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NAGRODY STAROSTY POZNAŃSKIEGO

12

stycznia w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu Jan Grabkowski, starosta
poznański podczas dorocznego spotkania noworocznego uhonorował działaczy
społecznych i obywatelskich,
którzy zaangażowaniem oraz
aktywną postawą dokonują ważnych zmian w swoim
otoczeniu. Nagrody Starosty
Poznańskiego przyznano w
trzech kategoriach: przedsiębiorczość, organizacje pozarządowe oraz inicjatywy obywatelskie.

W pierwszej z wymienionych kategorii zwyciężyła ﬁrma
„Novol” zatrudniająca osoby z
niepełnosprawnościami. Firma, jak informuje serwis www.
powiat.poznan.pl, została doceniona za tak zwaną społeczną odpowiedzialność biznesu.
Dzięki przedsiębiorstwu osoby
z niepełnosprawnością mogły
powrócić na rynek pracy i podjąć zatrudnienie w dostosowanych do ich potrzeb oraz możliwości warunkach. Nagrodę
odebrał Piotr Nowakowski.
W kategorii organizacje po-

Przy mikrofonie Ireneusz Zygmanowski,
jeden z założycieli Stowarzyszenia „Wspólna Droga”.

FOT. (2X) JAKUB KACZMARCZYK

Dla inicjatorów
przemian społecznych

Eugeniusz Jacek odbiera Nagrodę Starosty Poznańskiego
w kategorii inicjatywy obywatelskie.
zarządowe statuetką nagrodzono Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Wspólna Droga” w Luboniu.
Organizacja powstała w 2005
roku z inicjatywy rodziców i rodzin osób z niepełnosprawnościami. Celem Stowarzyszenia „Wspólna Droga” jest niesienie wszechstronnej pomocy
osobom z niepełnosprawnością zamieszkałym na terenie
Lubonia we wszystkich sferach
życia. Stowarzyszenie prowadzi warsztat terapii zajęciowej,

w którym z rehabilitacji i terapii korzysta 20 uczestników.
Nagrodę odebrał Ireneusz Zygmanowski.
W kategorii inicjatywy obywatelskie uhonorowano Eugeniusza Jacka, prezesa Oddziału
Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Poznań-Nowe Miasto, inicjatora licznych rajdów
turystycznych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami
i zbiórek krwi ratujących życie
m.in. osobom chorym na hemoﬁlię.
– Jestem bardzo szczęśliwy
z racji przyznanej mi nagrody. Pierwsze kroki w działalności społecznej stawiałem jako
uczeń Szkoły Podstawowej nr
3 w moim rodzinnym Turku,
ale dopiero w Zespole Szkół
Rolniczych w Rokietnicy, gdzie
kształciłem się w zawodzie
technik ogrodnik, rozwinąłem
tę działalność na większą skalę. Moim wzorem do naśladowania był i pozostał do dzisiaj
dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Kazimierz Derech. To
właśnie jemu dedykuję tę nagrodę – napisał w liście e-mail
do naszej redakcji E. Jacek.
W uroczystości udział wzięli
licznie zebrani parlamentarzyści, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, samorządowcy, przedstawiciele instytucji publicznych oraz organizacji społecznych. oprac. kk.
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Dostosować przepisy
do potrzeb osób niewidomych
OBORNIKI

P

rzy rozliczaniu rocznego zeznania podatkowego
zapoznałem się z instrukcjami do tak zwanego „PIT-u 0”.
Szczególnie zainteresowały
mnie ulgi limitowane, z których mogą korzystać osoby z
niepełnosprawnościami. Rozumiem, że osoba niewidoma
posiadająca psa przewodnika
zobowiązana jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie
czworonoga. Nie rozumiem
natomiast, dlaczego osoba
niewidoma musi prowadzić
szczegółową dokumentację
związaną z korzystaniem z
przewodnika bądź opiekuna i
zawrzeć z nim umowę.
Rolę tę pełni w różnych sytuacjach inna osoba. Tej osobie
trzeba zwrócić pieniądze za
paliwo, kupić dla niej bilet autobusowy, a w przypadku dłuższych wędrówek – także zapłacić za posiłki. Taki jest właśnie cel tej limitowanej ulgi.
Według mnie, jedynym dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania ze wsparcia przewodnika lub opiekuna powinno być orzeczenie o
niepełnosprawności. Dwa lata
temu dwie osoby zwróciły się
do mnie o pomoc, bo w urzędzie skarbowym żądano od
nich szczegółowej dokumentacji. W całej Polsce wiele osób
jest poddawanych takiemu „ﬁskalnemu maglowi”. Osoby,
które pomagają niewidomym,
nie chcą ujawniać swoich danych osobowych i często wystarcza im zwrot poniesionych
kosztów.
Inną limitowaną ulgą jest
ulga na korzystanie z samochodu dla celów leczniczo-rehabilitacyjnych. Osoby ze
znaczną dysfunkcją narządu ruchu, znaczną dysfunkcją
ogólną organizmu oraz niewidome zazwyczaj bez samochodu nie mogą dotrzeć
do pracy czy na rehabilitację.
W instrukcji przeczytałem, że
osoba korzystająca z tej wła-

Osoby z niepełnosprawnościami, najbardziej doświadczone przez los, stały się oﬁarą polityki ﬁskalnej. Te właśnie
osoby są najgorzej uposażone w społeczeństwie i często
z tego tytułu upokarzane. Przykładem jest choćby wyżej wymieniona instrukcja. Ulgi limitowane plasują się na takim
samym poziomie od wielu lat.
Stosowana obecnie polityka
prowadzi do wykluczenia osób
z niepełnosprawnością zarówno w kwestii opieki medycznej
jak i z aktywności zawodowej
oraz społecznej.
Kolejną sprawą, którą chciałbym poruszyć, jest parkowanie samochodów przez osoby
z niepełnosprawnościami w
streﬁe płatnego postoju. Do
niedawna ta grupa osób mogła
zaparkować samochód nieodpłatnie w dowolnym miejscu
bez żadnych konsekwencji.
Obecnie w wielu miastach
funkcjonują tak zwane karty
abonamentowe „N” dla osób z
niepełnosprawnością, zatem
taka osoba może zaparkować
nieodpłatnie na miejscu ze
znakiem pionowym D-18 wraz
z tabliczką oznaczoną symbolem T-29 oraz znakiem poziomym P-24. W przeciwnym
razie musi wykupić kartę abonamentową „N” lub zapłacić za
postój. W strefach płatnego postoju miejsca parkingowe dla
osób z niepełnosprawnościami nie zawsze znajdują się w
dogodnej dla nich lokalizacji,
a ponadto jest ich zbyt mało.
Osoba z dysfunkcją narządu ruchu przebywająca poza
miejscem swojego zamieszkania nie może wykupić karty
„N”. Jeżeli „koperta” znajduje
się w dość dużej odległości od

miejsca, do którego musi dotrzeć, zmuszona jest parkować
na miejscu płatnym. Tu z kolei
rodzi się pytanie: jak taka osoba ma dotrzeć do najbliższego
parkomatu, żeby zapłacić za
postój? Takie właśnie sytuacje
często zdarzają się w pobliżu
urzędów, szpitali, przychodni czy kościołów. Uważam, że
tę sprawę należy rozwiązać
przez wprowadzenie jednolitych przepisów pozwalających
osobom z niepełnosprawnością na nieodpłatne parkowanie również w streﬁe płatnego
postoju.
Inna kwestia dotyczy tak
zwanych audiobooków, czyli książek mówionych. Książka
mówiona w najnowszych standardach cyfrowych jest wielkim dobrodziejstwem dla osób
niewidomych. W 2006 roku z
mojej inicjatywy w Bibliotece Miejsko-Gminnej w Obornikach Wlkp. powstała sekcja książki mówionej. Sekcja
ta dysponuje blisko siedmioma tysiącami tytułów. Dzięki
współpracy ze Stowarzyszeniem „Larix” otrzymujemy tytuły najnowszych wydawnictw.
W świetle obowiązujących
przepisów prawnych książki
mówione można wypożyczać
osobom, które mają orzeczony
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku. Takie
orzeczenie niełatwo uzyskać,
bo jego wydanie wiąże się z
prawem do zasiłku pielęgnacyjnego bądź prawem do korzystania z karty parkingowej.
Sporo osób starszych po

70 roku życia ma trudności z
czytaniem druku. Trudność ta
dotyczy również dyslektyków.
Uważam, że przepisy w tej kwestii należy zmienić, aby było
możliwe udostępnianie książek
mówionych tym właśnie dwóm
grupom osób. Książka leżąca
na półce lub spoczywająca na
dyskach komputerów to książka martwa. Zmieniając przepisy dotrzemy do ludzi, którzy ze
względu na stan zdrowia nie
sięgną po książkę drukowaną.
Książka mówiona w każdej
gminnej bibliotece to ułatwienie dla ludzi, którzy nie potraﬁą
jej „ściągnąć” z Biblioteki Centralnej w Warszawie. Ta kategoria czytelników w bibliotece
gminnej znajdzie fachową obsługę i poradę. Właśnie dlatego warto wrócić do dawnych
dobrych wzorców współpracy
między Biblioteką Centralną
w Warszawie, a bibliotekami
gminnymi w zakresie udostępniania książek na potrzeby wyżej wymienionych grup osób.
Biblioteka Miejsko-Gminna
w Obornikach udostępnia osobom z dysfunkcjami wzroku
książkę mówioną wraz z urządzeniem typu „Czytak”. Aktualnie biblioteka posiada 16 takich „Czytaków” oraz 30 aktywnych czytelników, którzy w
roku ubiegłym przeczytali aż
ponad tysiąc pozycji. Zmiany
w kwestii udostępniania książek mówionych m.in. seniorom są popierane przez Polski
Związek Niewidomych oraz
stowarzyszenia działające na
rzecz osób starszych.

FOT. ARCHIWUM

Marek
Lemański

śnie ulgi musi mieć szczegółowy wykaz odbytych zabiegów rehabilitacyjnych. Nie
może jednak wliczyć w tę ulgę
dojazdów do pracy, do lekarza czy też dojazdów związanych ze swoją aktywnością
społeczną. Zatem dlaczego w
uldze widnieje słowo „lecznicze”? Czy wizyta u lekarza nie
jest celem leczniczym? Czy nie
najważniejszą formą rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami jest praca i aktywność
społeczna?
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Nowe
busy
W

styczniu w województwie
wielkopolskim, dzięki doﬁnansowaniu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, przekazano do użytkowania trzy 9-osobowe busy, w pełni przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami.
Nowy
środek transportu otrzymał
Warsztat Terapii Zajęciowej w
Morzewie w powiecie pilskim,
Dom Pomocy Społecznej im.
Jana Pawła II w Pile oraz DPS w
Falmierowie.
PFRON przeznaczył na ten cel
łącznie ponad 200 tysięcy złotych. Doﬁnansowanie na likwidację barier transportowych zostało przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic
między regionami III”. Przypomnijmy, że program ten zakłada m.in. wsparcie w likwidacji
barier architektonicznych oraz
transportowych, a także w zakładaniu placówek służących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. O doﬁnansowanie mogą
występować gminy lub powiaty.
19 stycznia w uroczystości
przekazania pojazdów uczestniczyła Anna Skupień, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON, Eligiusz Komarowski, starosta pilski oraz przedstawiciele placówek rehabilitacyjno-terapeutycznych, które otrzymały busy. Zakup pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnościami to dla zainteresowanych ogromna pomoc,
bo większość z nich mieszka w
znacznie oddalonych od siedzib
placówek miejscowościach. Zadowolenia nie kryją też rodzice i
opiekunowie podopiecznych.
WTZ w Morzewie prowadzi
codzienne zajęcia arteterapeutyczne dla 35 uczestników, w
tym – dla 20 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Z kolei pilski DPS świadczy
usługi opiekuńcze dla 70 osób
przewlekle somatycznie chorych. Pojazd zakupiony ze środków PFRON ułatwi ich dowóz
do lekarza czy na rehabilitację.
Ostatnia z wymienionych placówek – DPS w Falmierowie – to
placówka z wieloletnią tradycją,
usytuowana na wsi. 25 mieszkanek tego DPS porusza się na
wózkach inwalidzkich.
oprac. kk.

O pracach i ich wysokim poziomie rozmawiano także w języku migowym.

Uczestników wydarzenia wita Anna Skupień, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON.

Wystawa prac spotkała się z dużym zainteresowaniem.
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WYSTAWA ZWYCIĘSKICH PRAC KONKURSU „SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

„Pokazują piękno,
wyrażają siebie…”
PPOZNAŃ

W

ielkopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizował 9
stycznia w Centrum Handlowym „Avenida” w Poznaniu wystawę prac plastycznych osób z niepełnosprawnościami. Na pierwszym piętrze obok sklepu „Peek &Cloppenburg” można było oglądać trzynaście zwycięskich
prac XIV edycji organizowanego przez PFRON Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Sztuka osób niepełnosprawnych” pod tytułem: „Gdy w sercu kwitnie muzyka”.
– Wystawę zorganizowaliśmy w tym nietypowym miejscu, aby przybliżyć świat osób z
niepełnosprawnościami, ich talenty i uzdolnienia artystyczne.
„Sztuka osób niepełnosprawnych” to największy konkurs
promujący właśnie twórczość
uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych
domów samopomocy i domów
pomocy społecznej. Konkurs
od samego początku, czyli od
15 lat, cieszy się dużym zainte-

Wystawa wzbudziła ciekawość klientów sklepów CH
„Avenida”, którzy zatrzymywali
się, aby obejrzeć obrazy, a także posłuchać kolęd i pastorałek
w wykonaniu Chóru Dziewczęcego Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego z
dyrygentem Laurą Stieler.
Ekspozycję oglądała również
Maria Krupecka, Pełnomocnik do spraw Równego Traktowania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Józef Solecki, kierownik Oddziału Integracji Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Poznania,
Jędrzej Wański, pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu, Julia
Kaczmarczyk-Piotrowska, prezes Wielkopolskiego Związku
Artystów Rzeźbiarzy, przedstawiciele i członkowie poznańskich organizacji pozarządowych, uczestnicy placówek rehabilitacyjno-terapeutycznych
z opiekunami, indywidualne
osoby z niepełnosprawnością,
dziennikarze.

Uczestnicy wernisażu oglądają prace.

FOT. (5X) KAROLINA KASPRZAK

K
Karolina
Kasprzak
K

resowaniem. W ubiegłym roku
wpłynęło ponad 2 tysiące prac,
z czego 250 zostało nagrodzonych. Artyści w tych dziełach
pokazują piękno, dobro, wyrażają siebie. Wszystkie ograniczenia schodzą na dalszy plan
– mówiła Anna Skupień, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału
PFRON.

Pamiątkowe zdjęcie jednej z prac.
Dwie spośród trzynastu prezentowanych na wystawie prac
zostały nagrodzone na ogólnopolskim etapie konkursu, pozostałe 11 – na etapach regionalnych. Na etapie ogólnopolskim nagrodzona została praca pod tytułem: „Fryderyk Chopin koncertujący” autorstwa
Michała Szkurata ze Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nowinach Fundacji Rozwoju Integracji Społecznej „Akces”
w Gdańsku. Praca ta, nadesłana w kategorii rysunek i graﬁka,
otrzymała drugie miejsce. Z kolei na trzecim miejscu, również
na etapie ogólnopolskim, uplasowała się praca Jakuba Karczmarczyka, uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej „Unikat”
przy Stowarzyszeniu Wspierania Działań Twórczych Osób
Niepełnosprawnych „Unikat” w
Katowicach. Praca nosiła tytuł:
„Śpiewać każdy może”. Została nadesłana w kategorii rysunek i graﬁka.
Dzieła autorów z różnych
stron Polski we wnętrzach
„Avenidy” zrobiły prawdziwą
furorę, bo ich poziom był naprawdę wysoki. Co istotne, dostarczyły wiedzy o potencjale twórczych możliwości osób
z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i z problemami zdrowia psychicznego. Po-

mogły też przezwyciężyć stereotypy na temat osób z niepełnosprawnościami. Włodek S. z
WTZ przy Instytucie Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie pracą pod tytułem: „Wspólne pląsy i śpiew z delﬁnem” woła o
prawo do szczęścia, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, do swobodnego wypowiadania się. Jego twórczość
dowodzi, że w każdym człowieku, bez względu na ograniczenia, tkwi po pierwsze – potencjał możliwości, po drugie – potrzeba dzielenia się własnymi
odczuciami, doświadczeniami,
tym co w życiu ważne, a bywa,
że i najważniejsze.
Pracownicy Wielkopolskiego
Oddziału PFRON na zakończenie spotkania wręczyli pamiątkowe upominki – w tym zakładki do książek z zaprezentowanymi na odwrocie pracami uczestników XV edycji konkursu „Sztuka osób niepełnosprawnych” pod tytułem: „Moja
ojczyzna”. Fundacja Rozwoju
„Motylarnia” w Poznaniu podarowała na tę okoliczność własnoręcznie wykonane przez
podopiecznych pierniki. Wypieki przygotowały dzieci i młodzież w ramach prowadzonych
przez Fundację oraz przez pracowników – wolontariuszy ﬁrmy „Veolia” warsztatów.
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odpowiedzi na potrzeby miejscowej społeczności i w trosce o osoby niepełnosprawne, a także dzięki
pracy i zaangażowaniu wielu osób, 17 grudnia 2012 roku
rozpoczął działalność Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach. Pięcioletni okres istnienia tej placówki dowiódł,
że jest ona niezbędna naszemu lokalnemu środowisku,
zwłaszcza osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Okazją do uczczenia jubileuszu 5-lecia naszego WTZ
stał się bal karnawałowy pod
hasłem „Baśniowo, bajkowo, bajecznie”, który odbył się
10 stycznia w Gminnym Centrum Kultury w Dusznikach.
Na wspaniałej zabawie spotkali się liczni mieszkańcy baśni i bajek oraz naszej wyobraźni: Czerwony Kapturek,
księżniczki i królewicze, smoki, smerfy, czarodzieje. W baśniowe postacie wcielili się nie
tylko uczestnicy WTZ w Dusznikach, ale też goście ze Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Duszek” w Dusznikach
oraz z WTZ-etów w Kwilczu,
we Wronkach i w Szamotułach
(tu WTZ prowadzi Spółdzielnia
Socjalna „Talent”).
Był tort urodzinowy, upominki, a kierownik Iwona
Kaczmarek odbierała okolicznościowe życzenia. Były melodie znanych hitów, także utwory znane z bajek. Didżej wspaniale zachęcał do zabawy, tańczący nie schodzili z parkietu.
Bal wzbogaciła loteria fantowa, konkurs na najpiękniejszy
strój i konkurs taneczny.
O bajecznej zabawie najwięcej mówią zamieszczone zdjęcia.

REMIGIUSZ PRZEWOŹNY
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Baśniowy
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W DUSZNIKACH

FOT. (9X) REMIGIUSZ PRZEWOŹNY

bal

REFLEKSJE UCZESTNIKÓW BALU
Bal karnawałowy moim
zdaniem był udany, byłam
przebrana za klauna, a mój
brat za smoka. Ubawiliśmy
się wszyscy po pachy w zabawie i tańcach. Wypiliśmy
kawę i zjedliśmy gorący posiłek. Było bardzo dużo osób,
każdy był przebrany. Doprawdy trudno było poznać,
kto to i kim jest.

KINGA KORTYLA
Na balu było ładnie, była
miła i przyjemna atmosfera.
Byłam przebrana za smoka.

PAULINA
10 styczeń to był dzień,
kiedy WTZ w Dusznikach obchodził swoje piąte urodziny.

Na uroczystość połączoną
z balem karnawałowym został zaproszony wójt Roman
Boguś oraz lokalne władze.
Licznie przybyli uczestnicy
WTZ w Kwilczu, Szamotułach
i Wronkach. Hasłem balu były
postacie z bajek i baśni. Jedno jest pewne, pomysłów nie
zabrakło. Pyszny tort i dobra
muzyka umiliły wszystkim
szampańską zabawę.

ZUZANNA PUSTKOWIAK
Moje wrażenia z balu. Było
fajnie, bo byłem z tatą. Byłem
przebrany za Gucia. Grałem
w loterii fantowej.

AREK RADCAK
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Z aniołami w Puszczykowie
W

czwartek
7
grudnia 2017 roku grupa
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Otuszu:
Anna Włodarek, Małgorzata Turowska, Natalia Roguszka, Wirginia Kaźmierska, Przemysław Mikołajczak i ja, niżej podpisany,
pod opieką terapeutki Marzeny Utracik, wybraliśmy
się do Puszczykowa na spotkanie z różnymi konkursami i przedstawieniem „Wieczór z Aniołami”.
Byli też uczestnicy WTZ-etu
w Konarzewie: Marta Jazdończyk, Jacek Szwed i Monika
Andrzejewska z terapeutką Lidią Domańską.
Wydarzenie to jak co roku
odbyło się w podziemiach
tamtejszego kościoła. Zastaliśmy zgromadzonych tam
naszych znajomych i przyjaciół, uczestników różnych
placówek szkolnych i terapeutycznych.
Aktorzy z Domu Pomocy
Maltańskiej zaprezentowali
się w przedstawieniu „Pięciu aniołów w niebie mieszkało”. My startowaliśmy w
konkursach literackich i
plastycznych oraz w konkursach kolęd i pastorałek.
Uczestnicy „Promyka” w
Otuszu zdobyli trzy cenne
nagrody. Anna Włodarek zajęła trzecie miejsce – otrzymała dyplom i nagrodę rzeczową w konkursie literackim.
Natomiast miejsce pierwsze za pracę grupową przyznano nam w konkursie
plastycznym
„Świąteczny
wieczór” oraz miejsce drugie
– również za pracę grupową
w konkursie plastycznym
„Worek Świętego Mikołaja”.

MICHAŁ SZYMANOWICZ

Obszerne omówienie „Wieczoru z Aniołami” autorstwa
Karoliny Kasprzak opublikowaliśmy w styczniowym wydaniu „Filantropa” na stronie
30.
Powyżej drukujemy informację Michała Szymanowicza, aby uhonorować sukcesy w tym wydarzeniu jego
przyjaciół z WTZ w Otuszu.
red.

FOT. (3X) WTZ „PROMYK”

UCZESTNIK WTZ ,,PROMYK”
W OTUSZU
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rzed świętami Bożego Narodzenia stoiska
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” można było
zobaczyć na kiermaszach
w Konarzewie, Dopiewie i
Buku oraz zaopatrzyć się
w świąteczne prezenty czy
ozdoby, w tym choinkowe,
wykonane przez naszych
uczestników.

9

Nasze kiermasze

Wszystkim, którzy odwiedzili nas na stoiskach i dokonali zakupów naszych prac,
w imieniu kierownika, terapeutów, a przede wszystkim
uczestników – serdecznie
dziękujemy.
Cały dochód z kiermaszów
zostanie przeznaczony na
rehabilitację osób niepełnosprawnych.

FOT. (2X) WTZ „PROMYK”

SZYMON KRZEMIŃSKI

Pamięci prof. Z. Galora
„B

liżej ludzi – społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty wykluczenia” – konferencję naukową
pod takim właśnie tytułem
zorganizował 27 stycznia
Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w Warszawie, Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu i
Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”.

W siedzibie tej organizacji
rozmawiano m.in. o formach
włączania społecznego, czynnikach szczególnie narażających ludzi na wykluczenie, a
także o nierównościach językowych i marginalizacji.
Do podzielenia się wiedzą
teoretyczną i doświadczeniami praktycznymi zaproszono
specjalistów, którzy powiedzieli m.in. o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych w

Polsce, readaptacji osób skazanych na karę pozbawienia
wolności oraz o metodologii badań społecznych w odniesieniu do problemu wykluczenia.
Konferencja była poświęcona zmarłemu 27 stycznia
2017 roku profesorowi Zbigniewowi Galorowi, polskiemu socjologowi i esperantyście, który badał margines
społeczny Poznania. Pro-

testował przeciwko utworzeniu w stolicy Wielkopolski osiedla kontenerów socjalnych. W działalności naukowo-dydaktycznej zajmował się socjologią gospodarki, marginalizacji oraz socjologią ogólną. Napisał wiele
publikacji, których wiodącym
tematem było wykluczenie
społeczne, marginalizacja i
stygmatyzacja ludzi w kryzysie. oprac. kk.
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o zgromadzeniu pokaźnego dorobku autorskiego,
składającego się głównie z
poradników, artykułów i referatów uparłem się, by zasiąść
do pracy i napisać coś poważniejszego – nie jakiś zwykły
poradnik rehabilitacyjny dla
niewidomych, lecz prawdziwą książkę.
Porozmawiałem z moim
przyjacielem, profesorem Witoldem Kondrackim, niewidomym
matematyko-ﬁzykiem,
który miał zweryﬁkować, czy
powinienem się odważyć i zostać „literatem”. On sam pisał
świetne opowiadania, toteż
jego zdanie, że należy się odważyć, zaważyło na mojej pozytywnej decyzji. Napisałem
więc opowiadanie o Eryku,
który jako dziecko był niedowidzący, a następnie w wyniku
wypadku stracił wzrok. Opowiadanie przedstawia typowy
dla naszego środowiska życiorys. Każdy niepełnosprawny
urodził się z ułomnością, albo
stracił zdrowie w wyniku choroby lub wypadku. Najpierw
młody człowiek cieszy się
zdrowiem, a potem musi wybrać – załamać się pod wpływem tragedii, albo po krótkim
okresie przywyknąć do nowej
sytuacji.
Zanim przekazałem tekst
wydawnictwu, pokazałem go
Witkowi. On przeczytał go i
podczas telefonicznej rozmowy wyraził swoją opinię.
– Czytałem ten tekst i nie
mogłem się nadziwić, co ty
tam powypisywałeś? Co to za
historia z tym Erykiem i jego
włażeniem na drzewo! Już myślałem wyłączyć syntezator i
dać sobie spokój, no, ale gdy
obiecałem, musiałem dokonczyć. Tego opowiadania nie
da się spokojnie czytać. Ono
wkracza w mój świat – nienormalne życie spowodowane utratą wzroku. No i ta historia, jak mały Eryk wpada na
odlotowy pomysł, by wleźć na
drzewo w nadziei, że lepiej zobaczy księżyc – bo będzie nieco bliżej!
– No wiesz, książka jest
o braku wzroku. Trudno to
ominąć. Długo myślałem, jak
przedstawić tęsknotę za obrazem i widzeniem, i wymyśliłem to oglądanie księżyca.
– No ale ta scena jest kompletnie nierealna!
– Jak to nierealna? W książ-

Nierealne
kach są opisane sytuacje i wydarzenia, które mamy jedynie
w wyobraźni?
– Ale muszą być w jakiś sposób sensowne, a tu Eryk chce
wejść na drzewo, by oglądać
księżyc! On i tak jest dobrze
widoczny, gdy nie ma chmur.
Niestety, podobnie uważała moja żona, a mianowicie,
że to niemożliwe, by jakiś słabowidzący Eryk, jako kilkuletni chłopak zamarzył, by móc
szczegółowo przyjrzeć się
księżycowi i aby to urzeczywistnić wpadł na pomysł, by
wejść na drzewo, spodziewając się, że stamtąd lepiej go widać.
Historia Eryka zaczyna się
właśnie tą sceną, a w kolejnych rozdziałach książka opowiada, jak kilka lat później
Eryk spadł ze schodów i całkowicie stracił wzrok. Mógł uratować oczy, gdyby poszedł do
lekarza i opowiedział, co się
stało. Nie zrobił tego, lecz ukrył
swój kłopot. Krwotok w jedynym widzącym oku rósł i rósł,
by osiągnąć taki poziom, że
stał się nieodwracalny. Mama
Eryka powiedziała bowiem, że
umarłaby, gdyby przestał widzieć, Eryk bał się więc zwierzyć ze swojego nieszczęścia.
Nie powiedziałem Witkowi,
a teraz już nie zdołam, gdyż
od niemal trzech lat nie żyje,
że opowiadanie o Eryku jest
w dużym stopniu osobiście o
mnie. Historia jest nieco zmodyﬁkowana w porównaniu z
autentyczną, ale w gruncie
rzeczy jest o mnie i tyle.
To jedna tajemnica związana z książką. Była także druga. Witek nie wiedział o epilogu historii o marzeniu małego
Eryka, by lepiej zobaczyć księżyc, a mianowicie o naszym
rodzinnym przeżyciu związanym z Cyprianem. To nasz nastoletni syn, który w roku 2008
miał 5 lat. Wyobraźcie sobie, że
kilka lat po napisaniu książki,
w roku 2008, zdarzyło się coś
niesamowitego.
Był wieczór i siedzieliśmy
przy stole w kuchni. Opóźniała się wakacyjna kolacja. Robiło się ciemno, choć nie całkiem. Już pojawił się na niebie
księżyc, chociaż jeszcze można było korzystać z resztek
dziennego światła. W kuchni
byłem z żoną, a Cyprian bawił

się na dworze i ganiał za piłką.
Urodził się z genetyczną wadą
wzroku – ma to po mnie. Na
szczęście jego wada nie pogłębia się. Na razie syn nie uległ
żadnemu „głupiemu” wypadkowi. Żona przygotowała kolację i zawołała Cypriana. Nie
usłyszał, mimo że wołała kilka
razy, więc poszła po niego. Zaraz wróciła zaskoczona i rozentuzjazmowana. Wbiegła do
pokoju przez drzwi tarasowe i
powiedziała:
– Wyobraź sobie, co się stało. Cyprian właśnie oznajmił,
że chciałby wejść na drzewo,
by lepiej zobaczyć księżyc!
No, to było wydarzenie!
Żona, tak jak Witek, uważała przecież, że książkowa scena z Erykiem na drzewie jest
idiotyczna i nierealna. Miałem
ten fragment usunąć z książki i dopiero w ostatniej chwili
porzuciłem ten pomysł. Głupio
mi jednak było, gdy dwie tak
ważne dla mnie osoby uważały, że ten pomysł był kiepski. A
tu nasz mały syn, który wypisz,
wymaluj był i nadal jest podobny do Eryka, to znaczy wiedzie żywot jak on, bez żadnych
podpowiedzi, wspominania o
Eryku, gdy przecież jeszcze nie
czytał książek i nie mógł znać
moich opowiadań, wymyślił
to samo, co zaprojektowałem
znacznie wcześniej.

