Syna... na Wilijum hodowali, a nasz ksiądz 
dobrodziej, co onegdaj kanonikiem jeszcze 
nie był, tęgo zajadał, więc jako tam z dzie-
wuchami harcował w butach z kawałem 
drutu przywiązanym, co łyżwą dziś zowią, 
i piką ostrym gwoździem zakończoną do 
odpychania się od lodu i szybkiego pędu, co 
i na sankach z górki ku radości chłopięcej 
uzyskać się dało. Pomnę też, jako Waść, 

Co koń wyskoczy
Czytelnicy „Filantropa” znają zapewne dobrze drukowane od 

dawna na tych łamach wiersze Zbigniewa Nowaka i publikowaną 
tu w odcinkach jego „Opowieść osobliwie inną”. Tym razem nie-
spodzianka: autor ujawnił swój jeszcze jeden talent, obok lirycz-
nego i epickiego. Talent komiczny. W dwunastu listach do towa-

rzysza chorągwi husarskiej okazał się mistrzem humorystycznej 
stylizacji językowej. W tym przypadku przezabawnej stylizacji na 
język Jana Chryzostoma Paska. W listach podstarzałego acz wciąż 
zawadiackiego husarza z XVII wieku nie brak aluzji do współcze-
snej rzeczywistości. Poniżej pierwszy, styczniowy list. mb

i ogryzków, co na koń z taboretu muszą 
się skrabać. Ale powiedz, Gabryjelu mój, 
tęgośmy sobie onegdaj podokazywałi. I z 
białogłowymi i w polu, pod wrażymi strza-
łami, a i kulami z wężownic, których wróg 
do naszej Najjaśniejszej moc naprzyciągał. 
Taaaak, Bóg poszczęścił rycerzom wier-
nym Ojczyźnie, w imię Ojca i Syna... A i w 
ruchawkach wszelkich z czernią psubracką, 
tfu! też nam nieźle szło. Co? towarzyszu 
mój. Wyszczerbiło się trochę tych szabel i 
karbów na łbach podczas niejednej elekcyji 
nacięło. 

I popatrz druhu, na co nam przyszło. Na 
konia już nie wleziesz, dzirytem nie mach-
niesz. Rady tylko pozostały i sejmiki, gdzie 
jeszcze pogardłować można w mądrości 
siwej głowie przynależnej. Ale nie smućmy 
się druhu. I tu pożytek niezmierzony naszej 
Rzeczypospolitej przysporzyć możem, a 
rozrywkę niezgorszą w sądach, na proce-
sach z tymi wszystkimi pieniaczami, tfu! 
co się o gruszki na miedzy procesują i żad-
nych racyji uznać nie umieją. Na pohybel 
im, psiakręc! Widzisz zatem Asan, górą 
dola nasza. I tak na progu onego Nowego 
Roczku, co się niechybnie wielkimi zdarze-
niami w kalendarzu odciśnie, życzę Ci tego 
właśnie, ażeby ta dola nasza chwacko nad 
wszystkim górowała, w imię Ojca i Syna... 
No i żeby nam jeszcze przy okazji mała 
fortunka skapła na one sądy z sąsiadami 
i na jakich kilka folwarków, byśmy przy 
ostatecznym pożegnaniu mieli co potom-
kom, lubo jak u Ciebie co w bezżeństwie 
siedzisz, krewnym jakim na ich wdzięcz-
ność dozgonną pozostawić. Kreśląc się 
tedy, w imię Ojca i Syna...

Waści kompanijon

w rycerskiej służbie

Ojczyźnie

u prześwietnych 

husarzów chorągwiji – 

Zbych Markus

Paliwoda-Cokońwyskoczy,

rotmistrz koronny 

mój druhu Gabryjelu, opowiadałeś oneg-
daj, jak to żeś w chłopięctwa leciech na ta-
kich samych butach smyrał jeno w uszach 
świszczało, aże żeś w tym zapamiętaniu w 
kołek jakowyś przypierniczył zęba jednego 
na przedzie utraciwszy. Tak też i Waści 
łeb w pamiętaniu jeszcze dobry, czego Ci 
na resztę żywota winszuję, w imię Ojca i 
Syna... Takoż będzie z oną historyją, jeśli 
nadal ów ząb na szyji uwieszony nosisz. 

Tak druhu mój, piękne to były lata tamte-
go niesfornego wieku. 

A tu człek na drągala wyrósł, żeby dla 
pożytku Ojczyzny mieczem wywijać i 
karki niewiernych kruszyć, i zestarzał się. 
Teraz i o powałę łbem zawadza, na co 
stara cieścia, na psa urok! okiem łypie i 
gębę rozdziewa, jakby nie wiadomo co. I 
nie rozumie, jak to baba, co jeno pacióry 
klepać potrafi , na roraty i do mości dobro-
dzieja księdza kanonika z donosami lata, 
że Przenajświętszej dorodnych rycerzów 
trza było, a nie knypków nędznej postury 
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13 grudnia 2017 roku w 
sali w idowiskowej 

Rogozińskiego Centrum 
Kultury odbyło się przed-
stawienie bożonarodze-
niowe ,,Oj Maluśki, Maluś-
ki...” zorganizowane przez 
Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Wiardunkach. 

Wśród licznie zgromadzo-
nej publiczności byli m.in.: 
Renata Tomaszewska, za-
stępca burmistrza Rogoźna 
i Gustaw Wańkowicz, prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Obornickiego.