*
Oto wspomniany fragment
książki o marzeniu Eryka, by
nieco lepiej obejrzeć księżyc.
„Podwórze
opustoszało.
Słońce już się chowało – w górze jeszcze było dość jasno, korony drzew i wierzchy dachów
były oświetlone, ale wszystko, co było poniżej, tonęło już
w ciemnej szarości. Na niebie zaczął królować księżyc.
Tego dnia nie czekał, aż słońce całkiem zgaśnie, lecz błyszczał już teraz. Rodzina była w
kuchni, na stole kolacja. Jeszcze ostatnie przygotowania,
po których wszyscy siądą na
swoich miejscach. Eryka nie
ma – normalne. Jego często nie
ma na kolacji. Wpada zazwyczaj spóźniony, milczący i zasapany – nie chce powiedzieć,
gdzie się podziewał. Nikt nie
dopytuje się zbyt natarczywie,
bo nie ma powodu, by tak bar-

dzo ingerować w jego tajemnice. Spóźniał się i tym razem. Z
dnia na dzień wzrastało niezadowolenie babci – w zasadzie
nie powinno się tolerować takiego zachowania.
– Gdzie on się podziewa?
– babcia najwyraźniej miała
tego dosyć. – Nigdy nie wiem,
co mu dać na kolację. Mógłby
przyjść razem ze wszystkimi
i zjeść jak należy. Przestanę o
niego dbać.
Złościła się coraz bardziej.
– Co to za wakacje, gdy ciągle trzeba się denerwować! Ma
dopiero sześć lat, a już robi, co
chce.
– Daj spokój babciu, zaraz
przyjdzie – uspokajała Gosia,
starsza od Eryka jego cioteczna siostra.
– Wczoraj i przedwczoraj
też tak mówiłaś. Mówisz tak
od początku wakacji. A skąd
ja mogę wiedzieć, gdzie on
się podziewa i czy coś mu się
przypadkiem nie stało? W końcu ja za niego odpowiadam. A
trzeba go bardziej pilnować niż
innych.
– Pewnie jak zwykle nic złego go nie spotkało.
– Skąd możesz to wiedzieć?
– Wiem, co on robi – zadeklarowała dumnym tonem
Gośka, dolewając oliwy do
ognia.
– Jak to!? – wybuchnęła całkiem wyprowadzona z równowagi babcia.
– Wiesz, co on robi i pozwalasz na to, by spóźniał się codziennie?
– Wcale nie pozwalam! On
mnie nie pyta o zdanie. Dopiero wczoraj podpatrzyłam,
gdzie on łazi i poznałam jego
tajemnicę.
– Gośka, nie denerwuj mnie!
Czekam na niego z kolacją, a
ty mi opowiadasz o jakichś tajemnicach!
– No tak babciu, on ma swoją tajemnicę, ale pewnie zaraz
przyjdzie.
Eryk rzeczywiście przyszedł
po kilku minutach. Babcia była
nieugięta, więc obiecał, że nie
będzie się już spóźniał, bez
względu na to, co go tak długo zatrzymuje. Przede wszystkim zależało mu na tym, by
nikt nie dowiedział się, co on
robi w sadzie. Jednak następnego dnia, gdy mniej więcej o
tej samej porze wszyscy jedli
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kolację, jego znowu nie było.
Tym razem miarka się przebrała. Jego tajemnicy nie dało
się już utrzymać.
– Powiedz Gośka, co on wyrabia, bo tym razem nie mam
ochoty na żarty. Można mieć
tajemnice, ale nie takie, by codziennie mnie denerwować.
Kolacja była skończona.
Wszyscy się rozeszli, a Eryka
nadal nie było.
– Dobrze babciu, chodź ze
mną. Razem zobaczymy, co
się dzieje. Jeśli Eryk robi to, co
zwykle, to znajdziemy go natychmiast.
– A gdzie on jest?
– Całkiem niedaleko. Zaraz
się przekonasz.
Rzeczywiście, był tam,
gdzie przypuszczała Gosia.
Nie mógł spędzać tu za dużo
czasu, bo rodzina zauważyłaby go i tajemnica by się wydała. Przyszedł zaledwie kilka
minut temu, bo nie chciał zaczynać za wcześnie. Słońca
było jeszcze za dużo, musiał
więc poczekać. Nie było mu
to na rękę, bo wołali na kolację. Fakt, umówił się z babcią,
że nie będzie się już spóźniał,
ale miał pecha. Wcześniej nie
udało mu się wykonać misji, a teraz i tak jest spóźniony. Spojrzał na niebo i uznał,
że jest na tyle ciemno, że można zaczynać.
Podszedł do drzewa, sprawdził, czy ma wszystko, co potrzebne i zaczął się wspinać.
Jak zwykle kilka razy się zsunął, ale powoli posuwał się w
górę.
Babcia była obrażona i nie
zważała nawet na niewesołą
minę wnuczki.
– To beznadziejne. Umówił
się ze mną, że już się nie spóźni, a tymczasem woli być w
sadzie zamiast na kolacji. Nie
będę tego tolerowała. Nikt by
na to nie pozwolił. Jak mu nie
odpowiadają nasze warunki,
to niech matka zabiera go do
domu. Nie musi być z nami i
tak się zachowywać.
– Daj spokój babciu, nic złego się nie dzieje. Ma swoją tajemnicę, ale przejdzie mu niedługo i nie będzie się spóźniał.
– Niech ja wreszcie się dowiem, jaką on ma tajemnicę. Przecież to nienormalne
cenić bardziej swoje zabawy
od moich kłopotów. Nie dalej

jak wczoraj obiecał, że będzie
punktualny.
– No tak. Chodźmy więc zobaczyć.
Poszły do sadu. Gośka prowadziła, a babcia miała coraz
gorszy humor. Na dworze było
prawie całkiem ciemno. Trudno było omijać korzenie drzew
i deski, które dziadek przyszykował do reperacji stodoły.
– Jestem wściekła, że muszę
tu za nim łazić.
– Chyba rzeczywiście przesadził, ale teraz chodźmy ciszej, bo nie zobaczymy, co on
robi.
Przecisnęły się pomiędzy
kolejnymi krzakami, minęły dwa ule i schowały się pod
dużą jabłonią. Kilka metrów
dalej stało kolejne duże drzewo. Było to chyba największe
drzewo w sadzie.
– I co dalej?
– Popatrz babciu na to drzewo.
Gośka wskazała ręką na sąsiednią jabłoń. Babcia wpatrywała się w jej pień i nic nie zauważyła.
– Babciu, popatrz tam, wysoko.
Babcia przeraziła się, gdy
zobaczyła na szczycie drzewa
niewyraźnie majaczącą postać
chłopaka. Chciała już krzyknąć, gdy Gośka chwyciła ją za
rękę i cichutko szepnęła:
– Babciu, poczekaj. On tu
ma swoją tajemnicę.
– O co tu chodzi, na miłość
boską? Po co on siedzi na tym
drzewie? Przecież zakazałam
mu na nie włazić. Nie mówiłam, że może zlecieć i narobić
kłopotu?
– Mówiłaś babciu, ale jego
tajemnica to nie żarty. Najpierw chodził tu na jabłka, bez
których nie wytrzyma ani godziny, a wtedy wpadł na ten
pomysł. Nie wiem, czy mogę
zdradzić tę jego tajemnicę. Niczego mu nie obiecałam, ale
coś mi się zdaje, że nie będzie
zachwycony, gdy ją zdradzę.
– Czy on zgłupiał? Skaranie
boskie z tym chłopakiem.
– Jego zdaniem babciu, im
wyżej, tym lepiej. Myśli, że tam
zobaczy dokładniej księżyc i
gwiazdy. Słabo widzi i sądzi,
że te parę metrów wyżej coś
zmieni.
– Ale to nieszczęście. Nie
dość, że niczego specjalnie nie

dojrzy, to jeszcze może spaść.
Gdyby matka wiedziała, na co
mu pozwalamy, to mielibyśmy
duże kłopoty.
Eryk ich nie słyszał. Wpatrywał się przez lunetę w księżyc, nieliczne gwiazdy i chmury. Nadal nie mógł dokładnie
obejrzeć księżyca. Miał nadzieję, że gdy będzie sprzyjająca pogoda, to z najwyższego drzewa w sadzie będzie
mógł zobaczyć coś istotnego.
Mylił się. Nie będzie chyba tu
właził, bo i tak pomysł się nie
sprawdził. Co gorsza, spóźnił się na kolację i czekała go
okropna bura. Wiele by dał, by
móc zobaczyć jakieś szczegóły na księżycu. Był pewny, że
inni je widzą tak po prostu. Nie
wiedzieć skąd nabrał przekonania, że inni widzą wszystko
i że jedynie on ma z tym problemy. Było mu bardzo smutno,
gdy okazywało się, że nie jest
w stanie tego przezwyciężyć.
– Złaź mały. Przecież i tak
nie możesz zobaczyć wszystkiego!
– Babciu, nie krzycz. Nic się
nie stało – uspokajała Gosia.
Nie mogła nic poradzić. Wydała tajemnicę Eryka, bo nie
miała wyjścia. Spodziewała się, że jej mały brat będzie
na nią obrażony. Wszystko, co
dotyczyło oczu było dla niego
drażliwe. Nie dziwiła mu się.
Rzeczywiście słabo widział.
Obserwowała, jak potyka się
o korzenie, jeździ nosem po
książce i siada blisko telewizora. Za każdym razem, gdy ktoś
to zauważał, Eryk wzdrygał się
i udawał, że widzi więcej.
Babcia już nie chciała krzyczeć. Miała inny kłopot. W
oczach pojawiły się łzy, które wolała raczej ukryć. Pomyślała, że to nie jest normalne. Chłopak włazi na wielkie
drzewo, z którego może spaść,
a ona nic o tym nie wie. Dobrze, że nie spadł. Pamiętała, jak jej najstarszy syn, gdy
był młody, spadł z tej jabłonki.
Już wcześniej zauważyła, że jej
wnuk ma kłopoty z zaakceptowaniem wady wzroku. Ona
też widziała, jak wpatruje się
w różne małe przedmioty, jak
wgapia się w ekran telewizora,
na którym i tak za wiele nie widzi. A teraz jeszcze to. Nie jest
dobrze. Gośka miała rację, gdy
mówiła, że to nie są żarty.

11

– Eryk, chodź na kolację. Nie
możesz spędzać życia na drzewie.
Eryk był pewien, że nikt
oprócz Gośki nie wie, co on
tu robi. Trzeba będzie zejść. I
tak nic z tego nie wyszło. Pomysł nie był dobry. Jak urośnie,
wpadnie na lepszy, ale kiedy to
będzie... Słyszał, że obserwatoria, z których obserwuje się
niebo, są wysokie. Sądził więc,
że to drzewo mu pomoże, a tu
taka wpadka!
Zaczął zsuwać się na dół.
Czuł się jak zbity pies. Było mu
przykro, że ktoś wziął udział w
jego misji. To była jego tajemnica, tak samo, jak to, że słabo widzi. Z jakiej racji o jego
oczach mają wiedzieć wszyscy
dookoła? Tymczasem, niestety, wiedzieli. Przypomniał sobie, jak miesiąc wcześniej, gdy
wracał z placu zabaw, spotkał
dwie dziewczyny, które na niego czekały. Chciał już je ominąć, gdy zaczęły go wyśmiewać: „Ślepy, ślepy, ślepy...”. Mijał je i nie wiedział, co ma zrobić. Chciał jakoś zareagować,
ale nauczono go, że na prowokacje się nie odpowiada. Zrobił poważną minę, przeszedł
obok, wszedł po schodach na
górę i pobiegł do sypialni. Już
nie miał poważnej miny – rzucił się na łóżko i płakał. Przeżył coś, czego nikomu by nie
życzył. Przecież tyle widział,
grywał w piłkę i był najlepszy
w łażeniu po drzewach. Skąd
przyszło do głowy tym dziewczynom tak mu dokuczyć?!
Wrócił na kolację. Przetrzymał babci narzekanie i nie miał
żalu do kuzynki. Był smutny, bo
nie pierwszy raz poczuł się tak
bardzo inny od reszty i bardzo
samotny”.

*
Jakie byłyby myśli i marzenia
małego Eryka, gdyby wiedział,
co go spotka w przyszłości –
że po kilku latach spadnie ze
schodów i nie będzie widział
nic? Gdy od tylu miesięcy opowiadam Państwu w moich artykułach o świecie ludzi niewidomych i niedowidzących,
myślę także o przypadku swoim i moich przyjaciół. Po trosze
jest to o mnie, a także o Witku,
który spowodował idiotyczny
wybuch i stracił wzrok. Czy ja
sam byłem mądrzejszy, gdy w
dzieciństwie grałem w piłkę i
nie unikałem różnych zabaw?
Gdybym wiedział, jak się to
skończy, pewnie bym unikał
tych przyjemności. A Eryk czy
Cyprian? Czy losy nas wszystkich muszą być tak bardzo podobne?
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ardzo dziękuję, że pan
Tomek pozwolił mi zostać w kuchni na dalszy
czas, żebym mogła pracować
w niej i się uczyć. Jak przyszłam pierwszy raz do pracowni kulinarnej, to bardzo
się cieszyłam i miałam załatwione z panią Dominiką, że
zostanę dłużej.

Moja pracownia
– kuchnia

Teraz będę łącznie cztery
miesiące w kuchni. Byłam w listopadzie i grudniu 2017 roku,
w styczniu i w lutym tego roku.
I ja sama sobie załatwiłam z
panem Tomkiem, że mam dalszy pobyt w kuchni przez styczeń, a teraz się niedawno do-

wiedziałam, że zostanę też
przez miesiąc luty. Ale fajnie!
Żartowałam, że mogłabym zostać cały rok, wiem, że to nie
jest możliwe, ale może pan Tomek się zgodzi.

FOT. (2X) MARCIN KACZYŃSKI

ANNA KONOPACKA

Z „Iskrą” w Avenidzie
stycznia my z „Iskry” byliśmy w Avenidzie na wystawie prac plastycznych konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Najpierw przeszliśmy się po galerii i oglądaliśmy
różne rzeczy, a potem poszliśmy do kawiarni.
Każdy wybierał, co chciał. Ja
zamówiłam deser w delﬁnku i
herbatę truskawkową. Dlaczego wybrałam akurat delﬁna? Bo
to moje ulubione, kochane ssaki, ucieszyłam się i zrobiłam im
zdjęcie. Poszliśmy na wystawę.
Potem Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego śpiewał
kolędy i pastorałki, a potem
pani opowiadała o tej wystawie. Rozdano podziękowania
autorom wystawionych prac.
Rozdano też zakładki i pierniki. I na koniec mogliśmy pooglądać bliżej te prace. Były
ładne, a z tych prac najbardziej podobały mi się zrobione
wszystkie nuty, co wyglądało
jak poduszka muzyczna.

ANNA KONOPACKA

FOT. MARZENA GUMNA
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Film
Lek bez ceny
pełen radości
postaci występującej w tym ﬁlmie. Mimo to polecam ﬁlm.

ANNA KONOPACKA

W

CHŁOPIEC
CHCIAŁ ŚPIEWAĆ

B

yliśmy w Heliosie na ﬁlmie „Narzeczony na niby”.
Byliśmy z panią Olą i panem
Wojtkiem. Był duży ekran na
telewizorze.
Były reklamy, światła zgasły
i zrobiło się ciemno. Miałem
fotel nr 15. Na scenie nagrywali muzykę z miksera i mały
chłopiec śpiewał przez mikrofon. Był z dziadkiem i tatą. Była
pani redaktor i pan redaktor,
którego grał Piotr Adamczyk.
Zapytali chłopca, czy chce grać
w piłkę czy śpiewać. Chłopiec
chciał śpiewać i występować.
Bardzo mi się ten ﬁlm podobał.

FOT. (2X) ROBERT WRZESIŃSKI

„Iskrze” zorganizowano
wyjście do kina na ﬁlm
„Narzeczony na niby”. Ten
ﬁlm był pełen radości, kłótni
i zdrady, ale na koniec była
zgoda. W ﬁlmie grali Adamczyk i Karolak, z nimi był ten
ﬁlm. Adamczyk i Karolak występują też w ﬁlmie „Listy
do M 3”, mają tam najlepsze
role.
Wszystkie pozostałe fragmenty ﬁlmu bez nich były takie
sobie, a ci panowie to prawdziwi aktorzy. Piotr to mąż Karoliny z „Listów do M” a Tomek
to św. Mikołaj z „Listów do M”.
Mnie się podobały te fragmenty ﬁlmu „Narzeczona na niby”,
które były z nimi, poruszyło
mnie, że na koniec była zgoda
i ślub Karolaka z dziewczyną,
a nie podobała mi się kłótnia i
zdrada. To się zdarzyło każdej

MARCIN DYL
Na poborze krwi w Luboniu pojawiły się całe rodziny. Na zdjęciu
wielokrotni dawcy, małżeństwo Karolina i Jakub Tomkiewicz.

Pobór krwi w sali Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu.

K
FOT. (3X) ANDRZEJ OHIRKO

NA KONIEC
BYŁA ZGODA

lub HDK PCK „Lubonianka” im. bł. E. Bojanowskiego w Luboniu zorganizował w niedzielę 21 stycznia w
Szkole Podstawowej nr 1 udaną akcję poboru krwi. 42,75
litrów tego leku bez ceny oddało 95 osób, w tym 25 kobiet.
Ponadto zarejestrował się jeden dawca szpiku.
Krwiodawcy otrzymali od
organizatora upominki przekazane przez sponsorów, którymi byli: „Dramers„”, „Pol-Car”

ul. Gorzysława w Poznaniu,
„Ziołolek” Sp. z o. o. i Kompania Piwowarska Lech Browary
Wielkopolski.
W przygotowanie akcji zaangażowani byli: Józef Wyzujak, Hanna Pawlicka, Mariusz
Chybicki i Maciej Kubiś. Zarząd Klubu „Lubonianka” dziękuje dyrektorowi SP nr 1 Grzegorzowi Aniole za udostępnienie sal w szkole.

ROBERT WRZESIŃSKI
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Z INICJATYW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB

7

grudnia 2017 roku zorganizowano w Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra” kiermasz
świąteczny. Były na nim różne ładne prace i różne rzeczy
robione przez nas.

pierniki i magnesy na lodówkę.
Było dużo ludzi do kupowania
tych rzeczy. Zebrane pieniądze
są przeznaczane na „Iskrę” i na
potrzeby „Iskry”. Kiermasz był
w sali kuchennej. Były rozmowy i kolorowe prace.

Były ozdoby świąteczne oraz

ANNA KONOPACKA

FOT. (5X) MARCIN KACZYŃSKI

Kiermasz naszych prac
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NIEPEŁNOSPRAWNYCH „ISKRA” W POZNANIU

Nasza wigilia
nasze Stowarzyszenie. Było naprawdę fajnie.

ANNA KONOPACKA

20

grudnia 2017 roku zorganizowano w „Iskrze”
wigilię, było dużo dobrego jedzenia i fajne dostaliśmy prezenty. Śpiewaliśmy kolędy i
była pani która śpiewała z panem Marcinem Książakiem,
naszym terapeutą, kolędy, a
my słuchaliśmy. Było też dużo
przygotowań do tego. W kuchni robiliśmy różne ciasta i jedzenie, pieczenie, gotowanie.
Była dużo ludzi do pomocy,
byli to terapeuci i podopieczni,
było przy tym gotowaniu bardzo wesoło i kolorowo. W wigilię wszyscy byli bardzo ładnie
ubrani. Byli zaproszeni goście –
nasz były Zarząd, który tworzył

PACZKI
OD GWIAZDORA

B

yło śpiewanie kolęd. Wigilię przygotowaliśmy z panią
Dominiką, upiekliśmy sernik,
piernik, ciasto czekoladowe. Ja
ubiłem białka. Była wesoła atmosfera. Dostaliśmy od gwiazdora paczki. Do jedzenia były
śledzie w śmietanie, barszcz,
kompot, pierogi z grzybami. Na
wigilię nosiliśmy stoły na korytarz, by się wszyscy zmieścili,
nakryliśmy je białymi obrusami. Było bardzo przyjemnie.

ARKADIUSZ NOWICKI

FOT. (4X) MARCIN KACZYŃSKI

ŚPIEWALIŚMY
KOLĘDY
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FOT. (4X) ARCHIWUM WTZ SWARZĘDZ

Opłatek z przyjaciółmi

Ś

więta Bożego Narodzenia to
czas pełen radości, miłości i
pokoju. To czas, w którym dzielimy się opłatkiem oraz składamy sobie serdeczne życzenia.
21 grudnia 2017 roku spotkaliśmy się w „EuroHotelu”, by
wspólnie z naszymi przyjaciółmi, gośćmi podzielić się opłatkiem i posmakować świątecznych potraw. Basia Kucharska,
kierownik naszego Warsztatu, powitała nas oraz zaproszonych na wigilię gości. W wigilijny nastrój wprowadzili nas nasi
koledzy i koleżanki wierszami księdza Jana Twardowskiego oraz występem muzycznym.
Złożyliśmy życzenia urodzinowe i wyrazy wdzięczności
prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowi Pawłowskiemu
za długoletnią pomoc i wspieranie Stowarzyszenia. Odmówiliśmy wspólną modlitwę prowadzoną przez księdza Dariusza Salskiego, proboszcza Paraﬁi Matki Bożej Miłosierdzia i
wysłuchaliśmy słów Ewangelii o
Bożym Narodzeniu.

AGATA KIEJDROWSKA
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PPOŁAJEWO
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-letnia Alicja Kluk z
Tarnówka w powiecie
czarnkowsko-trzcianeckim ma
duże problemy z mówieniem
i porusza się na wózku inwalidzkim. Jednak mimo poważnej niepełnosprawności każdego dnia cieszy się życiem i potraﬁ osiągać sukcesy. Po długim okresie wahań i rozterek
podjęła próby pisania krótkich
opowiadań.
Efekt końcowy był niespodzianką, ponieważ przy udziale
Eweliny Majer-Kotowskiej, opiekunki pracowni komputerowej
w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Gębicach, do którego uczęszcza Alicja, ukazało się drukiem
jej opowiadanie „Niezwykła historia”, mówiące o miłości dwojga ludzi. Zostało ono zaprezentowane na IX Spotkaniu z Twórczością Osób Niepełnosprawnych w Połajewie w 2015 roku.
Ala otrzymała podziękowanie
w postaci pamiątkowej statuetki i spełniła tym samym jedno
ze swoich marzeń. Wiele innych
czeka na realizację.
Urodziła się z dziecięcym porażeniem mózgowym. W mieszkaniu porusza się o własnych siłach, ale dalsze trasy pokonuje na wózku inwalidzkim. We
wczesnym dzieciństwie rehabilitowana była w wielu poradniach specjalistycznych, między
innymi w sanatorium „Irena” w
Połczynie Zdroju oraz w Szpitalu i Sanatorium im. dr Markiewicza w Ciechocinku. Uczestniczyła w turnusach rehabilitacyjnych w Sanatorium w Miłowodach. „Panoramę Morską” w Jarosławcu i jej bogatą ofertę nie
tylko rehabilitacyjną poznała
dzięki projektowi „Aktywizacja
zawodowa osób niepełnosprawnych”. W roku 2016 przebywała
na turnusie w Sanatorium „Amigo” w Świnoujściu. Od 2013 roku
korzysta też zabiegów w Ośrodku Rehabilitacji Funkcjonalnej w
Pobliskiej Sarbce. Dobrze wspomina pobyty w tych ośrodkach.
Szkołę Podstawową ukończyła w Młynkowie, następnie naukę kontynuowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego, na kierunku informatyka.
Jest bardzo zadowolona z pobytu i nauki w tej szkole. W szkole tej nauczyła się między innymi podstawowych zasad samo-

Tworzyć
nie tylko w słowie

Pod fontanną. Na turnusie w Międzyzdrojach.
obsługi, co okazało się bardzo
przydatne w życiu codziennym.
Nawiązała cenne i trwałe przyjaźnie. Miała dobry kontakt z nauczycielami, koleżankami i kolegami.
Z inicjatywy pani Barbary Półrolniczak, prowadzącej zajęcia
z graﬁki komputerowej, w 2009
roku powstał Klub Absolwenta. Osoby zrzeszone w tym klubie spotykają się na kilka godzin,
zawsze w czwartą sobotę miesiąca. Wspólnie spędzają czas
w kinie, palmiarni czy muzeum.
Rozmawiają także o sprawach
trudnych i szukają wspólnie rozwiązań. Ponadto, jak mówi Ala:
„raz w roku przed wakacjami
wyjeżdżamy na wycieczki zagraniczne, byliśmy już w Danii i
Szwajcarii. Planujemy następne
eskapady”.
Ala jest nie tylko autorką opowiadań. Lubi tworzyć nie tylko
w słowie. W pracowni ceramicznej tworzy także w różnych materiałach, nadaje kształty postaciom i rzeczom. Być może i w tej
dziedzinie, podobnie jak w literackiej, odniesie istotny sukces.
Wśród uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Gębicach
czuje się jak w gronie przyjaciół, na których zawsze może liczyć. Od 23 lat należy do Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Połajewie.
Dzięki temu uczestniczy w imprezach integracyjnych, warsztatach, wycieczkach.
Życie Alę mocno doświadczyło: w 2011 roku zmarł tata, a w
2015 odeszła mama.

– Bardzo mi brakuje rodziców – mówi. – Jestem wdzięczna mojej Mamie, że mnie usamodzielniła, że zawsze była przy
mnie i w trudnych chwilach mogłam zawsze na nią liczyć.
Ala ma dwóch starszych braci – Andrzeja i Adama. Ma też
kochaną bratanicę Olę. Andrzej wyprowadził się i założył rodzinę. Adam jest kawalerem, mieszka z Alą i wujkiem
Ryszardem w rodzinnym domu.
Po śmierci rodziców to właśnie
Adam i wujek Ryszard na co
dzień pomagają Ali i wspierają ją najlepiej jak potraﬁą. A razem z nimi także brat Andrzej z
rodziną.

Alicja Kluk ze swoją książką i pamiątkową statuetką.

FOT. (3X) MACIEJ PLESIAK

M
Monika
JJanc
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Wśród przyjaciół podczas walentynek w Gębicach.
Marzeniem Ali jest spotkanie mężczyzny, który zaakceptuje jej niepełnosprawność i będzie

chciał się z nią związać. A ponadto? Dalekie podróże, zwiedzanie
świata, poznawanie ludzi…
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Wigilia w „Bagatelce”
19

acyjno-Hotelowym ,,Bagatelka”.
Złożyliśmy sobie świąteczne życzenia i podzieliliśmy się
opłatkiem. To piękny i miły,
stary zwyczaj. Na wigilijnym
stole były tradycyjne potrawy,

FOT. (4X) ARCHIWUM WTZ W CZESZEWIE

grudnia 2017 roku
uczestnicy i ich rodzice, terapeuci i pracownicy Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Czeszewie
spotkali się na wspólnej
wigilii w Centrum Rekre-

a pod choinką prezenty dla
każdego. Śpiewaliśmy kolędy,
akompaniowała nam nasza
koleżanka Gosia Nawrocka.
Czas wspólnie spędzo-

dniach od 1 do 3 grudnia
2017 roku w sklepach
gminy Kleszczewo miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie ze Związkiem
Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności i uczniami Zespołu Szkół w Kleszczewie i w Tulcach, przeprowadził świąteczną zbiórkę żywności.
W zbiórce brały udział sklepy „Biedronka” i pp. Matuszewskich w Tulcach oraz „Lewiatan” w Gowarzewie.
Zebrano 454,33 kg produktów stałych i 52,75 l produktów płynnych. Ze zgromadzonej żywności OPS w Kleszczewie przygotował 27 paczek
dla osób samotnych i rodzin z
dziećmi.
Wszystkim oﬁarodawcom,
którzy włączyli się w zbiórkę,
serdecznie dziękujemy.

AGNIESZKA RAJCHELT

ZBIGNIEW STRUGAŁA
UCZESTNIK WTZ W CZESZEWIE

Świąteczna zbiórka

FOT. ARCHIWUM „POMAGAM”

W

ny upłynął nam miło. Byliśmy
wzruszeni tym, że to już nasza
piętnasta Wigilia.
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Poznań dla seniorów
FOT. ARCHIWUM BIURA PRASOWEGO UMP

Z JĘDRZEJEM SOLARSKIM, zastępcą prezydenta Miasta Poznania,
rozmawia STANISŁAW FURMANIAK.

– Jakie programy są obecnie realizowane w Poznaniu dla seniorów i na czym
polegają?
– W październiku 2017
roku Rada Miasta Poznania
przyjęła do realizacji Program „Polityka Senioralna
Miasta Poznania na lata
2017-2021”, który wskazuje
działania, zadania i inicjatywy kształtujące warunki
godnego i zdrowego starzenia się. Założeniem polityki
senioralnej jest tworzenie
warunków do rozwoju i życia
najstarszego pokolenia, poprzez działania realizowane
między innymi w zakresie
przestrzeni publicznych i budynków, transportu, mieszkalnictwa,
partycypacji
społecznej i obywatelskiej,
zatrudnienia, komunikacji
i informacji, usług społecznych i służby zdrowia. Miasto Poznań realizuje szereg
działań i programów adresowanych do seniorów m.in.:
projekt „Poznań VIVA senior”, będący pakietem innowacyjnych usług dla najstarszych mieszkańców, projekt
„Złota rączka dla seniora”
skierowany w szczególności do osób samotnych, o
niskich dochodach, niepełnosprawnych i długotrwale
chorych, które ukończyły
70 lat, projekt „Taksówka
dla seniora”, którego celem
jest zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa osobistego
seniorów powyżej 70 roku
życia dzięki usługom trans-

portowym świadczonym na
rzecz osób z trudnościami
w samodzielnym poruszaniu
się komunikacją publiczną,
projekt „Pudełko życia” skierowany do osób starszych,
samotnych lub mieszkających samodzielnie z wyboru.
Ma on na celu podniesienie
poczucia bezpieczeństwa i
ułatwienie dostępu służbom
medycznym do najważniejszych informacji o stanie
zdrowia i osobach, które
należy poinformować w nagłych wypadkach.

gram proﬁlaktyki zachorowań na grypę sezonową
dla mieszkańców Poznania
na lata 2016-2018, działania
mające na celu poprawę jakości życia i poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego
osób 60+ oraz zajęcia promujące zdrowy styl życia
oraz z zakresu proﬁlaktyki
zdrowotnej dla seniorów. Organizujemy też „Białą Sobotę” z okazji Światowego Dnia
Chorego (badania, pomiary,
konsultacje, porady lekarzy i
innych specjalistów).

– Zatem seniorzy mają z
czego wybierać…

– W porównaniu do innych, dużych miast w Polsce, w Poznaniu seniorom
żyje się lepiej?

– To nie wszystko. Ponadto Miasto Poznań, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizuje zadania w obszarze „Działalność
na rzecz osób w wieku emerytalnym”, które ukierunkowane są na poprawę stanu
ﬁzycznego i psychicznego
seniorów m.in. poprzez organizację warsztatów tematycznych, zajęć psychoedukacyjnych, aktywizację społeczną, ćwiczenia usprawniająco-ruchowe.
Ośrodki
wsparcia dziennego w ramach zajęć klubowych realizują warsztaty z zakresu treningu pamięci, spotkania z dietetykiem, zajęcia informatyczne, kursy językowe, działania wolontariackie
na rzecz seniorów, warsztaty gimnastyki usprawniającej i spotkania integracyjne. W programach na rzecz
seniorów uwzględniane są
także projekty ﬁnansowane
bądź doﬁnansowane z budżetów rad osiedli. Działania skierowane do społeczności lokalnych skupiają się
przede wszystkim na organizacji różnorodnych form
wypoczynku, spotkaniach
integracyjnych i okolicznościowych oraz różnorodnych
formach aktywności ﬁzycznej (np. aquaaerobik, nordic
walking).
– Co z proﬁlaktyką, która
jest również istotna u osób
starszych?
– Realizujemy m.in.: pro-

– Miasto Poznań już od blisko 15 lat podejmuje różne inicjatywy na rzecz poprawy jakości ich życia. Działania te
realizowane są zarówno w
obszarze wsparcia społecznego, ochrony i proﬁlaktyki zdrowia jak i aktywności obywatelskiej oraz społecznej. Od 10
lat działa pierwsza w Polsce
Miejska Rada Seniorów, od 8
lat działania na rzecz seniorów realizuje Centrum Inicjatyw Senioralnych. Przez Miasto Poznań tworzona była, a
obecnie ﬁnansowana, infrastruktura pomocy społecznej
oraz ochrony zdrowia, kierowana do osób starszych.
Realizowany był program
„Mieszkanie dla seniora”, w
ramach którego mieszkania
przeznaczone dla seniorów
są przez nich zasiedlane, a
nabory ponawiane. Potrzeby
poznańskich seniorów brane
są pod uwagę przy realizacji
miejskich inwestycji, np. stawia się ławeczki w parkach i
na osiedlach, zakupuje tabor
niskopodłogowy tramwajowy i autobusowy, buduje przystanki wiedeńskie i siłownie
dla seniorów, uwzględnia się
ich potrzeby w projektowanej
polityce mieszkaniowej Poznania, organizuje wydarzenia kulturalne, sportowe, krajoznawcze.
– Czy w najbliższym czasie będą przygotowywane
i wdrażane kolejne propo-

zycje lub udogodnienia dla
seniorów?
– Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia
projektu „Dowóz książek do
seniorów”, dzięki któremu
osoby, nie mogące osobiście
korzystać z bibliotek będą
mogły zamawiać książki do
domu. Projekt ten będzie realizowany przez Bibliotekę
Raczyńskich. Natomiast od
1 marca poznańscy seniorzy
będą mogli korzystać z Karty Seniora pod nazwą „Poznańska Złota Karta”.
– Z jakimi prośbami, sugestiami zwracają się do
państwa seniorzy?
– Za pośrednictwem Miejskiej Rady Seniorów, jak
również podczas organizowanych warsztatów czy
przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu
uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przyjęcia polityki senioralnej zgłaszali
m.in. trudności w korzystaniu z komunikacji miejskiej.
Wskazywali na trudności z
wejściem do pojazdów (niewłaściwe przystanki), na to,
że nie cały tabor tramwajowy jest dostosowany do potrzeb osób z trudnościami w
poruszaniu się, na zbyt małą
liczbę imprez i wydarzeń adresowanych do seniorów, na
potrzebę działań zapewniających integrację międzypokoleniową, na ułatwienie korzystania z oferty kulturalnej i sportowej poprzez
ulgi i zniżki, na popularyzowanie informacji o działaniach miasta na rzecz seniorów, na kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób
starszych.
– Gdzie zainteresowane
osoby mogą szukać ofert
przygotowanych dla nich
przez Miasto Poznań?
– Informacji na ten temat
udziela Centrum Inicjatyw
Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24, tel. 61-842-35-09
oraz na stronie www.centrumis.pl.
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zpital w Puszczykowie im.
prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego położony jest
w pięknej okolicy, tuż obok
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Znany jest ze znakomitych lekarzy, w tym specjalistów kardiologów, ortopedów, neurochirurgów, którzy
pomogli wielu pacjentom.

Mikołajki
przy ognisku

Jak czytamy w Internecie na
stronie szpitala w Puszczykowie, jest tu również miejsce, które łączy specyﬁkę oddziału szpitalnego z warunkami możliwie najbardziej zbliżonymi do domowych. To Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej. Na oddziale przebywają
chorzy w terminalnej lub bardzo zaawansowanej fazie choroby. Głównym celem leczenia
paliatywnego nie jest uzyskanie wyleczenia czy zatrzymanie procesu chorobowego, ale
poprawienie jakości życia pacjentów, określenie indywidualnych potrzeb chorych i terapia bólu.

8

grudnia 2017 roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Konarzewie
i Otuszu spotkali się koło Hotelu Szablewski w Dymaczewie, aby świętować Mikołajki
przy wigwamie i ognisku, które
przed świętami Bożego Narodzenia rozgrzewało nasze ręce
i serca.
W hotelu bawiliśmy się przy
świątecznych utworach. Obsługa ugościła nas hojnie. Atrakcją
spotkania był prawdziwy święty
Mikołaj, który uczestników WTZ
obdarował świątecznymi paczkami.

JOANNA MENTEL

Oddział jest jednym z największych i najbardziej nowoczesnych w Wielkopolsce.
Znajduje się w parterowym
budynku, tuż obok głównego
gmachu szpitala. Wewnątrz
jest nasłonecznione patio, na
które nieuleczalnie chore osoby – także w łóżkach – mogą
być przewożone bezpośrednio z sal. Łącznie na oddziale może przebywać 44 pacjentów. Rocznie leży tu około 400
osób. Tylko dorośli – z chorobami onkologicznymi, owrzodzeniami, odleżynami i z kardiomiopatią. Pacjenci leczeni
są z zastosowaniem wytycznych Światowej Organizacji
Zdrowia i Naukowych Towarzystw Medycznych. Leczenie
kontynuowane jest w Poradni
Medycyny Paliatywnej, która
zajmuje się chorymi pozostającymi w domach.

FOT. (3X) WTZ „PROMYK”

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Dzięki lekarzom specjalistom medycyny paliatywnej, pielęgniarkom, psychologom, ﬁzjoterapeutom i wolontariuszom chorzy i ich rodziny mogą przygotować się na
najtrudniejszy moment nieuleczalnej choroby. Dla wszystkich pracujących w hospicjum
ludzi najważniejsze jest zapewnienie choremu do ostatniego momentu poczucia szacunku i godności.
W hospicjum oprócz personelu medycznego ważni są
również wolontariusze. Wolontariat to nie tylko modne
słowo, to coraz częściej styl życia, aktywny rozwój wiedzy i
kompetencji. Poprzez wolon-
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ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ SZPITALA W PUSZCZYKOWIE

Odchodzić
w poczuciu godności

Świetlica hospicjum.
Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej Szpitala w Puszczykowie.

Ewa Muszyńska, psycholog i Zenon Ciosek, wolontariusz,
który gra dla pacjentów.

tariat można odpowiadać na
realne wyzwania, dążyć do
rozwoju, a przede wszystkim
jest to możliwość dzielenia się
swoim czasem i energią.
– Pallium – to po łacinie
płaszcz. Płaszcz serdeczności,
cierpliwości,
wyrozumiałości, którym można otoczyć pacjentów i ich rodziny. Niezwykle ważnym ogniwem w procesie odchodzenia są wolontariusze. To właśnie oni stosownie do swoich możliwości czasowych wykonują różne prace pomocnicze, a czasem po
prostu tylko są. Ich obecność,
energia, uśmiech i cierpliwość
dla chorego i jego rodziny jest

bezcenna – powiedziała Ewa
Wieja, prezes zarządu Szpitala w Puszczykowie. – Zachęcam do pomocy wolontaryjnej
w opiece nad chorymi przebywającymi na naszym oddziale. Co ważne – nie są wymagane umiejętności medyczne. A
dla wszystkich chętnych oferujemy bezpłatne szkolenia i
wsparcie w działaniu. Jeśli ktoś
czuje, że może komuś poświęcić swój czas, choćby kilka godzin w tygodniu, zaangażować
się w pomoc dla innych, to zapraszam do współpracy.
Niezbędnych
informacji
udzielają: Ewa Muszyńska –
psycholog, koordynator wo-

FOT. (5X) MARZENA RUTKOWSKA-KALISZ

Paulina Tomkiewicz, pielęgniarka oddziałowa z podopieczną
hospicjum.

Kierownictwo Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej
z przedstawicielami zarządu szpitala i wolontariuszkami.
lontariatu, tel. 519-610-787 w
poniedziałek i wtorek (godz.
10.00–14.00), w środę (godz.
12.00–18.00) lub Paulina Tomkiewicz – pielęgniarka oddziałowa, tel. 61 89 84 174, od po-

niedziałku do piątku (godz.
7.00–15.00), e-mail: wolontariat@szpitalwpuszczykowie.
com.pl.

STANISŁAW FURMANIAK
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tyczeń, karnawał w pełni,
a wraz z nim czas spotkań
towarzyskich, rodzinnych pogaduszek. I odwieczny dylemat, co przygotować do jedzenia, żeby nie spędzić całego dnia w kuchni. Nie mieć
sterty brudnych naczyń, a
przy tym, żeby było niedrogo
i niebanalnie.

Mamo, chcę być
wolontariuszką

Propozycję rozwiązania tych
problemów przyniosło nam
spotkanie 16 stycznia w Klubie Rodzica przy Zespole Szkół
Specjalnych nr 101 w Poznaniu. Przyszli do nas nasi goście, małżeństwo Renata i Włodzimierz Adamowiczowie, aby
podzielić się z nami swoimi
umiejętnościami i wiedzą.

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

C

o roku tysiące ludzi w różnym wieku z puszkami w
rękach wyrusza na ulice polskich miast i wsi, by zbierać
pieniądze na leczenie i ratowanie życia chorych dzieci. Nasza
rodzina od lat uczestniczy w ﬁnale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowanym w styczniową niedzielę również u nas, w Rokietnicy
koło Poznania.
W niezwykłej atmosferze tego
charytatywnego święta wyrosły wszystkie nasze dzieci. Przez
kilka lat z rzędu wolontariuszem
WOŚP był mój syn, jeden z tych
wcześniaków, którym pomogła
Wielka Orkiestra. Pierwszy miesiąc życia spędził w „serduszkowym” inkubatorze, oddychając
dzięki respiratorowi, kupionemu
przez Orkiestrę.
Naturalne więc było, że sam
został wolontariuszem. Obserwowała go młodsza siostra Gabrysia. I właśnie podczas zeszłorocznego ﬁnału, jedząc ciasto w
Orkiestrowej Kawiarence, moja
córka zapragnęła zostać wolontariuszem WOŚP.
Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że córka jest uczennicą Zespołu Szkół
Specjalnych nr 101 w Poznaniu
i nie jest jej łatwo nawiązywać
kontakty z ludźmi, których jeszcze nie poznała. W ogóle trudno
jej funkcjonować w obcych miejscach.
Nigdy jednak nie zmieniła
swojego postanowienia. Przez
całe lato przypominała mi, że
mam skontaktować się w jej
sprawie z Anią Jarczyńską, szefową sztabu Orkiestry w Rokietnicy. Wreszcie nadszedł dzień
zgłoszenia, wypełniania kwestionariusza, wykonania fotograﬁi do identyﬁkatora. Wszystkim
tym czynnościom towarzyszyło
radosne podniecenie.
Córka nie należy do osób
manifestujących swoje uczucia.
Szczególnie skrywa emocje pozytywne. A tym razem widać w
jej oczach szczęście, że może
uczestniczyć w wielkiej zbiórce,
która ratuje chore dzieci.
Mimo to wciąż byłam pełna obaw. Jak sobie poradzi ze
stresem, jak zniesie samotność
wśród przeszło stu obcych sobie wolontariuszy? Czy uda się

Gabriela Krzyszkowiak, wolontariuszka wśród przyjaciół
podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
jej nawiązać kontakt z osobą, z
którą będzie w parze? Czy będzie umiała poprosić obcych ludzi o datek na Orkiestrę? Jak sobie poradzi z ewentualną odmową? Oczywiście nie dzieliłam się
z córką swoimi obawami, by nie
zniechęcać jej do tej wspaniałej i
całkowicie samodzielnej decyzji.
Aż nadszedł ten dzień... 14
stycznia o 9:30 wraz z córką siedziałam na odprawie wolontariuszy. Gabrysia ciągle zerkała
na stojące na stole puszki, słuchając, co mówi szefowa sztabu. A ja z niepokojem obserwowałam młodzież, która w mniejszych lub większych grupkach
czekała na swoje przydziały.
I tylko moje dziecko było tam
samo. Nikogo nie znało, z nikim
nie rozmawiało. Wciąż kołatało
mi w głowie: czy dobrze robię?
Czy to doświadczenie jej nie pokona? Czy ten stres nie będzie dla
niej zbyt duży? Może pójdę z nią?
Wreszcie dostała swój ekwipunek wolontariusza: puszkę,
identyﬁkator, serduszka, orkiestrowy komin i rękawiczki. I kolegę do pary. Miłego, wygadanego, nieznacznie tylko od niej
starszego, młodego człowieka.
Jeszcze tylko ostatnie ustalenia z panią Anią. Nic na siłę.

Gabi może w każdym momencie
oddać puszkę i zakończyć kwestowanie. I młodzież wyruszyła
w drogę. A ja, nieco uspokojona,
wróciłam do domu. Finał miał
się rozpocząć dopiero o 12:00.
Kiedy przyszłam wraz z mężem, puszka Gabi była już ciężka, a ona z kolegą wciąż kwestowali. Mijały kolejne godziny, córka ciągle stała na posterunku.
Cudem namówiłam ją na małą
przerwę na posiłek.
Godzina 17:00. Kolega już zakończył kwestowanie, a Gabi z
drugą puszką wciąż trwała dumnie, martwiąc się jedynie, czy
starczy jej serduszek dla wszystkich chętnych.
O godzinie 19:00 zmęczona, ale szczęśliwa, zdała drugą pełną puszkę. Byłam dumna.
Moja córka zdała życiowy egzamin. Okazała się wytrwała, zaradna i samodzielna. Choć nie
przychodziło jej to łatwo, potraﬁła nawiązać kontakt z nie znanymi jej ludźmi, uśmiechnąć się,
zagadnąć.
Dziś obie już wiemy, że w
przyszłym roku Gabi też będzie
wolontariuszką WOŚP. To była
lekcja dla nas obu. Sie ma!

DARIA KRZYSZKOWIAK
MAMA

Wszyscy, mali i duzi, uczniowie naszej szkoły i ich rodzice,
odpowiednio ubrani, z zapałem przystąpili do dzieła. Powstawały „ananasowe jeże”,
naszpikowane przeróżnymi,
pysznymi koreczkami. Na patyczkach można było znaleźć
kabanosy, różne rodzaje serów,
pomidory, winogrona. Przyszedł czas na pasty: z makreli, awokado, sera, jajek, podawane na chrupkim pieczywie,
krakersach, kawiorku.
Finałem była wspólna biesiada. Degustowano kulinarne
dzieła. Było smacznie, wesoło, karnawałowo. Raz jeszcze
okazało się, że Klub Rodzica
potraﬁ zjednoczyć wszystkich
we wspólnym działaniu.
Dziękujemy Renacie i Włodzimierzowi za wspólne odkrywanie smaków, fachowe
kierowanie naszą kulinarną
przygodą. A szkolnemu Kołu
TPD – za sﬁnansowanie zakupów i prezenty dla rodzin w
postaci kalendarzy oraz Marii Gawron za zorganizowanie
spotkania.

DARIA KRZYSZKOWIAK
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FOT. (5X) MARIA GAWRON

Karnawał od kuchni
w Klubie Rodzica
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ramy do końca świata
i o jeden dzień dłużej” – to hasło wybrzmiało
w wielu miastach Polski
podczas kolejnego, 26 już
ﬁnału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W
niedzielę 14 stycznia kwestowało ponad 120 tysięcy
wolontariuszy. Celem było
pozyskanie pieniędzy na
doposażenie szpitali położniczych, m.in. w stanowiska do resuscytacji
noworodków, nowoczesne
inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania
oddychania, pompy infuzyjne, specjalistyczne aparaty
USG oraz pulsoksymetry.

26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY

Na sprzęt ratujący

Prezydent RP przekazał na
aukcję WOŚP swoją czarną,
jedwabną, smokingową muchę, a Pierwsza Dama RP –
trzyczęściowy różowy kostium zaprojektowany przez
jedną z polskich marek modowych. Ten właśnie kostium Agata Kornhauser-Duda miała na sobie 6 lipca
ubiegłego roku podczas wizyty amerykańskiej pary prezydenckiej w Warszawie.
W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu można było
wylicytować m.in. koszulkę piłkarza Roberta Lewandowskiego, limitowane złote karty PEKA z podpisem
prezydenta Jacka Jaśkowiaka, zdjęcia Adama Małysza
i Kamila Stocha wraz z ich
autografami czy przejażdżkę
sportowym mercedesem z
byłym kapitanem Lecha Poznań Bartoszem Bosackim.
Licytowany był też betonowy kajak, który podarowali studenci Politechniki Poznańskiej.
Na warszawskim Placu
Deﬁlad od południa działało tzw. „Miasteczko WOŚP”.
Wieczorem
światła
w
oknach Pałacu Kultury i Nauki przybrały kształt serca.
Zagrało wiele znanych zespołów muzycznych, m.in.

Poznańscy biegacze przed startem 9 edycji biegu „Policz się z cukrzycą”.
zespół „Wilki” i „Coma”. Przygotowano również magiczny
pokaz fajerwerków.

Podczas 26 ﬁnału WOŚP w całej Polsce kwestowało
ponad 120 tysięcy wolontariuszy.

Przy sprzęcie ratowniczym.

Atrakcji było wiele i w
mniejszych
miejscowościach. Na targowisku miejskim w Śremie w województwie wielkopolskim wystąpił „Erinaceus”, „The Colts”,
Klaudia Popielska z Adamem Mielochem i inni. Licytowano tu unikatowe
srebrne serce przygotowane przez śremski sztab ze
specjalną graﬁką 26 ﬁnału
WOŚP w Śremie, koszulkę z
autografem Bartka Smektały,

Licytacje ciekawych przedmiotów.
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ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

życie noworodków

Wolontariusze WOŚP w kolorowych i zabawnych przebraniach.

Poznaniacy chętnie wspierali WOŚP.
pióro burmistrza Adama Lewandowskiego oraz 2,5 metrowego misia-giganta.
W nowo otwartej hali
sportowej w Puszczykowie
w powiecie poznańskim odbył się turniej gier planszowych pod hasłem: „Potwornie dobre granie”. Miłośnicy
„planszówek” grali m.in. w
grę „Perły Powiatu Poznańskiego”. Ta właśnie gra spotkała się z największym zainteresowaniem.

Wieczorne granie pod Centrum Kultury Zamek.

FOT. (8X) KAROLINA KASPRZAK

W ramach WOŚP tradycyjnie odbyła się w holu CK Zamek zbiórka krwi oraz rejestr dawców szpiku, pokazy i instruktaże z zakresu ratownictwa medycznego, a
także bieg „Policz się z cukrzycą”.

Na Placu Adama Mickiewicza dzieci mogły korzystać
z różnych atrakcji.