 Byli nauczyciele i ucznio-
wie z Zespołu Szkół im. Hi-
polita Cegielskiego w Ro-
goźnie, uczniowie z Zespołu 
Szkół Specjalnych w Kowa-
nówku, rodzice i opiekuno-
wie uczestników WTZ. 

W role aktorów wcieliły się 
osoby z niepełnosprawno-
ściami z Warsztatu w Wiar-
dunkach. Spektakl nawią-
zywał do czasów historycz-
nych, kiedy to w Palestynie 
miał miejsce spis ludności. 
Widownia śledziła losy Ma-
rii i Józefa, perypetie paste-
rzy nie wierzących w na-
rodzenie Jezusa Chrystusa, 
trzech królów podążających 
za gwiazdą wskazującą dro-
gę do Betlejem, a także dzia-
łania króla Heroda. 

A wszystko to w interesu-
jącej scenografi i i w wykona-
niu wspaniale ucharaktery-
zowanych aktorów. 

Przedstawienie nagrodzo-
no gromkimi brawami. Pu-

Za gwiazdą 
– do Betlejem

 F
O

T.
 (

3
X

) 
D

O
M

IN
IK

A
 N

IE
R

A
D

K
A

-J
ES

SA

bliczność nie szczędziła 
słów uznania dla wzruszają-
cego występu. 

Przy okazji przedstawie-
nia można było kupić wy-
twory świąteczne wykona-
ne w pracowniach WTZ oraz 
płyty z kolędami wykonywa-
nymi przez uczestników z 
Wiardunek. 

Uzyskane pieniądze zo-
staną przeznaczone w cało-
ści na dofi nansowanie WTZ 
w Wiardunkach. 

SŁAWOMIR SIERAKOWSKI
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„Brzozy” na osiedlu Rusa 
110 w Poznaniu to jeden 

z najstarszych klubów seniora 
na ratajskich osiedlach. Pro-
wadząca go Małgorzata Olej-
niczak z dumą przypomina, 
że „Brzozy” liczą sobie już 37 
lat. 

Początki istnienia Klubu pa-
mięta Marianna Kosmala, któ-
ra w przyszłym roku obcho-
dzić będzie 90 urodziny. Towa-
rzyszył jej w „Brzozach” jej nie-
żyjący już mąż Marcin Kosma-
la, którego 90 urodziny klubo-
wicze uczcili jesienią ubiegłe-
go roku. Był człowiekiem we-
sołym, kochającym śpiew i to-
warzystwo. Pani Marianna wy-
konuje różne prace plastycz-
ne, np. róże z liści i bukieciki. 
Na święta Bożego Narodzenia 
w „Brzozach” powstają kart-

Z okazji Międzynarodowego 
Listopada Poetyckiego Dom 

Kultury „Jagiellonka” i Klub Se-
niora „Złota Jesień” 22 listopada 
2017 roku zorganizowały kon-
kurs recytatorski dla seniorów. 

Miłośnicy poezji prezentowa-
li wiersze Bolesława Leśmiana. 
Jury pierwszą nagrodę przyzna-
ło Mariannie Zbierskiej. Na zdję-
ciu laureaci konkursu.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Recytacje 
wierszy
B. Leśmiana

Z wizytą w „Brzozach”
ki świąteczne. Seniorzy są też 
zaprzyjaźnieni z 4-latkami w 
Przedszkolu nr 150 na os. Rusa. 

Wiosną przyszłego roku 90 
lat skończy klubowa uczest-
niczka Zofi a Szmigiero. 

Prawie jedna trzecia człon-
ków Klubu to osiemdziesię-
ciolatkowie. Małgorzata Olej-
niczak zaprasza wszystkich 
chętnych seniorów do skorzy-
stania z jego ofert. Obecnie KS 
„Brzozy” liczy około 35 człon-
ków. Spotkania odbywają się w 
środy od godziny 16.00. Reper-
tuar jest urozmaicony. Np. były 
spotkania z policją dotyczące 
bezpieczeństwa, z osobą, która 
omówiła prawa konsumenckie, 
spotkania pozwalające utrzy-
mać sprawność umysłową, a 
także liczne wycieczki. Senio-
rzy marzą o rejsie statkiem po 
Warcie. W tym roku „Brzozy” 
przebywały w Mrzeżynie nad 
morzem. We współpracy z biu-
rem turystycznym „Oskar” w 
Suchym Lesie organizowane 
są spotkania z przedstawicie-
lami różnych krajów.  F
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Zapraszamy 
62-064 Plewiska, ul. Fabianowska 40

Rejestracja telefoniczna 
w godz. od 10 do 16, od poniedziałku do piątku
61-863-00-68 lub 506-444-900 

www.hertmanowska.pl
neurologiczny.nzoz@gmail.com

Jeśli zaobserwowałeś 
u siebie lub bliskiej osoby:
� osłabienie kończyn
� drętwienia lub mrowienia różnych okolic ciała
� zawroty głowy i trudności w utrzymaniu równowagi lub koordynacji ruchów
� zaburzenia widzenia

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

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

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

Oferujemy:

� profesjonalną diagnostykę
� najnowsze metody terapii 

�  wielopłaszczyznową opiekę 
nad pacjentem

� wstępną konsultację neurologiczną gratis