W Poznaniu była to już 9
edycja tego biegu. Kilka minut przed dwunastą koło CK
Zamek zebrała się grupa ponad 200 biegaczy, którym
nie przeszkodził nawet kilkustopniowy mróz. Biegnąc
lub idąc (obie formy były dozwolone) miłośnicy aktywności sportowej pokonali trasę 2,6 km. Celem biegu
było zwrócenie uwagi na poważną chorobę jaką jest cukrzyca. Wiele osób jest nie-

zdiagnozowanych i nie wie,
że ma cukrzycę. Ryzyko zachorowania rośnie wraz z
wiekiem. Aby nie dopuścić
do rozwoju choroby, należy
co pewien czas wykonywać
badanie poziomu węglowodanów we krwi.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz
pierwszy odbyła się w 1993
roku. W ciągu 25 lat Fundacja WOŚP zgromadziła i przekazała na wsparcie
szpitali przeszło 830 milionów złotych. Tegoroczny ﬁnał WOŚP także zakończył
się świetnym wynikiem – w
dniu ﬁnału po północy podano, że udało się zebrać ponad 81 milionów złotych w
całym kraju.
A to nie wszystko, bo
trwały jeszcze aukcje internetowe. Dzięki hojności
darczyńców nowo narodzone dzieci, potrzebujące specjalistycznego sprzętu, będą
mogły z niego korzystać. Doposażenie szpitali ułatwi też
diagnostykę.

KAROLINA KASPRZAK
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Uhonorowani
krwiodawcy

18

listopada 2017 roku w
sali Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu akademię z okazji Dni Honorowego
Krwiodawstwa zorganizował
Klub HDK PCK „Lubonianka”
im. błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

M

W uroczystości uczestniczyli m.in.: burmistrz Małgorzata Machalska, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Roman Klupieć i zastępca
dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Beata
Kozak-Cieszkiewicz.
Zarząd Klubu „Lubonianka” nadał pamiątkowe medale, które otrzymali: Aleksandra
Przyjemska – po oddaniu 20 litrów krwi, Mirosław Klecz (20),
Elżbieta Wawrzyniak (25), Marek Węclewski (30), Marek Cichy (30), Sławomir Dachtera,
(30), Mikołaj Andrzejak (35),
Sławomir Splisgart (35). 48 wyróżniających się krwiodawców
z „Lubonianki” otrzymało upominki.
W roku 2017 w pięciu akcjach poboru krwi w Szkole Podstawowej nr 1 w Luboniu uczestniczyło 421 osób, w
tym 130 kobiet, dzięki czemu
zebrano 189 litrów bezcennego leku.

ROBERT WRZESIŃSKI

ój synek Michał Stawecki urodził się 21 maja 2015 roku i
otrzymał 10 punktów w skali Apgar. Gdy miał jeden miesiąc, udaliśmy się na rutynową kontrolę stawów biodrowych. Okazało się, że
Michałek ma znaczną dysplazję
stawów biodrowych. Został zaopatrzony w ortezę zwaną szelkami Pavlika. Był unieruchomiony przez 3,5 miesiąca, miał odciągnięte nóżki i nie mógł nimi poruszać. Orteza spowodowała, że Michałek cierpiał na przykurcz mięśni szyi. Jego główka była cały czas
obrócona w lewą stronę.
Próby jej odwrócenia nie przynosiły rezultatu. Spowodowało to
znaczną deformację kości czaszki. Aby nie narażać synka na przykrości związane z wyglądem w
dalszym życiu, zdecydowaliśmy o
rozpoczęciu terapii za pomocą kasku korekcyjnego aż w Krakowie.
Odbywaliśmy wielokrotne podróże z Białegostoku, gdzie mieszkamy, do Krakowa na wizyty kontrolne. Terapia „kaskowa” nie była refundowana przez NFZ, lecz zredukowała deformację główki. Dzisiaj
nie da się dostrzec, że spłaszczenie wynosiło prawie 2 centymetry.
Okulistyczne badanie ujawniło kolejny problem: Michałek ma krótkowzroczność i astygmatyzm, nosi
okulary korekcyjne i uczęszcza na
terapię widzenia, która również nie
jest refundowana przez NFZ.
W pewnej chwili zaczęliśmy zauważać, że rozwój ruchowy synka jest opóźniony w stosunku do
rówieśników. Rozpoczęliśmy rehabilitację, najpierw metodą Vojty, później też NDT Bobath, jednak
nie osiągnęliśmy znaczącej poprawy. Michaś zaczął chorować. Ma
za sobą kilkanaście pobytów w
szpitalu z powodu częstych zapaleń płuc i oskrzeli oraz wysięków
z ucha, leczonych antybiotykami,
które jeszcze bardziej osłabiają i
tak już obniżoną odporność. Okazało się, że wszystkiemu winna
jest astma oskrzelowa. Michałek
rozpoczął terapię lekami wziewnymi, lecz z objawami astmy zmaga się do dziś. Jest pod opieką szeregu poradni specjalistycznych:
pulmonologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedycznej, okulistycznej,
neurologicznej, laryngologicznej i
alergologicznej.
Każdy dzień to ciągła walka o
sprawność i zdrowie Michałka.
Rano odprowadzam naszego starszego, 6-letniego synka Filipa do
przedszkola, a z Michałkiem jadę
na terapię, rehabilitację lub na wizytę lekarską. Gdyby nie pomoc
moich rodziców, z którymi miesz-

Michałek w kasku korekcyjnym redukującym deformację główki.

Michał z bratem Filipem.

Z ulubionymi przytulankami.
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Każdego dnia walka
o zdrowie dzieci

Z rodzicami.

FOT. (5X) ARCHIWUM RODZINNE

kamy, nieraz nie można by było
pogodzić wszystkich obowiązków.
Moja mama zazwyczaj przygotowuje posiłki i nieraz przyprowadza
Filipa z przedszkola. Po powrocie Filipka jadę z dwoma synkami
na rehabilitację. Gdy Filip poszedł
do przedszkola zauważyliśmy, że
ma problem z koordynacją ruchową, ma słabe rączki i nie chce brać
udziału w zajęciach przedszkolnych. Okazało się, że ma obniżone napięcie mięśniowe i wiotkość
stawową, co bardzo utrudnia mu
uczestniczenie w zajęciach przedszkolnych i zabawie.
Michał został zakwaliﬁkowany
na intensywny turnus rehabilitacyjny w Ośrodku Intensywnej Rehabilitacji Dzieci „Michałkowo” w
Bystrej, który odbędzie się w maju
2018 roku. Synek uczestniczył już
w takim turnusie w tym ośrodku,
co pozwoliło poczynić mu ogromne postępy w rozwoju psychoruchowym, lecz koszt turnusu jest
również ogromny i przekracza nasze możliwości ﬁnansowe. Z uwagi na konieczność opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem musiałam zrezygnować z pracy. Pracuje tylko mój mąż. Oboje z mężem
jesteśmy osobami niepełnosprawnymi. Mąż jest po operacji guza
mózgu. Jest pod ciągłą opieką specjalisty i wykonuje badania kontrolne. Ja choruję na epilepsję oraz
zwyrodnienie kręgosłupa i korzystam z ortezy.
Mieszkamy i żyjemy skromnie,
zajmujemy z dziećmi jeden pokój.
Mimo to nie jesteśmy w stanie podołać wydatkom związanym z leczeniem Michałka i Filipka. Dlatego prosimy o wsparcie ludzi o
wielkim sercu.
Naszym dzieciom Filipowi i Michałowi można pomóc przekazując 1% podatku poprzez wpisanie
w PIT numer KRS 0000140007 lub
wpłacając dowolną kwotę darowizny na konto: 05-1160-2202-00000000-6763-3382 zawsze z dopiskiem „Dla Filipa i Michała Staweckich”.

KATARZYNA STAWECKA
MAMA

Od redakcji:
Skany orzeczeń o niepełnosprawności, dokumentów lekarskich i zgody na opublikowanie powyższego listu oraz zdjęć
znajdują się w naszym posiadaniu.

Bracia podczas zajęć rehabilitacyjnych.
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Zabiegi lecznicze
w domu
O

d 1 stycznia tego roku
osoby ze znaczną niepełnosprawnością z województwa wielkopolskiego, które z powodu ograniczeń nie
są w stanie docierać codziennie na rehabilitację do placówek leczniczych, mogą korzystać z niej bezpłatnie w domu.
Taka możliwość istnieje dzięki podpisanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia pięcioletnim umowom z placówkami leczniczymi w większości
powiatów.
Wielkopolski Oddział NFZ
na swojej stronie internetowej
(www.nfz-poznan.pl) informuje, że umowy zostały podpisane z 44 podmiotami prowadzącymi rehabilitację leczniczą na
terenie Wielkopolski. Z rehabilitacji domowej mogą korzystać osoby, które nie poruszają
się samodzielnie i nie mogą dotrzeć na rehabilitację do poradni rehabilitacyjnej lub gabinetu rehabilitacyjnego. Wcześniej

możliwość bezpłatnej rehabilitacji domowej, czyli w pełni ﬁnansowanej przez NFZ, oferowały tylko dwie placówki w Poznaniu.
Aby skorzystać z darmowej rehabilitacji w domu, trzeba mieć skierowanie na rehabilitację wystawione przez lekarza rodzinnego bądź specjalistę z zakresu rehabilitacji, ﬁzjoterapii, reumatologii, neurologii itp. Skierowanie jest ważne przez 30 dni licząc od daty
wystawienia.
Fundusz pokrywa koszty do
80 dni zabiegowych w roku
kalendarzowym, przy czym
w ramach rehabilitacji domowej może być wykonywanych
do 5 zabiegów w ciągu jednego dnia. Rehabilitacja domowa ﬁnansowana przez NFZ
jest przeznaczona dla osób z
uszkodzeniami rdzenia kręgowego, z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (udary krwotoczne mózgu, urazy, stany po

zatorach mózgowych), z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, chorobami przewlekłymi jak choroba Parkinsona,
rdzeniowy zanik mięśni, reumatoidalne zapalenie stawów,
guzy mózgu, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, choroby
zwyrodnieniowe stawów biodrowych lub kolanowych. Z rehabilitacji w domu mogą również korzystać osoby po operacji wszczepienia sztucznego stawu biodrowego (przez 6
miesięcy od dnia operacji), w
stanie wegetatywnym i apalicznym oraz pacjenci z urazami
kończyn dolnych (przez 6 miesięcy od dnia wystąpienia urazu).
Informacji na temat bezpłatnej rehabilitacji domowej
udziela Wielkopolski Oddział
NFZ, tel.: (61) 850 60 36, codziennie od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00–16.00.
oprac. kk.

Bezpłatne turnusy
Z

espół Szkół nr 109 w Poznaniu-Kiekrzu informuje o możliwości skorzystania
z turnusów rehabilitacyjnych
dla dzieci i młodzieży, połączonych z nauką szkolną.
Uczestnictwo w turnusie jest
nieodpłatne, koszt pokrywa
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Przy ul. Sanatoryjnej 2, gdzie
mieści się placówka, znajduje
się też Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci. Szkoła współpracuje m.in. z Aktywnym
Stowarzyszeniem Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „Aster”.
W Zespole Szkół nr 109 uczą
się dzieci z niepełnosprawnością ruchową w normie intelektualnej, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W trakcie pobytu na turnusie każdy uczeń realizuje indywidualny materiał ze swojej szkoły, więc po powrocie do
niej nie ma zaległości.

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami mogą brać
udział w zajęciach pozalekcyjnych w świetlicy, zajęciach arteterapeutycznych, muzykoterapeutycznych, kompensacyjno-terapeutycznych, w spektaklach teatralnych i różnego rodzaju happeningach. Placówka dysponuje nowocześnie wyposażonym gabinetem logopedycznym, w którym
prowadzona jest m.in. terapia
audio-psycho-lingwistyczna
oparta na założeniach prof. Alfreda Tomatisa.
Dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu są objęte specjalistyczną, kompleksową rehabilitacją. Ośrodek Rehabilitacyjny oferuje tę rehabilitację dzieciom i młodzieży po urazach
komunikacyjnych, operacjach
ortopedycznych i neurochirurgicznych, z wrodzonymi wadami narządu ruchu, ze schorzeniami neurologicznymi jak

mózgowe porażenie dziecięce, neuropatie, skutki zatorów
i zakrzepów naczyń mózgowych, ze schorzeniami kręgosłupa (skrzywienia, dyskopatie) oraz z chorobami reumatologicznymi.
Podstawą leczenia jest kinezyterapia i ﬁzykoterapia. Gabinety są wyposażone w sprzęt
do elektrolecznictwa, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa,
magnetoterapii i hydroterapii. Wyżej wymienione metody usprawniania są stosowane przez terapeutów z certyﬁkatami potwierdzającymi nabyte kwaliﬁkacje. Rehabilitacja odbywa się w ramach turnusów trwających od trzech
do sześciu tygodni. Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerami tel.: (61) 896
02 56, (61) 848 26 61 oraz na
stronach internetowych: www.
zss109.pl i www.kiekrz.com.
oprac. kk.

S

ą takie dzieci, które idąc
leśną drogą po prostu idą
przed siebie. Są też dzieci,
które na leśnej drodze wsłuchują się w śpiew ptaków i
głęboko wdychają zapach
igliwia. Przystają, gdy słychać
stukanie dzięcioła, wpatrują się w mrowisko, rozglądają się, czy nie widać muchomora.
Uważają, że jest on ładniejszy od grzybów jadalnych i nie
rozumieją niechętnego stosunku do niego ludzi dorosłych.
„No to co, że jest trujący”, powiedziała Ola, „ale jest najładniejszy”.
A jeszcze inne dzieci idąc
przez las to podniosą szyszkę, to kamyczek, to znajdą
wyschniętego zaskrońca, to
zgubioną przez psa obrożę. I
wszystko to zabierają ze sobą
do domu, a potem nie zgadzają się na wyrzucenie. Takie
dzieci „obrastają” swoimi skar-

M

arcin Janiak, prawnik z
Konina, został wylosowany z grona ponad 300 tysięcy
biegaczy z całego świata i znalazł się wśród 35 tysięcy szczęśliwców, którzy 25 lutego staną
na starcie Maratonu w Tokio
(42,195 km). Marcin pobiegnie
dla tych, którzy biegać nie
mogą – dla osób, które wskutek
wypadków utraciły sprawność i
w Fundacji im. Doktora Piotra
Janaszka PODAJ DALEJ będą
uczyć się żyć od nowa. Trwa
zbiórka pieniędzy. Możesz pomóc już teraz. Wejdź na www.
polakpomaga.pl/kampania/
prawnik-w-biegu, wpłać i zgarniaj nagrody.
Marcin przez 5 lat udzielał
bezpłatnych porad osobom potrzebującym w Fundacji PODAJ
DALEJ. Teraz chce połączyć pasję do biegania z pomaganiem
i wierzy, że dzięki darczyńcom
kilka osób niepełnosprawnych
zmieni swoje życie.
Dlaczego Marcin chce pomóc
ludziom po wypadkach?
Dlatego, że w ciągu kilku sekund ich świat się zawalił. Stracili niezależność, często również
sens życia. Musieli przerwać naukę, zrezygnować z pracy, porzucić marzenia. Znamy historie tych ludzi. Każda jest inna i
każda niezwykle poruszająca.
Wszystkich łączy jedno – marzenie o tym, żeby znów być niezależnym w życiu.
– Tej niezależności uczymy
każdego dnia w Fundacji PODAJ DALEJ w Koninie od blisko
14 lat. W naszej „Akademii Życia” podczas kilkumiesięcznego
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Jak trudno się rozstać
bami jak morskie rafy muszelkami.
Zazwyczaj mamusie starają się wyjaśnić, że nie można wszystkiego, co się podoba, zbierać i znosić do domu.
Po pierwsze, nie ma tyle miejsca, po drugie, takie przedmioty zbierają kurz, a po trzecie, dziecko ma takie ładne zabawki, więc po co mu te niepotrzebne drobiazgi. Na szyszki i
kamyki z reguły się zgadzają,
ale obroża cudzego psa? Zdechłe zwierzę? Albo puste pudełko od zapałek? Jakiś guzik,
który się komuś oderwał? To
co, że jest błyszczący i złoty?
Tatusiowie są w „dziedzinie skarbów” znacznie bardziej tolerancyjni. Może dla-

tego, że wychowali się na lekturze o „wyspach skarbów”, a
poza tym utrzymywanie domowego porządku nie jest ich
mocną stroną. Dzieci, czując
poparcie z ich strony, nie są
skłonne do kompromisów. No,
ewentualnie zrezygnują z kamyków, bo z następnego spaceru przyniosą nowe. Ale z zasuszonego zaskrońca? To jest
przecież wielki skarb! Dziecko
jest z takiego znaleziska niezwykle dumne i dziwi się, że
mama tego nie rozumie.
Co robić? Takie „rupiecie”
(jak je niekiedy nazywają panie domu) mogą być naprawdę
kłopotliwe, szczególnie wtedy, gdy brakuje garażu, piwnica jest niewielka, a mieszkanie

małe. A jednak należy uszanować dziecięce skarby, jakie by
one nie były. I to tylko dlatego,
że dziecko nie chce się z nimi
rozstać. Bo rozstanie sprawia mu przykrość. Każde rozstanie, także z zasuszonym liściem czy osą. Taka jest bowiem wrażliwość niektórych
dzieci i trzeba czasu, aby nauczyły się oddalania i rozstawania.
Niektóre dzieci przywiązują się do jednego przedmiotu:
jednej zabawki, jednej muszelki, jednej poduszeczki. I zdarza się, że kochają ten jeden
wybrany przedmiot także po
wielu latach. Jest tak zwłaszcza wówczas, gdy przedmiot
ten kojarzy się z silnymi prze-

życiami. Kiedyś sądziłam, że
tylko z przeżyciami dobrymi,
ale przekonałam się, że może
być inaczej. Bowiem gdy dorosłemu już synowi zaproponowałam, że jego stary i już mocno podniszczony jasiek zastąpię nowym – zareagował zdumieniem. „Mój ukochany jasiek?” powiedział „do którego się przytulałem, gdy bolało
mnie ucho?” I czułam, że bardzo go swoją propozycją rozczarowałam. Tego się po mnie
nie spodziewał. Tak więc nadal ma ten swój stareńki jasiek,
a razem z nim zapewne wspomnienia nie tylko związane z
zapaleniem ucha środkowego.

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

Prawnik na starcie
maratonu w Tokio
mański, Bartek Topa i Marek
Bystrzycki.
Na darczyńców czekają wspaniałe nagrody, między innymi
pozdrowienia po japońsku, ﬁlmik nagrany w Tokio z imiennym podziękowaniem dla darczyńcy, imię darczyńcy napisane
po japońsku na czerpanym papierze, a nawet prywatny pokaz
zdjęć z Tokio z degustacją sushi
w Koninie. Sprawdź na www.polakpomaga.pl/kampania/prawnik-w-biegu

OLGA JANASZEK-SERAFIN
Bieżące informacje o akcji
oraz konkursy z nagrodami na:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/prawnikwbiegu/
https://www.instagram.
com/prawnikwbiegu/ https://
w w w. y o u t u b e. c o m / w a t ch?v=rZAysgAh0Js
http://prawnikwbiegu.pl/
Więcej o Fundacji PODAJ
DALEJ:
https://podajdalej.
org.pl https://www.facebook.
com/FundacjaPodajDalej/
Dodatkowych
informacji
udziela Marcin Janiak: Tel. 502
614 450, e-mail: janiak@klarp.pl

FOT. ARCHIWUM FUNDACJI „PODAJ DALEJ”

pobytu osoby po wypadkach
oswajają się ze swoją niepełnosprawnością, uczą się ubierać,
przesiadać z łóżka na wózek i
bezpiecznie na nim jeździć. Kolejne stopnie wtajemniczenia to
radzenie sobie w łazience i w
kuchni. Samodzielne chwycenie kubka w bezwładne dłonie,
przygotowanie posiłku, spacer
po mieście, sport… Równoległa
praca z psychologiem i coachem
pozwala pomału układać sobie życie i planować przyszłość
również pod kątem pracy.
„Akademia Życia” to jedyny tak
kompleksowy projekt w Polsce
– mówi Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji.
Fundacja musi zebrać minimum 22 tysiące złotych, bo tyle
miesięcznie kosztuje pobyt i aktywizacja czterech osób w „Akademii Życia”, czyli zapewnienie
24-godzinnej opieki asystenckiej, intensywna nauka niezależnego życia, ﬁzjoterapia, wsparcie
psychologa i zakwaterowanie
w specjalnie przystosowanych
mieszkaniach treningowych.
Ambasadorami akcji „Prawnik
w biegu” są Beata Sadowska,
Jerzy Skarżyński, Patryk Szy-
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Nowy rok w „Klaudynce”
stycznia w restauracji „Biała Dama” w Kórniku koło
Poznania odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne pod
hasłem: „Idzie styczeń, niesie
wiele życzeń” zorganizowane
przez Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i
Ruchową „Klaudynka”. Zebranych powitała Dagmara Horodecka, prezes „Klaudynki”.
W spotkaniu uczestniczył
m.in. burmistrz Jerzy Lechnerowski, który członkom „Klaudynki”, wolontariuszom, osobom z niepełnosprawnością i
ich opiekunom złożył życzenia
noworoczne.
W części artystycznej śpiewano kolędy wraz z chórem
„Koinonia” z paraﬁi pod wezwaniem św. Wojciecha w Bninie i
Tomaszem Kilarskim, a uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kórniku za-

demonstrowali swoją umiejętność gry na dzwonkach. Pojawił się też święty Mikołaj, który obdarował podopiecznych
„Klaudynki” słodyczami, kubeczkami ufundowanymi przez
rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Kamionkach oraz
bonami na zabiegi rehabilitacyjne i zajęcia hipoterapeutyczne. Można będzie je zrealizować dzięki wsparciu ﬁnansowemu Fundacji „Zakłady Kórnickie”.
Noworoczne
spotkanie
„Klaudynki” zakończyło się zabawa taneczną, zorganizowaną dzięki bezinteresownej pomocy Restauracji „Biała Dama”.
Poczęstunek zapewniła cukiernia „Łobza”, rodzice uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 w
Kórniku i Marta Boniec z przedszkola „Truskawkowa Polanka”.

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. (4X) ROBERT WRZESIŃSKI
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Wiersze
Aldony Wiśniewskiej
*
Maleńka
Jak pyłek mączny
Ledwie obejmuję
Twój palec
Płytkim rozumem.
Do jakich rzeczy
Mnie stworzyłeś
Boże?
Przekopanego
Życia szczegóły
Roztrząsam
W sennej rozpaczy.
Tylko cicho,
Nie płacz…
Moje nogi z gliny,
Gną się, plączą,
Idą w złą stronę.
To one mnie prowadzą.
A wolałabym,
Abyś to ty nadał im
Ciało i kierunek.

*
Mówią mędrcy,
Że gdy ktoś ocalił
Jednego człowieka,
To ocalił świat.
Nie udało się
Uratować
Tylu, tylu, tylu…
Tylko ciebie
Ratuję codziennie
Przed tobą,
Przede mną,
Poprzez istnienie.
Współodczuwanie
Jedności
I osobne bycie.
Zachwyt ponad nami.
Świt gromi
Nocy wykrot.

*
Naznaczone
Drzewo w lesie,
Moja twarz
Twoją krwią

Naznaczona.
Musisz żyć,
By się stało,
By móc jeść i śnić.
Może mi ciebie
Wziąć tylko
Ta zuchwała,
Co się nie liczy,
Z uczuciem niczyim.
Tylko tę śmierć
Oddal Boże,
Bym nie była samotna.

*
Jeszcze nie jest
Za późno
Na wybory, na miłość,
Radość i spełnienie.
Jeszcze tylko żart
Z tego, że istniejemy.
Krótka chwila
Spędzona
Przy jednym stole.
Szare serce wołu
Pękło w szarym słoju.
Nie trzeba,
Nie trzeba płakać.
Przyjdź cudzie
Powoli.
Później wymyślimy,
Gdy będziemy czyści.
Lekkie sny
Na codzienną niedolę.

*
Pośród
Nieświadomej nocy
Księżyc w pełni
Świadomy
Dojrzewa
Na naszych oczach,
Zaprzątnięty światłem.
Jeszcze przyjdź,
Jeszcze zaświeć,
Pośrodku
Gwiazdozbiorów,
Przechyl głowę
Raz w tę,

Raz w drugą stronę,
Na poduszce
Pochmurnej
Przemiń spełniony.

*
Słowem
Ból zadaję,
Słowem
Wynagradzam.
Poprzestaję
Na dysonansie.
Uderza we mnie
Uczyć fala
I już po gniewie.

*

Ciepłą dłonią
Dotykasz
Moich włosów,
Jesteś mlekiem
I łagodnością samą.
Poddajesz próbie
Zmysły, oddajesz
Ciepło dłoniom.
Taki już jesteś,
Tkniesz tylko,
A nastaje
Cisza błękitna
Aż po kwiatów
Mowę cichą,
Co się zapętla
Z uczuciem
Aż do samego
Jestestwa.

*
W krainie smutku
Mieszka szczyt
Wyniosły.
Do niego
Droga prowadzi
Przez wioski biedne,
Pełne smutnych
Ludzi.
I choć nie twierdzą,
Że potrzeba
Im radości,

Wciąż oczekują
Daru niebios.

*
Tak nam trudno być.
Tak na trudno
Rozmawiać.
Piętrzą się
Trudne chwile,
Nieskończoność
Niedomówień
I szeptu.
Krzyk rozpaczy,
Przeplatany
Rannymi słowami,
Które tragicznie
Dzielą po wielokroć.
Ktoś napisał,
Ktoś przemilczał.
Czy coś
Dotyka bardziej?

*
Siałam życie
Pośród twardej
Ziemi.
Lecz śmierć
Była bezkarna
Tak blisko
Była śmierć.
Jadła z mojego
Talerza.
Myślałam,
Że ją znam.
Pokrzywy moje,
Czekajcie!
Tam…

*
Skonam kiedyś,
Z pewnością skonam,
Jak skonało
Przede mną
Tylu, tylu, tylu
Bezwiednie.
I bezimiennie
Przejdę
Przez wieczność
I zapytam o drogę.
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Z BLOGA
Właściwie przez całe swoje życie byłem samotny. Już w
dzieciństwie, gdy pojawiła się
moja paskudna choroba i gdy
dwa lata spędziłem w szpitalach… już wtedy odczuwałem samotność. Dokuczała mi
zwłaszcza nocą, gdy niejednokrotnie z powodu bólu nie mogłem spać, tylko płakałem cicho w poduszkę. Niestety, nie
było przy mnie nikogo, kto
mógłby mnie wtedy przytulić i
otrzeć łzy.
Reszta dzieciństwa też upłynęła mi samotnie. Jakoś tak nie
odczuwałem ochoty na spotkania towarzyskie, głównie ze
względu na moją chorobę oraz
nieśmiałość. Wolałem sobie
iść na spacer do lasu czy zamknąć się w pokoju i słuchać
muzyki lub czytać książki. Bywałem czasem po sąsiedzku w
restauracji, ale długo tam nie
wytrzymywałem, towarzystwo
innych osób szybko mnie męczyło.
Potem, gdy choroba posadziła mnie na wózku inwalidzkim, już całkiem zamknąłem

Samotność
się w sobie. Najczęściej wtedy czytałem. Książki sprawiały, że moja wyobraźnia przenosiła mnie w odległy świat,
daleko od mojej choroby i problemów. Gdy dostałem później swój pierwszy komputer,
to stał się on dla mnie źródłem
nowej wiedzy, a także sposobem na zorganizowanie sobie
czasu. Mogłem przy nim siedzieć cały dzień – poznawałem
jego tajemnice, uczyłem się,
jak optymalnie z niego korzystać, a także służył mi do celów
rozrywkowych. I nie potrzebowałem innego towarzystwa.
Gdy rozpocząłem swoją
przygodę z Internetem… na początku stał się on moim oknem
na świat. Najpierw strony internetowe (zwiedzanie portali internetowych, stworzenie
własnych stron), potem grupy
dyskusyjne, komunikacja bezpośrednia (gadu-gadu, irc, cza-

Choroba
3 MARCA 2009
Za oknem szaro i ponuro. A
ja siedzę przed komputerem i
szukając nowych wiadomości i
stron o mojej chorobie – rozmyślam o swoim życiu pełnym cierpienia.
Myślami wracam do okresu
dzieciństwa gdy ﬁbrodysplazja
zaatakowała po raz pierwszy.
Już wtedy jej atak był bardzo
bolesny, nie spodziewałem się
jednak, że ten ból będzie już mi
towarzyszył przez cały czas… bo
nigdy mnie nie opuszcza. Czasem sobie żartuję, że gdy pewnego dnia obudzę się i nic mnie
nie będzie boleć, to będzie znaczyło, że umarłem.
Po powrocie ze szpitala starałem się żyć w miarę normalnie, ale nie do końca mogłem.
Musiałem uważać na to co robię, aby nie doznać jakiegoś urazu (gdyż już wtedy byłem świadomy tego, że uderzenie się
czy upadek może spowodować
nowe ataki bólu), musiałem po

prostu żyć nad wyraz ostrożnie,
co dla dziecka nie jest takie proste. Ale nawet ta ostrożność nie
zapobiegła kolejnym atakom
FOP – aż w rezultacie zmuszony byłem zasiąść w wózku inwalidzkim.
Potem, gdy dowiedziałem się
prawdy o tej chorobie, to był dla
mnie prawdziwy koszmar. Bo lepiej chyba nie wiedzieć do końca, na co się choruje, mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze… A ja dowiedziałem się
wszystkiego od razu – zupełnie
jak skazaniec, któremu odczytano wyrok – dożywocie bez prawa
do wcześniejszego zwolnienia.
W pierwszej chwili załamałem
się, bo nie mogłem sobie uświadomić, że moje zdrowie nigdy
już się nie poprawi, że powoli
będę coraz bardziej ograniczany ruchowo, aż w końcu… nie,
tego nawet sobie nie wyobrażam i mam nadzieję, że do tego
nie dojdzie.
Wielokrotnie
zadawałem

ty). Wszystko to tak bardzo mi
się podobało, bo było na wyciągnięcie ręki, nie musiałem
wychodzić z domu, aby sobie z
kimś porozmawiać.
Ale z czasem zaczęło mnie
to męczyć. Każda nowa znajomość przebiegała według tego
samego schematu – najpierw
poznawanie się, częsty kontakt (mailowy lub przez gg), a
potem… potem kontakt coraz
rzadszy, coraz mniej wspólnych tematów, aż w końcu
kontakt się urywał. I tak było
bardzo często.
Teraz komputer znam na
wylot, Internet też już mnie
nie bawi. Jeszcze tak z przyzwyczajenia sprawdzam garść
moich ulubionych stron internetowych, z przyzwyczajenia
ściągnę czasem jakąś nową
grę czy ﬁlm, z przyzwyczajenia
posiedzę na gg. Ale coraz częściej mam tak, że siedzę, pa-

trzę przez okno, ale nic nie widzę. Myślami błądzę gdzieś po
moim wyimaginowanym świecie, oderwany od rzeczywistości… i coraz mniej pragnę kontaktu z innymi ludźmi. Zupełnie jakbym miał autyzm.
Te myśli, żeby się całkowicie
zamknąć w sobie, odizolować
od reszty świata… przychodzą
do mnie coraz częściej, są bardzo kuszące. Jeszcze jakoś się
trzymam, ale ostatnio czuję się
tak bardzo zmęczony życiem,
choroba wysysa ze mnie energię. Czasem, gdy rano się budzę i otwieram oczy, to leżę w
łóżku i nie mam ochoty wstać,
chciałbym z powrotem zamknąć oczy i zasnąć na dobre.
I tylko moja silna wola sprawia, że jednak wstaję.
Ciekaw jestem, jak to długo
jeszcze potrwa, kto wygra w
tej nierównej walce? Mam nadzieję że to jednak będę ja…

sobie pytanie: „dlaczego ja?”.
Czemu mnie spotkało coś tak
strasznego jak FOP? Do dziś
nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jeśli to nie jest przypadek,
tylko świadome działanie Boga,
to chyba wybrał odpowiednią
osobę. Bo w życiu z ﬁbrodysplazją trzeba mieć bardzo dużo
sił, zarówno tych witalnych jak
i psychicznych. A ja? Mimo że
czasem chcę się poddać, bo
mam już dość, to jednak coś mi

mówi, żebym się nie poddawał,
żebym nie oddał swojego życia
bez walki. I mimo okropnego
bólu jaki mi towarzyszy każdego dnia, mimo braku nadziei na
lepsze jutro… jakoś nie umiem
się poddać. Będę walczył z FOP
do samego końca, niech wie, że
ze mną nie pójdzie jej tak łatwo.
Pamiętajcie – nawet gdy wasze życie jest beznadziejne i bez
przyszłości – nie poddawajcie
się. Walczcie do końca.

FOT. KAROLINA KASPRZAK

25 MARCA 2009

Tomasz Przybysz, autor bloga.
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Podróże i Karolinka
„A mnie jest szkoda lata…” –
ta piosenka śpiewana przez Jerzego Połomskiego cały dzień
mi chodzi po głowie. Bo przecież lato mamy takie piękne w
tym roku, że nic, tylko korzystać ze spacerów, z kąpieli słonecznych… Ech, pomarzyć sobie można…
Sami wiecie, jak jest za
oknem. Albo upał, albo też
deszczowo. Na palcach obu
rąk mógłbym policzyć dni z
umiarkowaną pogodą, taką
w sam raz dla mnie. W ciągu
ostatniego miesiąca na dworze
byłem chyba ze trzy razy, a na
spacerze raz. Ale za to jaki to
był spacer.
Chyba w połowie lipca zachciało mi się gdzieś wyjść.
Tak długo już nie byłem na
dworze, że zacząłem czuć się
jak w więzieniu. Umówiłem się
z moją sąsiadką Edytą na spacer w sobotę. Postanowiliśmy
przejść się do Czempinia (ja na
wózku) – jakieś 12 kilometrów
od Żabna, w którym mieszkam. Tak bez żadnego konkretnego planu, ot tak, żeby się
przewietrzyć. Pogoda dopisała, było słonecznie i ciepło, ale
nie upalnie. Przynajmniej na
początku.
Wyszliśmy z domu około południa. Spacerek przez
Grzybno oraz Iłówiec, po drodze słońce wyszło zza chmur
i trochę przygrzało, ale upału
nie było. Do Czempinia dotarliśmy półtorej godziny później.
Edyta poszła do punktu Lotto,
a ja czekałem na chodniku.
Po chwili słońce znów wyszło
zza chmury, odsłonił się spory
kawałek nieba i zaczęło grzać.
Przypadkiem stałem przodem
do słońca, więc po kilku minutach czułem, że zaczynam się
z lekka przypiekać. Na szczęście Edyta zaraz wróciła, więc
mogłem schować się w cień.
Ruszyliśmy dalej na rynek.
Chcieliśmy iść na kebab, ale
okazało się, że jadłodajnia została zamknięta. Ale przechodzący obok nas gość skierował nas do nowego lokalu. To
była taka mała restauracyjka,
z podjazdem dla wózków, a w

środku sporo wolnego miejsca,
więc mogłem bez problemu
dojechać do stolika.
Edyta zamówiła sobie kebab, ja frytki. Zjedliśmy, trochę jeszcze posiedzieliśmy i
z wolna zaczęliśmy zbierać
się do domu. Tym razem trochę inną trasą – przez las. Trochę się obawialiśmy, czy będzie przejezdna, ale podobno
miało być ok. No to jedziemy…
Najpierw droga była taka szutrowa, trochę porozjeżdżana
przez samochody, ale twarda
i ubita. Trochę mnie wytrzęsło, ale jakoś przejechaliśmy.
Dojechaliśmy do lasu. Tam na
szczęście droga nie była zbyt
piaszczysta, jakoś dało radę
przejechać. Przy okazji po drodze miałem okazję zobaczyć
pamiątkowy krzyż postawiony
pod koniec XIX wieku w celu
upamiętnienia tam morderstwa.
Wyjechaliśmy z lasu na drogę polną i tu dopiero zaczął się
koszmar. Droga była bardzo
piaszczysta, pokryta żółtym
piachem, koła w wózku bardzo w nim grzęzły. Jakieś 300
metrów drogi pokonywaliśmy

scu byliśmy kilkanaście minut
po południu. Karolcia z ciocią
czekały na nas na dworze, wysiadłem z samochodu, przywitałem się i poszliśmy z boku
domu w cień. Ciocia zrobiła kawę, ale mnie interesowała tylko Karolinka. Bardzo byliśmy stęsknieni, więc przytulaniom i całusom nie było końca.
Potem Michał pojechał do brata, a ciocia poszła robić obiad.
Miały być naleśniki z dżemem.

dobre 20 minut. Ale w końcu
wyjechaliśmy na asfalt, gdzie
już jechało mi się jak po autostradzie.
Do domu wróciliśmy koło
godziny 20.30, byłem trochę
zmęczony i spieczony od słońca. Ale cierpieć zacząłem dopiero później. Na drugi dzień
już mnie piekła twarz, mycie było uciążliwe i bolesne.
Z twarzy zaczął mi się sączyć
płyn (ropa?), który zasychał mi
na twarzy i czułem się, jakbym
nosił maskę. Przy każdym myciu tak się męczyłem, na dodatek zaczęła mi schodzić skóra, więc już całkiem nieciekawie wyglądałem. Ale z pomocą kremu Nivea po kilkunastu
dniach znów wyglądałem jak
człowiek.

Po obiedzie poszliśmy do
pokoju, bo na dworze było
okropnie duszno i zbierało się
na burzę. Ciocia trochę się położyła w gościnnym pokoju, a
my w drugim zostaliśmy sami.
Pamiętam, że się przytulaliśmy, ale z radości byłem taki
oszołomiony, że szczegółów
nie pamiętam.

I w samą porę, bo zbliżał się
termin spotkania z moją Karolinką. Najpierw mieliśmy się
zobaczyć 13 sierpnia, ale niespodziewanie zmieniły się plany i już 6 sierpnia mogliśmy
się przytulić do siebie. Spotkanie znowu było u jej cioci, tak
jak rok temu. Zawiózł mnie
Michał, który też tam był ze
mną w zeszłym roku. Na miej-

Na podwieczorek Karolcia
karmiła mnie paluszkami (bekonowymi, nie swoimi), uwielbiam gdy to robi, jedzenie z jej
rąk zupełnie inaczej smakuje.
Potem ciocia zrobiła nam kilka
zdjęć i znów zostaliśmy sami.
Mieliśmy wiele rzeczy do omówienia, ale najbardziej to się
przytulaliśmy.
A najwspanialsza była chwila, gdy Karolinka była przytulona i słuchała, jak mi bije serce.
Potem była kolacja i znów
czułości. Michał miał przyjechać koło godziny 21, przyjechał 40 minut później. Jeszcze trochę rozmawiał z ciocią,
a ja próbowałem uspokoić Karolcię, bo zaczęła płakać. Na
szczęście tych łez nie było tyle,
co rok temu czy też w Górznie.
Potem pakowanie do samochodu i około 22.30 ruszyliśmy
do domu. W pokoju byłem 15
minut po północy, bardzo zmęczony i śpiący. Od razu się położyłem do łóżka. Jeszcze była
krótka rozmowa przez telefon
z Karolcią, trochę jeszcze łzawiła, ale powoli się uspokajała.
O godzinie 1 poszliśmy spać.
FOT. ARCHIWUM

13 SIERPNIA 2011

Karolinka dostała ode mnie
w prezencie misia, więc w
chwilach tęsknoty może się do
niego przytulić. Mam nadzieję,
że niedługo przytuli się znów
do mnie…
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zy można być szczęśliwym po pięćdziesiątce,
gdy patrząc w zwierciadło
dostrzega się dziwnie zmienioną twarz, jakby odbitą
lustrze wody? Czy zaliczając ledwie jedną klasę zawodówki, można odczuwać
tylko gorycz życiowego niespełnienia?
Czy uczucie szczęścia obce
jest jeżdżącemu na wózku,
który stracił zdolność chodzenia, a jego mięśnie z każdym dniem wiotczeją coraz bardziej? Co przeżywać
może samotny, którego opuścili już wszyscy najbliżsi?

DZIECIŃSTWO
Pamiętam lata sielskieanielskie, gdy jeszcze beztrosko biegałem, skakałem i jeździłem na rowerze. Jako najmłodszy z rodzeństwa byłem
pupilem mamy, zawsze gotów na jej zawołanie, zawsze
pomocny, nawet w kuchni, z
czego po kryjomu podśmiewali się starsi bracia. A ja
ubrany w damski fartuszek
czułem się ważny, ponieważ
mogłem wałkować ciasto,
zmywać naczynia czy towarzyszyć mamie w polu.
Byłem szczęśliwym chłopcem. Dorastałem w normalnej, pełnej i zdrowej rodzinie.
Mieszkaliśmy na wsi wielkopolskiej, gdzie zresztą pozostałem do dziś. Jak się wtedy
żyło, a więc na przełomie lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, wiadomo. Na chleb
starczało i na przysłowiowe
wiązanie końca z końcem
też. Ale ówczesny standard
życia był nieporównywalny z
dzisiejszym, a już warunki życiowe na wsi i w mieście pozostawały skrajnie odmienne.
Na przykład brakowało u nas
bieżącej wody i kanalizacji.
Ojciec był współwłaścicielem małego warsztatu stolarskiego, który nie przynosił
wcale takiego dochodu, jakby
się wydawało. Tymczasem
stale wlókł się za nami stereotyp rodziny „prywaciarza”,
a więc przekonanie, że leżymy na forsie i niczego nam
nie trzeba. Tymczasem gdyby
nie to, że mieliśmy jeszcze tak
zwaną paterajdę, czyli hektar
uprawnej ziemi, nie wiem, czy
by nam starczyło na codzienne wydatki i godziwe życie.

POCZĄTKI
CHOROBY
Starszy brat już od samego
dzieciństwa miał kłopoty ze
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Kocham cię
zdrowiem. Jak tylko sięgam
pamięcią, mama ciągle jeździła z nim po lekarzach. Nie
dość, że ﬁzycznie słabszy był
od swoich rówieśników, wątły i szczupły, to na dodatek
coraz częściej zdarzały mu
się upadki i to bez istotnej
przyczyny. Szedł drogą, potykał się i… baach, leży! Cały
problem w tym, że miał potem kłopot z samodzielnym
wstawaniem. Widać było,
jak bardzo różni się od swoich rówieśników. Ale nikt nie
potraﬁł mu pomóc ani nawet
postawić właściwej diagnozy.
W końcu stanęło na tym, że
to może przejściowe zaburzenia organizmu powodowane okresem dojrzewania.
I tak minęła podstawówka
brata. Nadeszła pora wyboru zawodu i dalszej nauki.
Trochę z wyboru, a trochę z
przypadku, rozpoczął naukę
w zawodzie elektromontera.
Dopiero po pewnym czasie
okazało się, jak bardzo chybiony był to wybór, ale dla
brata nie miało to większego
znaczenia. Dla niego liczył
się fakt, że mógł się dalej
kształcić. Nauka była jego
pasją.
Ale codzienna droga do
szkoły – z naszej wioski do
miasta oddalonego o około dwadzieścia kilometrów
– stanowiła dla niego swoisty tor przeszkód. Później
przez pewien okres mieszkał
na tak zwanej stancji, co było
dla niego sporym ułatwieniem. Jego kłopoty najsilniej
przeżywała oczywiście nasza
matka, ale głęboko wierzyła w sukces swego syna, który – jej zdaniem – wcale nie
musiał „pójść na straty”. Tylko musiał wytrwać. I brat wytrwał, odniósł swój pierwszy
sukces, swoje małe zwycięstwo: ukończył zawodówkę.
Udało się też lekarzom postawić właściwą diagnozę
i nareszcie było wiadomo,
co mu dolega. Sama nazwa
choroby, podana po łacinie,
niewiele nam jednak mówiła.
Żartowaliśmy. że trzeba pójść
do księdza, żeby nam ją objaśnił. „Dystroﬁa musculorum
progressiva” – cóż mogą znaczyć te słowa? Także leka-

rze niewiele nam potraﬁli powiedzieć, poza lakonicznym
stwierdzeniem, że to choroba nieuleczalna. Trzeba nauczyć się z tym żyć – mówili. I to wszystko! Ani słowa o
tym, jak ważna jest rehabilitacja, o czym dowiedzieliśmy
się dopiero znacznie później.
Byliśmy zagubieni i przerażeni. Gdzie mieśmy szukać
pomocy, ratunku, wsparcia,
zrozumienia w sytuacji, która nas przerastała?

POCZĄTKI
MOJEJ CHOROBY
Kończyłem podstawówkę,
gdy już „to” wiedziałem. Wiedziałem, że i mnie czeka to
samo, co brata. Starałem się
nie dopuszczać myśli, że nas
obu może spotkać ten sam
los. Teraz już wiedziałem, że
cechą charakterystyczną zaniku mięśni jest między innymi to, ze w tej samej rodzinie może pojawić się u kilku osób. Bacznie obserwowałem siebie i mojego brata.
Zwracałem też uwagę na kolegów z klasy. Z jaką łatwością wykonywali ćwiczenia
gimnastyczne, które dla mnie
były męczarnią. Oni uwielbiali wychowanie ﬁzyczne,
a ja uważałem je za zło konieczne; ćwiczyli z radością,
a ja z przymusem.
Nie był to dla mnie łatwy
czas. Widziałem, jak moje
nieporadne zachowanie coraz bardziej upodabnia mnie
do brata, a ponadto miałem
kompleksy wobec rówieśników, że jestem inny niż oni,
że nie potraﬁę im dorównać.
Nie potraﬁłem biegać tak
jak oni, skakać tak jak oni
– czułem się od nich gorszy
pod każdym względem. Ale
bałem się przyznać do tego
przed kimkolwiek, nawet
przed samym sobą. Kierowałem się jakimś fałszywym
poczuciem wstydu. Wolałem
wszystko ukrywać – nawet
przed bratem i rodziną. Ale
to, co starałem się zataić, dla
innych przestawało być tajemnicą.
Po podstawówce – podobnie jak brat – poszedłem do
zawodówki. Chciałem się
kształcić w zawodzie sto-

larza. Miałem przecież zostać następcą ojca, przejąć
po nim warsztat i pozostać
w domu rodzinnym jako ten,
który w przyszłości okaże się
wsparciem dla rodziców. I dla
brata też. Wiedziałem zresztą o pokładanych we mnie
nadziejach i bałem się, że zawiodę rodziców, że być może
pomyślą sobie, iż jestem winien swojej choroby. Sam nie
wiem, skąd brało się we mnie
to irracjonalne przekonanie.
Podobnie jak brat, teraz i ja
rozpocząłem zmagania z samym sobą. Codziennie musiałem pokonywać rowerem
trzy i pół kilometra, aby dotrzeć autobusem w sąsiedniej
wiosce, skąd miałem osiemnaście kilometrów do szkoły. W tym czasie brat rozpoczął już następny etap swojej
edukacji w zakładzie szkolenia inwalidów w Poznaniu.
Pomimo pogłębiającego się
schorzenia należał do najlepszych uczniów, co sprawiło,
że otrzymał stypendium. Rodzicom było więc o wiele łatwiej.
Z kolei ze mną działo się
coraz gorzej. Z wielkim trudem docierałem do szkoły.
Wytrwałem więc tylko jeden
rok szkolny, a ściślej mówiąc,
lekarz nie pozwolił, abym dalej kontynuował naukę w zawodzie stolarza. Mijało się
to z celem, gdyż i tak bym ﬁzycznie nie podołał. Wylądowałem zatem w domu z dramatycznym pytaniem – co
dalej?! Było we mnie tyle goryczy, buntu i rozżalenia –
sam nie wiem, wobec kogo
lub czego. Miałem wówczas
szesnaście lat i – o ironio!
– świat winien stać przede
mną otworem, wchodziłem dopiero w życie. To znaczy – miałem w nie wejść. A
tymczasem wszystko się zawaliło. Podobnie jak brat dostałem „dożywocie” mocą lekarskiego orzeczenia. Nie
było odwołania ani prawa łaski. Musiałem przyjąć wyrok
i pogodzić się ze wszystkim,
chociaż bolało mnie to, bardzo bolało.
Pamiętam jak jedna z bliskich mi osób powiedziała mi – oczywiście w dobrej
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– życie!
wierze: „O, wy kaleki”. W tym
jednym zwrocie było wszystko: i żal, i litość, i powątpiewanie, a i troska o to, co dalej z nami będzie, do czego w
życiu dojdziemy. Do dzisiaj
mam awersję do słowa „kaleka” i aż mną trzęsie, gdy je
gdziekolwiek usłyszę.

MOJE ŻYCIE W DOMU
Po przerwaniu nauki nie
miałem pomysłu na dalsze
życie. Nasz domowy budżet
już i tak był napięty, a cóż dopiero teraz, gdy i ja zachorowałem. Czułem, że rodzicom jest niezmiernie ciężko, nie tylko pod względem
ﬁzycznym, ale też psychicznym. W pewnym sensie chorobę obu synów odczuwali
jako porażkę życiową i kopa
od losu. Najstarszy brat założył już własną rodzinę, wyprowadził się i zamieszkał
w innej miejscowości. Czułem więc potrzebę zarobienia jakichkolwiek pieniędzy,
by pomóc rodzicom. Żeby
jednak otrzymać pracę, należało być osobą pełnoletnią. A
mnie do upragnionej osiemnastki brakowało dwóch lat.
Boże, nie wiedziałem wówczas, co mam ze sobą robić!
Moja młoda dusza jakże się
wtedy rwała… Choć sam nie
wiem, do czego. Patrzyłem z
zazdrością, jak inni żyją, jak
realizują swoje pragnienia. A
ja? Czarna rozpacz i beznadzieja.
Pamiętam kilka sporadycznych spotkań. Oni kompletnie nie rozumieli mojej sytuacji, moich lęków i obaw. Na
ogół postrzegali mnie przez
pryzmat własnego życia i
w mojej sytuacji dostrzegali raczej pozytywy. Dla nich
to było fantastyczne, że nie
musiałem nigdzie jeździć,
do żadnej szkoły, na praktyki, przez co rzekomo mogłem się wysypiać do woli i
nie musiałem martwić się o
to, że będę skapcaniały (!) po
jakiejś balandze. Boże, jak ja
się wówczas czułem! Przecież w mojej sytuacji coś takiego jak balanga, to była zupełna abstrakcja. Niekiedy
ten czy tamten reﬂektował
się, że walnął gafę.

Nie wiem, jak przetrwałbym ten okres, gdyby nie
nasz mały, rodzinny warsztat stolarski, w którym znajdowałem ukojenie. To w nim
mogłem się jakoś realizować,
a także zarobić swoje pierwsze grosze. Nade wszystko
zaś czułem się choć trochę
potrzebny i zarazem dumny,
że nie poddałem się całkowitej bierności w chorobie. Ten
trud, jaki wówczas podejmowałem, był dla mnie zbawienny i zarazem korzystnie wpływał na moją kondycję, zarówno ﬁzyczną jak i
psychiczną. Uwielbiałem tam
zaglądać, czuć upajający zapach drewna, który działał
na mnie jak narkotyk. Chodziłem tam bardzo długo, jak
starczało mi sił. Niestety, te
ubywały szybko – zbyt szybko. I nie było na to żadnego
lekarstwa.
Pozostawałem pod stałą
kontrolą neurologa z powiatowej przychodni zdrowia. I
to był też problem – szalony
problem! Jak tam dojechać,
skoro nie potraﬁłem wejść
do autobusu? Dopóki ja i brat
mogliśmy się jakoś wspiąć do
niego, wszystko było w porządku, ale z czasem stało
się to niemożliwe. A ileż mogła nam w tym pomóc nasza
biedna, słaba mama? Niekiedy pomagali współpasażerowie, ale to była tak bardzo
krępujące. Zresztą ludzie reagowali różnie. Jedni wspierali chętnie, a drudzy… Jak to
ludzie.
A dla nas sposób podróżowania stanowił niesłychanie ważną i istotną sprawę, zwłaszcza że jeździliśmy
bardzo często. I to nie tylko
do miasta powiatowego czy
do Poznania, gdzie brat się
uczył (najpierw w zawodówce, a później podjął studia na
UAM). A własnego samochodu nie mieliśmy. To nie były
jeszcze czasy, gdy niemal w
każdej rodzinie jest auto albo
dwa i więcej!
Nas ratowało to, że kuzyn
miał taksówkę i to z nim właśnie pokonywaliśmy odległe
trasy. Umawialiśmy się co do
ceny, ale i tak koszt był niemały. Często płaciliśmy mu

na raty. Nie wiem, co by było,
gdyby nie jego wyjątkowa
uczynność, za co jestem mu
wdzięczny do dzisiaj. Chyba jako jeden z nielicznych
najlepiej rozumiał naszą sytuację. Zawsze miły i uczynny, skory do pomocy i pełen
zrozumienia, ale bez współczującej litości. Pomagał nam
subtelnie i z wielkim wyczuciem, bez nadmiernej ostentacji i narzucania się. I zawsze skromny w tym, co robił. Bardzo lubiłem z nim
jeździć. Wiedział, w którym
momencie pomóc, a w którym nie; zawsze miał postawę pełnej gotowości. A to jest
niezmiernie ważne w przypadku chorób związanych z
zanikiem mięśni. W takich
przypadkach chory musi sam
mobilizować się do wysiłku,
oczywiście do pewnego stopnia, a pomoc innych ograniczać do niezbędnego minimum. Zabójcza jest wszelka
nadopiekuńczość.
Nasze wyjazdy miały też i
drugą, mniej przyjemną stronę medalu. Jakże często spotykaliśmy się z zarzutem, że
korzystamy z taksówek zamiast tańszych środków lokomocji i że niepotrzebnie
wydajemy na to pieniądze.
Duże pieniądze. Zarzucano nam często rozrzutność i
marnotrawstwo i że widocznie „prywaciarzy” na to stać.
Jak bardzo nas to bolało i jak
bardzo było krzywdzące!
Cały czas szukaliśmy jakiejś recepty na podratowanie zdrowia, chociaż wiedzieliśmy, że nie ma ratunku. Diagnoza i rokowania pozbawiały nas wszelkich złudzeń,
ale przecież „nadzieja umiera ostatnia”. Byliśmy przecież
młodzi, więc trudno nam było
się godzić z tą jakże okrutną
rzeczywistością. A tak szczerze i brutalnie mówiąc, na
naszą chorobę „zanikowców”
nie było i nie ma radykalnego
środka (przynajmniej dzisiaj).
Trzeba się z tym pogodzić – i
basta!
Z perspektywy minionego
czasu i nauczony doświadczeniem wiem, że nie sposób
dziwić się tym rodzicom, którzy za wszelką cenę poszukują „cudownego” lekarstwa
dla swoich chorych pociech.
Rozumiem, że nie chcą być
bierni dlatego nieraz żal mi
ich, że nadmiaru troski zatracają niekiedy zdrowy rozsądek i wydają naprawdę
bajońskie sumy na wątpliwe
kuracje. Czasami chciałoby
się aż krzyczeć: ludzie, opa-
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miętajcie się i zachowajcie
umiar! Może lepiej pomyśleć o przyszłości dziecka i
zainwestować środki w jego
dalszą, kompleksową rehabilitację, zapewniając mu dostęp do szkół i dając szansę
uzyskania
wykształcenia,
aby później stał się niezależny ﬁnansowo. I zawczasu należy pomyśleć też o tym, jak
będzie wyglądała przyszłość
dziecka, gdy już zabraknie
troskliwych opiekunów, jakimi są kochający rodzice. Bo
i taki dzień kiedyś nadejdzie.

WYMARZONA
PRACA
Długo trwało, zanim udało
mi się urzeczywistnić marzenie o pracy. Wszystko, co mi
proponowano, rozbijało się o
tak zwaną jednostkę chorobową oraz o to, jak będę dojeżdżał do pracy. Mieszkałem
przecież na wsi. Mój stan ﬁzyczny był już na tyle zły, że
nie podołałbym trudom codziennych dojazdów, a dodatkowo schorzenie miało w
swojej nazwie o jedno słowo za dużo: „postępujący”(!).
Pracownik z „takim” schorzeniem nie wróżył nic dobrego,
zwłaszcza ﬁzyczny i bez żadnego przygotowania.
Radzono mi, abym poszedł
się uczyć, a jeśli nie mogę
pracować – to na rentę. I kłopot z głowy. Ale nie dla mnie.
Zresztą renty i tak bym nie
dostał, skoro nigdy nie pracowałem. Wybór miałem zatem
– tylko i aż – jeden: praca w
systemie nakładczym, czyli
tak zwane chałupnictwo. Ale
dobre i to.
W końcu doczekałem się
wymarzonego dnia osiemnastych urodzin. To było wielkie święto i ogromne przeżycie, miałem przecież dostać
pracę. Ubrałem się odświętnie i pojechałem – oczywiście
taksówką. Najpierw do urzędu gminy odebrać dowód
osobisty, a potem do powiatu, aby w „mojej” spółdzielni podpisać umowę o pracę.
Hurra! Zostałem pracownikiem spółdzielni inwalidów
wytwarzającej tak zwaną galanterię metalową.
Do domu wracałem uskrzydlony. Czułem się podekscytowany i bardzo się cieszyłem. Miałem składać żabki
do ﬁran. I składałem je przez
długich osiem lat. Przez ten
czas ani razu nie byłem za
zwolnieniu lekarskim.
ciąg dalszy na str. 36 i 37
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Nawet mi do głowy nie przyszło, aby chorować, bo miałem przecież pracę. Jak jest
robota, to trzeba ją za wszelką cenę wykonać. Tak też
myślałem. I wykonywałem
ją nawet kosztem zdrowia i
nerwów. Później tego żałowałem. Wtedy, gdy stawałem przed komisją lekarską
przyznającą mi rentę. Powiedziano mi wówczas, że skoro
mogłem pracować i nie być
na żadnym zwolnieniu, to
mogę pracować nadal.
Jak ja się wtedy tłumaczyłem, że przecież tak bardzo
starałem się wykonać narzuconą mi normę, aby nie stracić
pracy! A zresztą nawet gdybym chciał pójść do lekarza,
to i tak musiałbym udać się
do zakładowego, a ten z kolei
przyjmował w miejscu pracy,
a więc w mieście, czyli daleko.
Podenerwowany mówiłem o
tym wszystkim przed tą nieszczęsną „wysoką” komisją.
Naprawdę już wtedy nie miałem sił do dalszej pracy. Na
sam koniec, gdy już zostałem
obejrzany ze wszystkich stron
jak na targu niewolników i
kazano mi się ubrać, powiedziałem , że… sam nie potraﬁę i prosiłem o pomoc. Nie
potraﬁłem się też podnieść z
kozetki, ale to już było zgodne
z rzeczywistością. Musiano mi
w tym pomóc.
Wychodząc z komisji czułem, jak dygoczą mi nogi.
Aż kuzyn to zauważył i powiedział: „Oj, chyba ciężko
było?”. Oj było, było… Rentę
jednak otrzymałem, w najniższym jednak wymiarze,
która do dzisiaj stanowi moje
jedyne źródło utrzymania.
Wkrótce dowiedziałem się
z zresztą, że z powodu braku pracy spółdzielnia zaczęła zwalniać nakładców.
Cała dotychczasowa produkcja szła „na magazyn”,
a sprzedaży nie było. I co ja
bym wówczas zrobił? Renta
okazała się moim wybawieniem.
Pisząc o tym, uprzedziłem
nieco bieg wydarzeń. Wracając zatem do mojej pracy…
Otóż polegała na powtarzaniu ciągle tych samych czynności. Jakże to było monotonne i nużące w swojej prostocie, Spód, wierzch, zawleczka – i ciach!... spód, wierzch,
zawleczka – i ciach!... Gotowe. Wydawać by się mogło,
że to nic trudnego, dla mnie
jednak było męczące, wielce męczące. Choroba powo-
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Kocham cię
dowała przecież poważne
ograniczenia ruchowe, z którymi musiałem się zmagać.
I nikt mi nie mógł pomóc w
mojej pracy, bo nie miał kto,
a normę musiałem wykonać.
Zaciskałem zęby i robiłem. A
znałem wielu chałupników,
którym pomagały całe rodziny, ja zaś musiałem pracować niemal przez cały dzień.
Ale praca to nie tylko obowiązek, to także przyjemność i satysfakcja. Czułem
się szczęśliwy i zadowolony. Miałem to, o czym marzyłem i czego tak bardzo pragnąłem.
Trzeba było zobaczyć mnie
w dniu pierwszej wypłaty. Cóż
to za radość! Otrzymałem tysiąc pięćset dwa złote i ileś
tam groszy. Jakże ja czułem
się bogaty – bardzo bogaty!!!
To były moje pieniądze. Za te
pierwsze kupiłem sobie nowy
garnitur. I jeszcze sporo pozostało. A największą satysfakcję sprawiało mi to, że rodzicom było teraz łatwiej.
Zwłaszcza, że brat studiował.
Nauka niby bezpłatna, a w
dodatku brat otrzymywał stypendium (bardzo dobre wyniki w nauce), ale koszty były i
tak niemałe. Ogromnie się z
tego cieszyłem, że mogę się
do czegoś przydać. Czułem,
że rodzice też są radzi.
Jak jednak pokierować
swoim losem i na czym się
oprzeć, gdy już zabraknie
tych najbliższych i najbardziej oddanych osób? Bo ten
dzień nieuchronnie kiedyś
nadejdzie. Żyjąc na co dzień
z nimi widziałem, jak przytłacza ich nasza choroba i stała troska o to, co będzie dalej. Jak potoczą się nasze losy,
gdy oni już nie będą mogli
nam pomóc, a równocześnie
sami też będą jej oczekiwać.
I co wtedy zrobimy? Ale głośno jakoś baliśmy się o tym
wszystkim mówić i każdy z
nas ukrywał, z jakimi bije się
myślami.
Wydaje mi się, że to istotny dylemat dla większości
rodzin z niepełnosprawnymi
dziećmi. Boimy się mówić o
swojej przyszłości. Milczenie
to chyba pewnego rodzaju
ucieczka przed sytuacją, któ-

ra nas przerasta. Wydaje się
nam, że życie samo przyniesie jakieś rozwiązanie, tak
jak przyniosło nam problem.
Czy wystarczy tylko zdać się
na los? Nasza mama była
osobą bardzo religijną; wielką ufność pokładała w Bogu
i wszystko powierzała jego
miłosierdziu. To w Bożej
opatrzności upatrywała jedynego dla nas ratunku. I my
też tak zostaliśmy wychowani i ukształtowani. Modlitwa,
praca, przyjemność – to były
trzy główne zasady naszego
życia. Ale wtedy trudno nam
było się godzić z przeświadczeniem, że wystarczy tylko
szczerze wierzyć i ufać.
Mama jednak konsekwentnie trwała w modlitwie. Zawsze nam mawiała, że nie
ma sytuacji bez wyjścia i że
nasze położenie wcale nie
jest najgorsze na świecie, że
są ludzie, którzy mają o wiele gorzej niż my. Uczyła nas
postawy godzenia się z rzeczywistością bez względu
na to, jaka by ona była. Uczyła pokornego przyjmowania
losu, ale nigdy nie bierności. I cała jej życiowa postawa była tego wielce wymownym przykładem. Mama nigdy nie ustawała w swoim
działaniu. A teraz w dodatku wiem, jak zbawienna była
– i jest – jej modlitwa. Odczuwam jej zbawienne skutki aż
do dzisiaj.
Pomimo dręczących problemów praca przynosiła nadal wiele zadowolenia. To
dzięki niej sprawiłem sobie
wiele rzeczy, na które wcześniej nie mogłem sobie pozwolić. Myśląc o sobie, kupiłem wymarzone radio tranzystorowe, co wtedy było hitem. Stałem się też szczęśliwym posiadaczem magnetofonu kasetowego. Pomyślałem wreszcie o innych małych przyjemnościach. Może
zabrzmi to nieco śmiesznie,
ale myślę tutaj o „dobrej” kawie. Wówczas nie pijało się
kawy codziennie, gdyż pozostawała ona nieosiągalnym
rarytasem. W dodatku nie
każdego było na nią stać, ale
ja już mogłem sobie pozwolić
na ten luksus, bez obawy, że
będzie nadmiernym obciąże-

niem dla naszego domowego
budżetu. Wreszcie mogłem
też wyprawić swoje imieniny,
czego dotychczas nie praktykowałem, gdyż nie miałem
odwagi prosić o to rodziców.
Do pełni szczęścia brakowało mi jednej rzeczy.
Ciągle marzyło mi się, żeby
móc samodzielnie wyjechać
poza dom, zobaczyć wioskę
i okolicę, poczuć zapach pól
i posłuchać śpiewu ptaków.
Tak jak mógł to czynić mój
znajomy, też niepełnosprawny, który w owym czasie był
szczęściarzem (w moich
oczach), gdyż posiadał jednoosobowego
„Piccolaka”
(motorowy wózek inwalidzki produkowany w NRD). Ja
pozostawałem więźniem we
własnym domu. Czułem się z
tym fatalnie, zwłaszcza wiosną i latem. Jakże mu zazdrościłem, gdyż z ułańską fantazją wyjeżdżał ode mnie.
Boże, przecież ja też mógłbym mieć taki pojazd – pomyślałem pewnego dnia. I podzieliłem się tą myślą z tym
moim zmotoryzowanym znajomym; przyznał mi rację i
sam zaczął mnie dopingować. Do końca życia nie zapomnę, że pozwolił mi wsiąść
na ten swój wycackany pojazd, abym mógł spróbować,
jak się siedzi za kierownicą.
Byłem wniebowzięty! A gdy
z drżącym sercem i duszą nie
ramieniu zacząłem ruszać
powolutku do przodu, to zdawało mi się, że wyruszam na
podbój świata. Poczułem wtedy prawdziwy smak wolności.
Rozpocząłem starania o
wózek. I wtedy spotkałem się
z ową bezdusznością naszej
słynnej biurokracji. Ostatecznie niczego z ich „pomocą”
nie załatwiłem. Kupiłem więc
wózek poprzez ogłoszenie
prasowe, chociaż to już nie
była „nówka”. Ale i tak nie
posiadałem się za szczęścia!
No i musiałem za to zapłacić
z własnej kieszeni. Kosztowało mnie to cacko dziesięć
tysięcy złotych, co dla mnie
było sumą bardzo znaczną.
Musiałem nawet się zapożyczyć. I nie otrzymałem ani
złotówki
doﬁnansowania.
Nie przysługiwało mi ono,
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– życie!
gdyż kupiłem wózek prywatnie. Gdybym miał z przydziału, mógłbym otrzymać nawet
dziewięćdziesiąt procent doﬁnansowania. Czyż nie mogło to człowieka wkurzyć?!
Ale zrealizowałem swoje marzenie i odtąd otworem
stały przede mną i las, i pola,
i jezioro; mogłem samodzielnie udać się do sklepu, na
pocztę czy do kościoła. Mogłem odwiedzić moich znajomych i krewnych. Jakże przyjemnie czułem wiatr we włosach w czasie letniej przejażdżki. A do tego ten wspaniały pęd i ta swoboda… Ale
najwspanialsze było to, że
mogłem obywać się bez niczyjej pomocy, bo potraﬁłem
jeszcze samodzielnie wsiąść i
wysiąść z wózka, co miało dla
mnie podstawowe znaczenie.
Korzystałem z tego wózka przez piętnaście lat, aż
do momentu, gdy zacząłem odczuwać, że mam kłopoty z jego obsługą. Wtedy zrezygnowałem, gdyż nie
chciałem stanowić zagrożenia – ani dla siebie, ani dla innych. Ale tych piętnastu lat,
tak szczęśliwych dla mnie
lat, nie mógł mi odebrać jakiś tam urzędnik, choć wcześniej odmówił mi prawa do
przydziału wózka.

PIERWSZE
TRUDNOŚCI
Początek lat osiemdziesiątych, powiew nowego myślenia i atmosfera budzącej
się nadziei. W dodatku brat
skończył studia matematyczne i liczył na pracę w mieście,
więc miało być tylko lepiej.
Niestety, wszystko wypadło
inaczej. Zamiast obiecanej
pracy wylądował w… domu
opieki. Stamtąd rodzice zabrali go do domu rodzinnego,
bowiem nieładnie mówiąc,
była to przechowalnia ludzi.
Nie tak wyobrażał sobie brat
swoje życie, zwłaszcza po
studiach. My także. A więc
teraz znów było nas w domu
dwóch. I o tyle trudniej naszej
mamie, która teraz już coraz
bardziej zaczęła niedomagać. A do tego doszła udręka
o dalszą przyszłość swoich
dwóch synów po tym, jak

jeden z nich musiał wrócić
do domu, gdy zawiodły jego
plany. Jak bardzo to wszystko
musiała przeżywać.
W tym czasie nadal pracowałem, chociaż nie przychodziło mi to łatwo. Ale
znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że liczył się każdy grosz.
Ojciec był już na skromnej,
rzemieślniczej
emeryturze
i dorabiał jeszcze trochę w
przydomowym warsztacie –
wykonując tylko drobne usługi. Mama oczywiście jako
gospodyni domowa nie pobierała żadnych świadczeń.
Wtedy jeszcze nie istniały
ubezpieczenia rolnicze. A
brat też nie posiadał żadnych
środków utrzymania, bo do
renty inwalidzkiej nie miał
prawa. Ratowały go tylko
okresowe zasiłki docelowe z
opieki społecznej.
W owym czasie w naszej
gminie pracowała młoda,
rzutka i energiczna pracownica socjalna, która sumiennie podchodziła do swojej
pracy. Niejednokrotnie zaglądała do nas, jakże często
z własnej i nieprzymuszonej
woli. Czuło się jej serdeczność i zaangażowanie. Pomagała nam w załatwianiu
przeróżnych spraw i to ze
skutkiem pozytywnym. To
właśnie dzięki jej staraniom
brat otrzymywał zasiłki docelowe, a potem wspólnie ze
mną pojechał na turnus rehabilitacyjny. Byliśmy dwukrotnie nad morzem, rok po roku.
A dodatkową dla nas atrakcję
stanowiło to, że po raz pierwszy lecieliśmy samolotem.
Cóż to było za przeżycie. Samolot należał do pogotowia
leczniczego. Potem jeszcze
dwukrotnie leciałem nim do
Konstancina. To wszystko
miało dla nas istotne znaczenie, bowiem świadczyło o
tym, że są jeszcze ludzie dobrej woli, którzy myślą o nas.
Potem na fali zmian transformacyjnych „zmyło” tę naprawdę życzliwą i oddaną duszą i ciałem ujmującą panią.
Wcześniej jeszcze z jej inicjatywy zapoczątkowana została tak zwana pomoc sąsiedzka. W naszej gminie nie
było – i nie ma – pielęgniar-

ki środowiskowej, więc wyjściem z sytuacji stała się właśnie owa pomoc. Wyglądało
to tak, że sąsiadka – początkowo z życzliwości – przychodziła do nas i bezinteresownie pomagała. Dopiero nasza pani” z opieki podpowiedziała nam, że są na to środki pieniężne, wprawdzie niewielkie, ale jednak. Warunek
był taki, że musieliśmy mieć
osobę gotową do świadczenia nam określonej i potrzebnej pomocy. Co mogliśmy wykonać sami – to wykonywaliśmy, a w pozostałych czynnościach pomagałam nam sąsiadka albo ktoś z rodziny. Ale
czy na sąsiedzkiej pomocy
można budować przyszłość?
Zwłaszcza bratu trudno było
się z tym pogodzić. Ciągle
przeżywał tę swoją życiową
porażkę, chociaż nie przegraną. I nadal marzył.
I na tych marzeniach nie
poprzestawał. Za pośrednictwem księgarni wysyłkowej
sprowadzał fachowe książki.
Uczył się w domu i korespondencyjnie, usilnie szukając
kontaktów z ośrodkami naukowymi. Był uparty wytrwały. Mama tak jak umiała
i w miarę swoich skromnych
możliwości wspierała go
czynnie oraz żarliwą modlitwą. Efekty musiały przyjść.
Nawiązał kontakt z Instytutem Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, a
z upływem czasu stał się jego
cenionym i szanowanym
pracownikiem naukowym.
Ale to już inna historia.
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dworze mróz i stan wojenny, więc telefony nieczynne
w całej wsi. I jak tu wezwać
karetkę? Do posterunku milicji droga daleka, trzeba by jechać do sąsiedniej wioski. I
uczynił to jeden z sąsiadów,
który w tę mroźną noc pojechał – pojmujecie jego poświęcenie? – „Komarem”,
ówczesnym motorowerem.
Pierwszej pomocy udzieliła mi mama. Fachowo założyła opatrunek uciskowy na
głowie, tamując upływ krwi,
czym w niemałe zdumienia
wprawiła lekarza pogotowia. Ale mama przed wojną
ukończyła kurs sanitariuszki (na wypadek wojny), co w
kolejnej zawierusze (też stan
wojenny) jeszcze się przydało. Traﬁłem do szpitala, gdzie
spędziłem jedna z najsmutniejszych moich świąt, które z założenia niosą radość…
Ale takie po prostu jest życie – i nic tego nie zmieni.
Uraz na szczęście nie okazał się zbyt groźny. Nie było
pęknięcia czaszki, czego się
obawiano. Skończyło się na
interwencji chirurgicznej i
na „cerowaniu” mojej głowy.
Nowy rok – jeszcze z założonymi szwami – spędziłem
już w domu. I nadal wspinałem się po schodach. Ale było
jasne, ze muszę z tego zrezygnować, bo stawało się to
nader niebezpieczne.

Miałem swój pokój na piętrze, gdzie wdrapywałem się
zwykle tak długo, jak tylko
było to możliwe. Choroba,
niestety, czyniła dalsze spustoszenia w moim organizmie i coraz trudniej wspinałem się po tych naszych karkołomnych schodach. W końcu moje młode jeszcze wtedy ciało zbuntowało się i powiedziało: dość tej alpinistyki. Pamiętam grudniową noc
w stanie wojennym. Była wigilia Bożego Narodzenia, a ja
jak zwykle zasiedziałem się
(byłem nocnym Markiem), bo
musiałem wysłuchać pasterki
transmitowanej przez „Głos
Ameryki”. Była już późna noc,
gdy wybrałem się do swojego pokoju na piętrze. Wdrapałem się zaledwie na kilka
stopni, gdy puściło mi kolano… Poleciałem do tyłu. Głową walnąłem z całym impetem w kant drzwi. Polała się
krew – i to obﬁcie.

W jakiś czas po tym niefortunnym zdarzeniu zakładano w naszej wsi wodociągi.
I właśnie to stało się bezpośrednim bodźcem, aby w
naszym domu wygospodarować miejsce na łazienkę i
oczywiście na pokój dla mnie
na parterze. Trzeba było też
pobudować
przydomowe
szambo. Od tego momentu
żyło nam się znacznie wygodniej, łatwiej, przyjemniej i
przede wszystkim bezpieczniej. Zwłaszcza mnie. Skończyło się uciążliwe noszenie
wody w wiadrach ze studni, a
potem wynoszenie ścieków.
Łazienka stała się wybawieniem, a radością ten swobodny przepływ wody, którą w
dodatku mogliśmy podgrzewać w zamontowanym bojlerze elektrycznym. Skończyły się gary na piecu w kuchni.
Wkrótce wspomniana już
przeze mnie pani z opieki
umożliwiła nam zakup pralki
automatycznej, której koszt
pokrył wydział zdrowia. Jaka
to będzie dla nas ulga – cieszyliśmy się.
cdn.

Co robić?! Noc, ciemno, na
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zyszyńska
uśmiechnęła
się (chyba nawet bez politowania). Litościwie nie zapytała o ulubiony utwór. Zdaje się, że zrozumiała wszystko. No, ale czego mogła spodziewać się po uczniu, który
u koleżanki Staw miał tróję?
Zamiast tego wychyliła się w
bok. Szukała torby, która stała oparta o fotel. Nie od razu
zorientowała się, po której
stronie ją zostawiła i na chwilę zrobiła się nieporadna.
To zagubienie roztkliwiło Artura. Nie spodziewał się tego
po niej, takiej mocnej i zdecydowanej, postrachu szkoły.
Tymczasem ona sięgnęła po
torbę i przełożyła ją sobie na
kolana.
– No, cóż – zaczęła tak, jakby
chciała powiedzieć coś bardzo
trudnego. – To teraz będziemy
razem zmagać się z literaturą.
Ostrożnym uśmiechem wyraził swoje zadowolenie. Może
nie było tak źle?
– Będę się starał – zapewnił,
choć jeszcze nie był pewien,
czy da radę.
Zajrzała do torby niczym
przepastnego saka.
– Nie wiedziałam, czy masz
potrzebne podręczniki… – rzekła sięgając w głąb. – Więc
przyniosłam ci swoje – wyjęła parę książek. – Przy okazji
wzięłam z domu dwie pierwsze lektury, które powinieneś
przeczytać.
Ucieszył się.
– Dziękuję – wyrzekł wciąż
przez suche gardło. – Rzeczywiście nie mam najnowszych
podręczników. A i z lekturami
byłby kłopot.
– No… – położyła książki na
stoliku nocnym. – Wobec tego
ja będę ci przynosić wszystkie
potrzebne materiały, nie martw
się tym. Tak… jeszcze chciałam
cię zapytać… Powiedz mi, czy
ty możesz pisać?
Pytanie podniosło mu ciśnienie, jakby właśnie został zdemaskowany. Dlaczego? – nie
wiedział. Przecież wszystko
było widać – jego ręce, palce…
Może w tym momencie bardzo
chciał być piśmienny? A może
pomyślał, że umiejętność pisania ma kluczowe znaczenie
w jego nauce, że teraz dopiero wszystko się rozstrzygnie i
usłyszy, iż w takim razie nie da
się go nauczać.
– Piszę – odparł – lecz wolno i niewiele. Koresponduję z

Opowieść
kilkoma osobami, ale tylko na
kartkach pocztowych. Wiem,
to kłopot…
– Tylko do pewnego stopnia
– ku jego uciesze profesor nie
robiła z tego problemu. – W takim razie będziemy uczyć się
metodą pamięciową – oznajmiła, a jemu ulżyło. – Czy ty
masz dobrą pamięć? – spytała
jeszcze.
Kiedyś miał niezłą, lecz
czy teraz też? Nie miał okazji
sprawdzić.
– Chyba jeszcze będę umiał
coś zapamiętać – odparł z
pewną ostrożnością. Wolał nie
przeceniać swoich możliwości.
– Dobre i to „coś”. Mam nadzieję, że nam starczy na początek. Ciekawe co wymyśli
matematyczka? – zastanowiła
się. Ostatecznie jednak wolała być optymistką, więc dodała po chwili:
– Na pewno szybko ją sobie wyćwiczysz, w trakcie nauki. W końcu materiał jest tak
opracowany… Popatrz – wyjęła z torby notes w niebieskich
okładkach i pomiędzy kartkami znalazła jedną luźną, gęsto zapisaną. – To jest wykaz
książek, które koniecznie musisz przeczytać. Jak mówiłam
wszelkie materiały, w tym i
lektury, doniosę tobie sama,
ale może będziesz miał ochotę przeczytać coś wcześniej,
niekoniecznie tuż przed lekcją, coś z własnych zbiorów,
to proszę cię, tu jest ta lista z
moimi propozycjami.
– Przeczytam wszystko – zapewnił.
Profesor położyła kartkę na
stoliku i sięgnęła po wystający z torby dziennik – typowy, w marmurkowej okładce,
używany w szkołach, lekcyjny. Otworzyła go i przerzuciła
parę stron. Wszystkie rubryczki były jeszcze czyste, bez wpisów i not.
– Założyłam ci dziennik –
mówiła dalej. – Tworzysz jednoosobową klasę… Oryginalne, prawda? Przynajmniej frekwencja będzie stuprocentowa… Chyba, że… – zawiesiła
głos – ja nawalę.
– Będzie dużo czasu na wykłady – zauważył.
Spojrzała na niego baczniej
i skinęła głową. Znów zajrzała
do torby, wyjęła etui z okularami i trzymając je w jednej

ręce, drugą jeszcze czegoś
szukała.
– Ta torba ma zdecydowanie
za duże gabaryty – w tonie jej
głosu pojawiło się coś z rozbawienia i lekkiej irytacji. – Nie
mogę w niej nic znaleźć. Zazwyczaj noszę inną, a tę tylko
wzięłam idąc do ciebie…
Wreszcie znalazła. Szukała długopisu. Odstawiła torbę na podłogę. Na jej kolanach
pozostał tylko dziennik. Z głośnym pstryknięciem zatrzasku
otworzyła wieko etui. Wyjęła okulary i mrużąc oczy spojrzała przez nie pod światło. Potem kawałkiem irchy przetarła szkła. Sprawdziła raz jeszcze i jeszcze raz przetarła lewe
szkło. Tak wypolerowane założyła. Grube cylindry nie pasowały do jej twarzy.
– Dziś pierwszy temat – rzekł
przyglądając się jak bierze długopis.
– Prawie drży mi ręka – odparła skupiając się na wpisie.
Patrzył jak spod złotej końcówki wkładu zaczęły wychodzić małe, zgrabne literki. Jak
płynnie, w rytm ruchów dłoni
zaczęły składać się w wyrazy i
niebieskie zdania. Z odległości
pismo, lekko pochylone w prawo, wyglądało na idealnie równe i dość ozdobne.
– Aha… jeszcze… ważna
rzecz – poczekała chwilę, po
czym odłożyła dziennik i znów
sięgnęła do torby. Po niebieski
notes tym razem. – Nie wiem,
czy ci wiadomo, ale mamy już
ustalony plan zajęć. Wszystkie lekcje, z konieczności, będą
się odbywać popołudniami, nawet późnymi, jak dzisiaj. Chyba nie będzie to jakimś wielkim
utrudnieniem dla państwa, myślę o mamie.
– Mama jest na to przygotowana – odrzekł. – Spodziewaliśmy się, wszak do południa są
normalne zajęcia w szkole.
– To prawda. Plan jest tymczasowy, jak to na początku
roku szkolnego. Ale jeśli ulegnie zmianie, to raczej nieznacznie. Nasze popołudniowe
lekcje też będą normalne, obiecuję ci to.
Powiedziała to bez cienia
złośliwości, którą przypisywali jej uczniowie. Była inna niż
w szkole, inna od tej zapamiętanej z lekcji, inna od tej, której wszyscy się bali. Teraz sam

mógł się przekonać, że pod
warstwą zimnej surowości kryło się ciepło i zwykła, ludzka
życzliwość. Był pewien, że nie
potraktuje go jak zło konieczne, boży dopust, który jakoś
trzeba przetrzymać. Już teraz
czuł, że bardzo jej zależy, by
czegoś się nauczył. Nawet, by
nauczył się więcej niż w szkole.
Dziś miał okazję tak naprawdę
poznać profesor Szyszyńską i
cieszył się szczerze, że to ona
będzie miała z nim lekcje.
Mimochodem spojrzał na
zegar za plecami polonistki.
Zdumiał się. Jak to możliwe,
że była już dziewiętnasta trzydzieści osiem? Czas pierwszej
lekcji, a raczej spotkania organizacyjnego, minął tak szybko.
A ta dodatkowa godzina? Nawet nie spostrzegł… Pomyślał,
że tak będą mijać wszystkie zajęcia z literatury – niespostrzeżenie, ale nie bez śladu. I miał
nadzieję, że z innymi przedmiotami będzie podobnie.
Profesor zaczęła zbierać się
powoli. Schowała okulary i długopis, lecz jeszcze odłożyła
torbę na bok zostawiając sobie
niebieski notes. Ujęła go oburącz
– Wiesz? – zaczęła mówić z
pewnym wahaniem – na początku sierpnia byłam w Wilnie.
Mogę poświęcić jeszcze parę
minut, więc ci opowiem pokrótce, nie bez powodu, jak się
później przekonasz. Wycieczkę
zorganizował nasz Związek.
Mimo, że byłam w Wilnie już
kilka razy, to z miłości do tego
miasta postanowiłam skorzystać i zobaczyć je ponownie.
W sumie pojechało nas ze trzydzieści osób, bo i dwóch kierowców, i pilot, i przewodnik…
Trasa wiodła przez Kowno.
Tam zatrzymaliśmy się na trochę. Oprócz bazyliki archikatedralnej św. Apostołów Piotra i
Pawła – największej na Litwie
świątyni katolickiej, oraz starego kościółka pod wezwaniem
św. Gertrudy i przepięknego
barokowego klasztoru w Pożajściu, zwiedziliśmy Ažuolynas – park dębowy, w którego
południowej części z potokiem
Girstupis ciągnie się słynna Dolina Mickiewicza – szlak, którym nasz wieszcz spacerował
jeszcze jako młody człowiek.
Pamiętasz zapewne, że uczył w
tamtejszej szkole powiatowej
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osobliwie inna
odpracowując pobrane stypendium… No, takie dzieje… Pokręciliśmy się tam trochę, co nieco
żeśmy poopowiadali sobie, coś
tam posłuchali przewodnika i
w takich podniosłych nastrojach pojechali dalej, do Trok…
ze słynnym zamczyskiem na
wyspie jeziora Galwe. Fascynująca budowla. W niedalekich
Starych Trokach książę Giedymin założył wcześniejszą
stolicę Litwy. Przyznam, że nie
wiedziałam tego wcześniej. Jak
to mówią, człek uczy się przez
całe życie i wciąż czegoś nowego się dowiaduje. No, ale…
Stamtąd, w niecałą godzinę,
przejechaliśmy do Wilna. Cóż
to za miasto, ile ciekawych
miejsc. Chciałoby się wszędzie
zajrzeć, wszystko zobaczyć,
ale niestety… czas. Trzeba było
się ograniczyć i coś wybierać.
Ostatecznie decydował przewodnik. A on poprowadził nas
na Starówkę. Piękną ją mają,
ach! Powiem ci, że tam nadal czuć ducha dawnych czasów. Tamtego pogodnego dnia
zwiedzaliśmy głównie kościoły: św. Teresy, gdzie znajdują
się malowidła Szymona Czechowicza i Kanuta Rusieckiego, św. Anny… tam zachwyciła
mnie absolutnie oryginalna
fasada z cegły, Bernardynów…
oczywiście mieszkanie Mickiewicza w Zaułku Bernardyńskim – skromnie miał tam, biedaczysko; a już pod wieczór:
cerkiew św. Trójcy i klasztor
Bazylianów z Celą Konrada.
Kojarzysz, prawda? Ta Cela
to osobny temat, opowiem ci
kiedyś… Byliśmy też w kościele św. Piotra i Pawła na Antokolu, w którym znajdują się
dwa tysiące stiukowych rzeźb
robiących niezwykłe wrażenie
oraz bardzo ciekawe malowidła iluzjonistyczne Michelangelo Palloniego – Ale to… tak,
tam poszliśmy drugiego dnia.
Coś chyba z kolejnością pokręciłam… tak… No, nieważne…
Jak zapewne się domyślasz,
cmentarz na Rossie był niemal najważniejszy. Muszę ci
powiedzieć, że jeszcze wiele należy tam zrobić, o wiele
grobów zadbać, i nie tylko…
Tam to się dopiero nadreptałam… A to z tej racji, że stara
nekropolia mieści się na stoku ujętym w tarasy. Ale wszyscy dali radę. Odwiedziliśmy

miejsca spoczynku: Joachima
Lelewela, Marii Piłsudskiej z
Koplewskich – pierwszej żony
Marszałka, Marii z Billewiczów
Piłsudskiej, z którą pochowane jest jego serce, wymieniam
bez zachowania kolejności…
Dalej… Władysława Syrokomli
– polskiego poety, bajkopisarza
Antoniego Józefa Glińskiego,
i jeszcze parę innych grobów.
Trudno oprzeć się reﬂeksji, że
tam znajduje się połowa naszych dziejów… zresztą, gdzie
nasi nie leżą.
Słuchał z rosnącym przekonaniem, że oto odbywa się powtórkowa lekcja z romantyzmu
i historii w jednym.
– Och! dużo by tu opowiadać
i jeszcze byłoby mało… Później
obejrzeliśmy już tylko Druskienniki, urokliwe miasteczko, gdzie
kiedyś stał dworek Józefa Piłsudskiego… i trzeba było wracać. W
sumie wycieczka trwała trzy dni
z noclegami w Wilnie. Zdecydowanie za krótko.
„Lekcja – myślał – lekcja bez
dwóch zdań. Bardzo przyjemna, pewnie w stylu Szyszyńskiej, ale lekcja, z której choć
trochę muszę zapamiętać”…
– Bardzo chciałbym kiedyś to
wszystko zobaczyć – rzekł tylko.
– Myślę, że będziesz miał
jeszcze okazję… A póki co,
jak będzie więcej czasu, to
obejrzysz sobie zdjęcia z
tych wszystkich niezwykłych
miejsc. Ale dlaczego ja ci to
wszystko opowiadam – rzekła unosząc notes. – Na pewno wiesz, że na Starym Mieście
najważniejszym dla nas punktem jest Ostra Brama, w której,
jak za czasów Mickiewicza,
„świeci” Matka Boska Ostrobramska, Królowa Korony Polskiej. Otóż widzisz, dla dobrych znajomych przywiozłam
stamtąd pamiątkowe obrazki z
Madonną. Dziś idąc do ciebie
wzięłam jeden… – powiedziała z pewną ostrożnością, niepewnie, lecz i tak, jakby szczególnie zależało jej na tym, by
być dobrze zrozumianą. – Tak
na wszelki wypadek, nie wiedząc nic o tobie ani rodzinie,
nie znając państwa stosunku
do wiary. Ale teraz widzę, że
chyba źle ze swym zamiarem
nie traﬁłam, bo w holu krzyżyk
nad drzwiami i u ciebie ryngraf
z Matką Boską Częstochowską

wisi nad łóżkiem, znaczy… ludzie wierzący – mówiąc otworzyła notes i spod jego okładki wyjęła oprawiony w wąskie,
srebrne ramki niewielki obrazek. – Więc proszę cię, przyjmij
ode mnie na dobry początek,
obrazeczek Matki Boskiej Miłosierdzia z Ostrej Bramy. Niech
cię wspiera we wszystkim co
robisz, bo jest to dla ciebie na
pewno bardzo trudne.
Postawiła go na przyniesionych książkach. Był szczerze
wzruszony.
– Dziękuję, pani profesor –
wyrzekł, więcej nie wiedział
co powiedzieć. – Mając świadomość takiej opieki na pewno
będę czuł się mocniejszy – dodał jedynie.
Teraz polonistka zerknęła na
swój zegarek, który, przyczepiony do złotego łańcuszka,
miała na szyi.
– No tak… – westchnęła – przeciągnęło się. Jak zwykle czasu za mało, szczególnie, kiedy chce się coś opowiedzieć… Ale nie zmęczyłeś się?
„Więc to już koniec? – rzekł w
duchu. – Koniec pierwszej lekcji? Szybko, chociaż może to i
dobrze, dość się popisałem. I
głos może odzyskam?”…
– Nie, skądże – odparł. – Chyba nie przeliczyłem się sądząc,
że podołam, przynajmniej ﬁzycznie…
Spojrzała na niego z wyrazem zdumienia w oczach. To
zdumienie – może tylko mu się
zdawało, lub tak wielce o sobie
mniemał?
– No! to by było tyle… czyli na pierwszy raz – podniosła się z fotela, niebieski notes
włożyła do torby i, już znacznie lżejszą, przewiesiła ją sobie przez ramię. – Cóż – powiedziała jeszcze – mam nadzieję,
że nie zraziłeś się i nie zrezygnujesz z lekcji, bo doprawdy
szkoda by było.
– Jestem cały czas chętny –
zapewnił i zaraz dodał: – A teraz, jeszcze bardziej.
– To dobrze – wydawała się
kontenta. – Do widzenia więc
za dwa dni, zgodnie z planem.
– Do widzenia, pani profesor – odrzekł wciąż przez suche gardło. – Dziękuję.
Ominęła jego łóżko źle oceniając odległość i ramieniem
zawadziła o narożną rurkę stelaża. Otworzyła drzwi.

Jak zwykle pierwsza przy
niej była Jasia.
– Ty jesteś siostrzyczką Artura? – powiedziała do niej.
Alina również wyszła z
kuchni.
– Jasiu, przywitałaś się z panią?
– Dzień dobry – grzecznie
powiedziała Janeczka.
– Dzień dobry, kochanie, a
właściwie, to już taki wrześniowy wieczór.
– Proszę powiedzieć, jak się
udała pierwsza lekcja? – Alina chciała jak najszybciej rozwiać niepokój. – Czy w takich
warunkach i z takim uczniem
można prowadzić zajęcia?
– Czyżby nie wierzyła pani
w możliwości syna? – niemal
zdumiała się profesor. – Oczywiście, że się da. Przy tak szerokim zaangażowaniu pójdzie
jak z płatka. Ale nie zapeszajmy.
Oczywiście była realistką i
wiedziała, jaki przed nią trud.
Ale po co miała o tym mówić,
po co siać niepotrzebne wątpliwości?
– To cudownie! – uradowała
się Alina.
Również Bartosz wyszedł do
holu. Alina podeszła do niego i
objęła jego ramię.
– Proszę poznać, to mój mąż
– przedstawiła.
– Bartosz Studziński.
– Dzień dobry, Jadwiga Szyszyńska – podała dłoń, a on
szarmancko skłonił się do pocałunku. – Właściwie to powinniśmy mówić: „do widzenia”
albo nawet: „dobranoc” – zauważyła komiczność sytuacji.
– Mąż panią odwiezie – rzekła Alina otwierając szafę.
– Ależ, nie trzeba! Przejdę ten kawałek – odparła Szyszyńska, chciała sięgnąć po jesionkę, lecz Bartosz ją ubiegł.
– Usłużę – rzekł.
– Na dworze jest już ciemno
i nieprzyjemnie, a samochód
stoi pod domem – nie ustępowała Alina.
Nic, tylko wypadało się zgodzić. Bartosz pomógł włożyć
płaszcz, a Alina zapaliła przed
domem dodatkowe światła.
Artur słyszał, że wyszli na
zewnątrz. Leżał wciąż pod
wrażeniem minionej lekcji.
„Co za straszliwa kompromitacja! – tłukło mu się w głowie.
– Co za wstyd z tym Mannem!”
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Portret malowany
słowem
M

iłość rodziców daje
dziecku poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że
czuje się szczęśliwe. Dzieci z
niepełnosprawnościami dorastają w różnych rodzinach.
Czasem w dysfunkcyjnych, a
w takich trudno o dobre dzieciństwo. Chociaż narodziny
dziecka z niepełnosprawnością zawsze są szokiem, często rodzice starają się dać mu
to, co najlepsze.
Wspaniałym
przykładem
rodziców którzy, nie bacząc
na trudności, poświęcili swoje życie dla dobra niepełnosprawnego syna są państwo
Maria i Maciej Schroederowie
z Poznania. Mają dwóch synów – Jacka i Pawła. Pierwszy
jest w pełni sprawny i samodzielny, drugi – wymaga całodobowej opieki. Paweł przyszedł na świat 18 listopada
1976 roku, w siódmym miesiącu ciąży, w bardzo ciężkim
stanie. Komplikacji nikt się nie
spodziewał. W książce pod tytułem: „Paweł – portret malowany słowem”, napisanej i wydanej przez rodziców w 2016
roku z okazji jego 40 urodzin,
matka tak opisuje dramatyczne chwile: „Nie pokazano mi
jak wygląda, nie powiedziano
jak się czuje. Słyszałam tylko
krzyk położnej: O Boże, ręka!
Natychmiast umieszczono go
w inkubatorze. Mnie skierowano do dziesięcioosobowej
sali, w której leżały kobiety po
porodzie, po aborcji oraz te,
które jeszcze czekały na po-

ród. Przez wiele godzin nie
otrzymywałam żadnych informacji o swoim dziecku, zatem
domyślałam się, że jest źle”.
Zespół wad wrodzonych
w obrębie układu kostnego.
Aplazja kości promieniowej
prawej ręki. Rozszczep kręgosłupa. Niedorozwój kręgów
szyjnych i żeber. Obustronny
niedosłuch, a prócz tego upośledzenie umysłowe (w latach
70 nie używano jeszcze określenia „niepełnosprawność intelektualna” przyp. red.). Taka
lekarska epikryza zwali z nóg
każdego. Nie od razu rodzice dowiedzieli się, co to za
niepełnosprawność, bo upośledzenie umysłowe i niedosłuch prawego ucha zdiagnozowano u Pawła, gdy chodził do przedszkola. Jeszcze
wcześniej przyszedł nieopisany szok, lęk i strach. Jak dalej
żyć, pracować, co robić?
„Następnego dnia mogłam
przez szybę spojrzeć na inkubator z moim dzieckiem. Świat
legł mi w gruzach. Bez kontaktu z bliskimi i bez wsparcia
fachowców popadłam w głęboką depresję. Po kilku dniach
umożliwiono mi widzenie z
mężem, co też zaowocowało
przeniesieniem mnie do sali
czteroosobowej. Przeżyje, nie
przeżyje – lekarze nie dają nadziei. A jak ma nie przeżyć, to
czy został ochrzczony?” – czytamy dalej.
Rodzice nie tylko ochrzcili
Pawła i zadbali o wszelkie formalności związane z jego codziennym funkcjonowaniem
(leczenie, rehabilitacja, wizyty u specjalistów), ale także o
edukację. Najpierw w przedszkolu specjalistycznym przy
ul. Libelta, później – w szkole
podstawowej przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych przy
ul. Bydgoskiej. Chociaż oboje pracowali (matka jako nauczycielka matematyki, ojciec
– jako oﬁcer straży pożarnej),
Pawłowi niczego nie brakowało. Całą rodziną jeździli na
wycieczki, a także na zagraniczne wojaże, dzięki którym
ten ciężko niepełnosprawny
chłopiec poznawał świat. Dzi-

siaj jako dorosły mężczyzna
pięknie maluje, a jego prace
plastyczne budzą duże zainteresowanie osób odwiedzających wystawy. Umiejętności
malarskie doskonalił podczas
zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym nr 1 w Poznaniu, obecnie – w Środowiskowym Domu Samopomocy
„Iskra”. Ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Nie mówi, za to ma świetną pamięć wzrokową.
„Po co ciągacie go po świecie, kiedy nie wie, gdzie się
znajduje? Po co kupujecie mu
prezenty, skoro nie pojmuje, co to imieniny i święta? –
w uszach rodziców Pawła do
dziś brzmią te oto słowa nierozumnych ludzi, którym wydaje się, że posiadanie dziecka z niepełnosprawnością to
szczęście, bo można często
jeździć za darmo do sanatoriów, nie trzeba płacić za bilety, można parkować na tzw.
„kopertach” itp. Ile bitew i walk
musieli stoczyć, aby miał normalne życie i nie był z żadnych jego sfer wykluczony,
nikt nigdy nie pomyślał. Ponieważ wymaga całodobowej
opieki, zabierali go ze sobą
wszędzie, także na wyjazdy
służbowe.
Bycie rodzicem to najtrudniejsza rola w życiu. Z każdej innej drogi można zawrócić w razie niepowodzenia,
zazwyczaj narażając wyłącznie siebie na porażkę i stratę.
Zmienić szkołę, miejsce pracy, pasję, podjąć inną decyzję
co do mieszkania czy zdobywanych właśnie uprawnień.
W tych sferach zmienić można wszystko, ale rodzicem jest
się zawsze. Tego nie sposób
cofnąć. Więcej – od tego, jakie decyzje będziemy podejmować zależy nie tyle nasze
życie, ile drugiego człowieka.
Państwo Schroederowie egzamin z rodzicielstwa zdali celująco. Dzięki nim ich syn Paweł jest szczęśliwym i na miarę swoich możliwości samodzielnym mężczyzną.

KAROLINA KASPRZAK

A.M. Krystosik
Gromadzińska
SZCZECIN

27.11.2017
KWIATY MROZEM
MALOWANE
Ostatni tydzień obﬁtował
w zbyt wiele niespodzianek.
Trzy noce z rzędu gościliśmy
kuriera ze specjalnym transportem z Warszawy dla Pawła.
Przenieśliśmy ponad 500 kilogramów. Nie licząc pomocy
kurierowi. Prawie drugie tyle!
Jak to jest z tymi dializami?
Ile jest ogniw, które mogą zawieźć? Okazuje się, że dużo.
Pomijając czynnik ludzki, a
wszystkie statystyki wskazują na człowieka jako głównego winowajcę większości wypadków, w naszym wypadku
wątpliwości budziło (i wciąż
budzi) najprostsze. Worki z
płynem. Zdawać, by się mogło, że to tylko kawałek folii, z portem i płynem w środku. I ten kawałek folii stał się
koszmarem minionych dni.
Powinien być przezroczysty, czysty. A nasz nie był. W
żadnym z opakowań nie był.
210 litrów przejrzałam sztuka
po sztuce. Dzwoniłam wszędzie gdzie mi przyszło do głowy, by pytać czy „wzory jakby mrozem malowane” są
czymś akceptowalnym. Pytanie pozostało bez odpowiedzi. Dializy nie było. W nocy
dotarł transport nowych worków. I to samo. Tym razem
430 litrów do przejrzenia.
Na szczęście z pomocą taty
i męża. Znów to samo. Znów
„kwiaty mrozem malowane”.
I to jeszcze więcej wzorów. I
jeszcze wyraźniejsze. Znów
noc bez dializ. Znów telefony
do ﬁrmy, znów rozmowy. Czy
tak może być?
Firma zaangażowana. Robi
co może, by pomóc, ale…
I wycieczki do naszych stacji dializ z prośbą o opinię.
Worek wzbudził niepokój. Ale
dopiero badania laboratoryjne
mogą wykazać, czy płyn jest
bezpieczny w tak zmienionych workach. Może to wynik
innej technologii pakowania,
sterylizacji? W międzyczasie
zmieniło się miejsce produkcji. Nie tylko miasto, ale i kraj.
I znów nocne oczekiwanie na kuriera. Trzecia próba.
Tym razem inne worki, z innym płynem. Pora zbyt późna,
by opanować technikę pod-
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z warszawskich badań. Laptop
leży na kolanach. Za oknem
ciemna noc i deszcz. Pędzimy
do domu na dializę. Daleko z
Warszawy do Szczecina. Daleko. Wcześniej ta odległość nie
była tak uciążliwa. Teraz dializa wyznacza rytm dnia i nocy.
Trzeba się spieszyć. I tak nie
zdążę jutro do pracy. Nie zdążymy z dializą do 8.00. A o
8.00 zaczynam wykłady. Jak to
wszystko pogodzić? Nie da się.
Po prostu się nie da.

Dwa życia
łączania nowego typu worków, programowania cyklera.
Po północy krąg konsultantów
zawęża się znacząco, żeby nie
powiedzieć – do zera.
A w międzyczasie życie. Badania Pawełka, lekcje, konferencja, wykłady – czyli szara
rzeczywistość, która sama potraﬁ wypełnić cały dzień. Czasu brakowało na wszystko. Ze
łzami niemocy w oczach pędziłam samochodem z jednego końca miasta na drugi tam
i z powrotem, by być wszędzie. W szpitalu – z Pawełkiem
na badaniach kontrolnych,
w dwóch stacjach dializ – by
prosić o opinię o workach, w
domu – by oglądać i fotografować worki i przesyłać zdjęcia,
w pracy – by prowadzić wykłady, na konferencji, która odbywała się na dwóch uczelniach
w różnych częściach miasta i
w której organizację zaangażowana byłam od ponad roku.
Pędziłam przez dwa dni nieustannie rozmawiając przez
telefon z różnymi osobami
odpowiedzialnymi za różne
aspekty w ﬁrmie od worków.
Wciąż w nerwach, pełna wątpliwości. Wszyscy chcą pomóc. Ale ta folia…

Bilans: mamy nowe worki,
które są krystalicznie czyste.
Nauczyliśmy się z nimi postępować. Pawełek ma regularne
dializy. My – ledwo żywi, wracamy do sił. Folia – pewnie będzie mi się śnić po nocach.
Życie z dializami jest spokojniejsze? Znów zadaję to
pytanie. Nie, nie u nas. U nas
nigdy nie jest spokojnie. A
może kiedyś będzie?
A Pawełek? Jak on w tym
wszystkim
się
odnajduje? Przeżywa razem z nami
wszystkie rozterki i wątpliwości. Nie da się odseparować
go od tego trudnego świata. Jest jego częścią. Z niepo-

Szczególnie jesienią i zimą
wydłuża się droga. I nie ma
nic przyjemnego w tych przelotach. Człowiek umęczony
po dniu w Centrum Zdrowia
Dziecka, dobija się jeszcze
bardziej. Jedyna atrakcja to
stacje benzynowe. Papierowy
kubek kawy. I delicje szampańskie. I nic więcej…

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

Do tego nieprzespane noce,
nadwyrężone mięśnie, zerwane jedno ścięgno, przeciążony kręgosłup, zszargane nerwy, dosłownie i w przenośni
rozkołatane serce, 98 połączeń telefonicznych, kilka emaili ze zdjęciami dla działu jakości, wyjeżdżone paliwo
na wycieczki po szpitalach. A
wszystko z powodu kawałka
folii. Aż się wierzyć nie chce.
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kojem spogląda również na
nowe worki. Dopytuje się, czy
na pewno z nimi wszystko w
porządku. Bo to on jest zagrożony. I zdaje sobie sprawę z
konsekwencji. Wie, co to jest
zapalenie otrzewnej. Przysłuchuje się rozmowom telefonicznym w sprawie problemów. Podczas każdej zmiany opatrunków dopytuje się,
czy wszystko w porządku. W
dzień sprawdza, czy wszystko
w porządku z cewnikiem. Ma
dużo obowiązków i rozterek,
wcale nie dziecięcych. Rozterek świata dorosłych.
Podczas dializy kontroluje
jej parametry. Nie boi się cyklera. Klika – to pokolenie klikaczy. Sprawdza, ile wynosi
drenaż, ile zostało czasu leżakowania. Zmienia pozycję,
gdy coś przebiega nie tak jak
powinno.
A z drugiej strony buntuje
się. Nie chce kończyć dnia tak
wcześnie. Nie chce być uwiązany na tyle godzin. Chce się
bawić. Chce się pluskać w wo-

dzie. Chce poskakać. Chce,
wiele chce, a nie może.
A my? A my musimy być
wrednymi rodzicami, którzy
jak strażnicy muszą dbać o to,
by wszystko grało. By dializa
się zaczęła o określonej godzinie, bo inaczej rano się nie da
zdążyć do pracy, by nie zamoczyć cewnika podczas prysznica (a tak by Pawcio chciał
poszaleć z wodą). Nie można
nawet porządnie utulić na dobranoc, bo kłębowisko rurek
utrudnia dostęp do Pawełka.
I tak jak kiedyś trzeba czasami podnieść głos, przywołać do porządku. A wcale, ani
trochę nie chce się tego robić.
Potem boli serce i dusza. Nie
takiego życia by się chciało dla
dziecka, nie takiego…

DALEKO
ZE SZCZECINA
DO WARSZAWY
I nawet na pisanie nie ma
czasu. Jedynie teraz w drodze

W Warszawie, paradoksalnie, jeżeli nie jesteśmy w szpitalu, to odpoczywamy. Jeżeli jesteśmy tak blisko szpitala,
to poczucie bezpieczeństwa
znacząco rośnie. W razie czego można zabrać Pawła, nawet z cyklerem i za 10 minut
być na oddziale. Fachowa pomoc jest tak blisko. Można się
na chwilę przestać martwić „a
co, jeżeli…?”.

10.12.2017
ZA KRÓTKA LINIA
Paweł czeka na śnieg. Codziennie rano biegnie do
okna, by sprawdzić, czy nie
jest biało. Dopytuje się, czy
będzie mógł iść na dwór, gdy
spadną pierwsze płatki. Pomalował okno w swoim pokoju
sztucznym śniegiem. Sanki już
gotowe czekają na korytarzu…
Wieczór. Zaczynamy dializę. Paweł już przypięty. Leniwe
niedzielne chwile mijają w miłej atmosferze. I zaczyna padać śnieg. Paweł uśmiechnięty od ucha do ucha. Patrzy na
spadające na szybę białe płatki. Wreszcie. Wreszcie się doczekał zimy!
Na dworze już biało. Paweł
pyta czy może wstać i wyjrzeć
przez okno.
Wstaje. Idzie. Jeden, drugi, trzeci krok. Dializa w toku.
Stop. Linia za krótka. Nie może
podejść do okna. Nie może zobaczyć śniegu. Linia za krótka.
Paweł wraca do łóżka. Odwraca się smutny do ściany.
Śnieg dalej pada. Cykler miarowo pracuje. Czar prysł. Radość gdzieś się ulotniła. Dializy… Linia za krótka.
cdn.
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Rok i dłużej w kolejce
do rehabilitacji
P

utrzymania higieny syna. To, co
oferuje NFZ, wystarcza na dziesięć dni w miesiącu. Dopłata do
kosztów pieluchomajtek wynosi
pięćdziesiąt procent. Wszystkie
wspomniane wydatki stawiają moją trzyosobową rodzinę w
bardzo trudnej sytuacji ﬁnansowej. Nie mamy szans między innymi na wykupienie turnusu rehabilitacyjnego, tak potrzebnego Arturowi.

Gdy Artur miał pięć lat, pojawiła się iskierka nadziei. Ciężkie
godziny rehabilitacji postawiły go na jakiś czas na nogi. Ale
przy tym stwierdzono, że aby
mógł się poruszać, potrzebna
jest operacja bioder. Po dwóch
operacjach Artur już nigdy na
nogach nie stanął. Iskierka nadziei zgasła.
Zrozpaczona próbowałam się
dowiedzieć, czy jest jakiś medyczny powód tego, że Artur jest
taki, jakim się stał po operacji.
Jednak szukanie odpowiedzi na
to pytanie było niczym szukanie igły w stogu siana. Profesor,

który wykonał operację i do którego jeździliśmy przez kilka lat
na wizyty prywatne (około trzydzieści wizyt po pięćset kilometrów w obie strony), na nasze
pytanie, czy Artur będzie chociaż wstawał, odpowiedział tylko tyle, że nie jest cudotwórcą.
23-letni dzisiaj Artur waży 70
kilogramów. Dźwiganie syna
sprawia mi coraz większe trud-

ności. Kręgosłup nie wytrzymał, nabawiłam się dyskopatii,
wskutek czego otrzymałam
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Pomaga mi mąż, już na emeryturze,
chory na cukrzycę. A przecież
syn wymaga stałej opieki, musimy mu pomagać we wszystkich
czynnościach codziennego życia. Potrzebuje systematycznej
rehabilitacji ze względu na niedowład rąk i nóg. Bezruch skończyłby się osteoporozą i zanikiem mięśni. Ćwiczymy więc z
synem dwa razy dziennie. Ale
to wszystko za mało, potrzebne
jest też korzystanie ze specjalistycznego sprzętu w ośrodkach
rehabilitacyjnych.
Synowi należy się rehabilitacja z NFZ dwa razy do roku dla
dojeżdżających. Lekarze wypisują skierowania, ale przeważnie na tym się kończy. Dostanie się na rehabilitację graniczy z cudem. A jak już uda się
zapisać, to czeka się w kolejce
rok i dłużej. Początkowo możliwość zaciągnięcia kredytu na
leczenie, operację i rehabilitację syna wydawała się zbawienna. Teraz kredyt ciąży na mnie
gorzej jak choroba. Mimo to,
aby ratować syna, korzystam
ze specjalistycznej rehabilitacji
w kosztownych ośrodkach prywatnych.
Do tego dochodzą koszty codziennego życia, wykupienie leków, maści odleżynowych, wizyty u lekarzy specjalistów, środki

Dlatego bardzo proszę o pomoc. Darowizny można wpłacać na subkonto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (w
Alior Bank w Warszawie), nr
konta
42-2490-0005-00004600-7549-3994, tytułem: 1749
Rogoza Artur, z dopiskiem „darowizna na pomoc i ochronę
zdrowia”.

JADWIGA ROGOZA
MAMA ARTURA

FOT. (3X) ARCHIWUM RODZINNE

roszę ludzi dobrej woli o pomoc ﬁnansową na leczenie
i rehabilitację mojego syna Artura. Jest wcześniakiem, urodził
się 18 maja 1995 roku w siódmym miesiącu ciąży z dziecięcym porażeniem mózgowym
czterokończynowym, spastycznym w stopniu znacznym. W
karcie pacjenta, należącej do
Artura, wpisano na stałe medyczne nazwy, określające stan
jego zdrowia: wodogłowie, epilepsja, osteopenia kości.

Od redakcji:
Kserokopie zgody na opublikowanie powyższego listu,
orzeczeń o niepełnosprawności Artura i Jadwigi Rogozy oraz innych dokumentów
znajdują się w naszym posiadaniu.
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Choroba
odebrała im mowę
fazja ruchowa, motoryczna, ekspresyjna. Publikacje książkowe, a także Internet, dostarczają różnych informacji na temat schorzenia,
którego przyczyną jest uszkodzenie ośrodkowego układu
nerwowego, a ściślej – uszkodzenie części mózgu odpowiedzialnych za mowę. Afazja powoduje trudność w wypowiadaniu słów, ale i w rozumieniu
mowy. Osoba z afazją może
mieć również problemy z czytaniem, pisaniem, liczeniem,
powtarzaniem i rozumieniem.
Chociaż dostęp do wiedzy na
temat afazji, jak i wielu innych
niepełnosprawności, w obecnych czasach jest praktycznie
nieograniczony, to jednak wciąż
zauważany jest jej niedostatek
wśród ludzi z różnych kręgów
społecznych. Brak wiedzy na temat tej choroby przekłada się na
spore trudności osób z afazją w
codziennym funkcjonowaniu.
Urzędnik, pracownik banku czy
kasjer w markecie może okazać zniecierpliwienie, irytację, a
w najgorszym przypadku agresję widząc, że chory mówi z trudem, a prócz tego ma problem
ze zrozumieniem kierowanego
do niego komunikatu i kilkakrotnie prosi o powtórzenie.
Osoby z niepełnosprawnością
na ogół chcą być samodzielne.
Rzecz jasna, na tyle, na ile jest
to możliwe. Nie będą czuły się
niezależne, kiedy przy każdym
wyjściu z domu będzie towarzyszył im opiekun. Chcą mówić
we własnym imieniu, same załatwiać swoje sprawy, nawet jeśli przynosi to nielada wysiłek i
ogromny stres. Dlatego trzeba
postawić przede wszystkim na
dostarczanie społeczeństwu jak
najwięcej informacji dotyczących różnych chorób oraz dysfunkcji, aby ludzie wiedzieli, jak
pomóc człowiekowi w konkretnej sytuacji i z konkretną niepełnosprawnością.
Rodzi się zatem najważniejsze pytanie: jakie są przyczyny
afazji? Afazja powstaje zawsze

Ludzie z afazją są wśród nas.
Oczekują nie tyle fachowej wiedzy, ile akceptacji i zrozumienia.
Choroba odebrała im mowę,
jednak mimo wszystko starają się żyć aktywnie oraz realizować swoje pasje. Taką właśnie
osobą jest Agata Skrzypczak,
prawniczka, matka trójki dzieci, założycielka Stowarzyszenia
„Afazja” z siedzibą w Poznaniu.
Dzięki jej determinacji, a także kilku innych osób, zawiązała się grupa wsparcia dla ludzi
doświadczających trudności w
komunikowaniu się. „Klub Afatyka”, bo taką nazwę nosi miejsce spotkań chorych, organizuje bezpłatne zajęcia usprawniające z neurologopedą dla osób z
afazją, ich bliskich i opiekunów.
„Klub Afatyka” to również miejsce wymiany doświadczeń chorych oraz ich rodzin.
Celem Stowarzyszenia „Afazja” jest upowszechnianie wiedzy o afazji, działalność na
rzecz ludzi z problemami w komunikowaniu się, promocja idei
wsparcia społecznego przez
uwrażliwianie otoczenia na
problematykę rehabilitacji osób
z zaburzeniami mowy, przeciwdziałanie izolacji ludzi z afazją
spowodowanej problemami w
więziach rodzinnych i społecznych.
Stowarzyszenie organizuje
dla swoich członków rozmaite
wyjazdy oraz spotkania integracyjne. Dąży do poprawy jakości
życia osób z afazją przez motywowanie ich do różnych aktywności. Z inicjatywy organizacji odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia na koncerty i do teatru. Kluczowe dla
założycieli Stowarzyszenia jest
systematyczne upowszechnianie wiedzy o chorobie, co czynią
m.in. przez rozpowszechniane w placówkach służby zdrowia, szpitalach czy przychodniach ulotki informacyjne i pla-

Grupowe zdjęcie osób z afazją.

FOT. (3X) ARCHIWUM STOWARZYSZENIA „AFAZJA”

A

na skutek uszkodzenia mózgu.
Uszkodzenie mózgu może być
wywołane na przykład przez
udar krwotoczny (wylew krwi
do mózgu) lub niedokrwienny,
spowodować może je wypadek
samochodowy albo choroba degeneracyjna mózgu. Na afazję
chorują zarówno dzieci jak i dorośli.

Spotkanie integracyjne.

Praca z dużym alfabetem.
katy, wydane ze środków własnych organizacji. Dzięki doﬁnansowaniu Wojewody Wielkopolskiego Stowarzyszenie „Afazja” zrealizowało projekt pod
nazwą „Rehabilitacja osób z
afazją” ukierunkowany na spe-

cjalistyczne wsparcie chorych
przez zajęcia logopedyczne i
psychologiczne. Więcej informacji o Stowarzyszeniu na stronie internetowej: www.afazja.
eu oraz pod numerem telefonu:
693 295 202. oprac. red.
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Jerzy
Szulc
WARSZAWA

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

NUDYZM
Szczyt bezgranicznej
Swobody
Przyrodzenia
Na łonie przyrody.

PROGNOZY
Nie zawsze dla nas
Pogodne bywa
To, co z Zachodu
Do nas napływa.

NIE ZAWSZE
I tęga głowa,
Gdy ją się zbada,
Niekiedy mały
Rozum posiada.

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

KOMPETENTNA
Traﬁło się ziarno

Fraszki
Ślepej kurze i będzie
Znów na chybił traﬁł
Nos wtykała wszędzie.

KOMINIARZ
Też emeryturkę
Chłopisko ma marną.
Nie ma się co dziwić
– Pracował na czarno.

KURACJA
Panie, śmiech to zdrowie,
Rzekł lekarz w pośpiechu.
– I mu skierowanie
Dał do beczki śmiechu.

W GALERII
Z dziełem sztuki
Się przyjaźni
Chory wytwór
Wyobraźni.

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

OMASTA
I dobry przyjaciel,
Gdy przyciśnie bieda,
A mu posmarują…
Za grosze cię sprzeda.

NIEPEŁNOSPRAWNY
Bywa bardziej
Wartościowy,
Niż niejeden
W pełni zdrowy.

RZECZYWISTOŚĆ
Narodowa,
Powszechna tragedia
Ogłupionych mądrali
Przez media.

NAPRAWA
Nic łataniem
Się nie wskóra,
Kiedy w łacie
Także dziura.

SWAWOLA
Wolnoć Tomku
W swoim domku…
Wolnoć mendzie
Na urzędzie.

RACJONALIZM
Gdzie zło oraz dobro
Ma jednakie racje,
To tam już tak zwaną
Mamy demokrację

RYS. (3X) ANDRZEJ ROSSA

FILANTROP NASZYCH CZASÓW
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Co koń wyskoczy
Publikujemy drugi z kolei list siedemnastowiecznego husarza do
„przyjaciela Gabryjela, towarzysza chorągwi husarskiej”. Autorem tych
ﬁkcyjnych listów jest, przypominamy, Zbigniew Nowak, znany naszym
czytelnikom z publikowanych w „Filantropie” wierszy i „Opowieści osobliwie innej”. Listów jest dwanaście, zatem te znakomite stylizacje języka
Jana Chryzostoma Paska będą nas bawić i wzruszać przez cały rok 2018.
Możemy sobie wyobrazić, jak mówili dawni husarze, ponieważ sam Pa-

Do Mości towarzysza
chorągwi husarskiej
autoramentu narodowego
1 miesiąca,
jako to w januarjusie,
roku Pańskiego 2018
pisane...

sek służył w chorągwii pancernej pod dowództwem Jana Czarnieckiego, brał udział w sławnych szarżach husarskich i wojnach ze Szwedami, Tatarami, Turkami. Jego pamiętniki należą klasyki literatury polskiej.
Co ważne, stworzonemu przez Zbigniewa Nowaka husarzowi w naszej rzeczywistości, a także w zupełnie nieodległej naszej historii, nie
wszystko się podoba…mb

w onym zwycięstwie udziału brać nie mogłeś. Ale Waść, pana Onufrego Zagłoby posłuchawszy, kupę siemienia zeżarł,
które to siemię, jak wszyscy rozumni wiedzą, w nadmiarze kiszki okrutnie rozsadza i bieżączkę, tfu! na człowieka sprowadza. I tak trzy dni z wychodka żeś nie
wyłaził. Jak więc to, chudziaczek taki, z
bladą gębą i bez ducha leżąc, na bisurma-

nas postponować zaczęli. Ten przeklęty
Leopold I nawet kapelusza ze łba utreﬁonego na onych niewieścią modłę, tfu! nie
zdjął, gdy podczas przeglądu wojsk pochylały się przed nim hufców naszych sztandary. Zaś towarzyszy naszych, w świętej
sprawie poległych, za murami grzebać nakazał, gdzie to bisurmańskie ścierwo leżało. Oburzyło to Jaśnie Oświeconego Króla naszego i całe rycerstwo. Ja zaś myślałem, że mnie apopleksyja jasna powali i więcej na koń nie wsiędę abo ukochanej
szabelki w dłoń nie chwycę… I pomnę jako
dziś, co towarzystwo onegdaj gadało, że
cesarz, niechby go szlag traﬁł i na jaką zarazę zdechł jako parszywy pies, a sępom
na pożarcie był rzucon, od Rzeczypospolitej żadnej odsieczy był nie otrzymywał.
Niechby ta pycha do szczętu wyginęła,
tfu! Tako nam się psubraty odpłaciły.

Zawczoraj w gały śnieżne żeśmy z wnękami memi i wnęczkami po synach wszystkich oraz synowcach, tudzież dziewuszkach, których mi się na posagowe utrapienie, jak wiesz przytraﬁło, i zackniło mi
się i pochlipało, jako dziewicy płochej przystało, a nie rycerzowi przedniemu, co w
licznych bojach serce hartował. Alem sobie wspomniał, jakeśmy pod Wiedniem
obóz tego syna koziego, tfu! Kara Mustafy paszy wrażego z góry charmatami razili, a potem w trzy zdrowaśki szarżą naszą pancerną w pył obrócili, w imię
Ojca i Syna… To dopiero była victoryja jakiej jeszcze nikt nie zaznał. We wszystkich
dziejach takowej nie było. I nam przypadła,
rycerzom.
Słuszne to było i sprawiedliwe, bo nikt
wojsk takich jak nasza Najjaśniejsza Rzeczypospolita nie ma i rycerstwu naszemu
nikt sprostać nijak nie może. Tedy komu
ona victoryja przypaść miała, jak nie nam.
No powiedz Waść, mój Gabryjelu. Cały
świat się o nas dowiedział, a i sam papież,
w imię Ojca i Syna… poznał jakich to synów ma Rzeczypospolita dla obrony krzyża świętego i całego chrześcijaństwa, na
które Turek, pies przeklęty, tfu! rękę swą
niewierną podniósł. Należała nam się chwała i te łupy, których uciekający Mustafa
moc w rozbitym obozie dla nas, dzielnych
wojowników, zostawił.
Żal mi tylko Ciebie Gabryjelu było, że

?????????

na wyprawiać się miałeś? Ale potem z innymi świętować już mogłeś, czym aż serce me druhu najlepszy radowało się wielce, boś tej tureckiej gorzały, cośmy z innymi dobrami wzięli, takoż miodów syconych i win cysterny, za kołnierz nie wylewał, w imię Ojca i Syna…
Pomnisz Waść, ileś to my łupów wzięli?
Mnie takoż dobra przypadło co niemiara
– pierścieni złotych, brosz i przypinek bogatych, kamieni i piór drogocennych. I jużem zmiarkował, że tego warchoła i opoja, sąsiada mojego z którym dwudziestoletni proces mam o gruszki, co na miedzę
spadają, z torbami puszczę i do reszty pognębię.
Inni nas na rękach nosić gotowi i pieśni o
nas śpiewać. A myśmy, jako te dądle zasmarkane, dopiero później zauważyli, jak

GRAFIKA ZBIGNIEWA NOWAKA

Panie Bracie,
Towarzyszu
i Przyjacielu
mój serdeczny,
Gabryjelu!

Stąd nauka się bierze, że nie każdemu
trzeba pomagać. Zakonotuj to sobie Mości Gabryjelu. I tako mi się dzisiaj widzi,
druhu najszczerszy, że w historyji, która
naszą Najjaśniejszą Ojczyznę czeka, w imię
Ojca i Syna… jeszcze nie jeden raz wykpieni przez inne dwory w cudzej sprawie gardła
za darmo dawać będziem. Aże się ze złości
trzęsę… Tako widzisz Waszeć, towarzyszu mój pancerny, do jakiej mizeryji niewinne harce zimowe i gra w śnieżne gały nawet
najtęższego rycerza, którym nie chwaląc
się jestem, o czym Waść, druhu mój, wiesz
najlepiej, niechybnie przywieść zdolne. I idź
tu ze smarkami w śniegu się bawić… Dziękuj Waszeć Bogu i wszystkim świętym, że
garbu takiego nie masz, dla spokoju i ciszy
przy piecu na starość. Kreśląc się tedy w
pas się kłaniam, w imię Ojca i Syna…

Waści kompanijon
w rycerskiej służbie
Ojczyźnie
u prześwietnych
husarzów chorągwiji –
Zbych Markus
Paliwoda-Cokońwyskoczy,
rotmistrz koronny
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Trzeba żyć
Trzeba żyć,
krew piaskiem
zasypywać,
czasami
zaufać czasowi.
Na rany sypać sól,
Tak na wszelki
wypadek,
by szybciej
porosły blizną.
Iść przez życie
jak na wiosenny
spacer pierwszy
i ostatni raz.
Trzeba żyć,
nie oglądać się
za siebie,
bo na starych
fotograﬁach
nikogo już nie ma.
Trzeba żyć,
choć spadają
gwiazdy i liście,
supernowa wybucha
i człowiek się rodzi.
Bociany emigrują,
gdzie łatwiej
się żyje.
Przyjdą wiosny
spóźnione,
zakwitną kasztany.
Nawet gdy nas
już nie będzie
Ziemia w tańcu
nie stanie,
tylko komu innemu
zawróci w głowie.
Trzeba żyć.

Przez sześć lat
w gipsie...
J

estem matką niepełnosprawnego Tomasza, który ma 30 lat.
Urodził się z wrodzonym przerostem nadnerczy, chorobą spowodowaną mutacjami genetycznymi. Pierwszy raz traﬁł do szpitala, gdy miał trzy miesiące. Powodem była krwista biegunka i wymioty. Choroba dała się we znaki.
W ósmym miesiącu życia ponownie traﬁł do szpitala z tymi samymi objawami. Chudł w oczach,
ważył zaledwie pięć kilogramów.
Kiedy miał sześć lat, zaobserwowałam, że zaczął dojrzewać
płciowo. W wieku ośmiu lat traﬁł do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim, ale ponieważ nie było
tam specjalistycznej aparatury,
został przeniesiony do kliniki pediatrycznej w Poznaniu. Byłam
przerażona, gdy lekarze powiedzieli mi o chorobie syna. Od tego
czasu zażywa leki hormonalne.
Jakby było mało, pojawiła się
kolejna choroba – silna skolioza.
Tomasz ma 86 procent skrzywienia kręgosłupa. W wieku dziesięciu lat przeszedł operację kręgosłupa, a dodatkowo miał skrobane biodro oraz wycinane dwa
żebra, które następnie lekarze
wstawili mu w kręgosłup, żeby
się bardziej nie krzywił. Mieli mu
wstawić w kręgosłup specjalny implant, ale niestety, nie udało się, ponieważ kości mu się pokruszyły. Przez sześć lat chodził
w gipsie o grubości czterech centrymetrów, a do tego jeszcze ﬁlc.
Niedawno złamał sobie rękę i lekarze musieli wstawić mu operacyjnie specjalną blaszkę – założono mu 11 szwów. Od 1997 roku
Tomasz nie był na żadnym turnusie rehabilitacyjnym, ponieważ
nie było mnie stać, wychowywałam samotnie czwórkę dzieci. Tomasz ma na stałe wydane orzeczenie o niepełnosprawności w
stopniu znacznym, co oznacza,
że jest niezdolny do samodzielnego życia i wymaga całodobowej opieki i pomocy. Problemy
z jego zdrowiem oraz skrajnie
trudna sytuacja materialno-bytowa naszej rodziny spowodowały, że zachorowałam na depresję.
Mieszkamy w Drawskim Młynie, miejscowości położonej 80
kilometrów od Poznania. Oprócz
mnie i syna Tomasza w mieszkaniu o łącznej powierzchni 40 m2

zamieszkuje z nami mój drugi
pełnosprawny 23-letni syn Paweł,
25-letnia córka Karolina, moja
wnuczka Wiktoria oraz mój partner. Utrzymujemy się wyłącznie z
renty inwalidzkiej Tomasza oraz
z zasiłku pielęgnacyjnego. Łącznie jest to dochód 2 tysiące złotych. Z tej kwoty nie jesteśmy w
stanie pokryć wszystkich wydatków, a co najważniejsze, zapewnić Tomaszowi leczenia i rehabilitacji.
Po opłaceniu wszystkich rachunków, nie starcza nam pieniędzy do końca miesiąca. Czasem
mamy pustą lodówkę, bo brakuje
pieniędzy na życie. Dlatego zwracam się do czytelników miesięcznika „Filantrop Naszych Czasów”
z prośbą o pomoc w zebraniu
pieniędzy na leczenie i rehabilitację Tomasza. Darowizny można
przekazywać na nasze konto: 69
8960 0003 0006 1580 3000 0010
z dopiskiem: „Na leczenie i rehabilitację Tomasza Wiki”. Tomkowi brakuje ubrań, przydałyby
się używane, w dobrym stanie,
wzrost 1 metr, 50 centymetrów. Z
serca dziękuję za każdą okazaną
pomoc.

ANNA WIKA

FOT. (2X) ARCHIWUM RODZINNE

KATARZYNA KUSEK

Od redakcji:
Kserokopie
dokumentów
poświadczających stan zdrowia Tomasza Wiki, tj. orzeczenia o niepełnosprawności, decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego oraz kart informacyjnych leczenia szpitalnego znajdują się w naszym posiadaniu.

STRONA

LUTY 2018

47

Nasze wigilie
czestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pisarzowicach, prowadzonego przez
Fundację Inwalidów i Osób
Niepełnosprawnych
„Miłosierdzie” w Kaliszu, spotkali
się 18 grudnia 2017 roku w restauracji „Maciejanka” w Kobylej Górze na tradycyjnej Wigilii.
Spędziliśmy ten dzień wraz
z zaproszonymi gośćmi w wyjątkowej, świątecznej atmosferze, w pięknie udekorowanej
sali, przy stołach zastawionych
wigilijnymi daniami. Dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy
sobie życzenia, śpiewaliśmy
kolędy. Każdy uczestnik otrzymał świąteczną paczkę wypełnioną smakołykami. Były to
chwile pełne radości.

ła 19 grudnia 2017 roku się w
lokalu „Werona”.
Towarzyszyli nam zaproszeni goście: Starosta Ostrzeszowski, Stanisław Bronz, prezes Fundacji “Miłosierdzie” w
Kaliszu (organizacji prowadzącej ostrzeszowski WTZ),
członkowie zarządu Fundacji i przedstawiciele PCPR w
Ostrzeszowie.
Były życzenia i opłatek, podziękowania i podsumowania
mijającego roku. Warsztatowa Wigilia zawsze jest dniem
szczególnym, zwłaszcza dla
naszych uczestników, którzy z
radością kultywują tę tradycję.

FOT. ARCHIWUM

U

Z jasełkami w WTZ

AGNIESZKA KEMPA

W
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R

ównież uczestnicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie brali udział w spotkaniu
wigilijnym. Uroczystość odby-

okresie przedświątecznym Warsztat Terapii
Zajęciowej w Pisarzowicach
odwiedziły dzieci z przedszkola w Mąkoszycach, a po
świętach, 10 stycznia uczniowie klasy III B Szkoły Podstawowej w Kobylej Górze.

nie jasełka oraz przepiękne kolędy i pastorałki. Mali aktorzy
w barwnych strojach przedstawiali sceny narodzin Chrystusa, z przejęciem odtwarzając
swoje role i śpiewając kolędy.
Wszyscy otrzymali gorące brawa i słodkie upominki.

Dzieci prezentowały na sce-

MAŁGORZATA ADAMSKA

Krwiodawcy u harcerzy

P

odczas akcji poboru krwi
zorganizowanej w Poznaniu na osiedlu Piastowskim w
sobotę 16 grudnia 2017 roku
przez Ratajski Dom Harcerza „Skaut” oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

ROBERT WRZESIŃSKI

FOT. ROBERT WRZESIŃSKI

18 osób oddało przeszło 8
litrów tego bezcennego leku.
Pobór odbywał się w ambu-

lansie. Pomagała 25. Poznańska Drużyna Harcerska „Rój”.
Krwiodawcy otrzymali upominki od Klubu HDK PCK i Starostwa Powiatowego, w tym
książkę Marii Korpikiewcz i
Honoraty Korpikiewicz „Szalona załoga. Podróże z Marią”.

Członkowie Zarządu Klubu HDK PCK przy ambulansie
do poboru krwi (od lewej): Jerzy Panowicz, Mirosław Jakubowski
i Dawid Panowicz.

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

NEUROLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRUM L ECZ ENI A S T WA RDN I E N I A RO Z S I A N E GO
OŚ R O D EK B A DA Ń KLI N I C Z N Y C H
im. dr n. med. Hanki Hertmanowskiej

Byłeś ugryziony przez kleszcza?
Masz niespecyﬁczne objawy:
3 bóle mięśni, stawów
3 zaburzenia koncentracji, uwagi, pamięci
3 zaburzenia widzenia
3 zawroty głowy, zaburzenia równowagi
Zapraszamy na konsultacje neurologiczne
z kompleksową diagnostyką i leczeniem
BORELIOZY
ul. Fabianowska 40
62-064 Plewiska
tel. 61-863-00-68 lub 506-444-900
(w godz. 1000 do 1600 od pon. do pt.)
e-mail: neurologiczny.nzoz@gmail.com
www.hertmanowska.pl

